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HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SECTION

Pari Amarahmad Hasanova
Baku State University
doctor of economic sciences, professor
narqiz@mail.ru
OPPORTUNITIES FOR USING INNOVATIVE POTENTIAL
IN THE AGRICULTURAL SECTOR
Summary
The comprehensive development of regions in the modern era is the basis of the economic policy of the
Azerbaijani state. Economic measures implemented by the head of state in the agricultural sector have a great
impact on the socio-economic development of the country.
The agricultural sector is an important part of the primary sector and plays a large role in the development of
the country's economy.
The modern era is a technological era, and regardless of its diversity, these technologies should be used as
efficiently as possible. The studied methods and models play an important role in the production of high-quality
and environmentally friendly products in the agricultural sector. For this, the use of modern innovative methods of
information technology is of great importance.
Key words: technology, innovation, agricultural sector, economic potential, erosion, soil research, innovative
potential
Ensuring the comprehensive development of the country's regions in the modern era is one of the main goals
of the economic policy of the Republic of Azerbaijan. Effective use of the existing economic potential of the
agricultural sector is of great importance. It is important to achieve sustainable economic development of the
country. Therefore, the development of the agricultural sector is one of the priority issues. The main objective of
this sector is to satisfy domestic demand and achieve high quality products. One of the tasks of this sector is also
the export of agricultural products to foreign markets.
Sustainable development of the country's regions is the key to ensuring sustainable economic development of
the country. Ensuring the economic development of the regions requires the development of the agricultural
sector. To achieve this, issues such as the assessment and use of existing agricultural productive capacity are
important.
In today's modern circumstances, government regulation is important for the effective use of the economic
potential of the agricultural sector. State regulation of the agricultural sector and agricultural production in the
country is carried out through a number of legislative acts. Features of regulation of the agricultural sector in the
context of modern economic relations are characterized by the independence of business entities and the state
independence of their activities, as well as state regulation of some of their activities. Laws adopted in the
agricultural sector allow for widespread entrepreneurship.
Modern agriculture uses various methods of irrigation, fertilizers, seeding, etc., aimed at achieving high
productivity.Today, thanks to scientific and technological progress, agricultural activity can be carried out in
different areas and in different conditions. Thanks to modern technologies and GMO technologies, a variety of
products is increasing, which are one of the factors in the growth of agricultural production.
Regardless of the level of development of the agricultural sector, it plays an important role in the economic
life of countries. Agricultural activity is carried out by large and specialized agricultural enterprises using modern
farming methods. In the modern era of technology, innovation is used in scientific and technological progress, and
this is a prerequisite for further use. The modernization and use of new technologies are widely used in all areas of
agriculture. In particular, communication technologies are widely used in all areas of agriculture. The introduction
of new technologies is widespread in both developing and developed countries. Advances in information and
communication technology have had an impact on agriculture and technology. This has led to the creation of
intelligent machines and machine systems.
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Currently, the most widely used technological innovations are: mobile agricultural applications, intelligent
irrigation systems, sensor technologies, robotic applications and driverless technologies, animal husbandry
technologies and so on.
Innovative development of the agricultural sector is a prerequisite for solving socio-economic issues in this
area. The development of the region directly depends on the interaction of productive forces and production
relations. In the modern economic world, innovation is one of the key factors determining the prospects of socioeconomic development of enterprises and organizations. Innovations are the material basis for increasing
production efficiency, product quality and industry competitiveness. In this regard, the modern economy should
increasingly engage in the development and improvement of innovation.
The development of innovations in the agricultural sector is not an easy process, requiring a lot of painstaking
work, skills and dedication. There are also some factors that adversely affect innovation in agriculture. These
include: a decrease in domestic demand for food; state indifference to innovation; weak innovation infrastructure;
low level of financing, etc.
The favorable climatic conditions of Azerbaijan have historically contributed to the development of
agriculture here. Since ancient times, people in Azerbaijan were engaged in agriculture, cattle breeding,
sericulture, horticulture, cattle breeding and other areas.
At present, our country has diversified and more developed agriculture. Thus, over the past decades,
Azerbaijan has undergone significant development in the production of various crops (grain, cotton, tobacco,
grapes, fruits, vegetables, etc.), as well as in livestock (livestock, sheep, poultry, beekeeping, etc.).
At the same time, there is a traditional processing industry and, to a certain extent, a developed processing
industry based on local agricultural raw materials in Azerbaijan. For example, Azerbaijan’s agricultural
processing industry includes canned fruits and vegetables, beer, wine, tea, meat products, dairy products,
tomatoes, vegetable oils, processing of grain products (flour, cereals and animal feed, bread and pasta). Areas such
as the primary processing of cotton and wool, as well as the production of fermented tobacco, are developing. In
addition, it should be noted that a number of areas, such as essential oils, perfumes and natural coloring products,
saffron production, production and processing of flowers, can significantly increase.
It is no coincidence that in the modern era of globalized economic relations, the quality factor is turning into
an infrastructure object of innovation. Above all, innovation paves the way for new technologies and new, better
products. The position of the new product in sales infrastructure, such as domestic and foreign markets, is
expanding. Food quality is monitored by the state because food quality is closely linked to people's health.
Currently, imports play a crucial role in agriculture in most countries. In recent years, breeds of cows
imported from the Netherlands have been settled in Zagatala, Sheki, Lenkoran and other areas. In practice, these
cows quickly adapted to new conditions, giving 8-10 times more milk compared to local cows. Sandora, exported
to our country from Ukraine, is mainly made from raw materials such as oranges, pineapples, mandarin, bananas,
canned sugar imported from African countries. Vitamin-rich juice is available in Russia, Central Asia and the
Caucasus. In recent years, Gilan Holding-the Gabala cannery, working with technological equipment imported by
local entrepreneurs from Austria, Sweden, Bulgaria and other countries, the Guba, Masalli, Khachmaz canneries
that produce juices from local raw materials has a competitive advantage over imported juices. These juices are
now exported to the USA, Germany, Russia, Georgia, Central Asia and other countries.
In the developed countries of the world, state concern for the introduction of innovative technologies in
agriculture has always been a priority. From our experience it is clear that the state is now taking good steps
towards innovation.
Currently, the development of agriculture and processing industry is based on the latest innovative
technologies, which increase the share of manufactured products and expand its access to foreign markets.
With state support, the processing industry is being modernized on the basis of foreign equipment and
technologies, new products are being introduced into domestic and foreign markets, unlike previous years,
agricultural farms are focused on the production of higher quality products in the food industry, with increased
attention being paid to sorting, packaging and storage products. The state creates favorable conditions for the
implementation of high-quality agricultural production policy. A competitive environment is created in the market
infrastructure when the same product is available, and the quality of products is regulated by state control.
Investments in improving the environmental conditions of the production environment are increasing, mineral and
energy resources are being increased based on innovative technologies.
At the present stage of market relations, the overall development of the country can be achieved by
accelerating the socio-economic development of the country's regions. In this regard, the regional development
policy and regional development programs, their regulation and management systems should be developed in
accordance with the requirements of socio-economic development. In recent years, great political and economic
measures in this direction have been carried out in the Republic of Azerbaijan, and great results have been
5

achieved. As a continuation of the targeted policy of integrated development of the regions, starting in 2004, “The
State Program for the Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbaijan for 20142018” was developed.
The main goal of the III State Program will be the development of the non-oil sector, diversification of the
economy, rapid development of regions, diversification of the economy, continuation of measures to accelerate
the development of regions and further improvement of infrastructure and social services, especially in rural areas.
To achieve the goals defined in the State Program, it is planned to further improve the infrastructure in the
regions, including the provision of public services, accelerate the development of entrepreneurship in the
production of competitive products, as well as continue to implement measures aimed at increasing employment
and reducing poverty, especially for the rural population.
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QARS MÜQAVİLƏSİ VƏ NAXÇIVANIN TALEYİ
(QARS MÜQAVİLƏSİNİN İMZALANMASINDAN 100 İL ÖTÜR)
Açar sözlər: Qars müqaviləsi, muxtariyyət, Naxçıvan, status, beynəlxalq sənəd
Kars Treaty and the Fate of Nakhchivan
(100 years have passed since the signing of the Kars agreement)
Summary
According to the Kars Agreement signed by Azerbaijan, Armenia and Georgia on one hand, and Turkey on
the other, with the participation of Russian representatives on October 13, 1921, the territory and borders of
Nakhchivan were further clarified and its future political and legal status was determined. Since it was signed by
all the states of the region, the Kars agreement played a decisive role in protecting and strengthening the territorial
integrity of Nakhchivan and establishing its autonomous status. The historical significance of this agreement was
that Armenian conditionally accepted Nakhchivan as the land of Azerbaijan.
The Treaty of Kars has been signed for an indefinite period, and none of the signatory states can unilaterally
terminate it. The Kars Agreement was approved by the legislatures of the signatory countries in March-June 1922
and entered into force on September 11 of that year.
The article comments on the Kars agreement and its role in the fate of Nakhchivan.
Key words: Kars treaty, autonomy, Nakhchivan, status, international document
Qars müqaviləsi 1921-ci ilin sentyabr və oktyabrında Qarsda keçirilmiş konfransdakı danışıqların nəticəsi
olaraq Cənubi Qafqaz respublikaları ilə Sovet Rusiyasının iştirakı ilə Türkiyə hökuməti arasında həmin il
oktyabrın 13-də imzalanmışdır. Bu müqavilə ilə Türkiyə və Cənubi Qafqaz respublikaları arasında digər
məsələlər, xüsusən də ərazi-sərhəd problemi həll olundu. Bu müqavilənin əsas müddəaları Moskva müqaviləsinin
müvafiq maddələri ilə üst-üstə düşürdü. Qars müqaviləsi Moskva müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş müddəaların
təsdiq edilməsidir. Müqaviləyə görə Türkiyənin şimal-şərq sərhədləri dəyişilməz qaldı. Türkiyə ərazi verilməsi
baxımından heç bir güzəştə getmədi. Naxçıvanla bağlı məsələ öz ədalətli həllini tapdı.
Ermənistan-Türkiyə müharibəsində daşnakların məğlubiyyəti nəticəsində Türkiyənin regionda hərbi və siyasi
nüfuzunun artması Sovet Rusiyasını Ermənistanı tezliklə sovetləşdirməyə məcbur etdi. Ermənistanın daşnak
rəhbərliyi Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdi. 1918-1920-cı illərdə
ermənilər silahlı qüvvələrdən istifadə edərək Naxçıvanda qırğınlar törətsələr də əhalini ram edə bilmədilər. 1920ci il oktyabrın 28-də Sovet Rusiyası ilə daşnak Ermənistanı arasında bağlanmış müqavilə ilə Azərbaycanın rəyi
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nəzərə alınmadan Zəngəzur və Naxçıvan Ermənistana güzəşt edildi. 1920-ci il noyabrın 29-da Ermənistanda
bolşevik hakimiyyəti yaradıldı. Bu münasibətlə Azərbaycan Hərbi İnqilab Komitəsi 1 dekabr 1920-ci ildə
bəyanatla çıxış etdi. Bəyanat Rusiyanın diktəsi ilə yazılmışdı və “iki sovet respublikası arasında ərazi
mübahisələrinin Azərbaycanın milli mənafeyinə zidd şəkildə həll edilməsinə yönəlmişdi. Azərbaycan Hərbi
İnqilab Komitəsinin bəyanatı Naxçıvan və Zəngəzur müsəlman əhalisinin güclü narazılığına səbəb oldu.
Ermənilərin alçaq niyyətlərinə təcrübədə bələd olan Naxçıvan əhalisi bu diyarın Azərbaycandan qoparılmasına
qarşı etiraza qalxdı. Bu bəyanat Türkiyə nümayəndələrinin də etirazı ilə qarşılandı.
Vəziyyətin kəskinləşdiyini görən Azərbaycan rəhbərliyi Behbud ağa Şahtaxtinskini Naxçıvana göndərdi.
Naxçıvana gələn Behbud ağa Şahtaxtinski burada yerləşən türk nümayəndələri ilə münasibətləri normallaşdıraraq
onlarla birgə Naxçıvanın Ermənistan tərəfındən nəzarətə götürülməsinin qarşısını almaq üçün fəaliyyətə başladı.
Behbud ağa Şahtaxtinskinin keçirdiyi mitinqlərdə əhalinin böyük əksəriyyəti Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in
himayəsində müstəqil sovet respublikası kimi təşkil edilməsi arzusunda olduqlarını bildirmişdi. Ermənistan
Respublikası Naxçıvan əhalisinin iradəsi qarşısında dura bilməyib diplomatik fənd işlətdı və Naxçıvanı 1920-ci il
28 dekabr bəyanatı ilə müstəqil sovet respublikası kimi tanıdığını bildirdi("İki sahil" qazeti, 13 oktyabr, 2020).
Daşnakların ona qarşı ərazi iddialarından imtina edildiyi göstərildi. Rusiya tərəfı də müəyyən siyasi səbəblərdən,
Naxçıvanın müsəlman əhalisinin iradəsi ilə hesablaşaraq Türkiyə tərəfınin təkliflərini, Azərbaycan bolşevik
rəhbərlərinin bir sıra üzvlərinin mövqeyini nəzərə alaraq Naxçıvanın öz müqəddəratını həll etmək hüququnu
tanımaq məcburiyyətində qaldı. Naxçıvan ərazisini Azərbaycandan ayıran Zəngəzur mahalının Ermənistana
verilməsi Naxçıvanın muxtariyyət məsələsini zəruriləşdirdi. Ermənistan SSR hökuməti Naxçıvanı ilhaq etmək
üçün yeni cəhdlər göstərdi.
Çox keçmədən 1921-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan ölkəsində Naxçıvanın və yerli xalqın aqibətini əbədilik həll
edən referendum keçirildi. Bu referendum Naxçıvanın bundan sonra da Azərbaycanın himayəsində qalmasını
təmin etdi (Nax. Döv. arxivi, v. 79). Bu, Zəngəzurdan sonra Naxçıvanı qəsb etmək istəyən ermənilərə qarşı böyük
bir zərbə idi.
M.K.Atatürkə görə “Türk qapısı”, K.Qarabəkir paşaya görə “Şərq qapısı” olan Naxçıvan strateji əhəmiyyətli
bölgə kimi Türkiyə, Rusiya və Türkiyə-Ermənistan görüşmələrində mühüm yer tutmağa başladı (Hacıyev, 1998:
52). Naxçıvanın muxtariyyət statusu alması çox ağır, gərgin bir dövrdə gərgin mübarizə nəticəsində olmuşdur. Bu
mübarizədə Türkiyənin və böyük M.K.Atatürkün də rolu olmuşdur. Belə ki, 1921-ci ilin martında Türkiyə ilə
Rusiya arasında imzalanmış Moskva müqaviləsi Naxçıvana muxtariyyət statusunun verilməsində müstəsna rol
oynadı.
Naxçıvanın muxtariyyət statusunun yaranması və təmin edilməsinin səbəb və nəticələrinə dair fikirlərini
açıqlayan, bu prosesdə tarixi hadisələrin inkişaf dinamikasını təhlil edən Heydər Əliyev deyirdi: “...Bəli, o vaxt
ermənilər Naxçıvana iddia edirdilər, Naxçıvanı öz torpaqları kimi hesab edirdilər və Naxçıvanı Ermənistanın
tərkibinə daxil etmək istəyirdilər. Burada da müəyyən tarixi nöqtələrdən istifadə edirdilər. Çünki çar Rusiyası
Cənubi Qafqazı ələ keçirəndən sonra Azərbaycana məxsus olan Naxçıvan xanlığı və İrəvan xanlığı 1848-1849-cu
illərdə ləğv edilmişdi. İrəvan quberniyası yaranmışdı. Naxçıvan qəzası da quberniyanın tərkibində idi. Onlar
bundan istifadə edərək Naxçıvanı Ermənistana qatmaq cəhdləri göstərirdilər. O vaxt kəskin bir mübarizə gedirdi.
Bu mübarizənin nəticəsində Azərbaycanın o vaxtkı hökuməti çox ciddi mövqe göstərərək həmin Qars
müqaviləsində Naxçıvanın statusunu müəyyən etmiş və Naxçıvana muxtariyyət verilməsi haqqında qərar qəbul
etmişdir (Əliyev, ХIХ c., 2006: 152).
Naxçıvanın muxtariyyət statusunun təmin edilməsində sovet Azərbaycanının ədliyyə komissarı, görkəmli
diplomat Behbud ağa Şahtaxtinskinin Moskvada apardığı danışıqlar V.Leninin Naxçıvan məsələsinə münasibətini
dəyişməsinə və nəticə etibarilə Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu verilməsinə ciddi təsir
etmişdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ədliyyə komissarı, Naxçıvan İnqilab Komitə-sinin və XKS-nin sədri,
Azərbaycanın Rusiyada səlahiyyətli nümayəndəsi kimi məsul vəzifələrin öhdəsindən ləyaqətlə gələn, çox böyük
nüfuz sahibi olan B.Şahtaxtinskinin Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanmasında çox böyük xidmətləri
olmuşdur.
O, 1921-ci il martın 1-də Leninə göndərdiyi məktubda Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ ərazilərinin
gələcəyindən duyulan narahatlığı çatdırmış, bu mahalların milli tərkibi və coğrafiyasına dair arayışlar da əlavə
etmiş, Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı faydalı təkliflər vermişdi (Musayev, 1996: 304). B.Şahtaxtinskinin Naxçıvan
bölgəsi ilə bağlı təklifləri V.Leninin diqqətini cəlb etmiş və həmin məktub müzakirə üçün Siyasi Büroya
göndərilmişdi. Martın 16-da isə Siyasi Büroda həmin məktuba baxılmış, B.Şahtaxtinskinin təklifi nəzərə
alınmaqla Azərbaycanın himayəsində Naxçıvan Sovet Respublikasının təşkili barədə qərar qəbul olunmuşdu.
B.Şahtaxtinskinin Moskvaya gəlmiş Türkiyə nümayəndələri ilə apardığı danışıqlar da uğurla nəticələnmişdi.
Bir ay davam etmiş danışıqların yekunu 1921-ci il martın 16-da imzalanmış “Dostluq və qardaşlıq haqqında
RSFSR-Türkiyə müqaviləsi”ndə öz əksini tapdı. Beləliklə, 1921-ci il martın 16-da Rusiya ilə Türkiyə arasında
bağlanan Moskva müqaviləsi bir çox prinsipial məsələlərlə yanaşı, Naxçıvan bölgəsinin də taleyinə aydınlıq
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gətirdi. Müqavilənin 3-cü maddəsinə uyğun olaraq Naxçıvanın qəyyumluğunu heç bir zaman üçüncü dövlətə
güzəştə getməmək şərti ilə muxtar bölgə kimi Azərbaycanın tərkibində qaldı (Hacıyev, 1999: 16). Müqavilə
1921-ci il martın 20-də RSFSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi, həmin il iyulun 21-də isə Türkiyə Böyük Millət
Məclisi tərəfindən təsdiqləndi (Musayev, 1996: 305) və Naxçıvanın taleyinin həll olunmasında böyük rol oynadı.
Sovet Rusiyası nümayəndəsinin iştirakı ilə Türkiyə üç Cənubi Qafqaz respublikası arasında 1921-ci il
oktyabrın 13-də Qarsda müqavilə imzaladı. Müqavilə 20 maddə və 3 əlavədən ibarət idi. Bu müqavilənin bir sıra
müddəaları Moskva müqaviləsinin müvafiq maddələri ilə uyğun idi.
1921-ci il oktyabrın 13-də Rusiya nümayəndələrinin iştirakı ilə bir tərəfdən Azərbaycan, Ermənistan və
Gürcüstan, digər tərəfdən Türkiyənin imzaladıqları Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha
da dəqiqləşdirildi, gələcək siyasi-hüquqi statusu qəti olaraq müəyyənləşdirildi. Bölgənin bütün dövlətləri
tərəfindən imzalandığından Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün qorunması və möhkəmləndirilməsi, onun muxtariyyət
statusunun təsbit edilməsində Qars müqaviləsi həlledici rol oynadı. Bu müqavilənin tarixi əhəmiyyəti ondan ibarət
idi ki, Ermənistan Naxçıvanı Azərbaycan torpağı kimi qeyd-şərtsiz qəbul etdi. Müqavilənin 5-ci maddəsində
deyilirdi: “Türkiyə hökuməti, Azərbaycanın və Ermənistanın sovet hökumətləri razılığa gəlirlər ki, Naxçıvan
vilayəti bu müqavilənin III əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilində Azərbaycanın qəyyumluğu altında muxtar
ərazi təşkil edir” (Gümrü, Moskva, Qars müqavilələri, 2004: 132).
Beləliklə, Naxçıvan əhalisinin ardıcıl və ciddi mübarizəsi, Azərbaycan və Türkiyə diplomatlarının
məqsədyönlü fəaliyyətləri, B.Şahtaxtinskinin diplomatik gedişləri, müraciət və təklifləri sayəsində, beynəlxalq
Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçıvan diyarı Azərbaycanın tərkibində muxtar ərazi kimi qəbul edildi
(Konfrans materialları, 2012: 41). Naxçıvanın tarixi taleyini, yəni onun tarixən olduğu kimi, Azərbaycanın tərkib
hissəsi olaraq qalması imkanlarını həmin müqavilələr reallaşdırdı. Bu müqavilələrlə Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan,
Ermənistan və Gürcüstan Naxçıvanı Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi tanımış və onun statusuna
beynəlxalq hüquqi təminat vermişlər.
Qars müqaviləsi müddətsiz imzalanmış və bu müqaviləni imzalayan dövlətlərdən hər hansı biri onu birtərəfli
qaydada ləğv edə bilməz. Qars müqaviləsi 1922-ci ilin mart-iyun aylarında müqaviləni imzalayan ölkələrin
qanunverici orqanlarında təsdiq edilmiş və həmin il sentyabrın 11-dən qüvvəyə minmişdir.
Bununla da, Naxçıvanı ələ keçirmək istəyən, bunun üçün hər cür vasitələrdən istifadə edən ermənilərin
qarşısına Qars müqaviləsi ilə böyük sədd çəkilmişdir.
1992-ci ilin may ayında ermənilər Naxçıvana qarşı geniş hərbi təcavüzə başlayanda da Heydər Əliyev 1921-ci
ildə imzalanmış Moskva və Qars müqavilələrinin Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi təminatı üçün böyük
əhəmiyyət daşıması faktını düzgün qiymətləndirərək Türkiyənin Baş naziri S.Dəmirəllə və xarici işlər naziri
H.Çətinlə telefon əlaqəsi saxlamış, onlara erməni təcavüzü barədə məlumat vermişdi. Bunun nəticəsində
Türkiyənin Nazirlər Kabineti Ermənistanın Naxçıvana təcavüzü ilə bağlı 20 may 1992-ci il tarixli bəyanatla çıxış
etmişdi (Cəfərli, 2009: 57).
12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının “Naxçıvan Muxtar Respublikası” adlanan VIII fəslinin (134-141 maddələr) 134-cü maddəsinin
I-III bəndlərində deyilir: “Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar
dövlətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir” Azərb. Res. Kon, 2009: 59). Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası əsasında Naxçıvan MR-nın yeni Konstitusiyası
hazırlandı. 1998-ci il yanvarın 14-də Prezident Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda Konstitusiya layihəsi
geniş müzakirə olundu. O, iclasda Naxçıvanın muxtariyyət statusunun əhəmiyyətini bir daha qabardaraq deyirdi:
“...Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti
Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu amili
qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvan muxtariyyəti Naxçıvanla, Azərbaycanla Türkiyənin sərhədi üçün tarixi
hadisədir... Naxçıvan muxtariyyətini qoruyub saxlamalıyıq və Naxçıvana ona lazım olan hüquqlar verilməlidir”
(Azərbaycan qazeti, 1998: 17 yanvar).
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1999-cu il fevralın 4-də imzaladığı “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 75 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” fərmanda qeyd edilir: “Naxçıvanın Azərbaycanın
himayəsi altında olan muxtar ərazi statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında 1921-ci ilin martında imzalanmış Moskva
müqaviləsində, Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyə arasında 1921-ci ilin oktyabrında
imzalanmış Qars müqaviləsində təsbit edildi. Naxçıvanın statusunun iki beynəlxalq müqavilədə əks olunması həm
o dövrdə, həm də Azərbaycanın indiki dövründə böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edən bir fakt kimi
qiymətləndirilməlidir”(Azərbaycan qazeti, 1999: 5 fevral).
Əlbəttə, bütün bunlar göstərir ki, Qars müqaviləsi ilə Naxçıvan diyarının Azərbaycanın tərkibində muxtar
ərazi kimi qəbul edilməsi böyük tarixi hadisə idi. Ermənistan Respublikasının Naxçıvana qarşı iddialarının heç bir
hüquqi əsası yoxdur və bu iddialar beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Bir sözlə, bu gün Naxçıvan Muxtar
Respublikası özünün sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin parlaq ideyaları qədim
diyarımızda uğurla həyata keçirilir.
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L’ ANALYSE DES ERREURS DE GRAMMAIRE DANS LES ECRITS DES ETUDIANTS
AZERIS APPRENANT LE FRANÇAIS MOTS CLÉS: ERREUR, COMPRÉHENSION
CONSIDÉRER, CONNAITRE, CONCERNER
Açar sözlər: erreur, comprehension, considerer, connaître, concerner
Grammatical mistakes of Azerbaijani students in French writing
Summary
The article deals with grammatical mistakes of Azerbaijani students in French writing. The process of oral as
well as written comprehension is also analyzed. The causes that lead mistakes in writing are paid a special
attention.
Different thoughts about eliminating these mistakes are taken into account and it is advised to use a large
system of exercises in order to avoid grammatical and phonetyical mistakes.A special role in this process plays
usage of games and this feature is noted in the article.
Key words: error, comprehension, consider, recognize, concern
Depuis longtemps je voyais que les erreurs étaient source de difficultés stressantes pour les étudiants. Les
erreurs dans la grammaire les empêchent aussi de bien assimiler le matériel grammatical.
Par exemple la construction des phrases,surtout les étudiants font des erreurs concernant les aspects de
grammaire qui n'existe pas dans la langue maternelle. Il y a en générale dans la grammaire l'erreur de
compréhension et l'erreur de production. Il y a les erreurs appartenant aux français et les erreurs spécifiques des
azerbaïdjanais. (Jean-Pierre Astolfi, “L’erreur un outil pour enseigner” Paris, Retz 1998-1-page -18).
D'abord je vais essayer de présenter les raison des erreurs de grammaire des apprenants azerbaïdjanais.
Premièrement je vais montrer les difficultés lors des exercices,et en comparant la langue étrangère avec la langue
maternelle,et ensiute je tenterai de trouver une solution pour éviter ces erreurs,et encore je vais tâcher de trouver
des bonnes solution en travaillant sur les exercices concernant l'orthographe grammatical et l'orthographe
phonétique liée à la grammaire. De plus je tenterai de saisir les différents status des erreurs des étudiants. Même
les meilleurs étudiants sont pris par la peur de rater. (Singleton: «Le rôle de la forme et du sens dans le lexique
mental en langue 2, Aile n®1994-2-page 44).
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Pourtant l'erreur est dans la vie quotidienne d'une affligeante banalité et,le bon sens répète qu'il n'y a que ceux
qui ne font rien qui ne se trompent pas.Apprendre c'est toujours prendre le risque de se tromper. (M. Oroudjov. La
métodologie de l’enseignement du francais. 2019-4-səh.86)
Dans bien des activités qu'ils pratiquent, du sport aux jeux électroniques, les jeunes la considèrent d'ailleur
comme source de défis, comme objet de compétition amicales et passionnées,comme occasion de dépassement de
soi. Sans doute parce qu'ils ressentent qu'ils apprennent quelque chose de plus à l'occasion de chaque essai qu'ils
tentent. Souvent, les étudiants en difficulté n'établissent pas de relation claire entre les performances dont ils sont
capables et les notes qu'ils obtiennent. Leurs résultats leur paraissent plutôt la conséquence d'autres varibles qui
leur échappent, comme la malchance. Ils attribuent à leurs erreurs des causes à caractère externe et se vivent
volontiers comme victimes de ce qui arrive.
Déjà il est important de préciser qu'apprendre, c'est construire du sens, pour qu'un apprenant intègre à sa
manière, ce que lui transmet son professeur, il faut qu'il se montre actif face à la nouvelle connaissance, il faut
qu'il formule des hypothèses, qu'il se crée ses propres régles en mettant en perspective ce que lui soumet son
professeur et ce qu'il sait déjà.
L'erreur est donc maintenant perçue comme indispensable en ce sens qu'elle permet à l'apprenant de vérifier si
les hypothèses qu'il s'est forgées sont bonnes ou mauvaises. Et plus l'apprenant sera confronté à plusieurs données
dans des contexts différents,plus il aura de chances de pouvoir confirmer ses hypothéses, et ainsi donc, de se
rapprocher un peu plus du systéme de la langue-cible.
Il est important de noter que les travaux de Corder ont par ailleurs montré qu'une certaine régularité dans les
erreurs commises par l'apprenant sont la trace qu'il se forge un système de la langue-cible. Ce système transitoire
se manifesterait par la somme des hypothèses erronées de l'étudiant en acquisition. Les partisans de la méthode
prônent qu'une bonne méthode est une méthode qui aboutit à un apprentissage dénué de toutes erreurs:
l'acquisition d'une langue 2 s'inscrit dans un systéme de stimuli-réponses qui censé donner à l'étudiant de bonnes
habitudes et de n'imprimer ainsi que les formes correctes de la langue-cible. Les erreurs ne sont pas des
inconvénients inséparables du processus d'apprentissage. Elles en sont bien inséparables, mais doivent être
considérées par l'enseignant plutôt comme une aubaine que comme un inconvénient. Elles sont en effet la preuve
que l'apprenant est en train de faire fonctionner son interlangue, que le système est en traine de se mettre en place.
Elles reflètent une compétence linguistique transitoire,qui correspond à un moment de l'apprentissage,entre les
énoncés "fautifs"et l'expression juste. (Kristin Tagliante: La classe de langue -6- səh. 24)
Deux cas peuvent se présenter:
La stucture a déjà été conceptualisée par le apprenants at systématisée par l'enseignant: c'est l'occasion de
revenir sur cette structure, par des exercices d'appropriation, et de fixation. La structure est inconnue, mais
nécessaire à l'expression de ce que l'apprenant a l'intention de communiger: l'enseignement la fournira et y
reviendra plus tard en proposant une conceptualisation.( Ch.De Marez. F.Desmarchelier, D.Gonfei «Le précis
d’orthogrphe.» 1990.-3-p.104.
Lors des productions orales, guidées ou libres, le tentation est force pour l'enseignant de vouloir à tout prix
corriger les erreurs d'énoncés en interrompant l'apprenant qui parle. En effet, différentes sortes d'erreurs
constitutives de la compétence de communication se produiront inévitablement. Le principe de base est le suivant:
l'enseignant, lorsqu'il fait produire des énoncés, a un objectif: celui-ci est à dominante linguistique ou à dominante
communicative. Selon l'objectif de l'activité au cours de laquelle se produisent des énoncés 'fautifs'(səhv), on le
corrigera sur les champs ou bien en différé.
Au cours d'un jeu de rôle ou d'une simulation par exemple, on laissera l'apprenant faire fonctionner son
"interlangue"et aller au bout de ce qu'il a l'intention de dire sans l'interrompre, on risquerait de briser son élan
communicatif et de n'obtenir de lui, par la suite, que des énoncés mieux construits. Au moment de la correction
l'inguistique, donner toujours en premier à l'apprenant qui a commis l'erreur, l'occasion de se corriger.
(M.Oroudjov. La métodologie de l’enseignement du francais. 2019-5-səh. 54)
Solliciter ensuite le groupe classe. Ne donner soi-même la correction que si personne ne la trouve.
Montrer que l'énoncé (morphosyntaxique ou lexical) incorrect dans la situation où il a été produit. Peut
devenir correct dans d'autres situations.
Dans le cas d'une structure supposée connue, procéder, après la correction,à des activités de rappel de la régle
telle qu'elle a été précédement découverte par les apprenants et à l'élaboration de micro-dialogues de réemploi et
de mémorisation. Dans le cas d'une structure nouvelle, procéder à une conceptualisation. Organiser de temps en
temps des activités communicatives dans des situations où l'enregistrement est plausible (téléphone,émission
radio...) et procéder aux corrections selon la même démarche.
Cette démarche doit être connue des apprenants, qui ainsi, craindront moins d'être interrompus tout en sachant
que leurs erreurs seront relevées et corrigées. De cette façon, les erreurs ne seront plus ressenties comme
négatives, mais au contraire comme un moyen d'apprendre et de progresser.
Quel traitement appliquer à quel type d'erreur ?
Erreurs de type linguistique.
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Erreurs de type phonétique.
Erreurs de type socioculturel (sur le statut d'un interlocutuer, et le registre de langue approprié: tu à la place de
vous.....): faire préciser la situation de communication dans laquelle dans l'énoncé a été produit (Qui parle,à
qui,où, comment...)
Erreurs de type discursif (un discours inorganisé aves absence ou mélange d'articulateurs...): donner l'occasion
à l'apprenant qui a produit le message d'expliquer et de reformuler ce qu'il a voulu dire.
Erreurs de type stratégique (un manque d'à propos, une réplique comprise de demander de répéter, pour
reformuler, etc..et entraînent des fonctionnements dans la communication):donner les outils nécessaires si
personnes ne les connaît. Lors des productions écrites, l'pprenant a plus de temps pour réfléchir. Il peut travailler
en group et discuter ainsi de la meilleure solution; il peut utiliser un lexique de conjugaisons pour vérifier ou
chercher le temps correct.Certains énoncés,acceptables dans l'expression orale,ne "passent"pas à l'écrit.La
grammaire orale (comme l'omission du "ne" de la négation) n'est pas transposable.Le discours écrit se doit d'être
mieux organisé et plus précis.L'expression écrite structure les compétences acquises. C'est pourquoi on introduit le
passage à l'écrit dés les premières heures de l'apprentissage.
Former les apprenants à l'autocorrection. Faire en sorte qu'ils connaissent les questions à se poser lors d'une
relecture, et qu'ils se les posent! "Ai-je vérifié les accords de genre et de nombre? Ai-je vérifié l'utilisation des
temps employés? Ai-je vérifié la cohésion de ce que je dis (que mes phrases s'articulent bien entre elles?) Ai-je
vérifié la cohérence (que mon message est bien structuré)?
-Examiner les paramètres les uns aprés les autres, accords, structures, cohésion, cohérence, lexique.
-Proposer des activités de conceptualisation, systémationsation et de réemploi.
La conceptualisation grammaticale-c'est l'activité qui caractérise le mieux la méthodologie de l'approche
communicative. Elle devra avoir été auparavant décrire par l'enseignant et acceptée par les apprenants lors du
contrat d'apprentissage. Elle sollicite des capacités intellectuelles dont on fait peu de cas dans les autres
approches: analyse, réflexion, synthèse, déduction, au service de la compréhension du fonctionnement de la
langue que l'on apprend. Principes-cette activité se fait de préférence "à chaud", au moment où le besoin s'en fait
sentir ou peut se prévoir.
Examen ou écoute d'un corps d'éléments constititifs d'un fait linguistique ou d'une structure dont on souhaite
faire découvrir le fonctionnement (tout fait linguistique ayant un rapport avec la progression explicite du manuel
ou avec les besoins linguistique des apprenants).
Cet examen du corps est guidé par des consignes explicites et claire. Ex: Relevez le mot qui prérède ou qui
suit immédiatement la sructure à analyser et tirez vos propres conclussions. Quelles informations vous paraissent
les plus intéressantes ?Repérez ce qui diffère du fonctionnement que vous connaissez dans votre langue etc...
Cette démarche doit donner aux apprenants certains réflexes d'éveil et de réflextion devant des problèmes sur
lesquels ils n'ont pas l'habitude de s'interroger: on questionne peu le fonctionnement de sa langue maternelle, on se
contente de l'utiliser au mieux. (Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig «Cahier d’exercices» 7- p.101)
Cette démarche ne peut se faire que si les apprenants ont accepté de jouer le jeu: la compréhension des faits
linguistique doit venir d'eux en premier lieu. Ce n'est qu'après leurs découvertes que l' enseignant explicitera le
fait, non avant. Elle n'est jamais menée individuellement mais toujours en petits groupes:c'est l'occasion d'utiliser
le"je" authentique dans un échange véritable. La dèmarche réflexive est induite par l'enseignant:on demande de
comparer des faits linguistiques entre la langue 1 et la langue 2, de déduire ce que signifient les récurrences,
d'expliquer et de formuler une règle de fonctionnement (Maïa Grégoire, Odile Thiévenaz «Grammaire progressive
du français» 1995-8- p.180)
Chaque groupe va tour à tour proposer ses explications. Une explication ne sera acceptée que si elle obtient un
consensus. La règle ainsi définie sera considérée comme l'unique règle de fonctionnement du fait linguistique, au
moment "x" du processus d'apprentissage, et jusqu'à preuve du contraire. Elle sera alors remise en question, mais
constituera, jusqu'à ce moment-là, la véritable règle, forgeant ainsi la grammaire vivante du groupe classe.
La systématisation-il s'agit ici d'amener les apprenants à faire le point sur ce qu'ils connaissent du
fonctionnement d'un fait lingistique, selon sur ce qu'il l'a rencontré dans des documents authentiques ou qu'ils en
aient fait une conceptualisation au cours des séances précédentes.
On utilisera pour cela différents types d'outils toujours dans une situation de communication plausible, pour
bien montrer que les structures grammatical ne sont rien si elles ne sont pas au service de la communication.
(Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig «Cahier d’exercices» 9- p.101)
-des exercices au choix multiple au cours desquels ils devront déterminer quelle est l'expression correcte;
-des exercices où ils devront compléter un tableau synthétique récapitulant les règles de fonctionnement;
-des exercices de formulation des règles découvertes.
L'appropriation et la fixation-on utilisera aussi souvent que possible des micro-dialogues modèles dont les
schémas discursifs ont la particularité de:-faire pratiquer une structure de façon intensive, mais en situation;permettre une intervention de l'apprenant quant au lexique et au thème qui entoure la structure;- privilégier
l'emploi répété de la structure à fixer.
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Summary
This paper about history of Persian Literature of Arran and Shirvan. Nizami Ganjavi is a classic of Persian
poetry. Battle for ethnicity of Nizami Ganjavi connected with national politic of USSR. I.Stalin and the authorities
of the Azerbaijan SSR instructed Nizami Ganjavi on the Azebaijani identity. Although the Turkic history were
present, the main problematic of his writings was Iran. However, Nizami Ganjavi was Iranian and worked in
Farsi. The Shirvan school of Persian poetry included Mujir ad-Din Baylakani, Abu-l-Ala Ganjavi, Falaki Shirvani,
Khagani Shirvani. The works of Falaki Shirvani and Khagani Ganjavi are valuable sources on the history of
Shirvan and the history of the culture of the Iranian peoples.
Key words: Nizami Ganjavi, Falaki Shirvani, Khagani Shirvani, Persian poetry, Iran
Одним из важных аспектов истории Азербайджана и Ирана являеться история их культуры. Данное
исследование будет посвящено истории ширванской школы персидской поэзии. Заданием данного
исследования являеться анализ деятелей культуры Ширвана в XI-XII вв.
Абу Мухаммед Ильяс б. Йусуф известный больше как Низами Гянджеви родился между 1140 и 1146
гг. в Гяндже. Киракос Гандзакеци живший несколько поколений спустя отмечал, что в Гяндже жили
преимущественно персы. Отцом поэта был Йусуф б. Заки из Кума и был чиновником-персом. Раиса, мать
поэта, по словам самого поэта была курдянкой. Родители поэта рано умерли. Сам Низами Гянджеви
получил блестящее образование и был прозван за то мудрецом. Свою поэму “Лейли и Меджнун” он
посвятил ширваншаху Ахситану I, а поэму “Семь красавиц” атабеку Мараги Ала ад-Дину. У Низами
Гянджеви было три жены, одна из которых известна по имени (кыпчачка Афак). Он жил с ней в браке в
1170-1179 гг. до самой ее смерти. В 1179 г. он закончил поэму “Хосров и Ширин”. “Сокровищница тайн”
им была написана между 1173 и 1179 гг. Семь красавиц была написана около 1197г. “Искандер-наме”
была им написана между 1194 и 1202 гг. Умирает Низами Гянджеви около 1209 г. В творчестве Низами
Гянджеви нашли отображение события прошлого Ирана, однако ему не была чужда и тюркская
проблематика. Так благодаря нему мы знаем о том как кыпчаки поклонялись своим предкам, а также
некоторые данные о енисейских кыргызах. Высокие качества поэзии Низами Гянджеви были воспеты
персидскими поэтами следующих веков. Касательно происхождения Низами Гянджеви, то
азербайджанский просветитель Ф.Кочарлинский в начале XX в. считал его тюрком из Гянджи. Ведущие
востоковеды И.Дьяконов, А.Крымский, В.Бартольд, Е.Бертельс считали его персом. С упразднением
Закавказской Республики в 1936 г. нужды нациестроительства в СССР подвигли И.Сталина
противостоять пантюркскистской идее, которая была ранее популярной в Азербайджане. При
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Азербайджанской Демократической Республике азербайджанцы называли себя тюрками. По указании
коммунистов ряду национальных кудльтур были приписаны давние традиции и узбекской культуре был
приписан Рудаки, а азербайджанской Низами, хотя они писали на фарси. Кроме того нужно упомянуть,
что мать Низами Гянджеви была курдянкой, а сам он происходил из Кума. В 1938 г. в Азербайджанской
ССР был проведен 800-летний юбилей Низами Гянджеви. Это было явлением так называемого
советского патриотизма. Идея признать Низами Гянджеви азербайджанским поэтом была у первого
секретаря ЦК КП (б) Азербайджанской ССР Мир-Джафара Багирова. В 1938 г. в Москве была выпущена
Антология азербайджанской поэзии под редакцией В.Лугового, где Низами Гянджеви был объявлен
азербайджанским поэтом. В том же году в газете Правда он наряду с Хакани Ширвани был объявлен
деятелем азербайджанской культуры. Е.Бертельс под давлением генеральной линии партии был
вынужден назвать Низами Гянджеви азербайджанским поэтом. Азербайджанский коммунистический
поэт С.Вургун клеймил мусаватистов и пантюркистов за то, что они не признавали Низами Гянджеви
деятелем азербайджанской культуры. Мамед Эмин Расулзаде считал первым азербайджанским поэтом
Фузули Багдади. Только в 1949 г. он сменил свое мнение и стал считать Низами Гянджеви
азербайджанцем. М.Аткин и П.У.Меллер отмечали, что необходимость приписать Низами Гянджеви к
азербайджанской литературе и выделить ее из литературы персидской было обусловлено советской
национальной политикой. Русский исследователь в эмиграции В.Минорский же отмечал, что его мать
курдянка, а отец из Кума. Азербайджанский художник Ганзафар Халыков создал картину с изображением
Низами Гянджеви, хотя в Средневековье изображений поэта не было. В 1948 г. Е.Бертельс написал
статью в которой считал Низами Гянджеви и Рудаки деятелями персидской литературы, но сразу же был
обвинен в следовании ошибочным позициям западноевропейских востоковедов и в буржуазном
космополитизме и был вынужден откреститься от своей позиции. В современном политическом дискурсе
в России и Азербайджане принято считать Низами Гянджеви азербайджанским поэтом, однако иранист
И. Стеблин-Каменский выступил с критикой этой позиции. Сейчас Р.Кафарлы считает Низами Гянджеви
азербайджанским поэтом. Ч.Стори, Ф.Де Блуа и Мухаммед Эмин Риаи указывают, что Низами Гянджеви
жил в Гяндже, которая была преимущественно населена персами и творил на фарси. Т.Свентоховский и
О.Альдштадт называют Низами Гянджеви персидским поэтом, но отмечают, что его творчеством было
синтезом тюркской и персидской культур. К.Ван Руймбеке, К.Талатов, Дж. Клинтон, К.Люте, У.Эндрюс,
М.Калпаклы, Я.Рыпка считают Низами Гянджеви персидским поэтом. С.Лорнеджад и А.Дустзадэ
посвятили целую монографию вопросу политизации творческого наследия Низами Гянджеви. Они также
высказывались в пользу принадлежности Низами Гянджеви к персидской литературы [Кочарлинский
1903: 3-5; Антология азербайджанской поэзии 1938: XVI; Бертельс 1940: 16-17, 26; Крымский 1981a: C.
237-304; Крымский 1981б; Арзуманова 1984; Тамазишвили 2001: 185-186; Lornejad, Doostzadeh 2012;
Тамазишвили 2004: 173-199; Кафарлы 2001: 93-100; Расулзаде 1991: 31; Шнирельман 2003: 133, 146;
Minorsky 1957: 34; Stalinism 2000: 335; Fragner 2001: 20; Storey C.A., de Blois F. 2004: 363; Muriel Atkin
1987: 223-271; Møller 1989: 19-38; Altstadt 1992: 11-12; Riāḥ i 2008; Swietochowski T., Collins B.C. 1999: 93;
Van Ruymbeke 2007: 8; Talattof K., Clinton J.W., Luthe K.A. 2000: P.2; Andrews W.G.,Kalpakli M. 2005: 59;
Rypka 1968a: 578].
Одним из первых поэтов Ширвана был Катран б. Мансур Тебризи. Он жил в XI в. и был персом по
происхождению. Менее известным поэтом был Махмуд Низам ад-Дин Абу-л-Ала Гянджеви. Он родился в
конце XI в. в Гяндже, где и получил образование. Абу-л-Ала Гянджеви переехал ко двору ширваншахов в
Шемаху. Он при дворе Минучихра II снискал титул царя поэтов. Он был учителем таких литературных
светил как Фалаки Ширвани и Хагани Ширвани. Он был оклеветан врагами и лишен должности в возрасте
55 лет. Еще одним поэтом ширванского круга был Изз ад-Дин Ширвани. От его творчества осталось очень
мало – одна касыда и одни рубаи. Он был современником Абул-Ала Гянджеви и Хагани Ширвани. Более
нам известно о Абу-н-Низаме Мухаммеде Фалаки Ширвани. Фалаки Ширвани родился в Шемахе. При
помощи своего друга Хагани Ширвани он попал в дворец. Он писал касыды восхвалявшие Минучихра III.
“Диван” Фалаки Ширвани состоял из пышных касыд. Он умер не дожив до 40 лет. Благодаря его элегии мы
знаем о браке ширваншаха с дочерью грузинского царя Деметре Тамар. Он попал в опалу и был брошен в
темницу, где написал ряд “Тюремных элегий”. Еще одним известных поэтов был Муджир ад-Дин
Байлакани. О его жизни известно немного. По мнению С.Ашурбейли был сыном черной рабыни. По
данным Мухаммеда Эмина Риаи его мать была армянкой. Муджир ад-Дин Байлакани в отличие от многих
коллег не поехал в Шемаху, а нашел себе покровителей при дворе Ильденгизидов в Тебризе. Он был
учеником Хагани Ширвани. Он поссорился с учителем и написал сатиру на него. Он высмеял жителей
Исафахана. В ответ на это Джамал ад-Дин Исфахани написал сатиру на самого Муджир ад-Дина Байлакани.
Сам Хагани Ширвани назвал Муджир ад-Дина Байлакани проклятым демоном. Сам же Муджир ад-Дин
Байлакани написал на него инвективы, но однако и хвалил. Он написал панегерик Хагани Ширвани.
Муджир ад-Дин Байлакани также соперничал с Асиром. Он конфликтовал с атабеком Азербайджана
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Кызыл-Арсланом, который отдал преимущество Асиру. Наиболее ранними его стихами были две касыды
посвященные ширваншаху Минучехру III.Однако большинство его панегериков посвященны атабеку
Азербайджана Нусрат ад-Дину Джахан Пехлевану и сельджукскому султану Арслану б. Тогрулу.
Некоторые стихи посвящены Сайф ад-Дину Мир Арслану, который был эмиром Дербента в середине XII в.
Диван Муджир ад-Дина Байлакани содержит 67 касыд, 4 строфичных поэмы, 90 кета, около 80 газелей,
более 100 рубаи и 50 муллама. Крупнейшим поэтом Ширвана был Афзал ад-Дин Ибрахим б. Али Хагани
известный более как Хагани Ширвани. Предположительно он родился около 1121-1122 гг. Однако есть
предположение, что он родился в 1106-1107 гг. М.Гулизаде считает местом его рождения Шемаху. АббасКули-ага Бакиханов говорил, что его отцом был плотник из села Мегемлу под Шемахой. Б.Миллер слышал
про предание о том, что Хагани Ширвани из Мелхема. А.Крымский предполагал, что он происходил из
Гянджи. Е.Бертельс указывал, что его дед Осман был ткачем, а его отец Али плотником. Мать Хагани
Ширвани по данным А.Беелаерт и Е.Бертельса Рабийа была несторианкой попавшей в плен к мусульманам
и принявшей ислам. А.Крымский предполагает, что Рабийа была ассирийкой. Х.Катузян и А.Мохаммади
предполагали ее армянское происхождение. А.Болдырев же поддержал гипотезу А.Крымского. Агайе
Хосейне Данеш называл Рабийу несторианкой и зороастрийкой. К.Залеман считал, что она была гречанкой.
Несторианство Рабийи делает возможной именно ассирийскую версию. Отец рано оставил Хагани
Ширвани и будущего поэта воспитал его дядя Мирза Кафи ад-Дин Умар б. Усман. Он был выдающимся
ученым и достойно воспитал Хагани Ширвани. В творчестве Хагани Ширвани в оде-касыде “К
византийскому кесарю” упоминаеться Андроник Комнин. Также Хагани Ширвани был знаком с
зороастризмом и его священными книгами. Хагани Ширвани был поклоником творчества Санаи. При дворе
ширваншаха протекцию ему составил Абу-л-Ала Гянджеви. В 1151-1152 гг. Хагани Ширвани женился и
прожил со своей женой 25 лет. У него было два сына и две дочери. Его сын Рашид ад-Дин Рашид умер в
возрасте 20 лет. Хагани Ширвани тяжело переживал его смерть. Он посвятил сыну элегию. Два раза Хагани
Ширвани совершил хадж в Мекку. Первый он осуществил в 1156-1157 гг. Хагани Ширвани после этого
вернулся к двору и находился в сложной ситуации так как на него были доносы и клевета. На некоторое
время он был брошен в темницу. В 1159 г. Минучихр III помиловал Хагани Ширвани. В 1157-1158 гг.
Хагани Ширвани закончил свое сочинение “Похвала двух Ираков”. Он посвятил истории Сасанидов элегию
“Развалины Медаина” (Медаином называли Ктесифон). В 1160 г. Хагани Ширвани был снова брошен в
темницу. там он написал “Тюремные элегии” в которых выступал против деспотизма правителя. В 11751176 гг. Хагани Ширвани был освобожден из зиндана и отправился во второй хадж. В 1177 г. Хагани
Ширвани приехал в Тебриз, где прожил следующие 24 года. Тогда при дворе ширваншаха Ахситана I умер
шах-заде, воспитатлем которого был Хагани Ширване. Самому Ахситану Хагани Ширвани посвятил одупанегерик, в которой упоминает о его победе над русами и горцами Дагестана. В 1198 г., когда умер
Ахситан, Хагани Ширвани написал на его смерть элегию. В 1199 г. умирает сам Хагани Ширвани. На его
смерть написал элегию Низами Гянджеви. Хагани Ширвани был погребен на кладбище Сурхаб
[Ашурбейли 1983: 177-182; Тамимдари 2007: 83; Крымский 1981б: С. 393, 395; Болдырев 1938: 115, 126;
Марр, Чайкин 1966: 151-152, 154-155; Гулизаде 1984: 326; Миллер 1929: 10-11; Бертельс 1962: 53-54; Очерк
истории азербайджанской советской литературы 1963: 459; Tamīmʹ dārī 2002: 166; de Blois 1999: 169; Riāḥ i
2008.; Beelaert 2014 ; Beelaert 2010: 522-523; Rypka 1968a: 568; Rypka 1968b: P. 203-208].
Таким образом мы пришли к следующим выводам. Низами Гянджеви был великим персидским поэтом.
Литературное наследие Низами Гянджеви были высоко оценено мусульманскими писателями Средневековья и затрагивало историю иранских и тюркских народов. Не менее выдающимся деятелем культуры
были Хагани Ширвани, который принадлежал к той же ширванской школе персидской поэзии. Благодаря
творческому наследию Хагани Ширвани нам известен ряд фактов по истории Ширвана. Фалаки Ширвани
также сообщал ценные данные о Ширване. Благодаря творчеству Муджир ад-Дина Байлакани нам известны
данные о Хагани Ширвани, ширваншахе Минучехре III, атабеках Азербайджана и сельджукском султане
Арслану б. Тогрулу. Все вышеперечисленые поэты оставили большое наследие, которое являеться частью
персидской литературы.
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AZƏRBAYCANIN XX ƏSRİN İKİNCİ YARISI TARİXŞÜNASLIĞINDA
TARİXİ DEMOQRAFİYA MƏSƏLƏLƏRİ
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Issues of historical demography in the historiography of Azerbaijan
in the second half of XX century
Summary
A number of valuable works related to the natural and mechanical growth and population of our people
appeared in the historiography of Azerbaijan in the second half of the twentieth century. These works, with
reference to numerous reliable sources, scientifically and objectively reflect the socio-economic, political, social,
cultural and moral problems of our people. Azerbaijani historians, who made a great contribution to the
historiography of Azerbaijan in the second half of the twentieth century, with their significant works dedicated to
various periods of our history, were able to describe in detail the historical and demographic environment. One of
the important aspects of the historiography of Azerbaijan in the second half of the twentieth century is the study of
demographic processes in parallel with the socio-political processes of different historical periods. Since,
Azerbaijani scientists managed to study the grave consequences of destructive wars, famine, epidemics and mass
diseases to the process of population growth and resettlement in our country. Azerbaijani historians have also,
with numerous historical facts, studied the positive impact of the relative political stability achieved as a result of
the peace negotiations on the demographic situation. Thus, Azerbaijani historians, studying different periods of
the history of the fatherland, made a great contribution to the development of historical and demographic thought
in Azerbaijan, as well as to the historiography of Azerbaijan in the second half of the twentieth century.
Key words:Azerbaijani historiography, population of Azerbaijan, historical demography, population growth,
settlement of population
Giriş
Müharibədən sonrakı illərdə totalitar rejimin, eləcə də inzibati-idarəetmə metodunun güclənməsi ilə ictimai
elmlərin obyektiv inkişafına əngəllər getdikcə artırdı. Belə ki, 40-50-ci illərdə marksist ideologiyanın inhisarı
elmin ayrı-ayrı sahələri üzərində, xüsusən də ictimai elmlər sahəsində özünü daha qabarıq büruzə verirdi. Xüsusilə
tarix elminə təzyiq daha güclü idi. Bütün bunlara baxmayaraq, müharibədən sonrakı illərdə İ.Cəfərzadənin,
S.Qazıyevin, M.Şəriflinin, Ə.Sumbatzadənin, İ.Əliyevin və digər Azərbaycan tarixçiləri öz əsərləri ilə tarixi
demoqrafiya sahəsində müəyyən işlər görmüşlər. Vətən tarixinin müxtəlif dövrlərini tədqiq edən bu alimlər, sovet
ideologiyasının təzyiqlərinə baxmayaraq Azərbaycanın tarixi və demoqrafik düşüncəsinin inkişafına böyük
töhfələr vermişlər.
Əsas hissə
Azərbaycan tarixinə dair məqalələr məcmuəsində 1949-cu ildə dərc edilən İ.Cəfərzadənin “Azərbaycan
ərazisində qədim insan mədəniyyətinin izləri” adlı məqaləsi də böyük maraq doğurur. Müəllif sözügedən
məqaləsində ibtidai insan cəmiyyətindən üzü bəri Azərbaycanda ibtidai insanların yaşayıb-artması və
məskunlaşması üçün hər cür təbii şəraitin mövcud olmasını uzun illər boyu Azərbaycanın bir çox bölgələrində
apardığı çoxsaylı arxeoloji ekspedisiyalar nəticəsində əldə etdiyi faktoloji materiallar əsasında sübut etməyə
çalışmış, buna nail də olmuşdur. (Джафарзаде, 1949: 14-33) İ.Cəfərzadə 1949-cu ildə “Köhnə Gəncənin tarixiarxeoloji oçerki” adlı kitabında uzun illər arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə etdiyi nəticələr əsasında
Azərbaycanda ən qədim dövrlərdən bu günə qədər sıx yaşayış məskənlərinin mövcud olmasını aydın şəkildə
göstərə bilmişdir.
XX əsrin 40-50-ci illər Vətən tarixşünaslığında S.Qazıyevin “1941-ci ildə Mingəçevirdə arxeoloji qazıntılar”,
“Qədim Azərbaycanda qəbilə quruluşu” (Казиев С. Археологические раскопки в Мингечауре в 1941 г. –
Материальная культура Азербайджана. – Bakı, AMEA-nın nəş-tı, 1949, I buraxılış. səh. 87-103; Yenə onun.
Родовой строй в древнем Азербайджане. Сборник статей по истории Азербайджана. Bakı, AMEA-nın nəştı, 1949, I buraxılış. səh. 34-46); V.Leviatovun “1946-cı ildə Bakının qala hissəsində arxeoloji qazıntılar”
(Левиатов В. Археологические раскопки 1946 г. в крепостной части г. Баку. – AMEA-nın xəbərləri 1948,
№4. səh 120-130); O.Həbibullayevin “Kültəpə qazıntıları” (Абибуллаев О. Раскопки холма Кюлтепе //
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Краткие сообщения ИИМК АН СССР, 1953, Вып. 51. səh. 16-23); O.İsmizadənin “İsmayıllı rayonunda
arxeoloji qazıntılar” (Исмизаде О. Археологические раскопки в Исмаиллинском районе. AzFAN xəbərləri,
1941, №4. səh. 25-28) və bir çox digər azərbaycanlı arxeoloq alimlərin işıq üzü görən əsərləri bir daha
Azərbaycanın bəşər sivilizasiyasının ən qədim məskunlaşma ocaqlarından biri olduğunu qətiyyətlə sübut edir.
XX əsrin 40-50-ci illər Azərbaycan tarixşünaslığının yuxarıda sadalanan kifayət qədər sanballı elmi tədqiqat
əsərləri ilə zənginləşməsi sovetlər dönəmində mərkəzin aparıcı elmi dairələri tərəfindən də qəbul olundu. Belə ki,
1955-ci ildə Moskvada nəşr edilən çoxcildlik “Ümumdünya tarixi”nin I cildində yazılırdı: “Azərbaycan Yaxın
Şərqdə insanların ilk dəfə oturaq həyat tərzinə keçdikləri, şəhərlər saldığı, kənd təsərrüfatı, sənətkarlıq və ticarətlə
məşğul olduğu ölkədir”.
XX əsrin 40-cı illərinin sonunda Azərbaycan tarixşünaslığında kollektiv əməyin bəhrəsi olan “Azərbaycanın
maddi mədəniyyəti” adlı məqalələr toplusu işıq üzü gördü. (Материальная культура Азербайджана. Баку, АН
АзССР, 1949. вып. 1; Материальная культура Азербайджана. Баку, АН АзССР, 1951. вып. 2;
Материальная культура Азербайджана. Баку, АН АзССР, 1953. вып. 3)
Bu toplularda nəşr olunan görkəmli alim və tədqiqatçıların birbirindən maraqlı elmi əsərləri də Azərbaycanda
ibtidai insan cəmiyyətindən üzü bəri sıx məskunlaşmış yaşayış məskənlərinin, yüksək inkişaf etmiş şəhər
mədəniyyətinin mövcud olmasını əyani şəkildə əks etdirir.
1948-ci ildə Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu tərəfindən V.Leviatovun “XVIII əsr Azərbaycan tarixindən
oçerklər” adlı kitabı nəşr olundu. Kifayət qədər geniş mənbəşünaslıq bazası əsasında yazılmış bu kitabda
Azərbaycanda xanlıqlar dövrünə dair ictimai-siyasi proseslər kifayət qədər geniş surətdə təhlil edilmişdir.
Sözügedən kitabda tarixi demoqrafiya məsələləri də əks olunmuşdur. Müəllif XIX əsrə dair mənbələrə
əsaslanaraq, məsələn, Lahıcın əhalisinin sayı haqqında yazır: “XIX əsrin əvvəllərində Lahıcda 291 ev vardı. Əgər
hər bir evdə orta hesabla 5 nəfər adamın yaşadığını zənn etsək, onda burada 1500 nəfər sakinin yaşadığını söyləyə
bilərik.” (Левиатов, 1948: 40) Yaxud müəllif, xanlıqlar dövründə ölkədə sosialiqtisadi tənəzzülün güclənməsi
səbəbindən şəhərlərin və şəhər əhalisinin inkişaf tempinin də aşağı düşdüyünü söyləyir: “XVIII əsrdə
Azərbaycanda XII-XV əsrlərdə mövcud olan iri şəhərlər kimi şəhərlər yox idi. Yalnız, ən böyük şəhər olan və bir
neçə on min əhalisi olan Təbriz müstəsna idi. Əsrin sonlarına yaxın Şamaxının əhalisin sayı 10 min nəfərə güclə
çatırdı. Gəncə, Ərdəbil, Şuşa, Nuxa, Şabran, Bakı kimi şəhərlərdə isə əhali 3-8 min civarını keçə bilmirdi”.
(Левиатов, 1948: 43)
XX əsrin 40-cı illərinin sonu 50-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan tarixşünaslığında Vətən tariximizin qədim
dövrlərinə dair yeni tədqiqat əsərləri meydana gəldi. İ.Əliyevin (Алиев, 1948: 85-93; Алиев, 1954: 156-183)
İ.Əliyevlə İ.Cəfərzadənin birgə yazdıqları “Azərbaycanın qədim tarixinə dair oçerklər” adlı əsərləri,
İ.Dyakonovun Midiya tarixinə dair tədqiqatları (Дьяконов, 1954: 4-52) Аzərbaycan ərazisində e.ə. I minillikdə
mövcud olan qədim dövlətlərimizin iqtisadi-siyasi qüdrətinin yüksəlişi ilə əhalinin artım və məskunlaşma
tempinin də intensiv surətdə inkişafının paralel surətdə getməsini aşkar surətdə göstərir.
1956-cı ildə akademik Ə.Əlizadənin “XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın ictimai-iqtisadi və siyasi tarixi” adlı
son dərəcə qiymətli monoqrafiyası işıq üzü gördü. Monoqrafiyada monqolların işğalı nəticəsində Azərbaycanda
baş verən sosialsiyasi və ictimai proseslər, o cümlədən işğalın törətdiyi fəsadlarla yanaşı, iqtisadi tənəzzül geniş
mənbəşünaslıq bazası əsasında ən xırda təfərrüatları ilə öz əksini tapmışdır. Məhz təsvir olunan hadisələrin
fonunda sözügedən dövrdə Azərbaycan əhalisinin sosial-iqtisadi və demoqrafik durumunu aydın şəkildə təsəvvür
etmək olur. Məsələn, müəllif monqoların əhalinin əsas dolanışıq mənbəyi olan əkin sahələrinin məhvi ilə bağlı
yazır: “Monqollarda iri və xırda buynuzlu mal-qaranın həddən ziyadə çox olması kənd təsərrüfatının inkişafına
ciddi əngəl törədirdi. Monqol feodalları öz arvadları, uşaqları, düşərgəsinin bütün əmlakı, dəvələri və ilxıları ilə bu
və ya digər yerə gedərkən, əkin sahələrini, bağları, ümumiyyətlə, kəndlilərin bütün təsərrüfatını məhv edir,
sakinlərin əmlaklarını talan edir, mal-qarasını sürüb aparır. Özlərini isə fiziki cəhətdən məhv edir, sağ qalanları isə
əsir apararaq, çoxsaylı sürülərinə baxmaq üçün qula çevirirdilər”. (Ализаде, 1956: 129)
Təbii ki, belə bir şəraitdə əhalinin təbii və mexaniki artımı son dərəcə aşağı səviyyədə inkişaf etmiş və yaxud
inkişaf edə bilərdi. Belə ki, sözügedən monoqrafiyada müəllif zəngin Azərbaycan torpaqlarına yiyələnmək
uğrunda Qızıl Ordu və Hülakülər arasında gedən qanlı müharibələri də təsvir etmişdir. Azərbaycanın hərbi
əməliyyatlar meydanına çevrilməsi əhalinin demoqrafik durumuna məhz bu cür təsir göstərmişdir:
“Azərbaycanda daima hərbi əməliyyatların, müharibələrin baş verməsi əhalinin vuruşan tərəflərin törətdiyi
fəsadları öz çiyinlərində daşımasına, o cümlədən fiziki məhvinə səbəb olurdu. Şəhər və kəndlər dağıntılara məruz
qalaraq viran olur. Tamamən boşalırdı. Yerli əhali ya tamamən məhv edilir, ya da qula çevrilir, sağ qalanlar isə
meşələrdə və dağlarda gizlənməli olurdular. Bütün bunlar isə şəhərlərin və kəndlərin tənəzzülünə, ticarətin
iflasına, bütövlükdə isə Şimali Azərbaycanın iqtisadi həyatının süqutuna səbəb olurdu”. (Ализаде, 1956: 145,
258-259)
XX əsrin 40-50-ci illərində maraqlı elmi məqalələri ilə diqqəti cəlb edən tədqiqatçılardan biri də Məmmədəli
Şərifli (1909-1969) olmuşdur. O, “XII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda ticarət və ticarət yolları”, “Azərbaycan IX-XII
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əsrlərdə” adlı elmi məqaləsində Ərəb xilafətinin dağılmasından sonra Cənubi Qafqazda yaranmış ictimai-siyasi,
sosial-iqtisadi vəziyyətin əhali məskunlaşmasına göstərdiyi təsiri obyektiv şəkildə təsvir etmişdir. Müəllif, Ərəb
xilafətinin xarabalıqları üzərində meydana gələn Azərbaycan feodal dövlətlərinin yaranma və inkişaf, o cümlədən
süqutu səbəblərini konkret tarixi faktlar əsasında, elmi-obyektiv surətdə araşdırmışdır. Bu dövrdə bir-birini əvəz
edən Sacilər, Salarilər, Şirvanşahlar, Rəvaddilər kimi güclü feodal dövlətlərinin Azərbaycanın erməni və gürcü
feodallarının dağıdıcı basqınlarından qorumasına, o cümlədən şəhər və kəndlərin, əhalinin təbii və mexaniki
sayının artmasına səbəb olmuşdur. Müəllifin fikrincə, IX-XII əsrlərdə sözügedən feodal dövlətlərinin bütün
Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlət şəklində birləşdirməsi, ölkə miqyasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin daha
da dərinləşməsinə, etnik fərqlərin aradan qalxmasına, vahid Azərbaycan-türk xalqının formalaşması prosesinin
sürətlənməsinə müsbət təsir göstərirdi. M.Şəriflinin digər məqalələrində də, sözügedən dövrdə siyasi-iqtisadi
amillərin əhali artımına müsbət təsir göstərməsi prosesini aydın surətdə sezmək olur. (Şərifli M. Azərbaycan IXXII əsrlərdə. Azərb.SSR EA Tarix İnstitutunun Əsərləri, XII c., 1957, s.31-94; Yenə onun, Rəvvadilər dövləti
haqqında. Azərb.SSR EA Tarix İnstitutunun Əsərləri, XI c., 1957, s.27-44; Шарифли M. Торговля и торговые
пути Азербайджана в XII-XIV веках. Из-во АзФАН СССР. Баку, 1944. И 2-3, səh. 47-56; К истории города
Шамахы.Изд-во АзФАН СССР, 1944, № 8 səh. 37-49) M.Şərifli həmçinin, üç cildlik Azərbaycan tarixi
kitabının 1958-ci ildə işıq üzü görən I cildinin müəlliflərindən biri olmuşdur.
Azərbaycanın görkəmli tədqiqatçılarından biri olan Əlisöhbət Sumbatzadə də 1958-ci ildə nəşr olunmuş
“XIX əsrdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” adlı monoqrafiyasında sözügedən dövrdə Azərbaycan xalqının tarixi
demoqrafiya məsələlərinə dair son dərəcə geniş məlumatlar vermişdir. Müəllif yazır ki, bütövlükdə XIX əsrin 3050-ci illərində Azərbaycanda yetişdirilən taxıl nəinki ölkəni çörəklə təmin edir, hətta ordunu təchiz etməyə və satış
üçün ixrac etməyə də bəs edirdi. (Сумбатзаде, 1958: 75) Müəllifin fikrincə, ölkədə taxıl istehsalının inkişaf
dinamikasını izləməyə imkan verən əsas mənbə vilayət rəhbərlərinin, qubernatorların illik hesabatlarına edilən
“Payızlıq və yazlıq əkin sahələri, onların məhsuldarlığına dair cədvəllər” adlı əlavələr olmuşdur. (Сумбатзаде,
1958: 73) Ə.Sumbatzadə dövrün ideoloji tələblərinə uyğun olaraq birinci və ikinci rus-İran müharibələrindən
sonra, Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalını sözügedən monoqrafiyasının I fəslinin I hissəsini “Azərbaycanın
Rusiyaya birləşdirilməsi və bu hadisənin XIX əsrin I yarısında ölkə iqtisadiyyatı üçün mütərəqqi əhəmiyyəti”
kimi adlandırsa da, hadisələrin bütün gedişatı boyunca bu “mütərəqqi hadisə”nin əsl mahiyyətini tutarlı tarixi
faktlarla açıqlamağa cəhd göstərmişdir. Belə ki, müəllif: “...beləliklə, çar hökuməti Azərbaycanda ayrı-ayrı
xanların hakimiyyətini ləğv etməklə, heç də feodal dövlətçilik üsuli-idarəsini aradan qaldırmadı, sadəcə xanların
hakimiyyətini komendantların hakimiyyəti ilə əvəz etməklə, köhnə dövrlərdən mövcud olan inzibati sistemdə
müəyyən dəyişikliklər etməklə əhali, xüsusən də, feodal asılı kəndlilər üzərində feodal sinfinin cəbr aparatını
gücləndirmiş oldu”. –deyə yazır. (Сумбатзаде, 1958: 46)
Ə.Sumbatzadə bu fikrini əhali sayı ilə bağlı qiymətli demoqrafik məlumatları ilə də təsdiq edir. O, sonuncu
Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın varisi Cəfərqulu ağadan söhbət açarkən: “1822-ci ildə Qarabağda xanlıq rejiminə
son qoyulduqdan sonra, bu mülk də (yəni, Cəfərqulu ağanın mülkü – A.M.) ləğv edilərək ona dair təsvir tərtib
edildi. Həmin təsvirdən bəlli olur ki, 1824-cü ildə Cəfərqulu ağanın mülkündə 463 oturaq, 584 köçəri həyat sürən
ailə mövcud olmuşdur” – deyə yazır. (Сумбатзаде, 1958: 46-47)
Ə.Sumbatzadə sovet tarixşünaslığının ideoloji tələblərinə uyğun olaraq 1813-cü ildə imzalanmış Gülüstan
müqaviləsindən sonra regionda dinclik və əmin-amanlığın hökm sürməsi səbəbindən Şimali Azərbaycanda
əhalinin məskunlaşması prosesinin artdığını bildirmişdir. (Сумбатзаде, 1958: 22) Müəllifin fikrincə, bu proses
Qarabağ xanlığında daha aydın şəkildə təzahür etmişdir. Belə ki, müəllif Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının
Aktlarına (AKAK) istinadən: “Gülüstan sülh müqaviləsindən cəmi 3 il sonra, İrandan 4000 qarabağlı ailə öz
yurduna dönmüş və hazırda Qarabağ xanlığında 7872 ailə yaşayır. ...daha 6 il sonra, yəni 1823-cü ildə Qarabağda
artıq 18563 ailə yaşayırdı ki, bu da 1805-ci ildə burada mövcud olan 10000 ailədən demək olar ki, 2 dəfə çox idi”.
(Сумбатзаде, 1958: 46)
Ə.Sumbatzadənin sözügedən monoqrafiyasında əhali məskunlaşması, əhalinin təbii və mexaniki artımı ilə
bağlı faktlara tez-tez rast gəlinir. Müəllif əhalinin say dinamikasının sadəcə statistik göstəriciləri ilə kifayətlənmir,
bu faktın ictimai-siyasi səbəblərini də araşdırmağa cəhd etmişdir.
Azərbaycanın XX əsrin 60-70-ci illər tarixşünaslığında Vətən tariximizin ən müxtəlif tarixi dövrlərinə dair bir
çox qiymətli tədqiqat əsərləri meydana gəlmişdir. Bir-birindən maraqlı bu tədqiqat əsərlərində xalqımızın sosialiqtisadi, siyasi-ictimai, mədəni və mənəvi problemləri çoxsaylı mənbələrə istinad olunmaqla elmi-obyektiv
şəkildə öz əksini tapmışdır. Sözügedən dövrə dair tədqiqat əsərlərində Azərbaycan xalqının təbii və mexaniki
artımı, daxili və xarici miqrasiyası, o cümlədən məskunlaşması kimi tarixi demoqrafik proseslərə təsir edən
obyektiv səbəblər də işıqlandırılmışdır.
XX əsrin 60-70-ci illərində maraqlı elmi məqalələri ilə diqqəti cəlb edən tədqiqatçılardan biri Məmmədəli
Şərifli (1909-1969) olmuşdur. Onun 1978-ci ildə işıq üzü görən “IX əsrin ikinci yarısı-XI əsrlərdə Azərbaycan
feodal dövlətləri” adlı monoqrafiyası ilkin ərəb və fars mənbələri əsasında tədqiq edilən və sözügedən dövrdə
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Azərbaycanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatını son dərəcə geniş və elmi-obyektiv surətdə işıqlandıran unikal
əsərdir. Bu monoqrafiyada müəllifin diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də əhali demoqrafiyası məsələləsidir. Belə
ki, M.Şərifli sözügedən əsərində ayrı-ayrı tayfaların Azərbaycanda məskunlaşması məsələsini mənbələr əsasında
araşdırmağa cəhd göstərmişdir: “X əsrin məşhur tarixçisi Məsudi qeyd edir ki, hələ VI əsrdə Qafqaz dağlarında
bir sıra istehkamların tikilməsi, səddlərin çəkilməsi, bununla əlaqədar olaraq bəzi tayfaların bu rayona
köçürülməsi, buradakı xəzər, türk, sərir və s. tayfaların hücumlarından mühafizə etməkdən ibarət idi”. (Şərifli,
1978: 34-35) M.Şərifli dərhal həmin məlumatın ardınca məsələyə münasibətini bildirərək: Bu tayfaların
əksəriyyəti çox qədimdən burada yaşayan yerli tayfalar idi” – deyə, yazır.
M.Şərifli, çoxsaylı türk tayfalarının Azərbaycana tarixən şimaldan gəldiyini və burada əvvəldən məskun olan
türkdilli etnoslarla çox tez qaynayıb-qarışdığını həm etnik qohumluqla, həm də ərazinin coğrafi mövqeyi ilə izah
edirdi: “X əsrdə Şirvan ərazisində müxtəlif tayfaların olmasının başlıca səbəbi bu ölkənin yaşayış üçün əlverişli
olması, hərbi-strateji əhəmiyyətə malik olması, şimaldan cənuba və cənubdan şimala keçib gedən tayfaların
burada məskən salması və sair bir sıra tarixi amillərlə izah edilməlidir”. M.Şərifli elə bu səbəbdən də istər
Qafqazda, istərsə də Azərbaycanda öz dilləri olan yüzlərlə etnosun məskunlaşmasını da bu səbəblə izah edir və
fikrini əsaslandırmaq üçün ilkin mənbələrə müraciət edir: “Qafqaz dağlarında yaşayan tayfalar və onların dilləri
haqqında ən dəqiqləşdirilmiş məlumatı İbn Hövqəl verir. O yazır ki, deyilənlərə görə Qafqaz dağlarında yaşayan
əhali üç yüz altmış dildə danışır, mən əvvəllər özüm bir çox şəhərləri görməyənə qədər bu şəhərlərin hər birində
türk (Azərbaycan) və fars dillərindən başqa yerli dillərin mövcud olmasınadək bunu inkar edirdim”. (Şərifli, 1978:
35-36)
M.Şərifli Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesində müxtəlif türkdilli və digər tayfaların fəal iştirak etdiyini,
o cümlədən, bu hadisənin öz əksini yaşayış məskənlərində əks etdirdiyini də əminliklə söyləmişdir: “... Hələ X-XΙ
əsrlərdən başlayaraq təşəkkül etməkdə olan Azərbaycan xalqının tərkibinə bu tayfaların əksəriyyəti qarışıb
assimilyasiya etmişdir. Bunlardan bəziləri öz xüsusiyyətlərini və dilini zəmanəmizə qədər saxlamışdır. Məsələn,
xəzərlər, albanlar, zıxlar, şəkinlər, dudainlər və başqa tayfaların yalnız adları və yaxud adları ilə bağlı şəhər, kənd,
dağ və yer adları qalmışdır.” (Şərifli, 1978: 36)
Burada Azərbaycan tarixinin görkəmli tədqiqatçısı Ziya Bünyadovu (1923-1997) xatırlamamaq olmur. Belə
ki, Z.Bünyadov 1965-ci ildə nəşr olunan “Azərbaycan VΙΙ-ΙX əsrlərdə” adlı monoqrafiyasında sözügedən
problemə dair yazır: “Azərbaycan əhalisinin türkləşməsi məsələsi, illər boyu davam etmiş bu prosesin
başlanğıcının aydınlaşdırılması çox mürəkkəbdir və bu məsələ indiyədək həll edilməmişdir. Bəzi tədqiqatçıların
etdiyi kimi, türkləşmənin XΙ-XΙΙ əsrlərdə baş verdiyini qəbul etmək səhv olardı. Türkləri Azərbaycan ərazisinə
kənardan gəlmiş bir ünsür hesab etmək də səhvdir, çünki onda, yerli böyük və çox yığcam türk tayfa
təşəkküllərinin varlığına göz yumulur”. Göründüyü kimi, digər tədqiqatçılardan fərqli olaraq Z.Bünyadov
türklərin Azərbaycana kənardan gəlməsi fikri ilə nəinki barışmır, əksinə Vətənimizin tarixin ən qədim çağlarından
türkdilli tayfaların məskunlaşdığı ərazi olmasını elmi baxımdan daha düzgün olması qənaətinə gəlir. Görkəmli
alim fikrinə davam edərək: “Türkləşmə prosesi yalnız türk aborigenlərin cənubdan gələn oğuzlar və şimaldan
gələn qıpçaqlarla qarışması nəticəsində, bunların assimilyasiyasından sonra başlandı və getdikcə sürətlənib XΙ-XΙΙ
əsrlərdə qurtararaq, Azərbaycan və Arran ərazisində müasir Azərbaycan xalqının təşəkkül tapması ilə nəticələndi”
– deyə, yazmışdır. (Bünyadov, 1989: 171)
Z.Bünyadov da Azərbaycanda müxtəlif dillərdə danışan, çoxsaylı etnosların və xalqların məskunlaşmasını
özünəməxsus bir xüsusiyyət kimi qeyd edir. Məhz bu xüsusiyyət: “Azərbaycan əhalisinin ərəbləşməsinə mane
olmuşdur”. Müəllif Qafqaz albanların ərəb xilafəti dövründəki vəziyyətindən bəhs edərkən: “Ola bilsin ki, Arran
əhalisinin bir hissəsi (albanlar) çox tez ərəbləşməyə məruz qalıb ərəblərlə qaynayıb-qarışmış, sonralar isə səlcuq
türkləri gəldikdən sonra ərəblərlə birlikdə türkləşməyə məruz qalmışlar.” – deyə yazır. (Bünyadov, 1989: 170)
C.İbrahimov 1962-ci ildə işıq üzü görən “XV əsr Azərbaycan ərazisində feodal dövlətləri” adlı əsərində
yazırdı: “Müasir tarixşünaslıqda Azərbaycanın XV əsr sosial-iqtisadi quruluşu İ.Petruşevskinin “XV əsr
Azərbaycan dövlətləri” adlı əsəri istisna olunmaqla tədqiq olunmamışdır”. Müəllif sözügedən əsərində tarixi
demoqrafiya baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edən sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərinə toxunaraq yazır ki,
həmin dövrün səyyah və tarixçilərinin verdiyi məlumatlara görə XV əsrdə Azərbaycanın iqtisadi inkişafı heç də
hər yerində eyni səviyyədə olmamışdır. (Ибрагимов, 1962: 53)
Müəllif 1475-ci ildə Şirvanda olmuş venesiyalı səyyah Ambroco Kontarinin məlumatlarına istinadən yazır:
“Sözügedən dövrün səyyah və tarixçilərinin məlumatlarına görə Azərbaycanın şimal hissəsi, yəni Şirvan ölkənin
digər əraziləri, vilayətləri ilə müqayisədə iqtisadi baxımdan daha çox inkişaf etmişdir. Ambroco Kontarini
Azərbaycanın şimal və cənub ərazilərinin sosial-iqtisadi inkişafı arasındakı bu uyğunsuzluğu, yaxud kəskin fərqi
XV əsr boyu, yəni Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin mövcud olduğu dövr ərzində bu iki dövlət arasındakı
fasiləsiz surətdə davam edən dağıdıcı müharibələrdə görmüşdür. Müəllif haqlı olaraq dağıdıcı münasibətlərin
misilsiz fəlakət, aclıq və qırğınlar gətirməsi baxımından Azərbaycanın cənub hissəsinin sosial-iqtisadi durumunu
mənfi hal kimi qiymətləndirir. Azərbaycanın şimal hissəsinə gəlincə isə burada şəhərlərin, xüsusən Şamaxının
yüksək inkişafını daha çox vurğulayır: “A.Kontarini Şamaxını varlı şəhər, Şirvanı isə məhsuldar və münbit
torpaqlı diyar kimi qiymətləndirir. Kontarini Şirvanda Azərbaycanın cənub hissəsi ilə müqayisədə qiymətlərin,
xüsusən də ərzaq məhsullarının qiymətlərinin çox aşağı olması da heyrətləndirmişdir”. (Ибрагимов, 1962: 54)
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Nəzərə alsaq ki, ticarət və sənətkarlığın mərkəzləri sayılan şəhərlərin inkişafı, qiymətlərin, xüsusən də ərzaq
məhsullarının qiymətlərinin ucuzluğu əhalinin maddi rifahən əsas göstəricilərindəndir, onda bəhs olunan dövrdə
Azərbaycanın şimal hissəsində əhalinin normal inkişaf dinamikası haqqında da fikir söyləyə bilərik. Çünki, ayrıayrı dövlətlər arasında fasiləsiz müharibələrin Azərbaycanı böyük bir hərb meydanına çevirdiyi dövrdə sosialiqtisadi inkişafın yuxarıda sadalanan xüsusiyyətləri diqqət çəkməyə bilmir. C.İbrahimov özü məsələyə münasibət
bildirərək yazır: “Tarixçilər Elxanilər dövlətinin süqutundan XV əsrin sonlarınadək 165 ilin keçdiyi və bu illər
ərzində cəmi 75 ilin nisbətən sülh şəraitində keçməsində bəhs edirlər. Qalan 90 il fasiləsiz olaraq davam edən
münasibətlərdən və çəkişmələrdən ibarət olmuşdur”.
Görkəmli tarixçi Əlisöhbət Sumbatzadənin (1907-1992), 1964-cü ildə nəşr olunmuş “ХIХ əsrdə Azərbaycan
sənayеsi” adlı mоnоqrafiyasında müəllif çarizmin müstəmləkə əsarəti şəraitində Azərbaycanın ХIХ əsrdə iqtisadi
inkişaf dinamikasını gеniş surətdə işıqlandıra bilmişdir. Bеş bölmədən ibarət bu sоn dərəcə gеniş tədqiqat əsərinin
hər bir hissəsi, hər bir bölməsi, hətta ayrı-ayrılıqda bеlə tədqiq оlunan mövzunun əhatə dairəsinin gеnişliyi,
müəllifin sоn dərəcə zəngin faktоlоji matеrialları və mənbələri еlmi dövriyyəyə cəlb еtməsi baхımından böyük
maraq dоğurur.
“Paltar, ayaqqabı və еv məişətində istifadə оlunan əşyaların istеhsalı” adlanan birinci fəsildə adından da
göründüyü kimi müəllif Azərbaycan kəndlisinin və şəhər əhalisinin istеhlak еtdiyi məhsulların böyük və mühüm
sfеrasını tədqiq еtmişdir. Müəllif ХIХ əsrin 30-cu illərində həmin əsrin 90-cı illərinin sоnunadək Azərbaycanın
dеmоqrafik inkişaf dinamikasına, artım tеmpinə böyük önəm vеrmiş, tərtib еtdiyi sоn dərəcə dəyərli sхеmdə
Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələri üzrə həm kişi, həm də hər iki cinsin sayını göstərməklə istеhlak və istеhsal
arasındakı üzvi asılılığın sintеzini yarada bilmişdir. Bu cədvəllərdən bəlli оlur ki, Azərbaycanın şəhər əhalisi ХIХ
əsrin 30-cu illərində 84 min nəfərdən, həmin əsrin 60-cı illərinin оrtalarında 134 min nəfərədək, yəni, 50 min
nəfərədək artmışdır. (Сумбатзаде, 1964: 23-44)
Azərbaycan tarixşünaslığında tarixi demoqrafiya məsələlərini özündə əks etdirən maraqlı tədqiqat
əsərlərindən biri Tağı Musəvinin 1967-ci ildə işıq üzü görən “Bakı tarixinə dair orta əsr sənədləri” adlı əsərində
Azərbaycan tarixinə dair çox maraqlı faktlar öz əksini tapmışdır. Kitabda istifadə olunan ilk mənbələrdən,
xüsusilə dövrün ən etibarlı mənbəsi sayılan Fəzlullah Rəşidəddinin “Came ət-təvarix” əsərindən məlum olur ki,
Qazan xan 1300-cü ildə Bakıya gəlmiş və Bibiheybət məqbərəsini ziyarət edərək orada məscid tikilməsi haqqında
göstəriş vermişdir. Həmin dövrdə Şirvanın hökmdarı olan Fərruxzad bin Əxşican və ya Əxistan isə, məhz Qazan
xanın göstərişi əsasında qeyd edilən məscidi tikmişdir. (Фазлуллах Рашид-ад-дин, 1957: 324; Musəvi, 1967: 8)
Qazan xanın 1295-ci ildə İslam dinini qəbul etməsi təbii ki, Hülakülər dövlətinin tabeliyində olan müsəlman
əhalisinə qarşı münasibətini də müsbət mənada dəyişmişdir. Bu isə, əhalidən alınan çoxsaylı vergilərin ləğv
edilməsi, ticarət, məhkəmə, rabitə və ictimai həyatın digər sahələrində müsbət addımların atılması – islahatların
həyata keçirilməsi ilə nəticələnmişdir. Təbii ki, bütün bu sosial-iqtisadi tədbirlər Azərbaycan əhalisinin təbii və
mexaniki artımına müsbət təsir göstərmişdir. Qazan xanın mərkəzi dövləti gücləndirmək cəhdləri nisbi siyasi
sabitliyin əldə olunmasına, bu isə oturaq əhalinin məskunlaşması prosesinə ciddi təsir göstərmişdir.
T.Musəvi Osmanlı-Səfəvi müharibələrinin Azərbaycan əhalisinin sosial-iqtisadi və deməli, demoqrafik
durumuna ciddi zərər vurduğunu konkret faktlarla tətqiq etmişdir. Müəllif müharibələrin yaratdığı qarışıqlıqdan
yetərincə faydalanmağa cəhd göstərən Səfəvi hökmdarlarının hətta vəqf torpaqlarının da öz mülkiyyətləri kimi
rəsmiləşdirmələrini məhz həmin illərin xaosu kimi qələmə verir. T.Musəvi adı çəkilən əsərində əsasən fars
mənbələri əsasında Azərbaycan əhalisinin sosial-iqtisadi vəziyyətini təsvir etmişdir. (Musəvi, 1967: 41-42)
Öz əsərlərində avropalı səyyahların məlumatlarına geniş yer ayıran görkəmli tədqiqatçı Yaqub Mahmudovun
1972-ci ildə nəşr olunan “Öyrənilməmiş səhifələr” adlı kitabında Azərbaycan Ağqoyunlu dövlətinin yadellilərin
təcavüzkarlığına qarşı mübarizəsini, müxtəlif ölkələrlə, o cümlədən Avropa ölkələri ilə qurduğu diplomatik
əlaqələri geniş surətdə işıqlandırmışdır. Sözügedən kitabda Azərbaycanın ilk qadın diplomatı Sara xatun,
dövrünün görkəmli sərkərdəsi Uzun Həsənin və digər dövlət xadimlərimizin fəaliyyəti, o cümlədən xalqımızın
məişəti, adət-ənənələri və həyat tərzi haqqında maraqlar məlumatlar əks olunmuşdur. Məsələn, müəllif toy
adətlərimizdən bəhs edərkən: “...O zaman hətta Azərbaycanda da, varlı ailələrin qız köçürərkən Venesiya güzgüsü
verməsi dəb düşmüşdü”. (Mahmudov, 1972: 18) Kitabda demoqrafik baxımdan maraq kəsb edən ailə quruculuğu,
nikah məsələlərinə dair son dərəcə qiymətli olan bilgilər də öz əksini tapmışdır. Buradakı məlumatlardan məlum
olur ki, azərbaycanlı ailəsi evinə, ocağına gəlin seçərkən onu ağıllı, xoşxasiyyətli olmasına xüsusi önəm vermişdir.
Döyüşlərdən birində əsir düşmüş Trabzon imperatorunu Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin yanına gətirdikdə
ondan soruşmuşdu: “Hansı məbləğdə özümü satın ala bilərəm?” Uzun Həsən isə cavabında: “Arzu etdiyim adam
əlimə düşmüşdür. Mən onu pulla qiymətləndirmirəm. Deyilənə görə, sizin Feodora adında ağıllı və xoşxasiyyət
qızınız var. Onu mənə ərə verin” – demişdi. Trabzon imperatoru “biz xristian, siz isə bütpərəst olduğunuz halda
mən bunu necə edə bilərəm?” –deyə etiraz etdikdə Uzun Həsən “bu məni narahat etmir” demişdi. Bundan sonra
Feodora Ağqoyunlu sarayına göndərilmişdi. (2.26) Bu fakt xalqımızın tarixən multikultural dəyərlərə hörmətlə
göstərdiyini, irqindən, miliyyətindən və dinindən asılı olmayaraq bütün qadınlara ehtiramla yanaşdığını,
analarımızın, qız-gəlinlərimiz ailənin saflıq və ucaqlıq rəmzi, toxunulmazlıq simvolu hesab edildiyini aşkar
surətdə göstərir.
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Y.Mahmudov sözügedən kitabında Uzun Həsənin hakimiyyəti dövründə Ağqoyunlu dövlətinin iqtisadi
cəhətdən möhkəmlənməsini də, xüsusi olaraq qeyd etmişdir. Bununla bağlı müəllif yazır: “O, hakimiyyətə
gələrkən Ağqoyunlu dövləti ərazicə geniş olsa da, iqtisadi və siyasi cəhətdən o qədər də möhkəm deyildi. Tez-tez
yadellilərin hücumuna və qarətinə məruz qalmış Ağqoyunlu dövləti ərazisində ümumi iqtisadi tərəqqi
pozulmuşdu. Kənd təsərrüfatının inkişaf səviyyəsi xüsusilə aşağı idi”. (Mahmudov, 1972: 45) Həqiqətən də, Uzun
Həsənin həyata keçirdiyi islahatlara qədər, əhali çoxlu – 31 növ vergi verir və çoxsaylı mükəlləfiyyətlər
daşıyırdılar. Təbii ki, bütün bunlar əhalinin təbii və mexaniki artımına mənfi təsir göstərirdi. Ölkədə siyasi
sabitliyin olmaması, mərkəzi hakimiyyətə tabe olmaq istəməyən hərbçi əyanların getdikcə qüvvətlənməsi dövlət
üçün olduqca təhlükəli idi. Ümumiyyətlə, siyasi sabitliyin olmaması bütün dövrlərdə əhalinin təkrar artımını
əngəlləyən ciddi səbəblərdən biri olmuşdur. Tez-tez baş verən feodallararası çəkişmələr əhalinin ərzaq təminatına
maneələr yaradır, uşaq ölümünün artması ilə nəticələnirdi. Təbii ki, bütün bunlar görkəmli və uzaqgörən dövlət
xadimi Uzun Həsəni narahat etməyə bilməzdi. O, yaxşı başa düşürdü ki, güclü dövlət yaratmaq üçün, onun
suverenliyini qoruyub saxlamaq üçün əhalinin sosial-iqtisadi güzəranını, maddi rifahını yüksəltmək lazımdır.
Y.Mahmudov yazır: “Uzun Həsən özündən əvvəlki Ağqoyunlu hakimlərindən fərqli olaraq oturaq əhaliyə
arxalanmağın zəruri olduğunu anlayırdı. Buna görə də, o, Ağqoyunlu dövlətini iqtisadi və siyasi cəhətdən
qüvvətləndirmək üçün sonralar “Həsən padşahın qanunları” adı ilə məşhurlaşan, hətta XVI əsrdə də qüvvədə
qalan “Qanunnamə” hazırlatdı. Bu “Qanunnamə”yə əsasən, kəndlilərdən alınacaq vergilər müəyyənləşdirildi və
dəqiqləşdirildi, vergi sistemi nisətən səhmana salındı. Vergi yığan məmurların özbaşınalığı azaldı”. Nəticədə,
əhalinin vəziyyəti xeyli yüngülləşdi: “Uzun Həsən qanunları ölkədə məhsuldar qüvvələri xeyli canlandırdı, kəndli
və sənətkarlardan alınan vergilərin birbaşa xəzinəyə axması təmin olundu. Dövlət iqtisadi cəhətdən xeyli
qüvvətləndi”. (Mahmudov, 1972: 46)
Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının ailə quruculuğu ilə bağlı təfəkkür və düşüncə tərzində ailənin əxlaqimənəvi dəyərləri, prinsipləri həmişə böyük önəm kəsb edib. Sözügedən kitabda Y.Mahmudov xalqımızın
məskunlaşdığı əraziləri də göstərmişdir: “...XV əsrin 60-70-ci illərində Xorasandan Qaramana qədər, Kür
çayından İran körfəzinə qədər yerləri əhatə edən Ağqoyunlu dövləti Yaxın və Orta Şərqdə böyük hərbi-siyasi
qüvvə idi. (Mahmudov, 1972: 24)
Oqtay Əfəndiyevin (1926-2013) Səfəvi dövlətinin tarixinə dair yazdığı əsərlər də böyük maraq və əhəmiyyət
kəsb edir. O.Əfəndiyevin 1961-ci ildə nəşr edilən “XVI əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin
yaranması” adlı əsərində yazır: “İlk mənbələrdəki məlumatların qeyri-səlisliyi bizə sözügedən dövrdə zəhmətkeş
kütlələrin və rəiyyətin vəziyyətini aydın şəkildə təsvir etmək imkanını yaratmır. ... Qeyd etmək lazımdır ki, I Şah
İsmayıl mərkəzi dövlət yaratmaq işinin öhdəsindən gələ bilmədi” (Эфендиев, 1961: 100). O.Əfəndiyev Səfəvilər
dövlətində də istər qızılbaş tayfa başçılarının mərkəzi hakimiyyətə tabe olmamaları, istər fasiləsiz ara
müharibələri, bir-biri ilə çəkişmələri, istərsə də Osmanlı-Səfəvi müharibələrinin xalqın sosial-iqtisadi vəziyyətini
son dərəcə ağırlaşdırdığı faktoloji materiallar əsasında tədqiq etmişdir: “... Xarici, qeyri-iqtisadi amillər də
şəhərlərin yüksəlişi, yaxud tənəzzülü. Bəzən də sonrakı mövcudluğu üçün az əhəmiyyətə malik deyildi. Onların
sırasında Səfəvi-Osmanlı müharibələrini (1514, 1533, 1578-1590), feodal çəkişmələrini, aclığı, epidemiyaları və
s. göstərmək olar” (Эфендиев, 1961: 108-118, 138)
Nəticə
Beləliklə, Azərbaycanın XX əsrin ikinci yarısı tarixşünaslığında xalqımızın artım və azalmasına, o cümlədən
məskunlaşmasına təsir göstərən mühüm sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi proseslər etibarlı mənbələrə istinad
olunmaqla elmi-obyektiv şəkildə əks olunmuşdur. Məhz bu dövrdə tarixçilərimiz öz əsərlərində Azərbaycan
tarixinin ayrı-ayrı dövrlərində əhalinin təbii və mexaniki inkişaf artımına təsir göstərən amilləri sırf sözügedən
dövrə dair ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mənəvi-psixoloji və milli dəyərlər zəminində araşdırmağa cəhd etmişlər.
Məhz XX əsrin ikinci yarısında azərbaycanlı tarixçilər tarixi demoqrafiyaya dair tədqiqatlar aparmağa
başlamışlar. Ə.Sumbatzadənin 1952-ci ildə çap etdirdiyi “XIX əsrdə Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsinin
ölkə əhalisinin artımına mütərəqqi təsiri” adlı məqaləsini tarixi-demoqrafiyaya dair ilk xüsusi elmi-tədqiqat işi
hesab etmək olar. Deməli, məhz bu dövrdə azərbaycanlı tarixçilər tarixi demoqrafiyaya dair formaca sovet
ideologiyasının müəyyən etdiyi tələblərə “əməl etsələr” də, mahiyyətcə milli maraqlarımıza xidmət edən əsərlər
yazmağa nail olmuşlar.
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War crimes committed by Armenia during the 44-day Patriotic War
Summary
The article examines the war crimes committed by the Armenian armed forces against the Azerbaijani people
during the 44-day war that began on September 27, 2020. Also, the article consistently provides information about
the aggression of Armenia against the Azerbaijani people and the beginning of an armed conflict, the future
territorial claims of Armenian nationalists against Azerbaijan. The article examines the war crimes of Armenia, a
country that supports terrorism at the state level, which are contrary to international conventions, and in particular
its use of prohibited weapons, terrorists and mercenaries during hostilities, as a result of which the bombing of
civilian settlements was also carried out.
Key words: war crimes, Nagorno-Karabakh, international conventions, prohibited weapons, military aggression,
Rome Statute
Giriş
Xalqımıza qarşı erməni təcavüzkarlığı və silahlı münaqişənin əsası XIX əsrin əvvəllərində, çar Rusiyasının
yürütdüyü məkrli siyasəti nəticəsində erməniləri kütləvi şəkildə Azərbaycana-İrəvan xanlığının ərazisinə və
Dağlıq Qarabağa köçürülməsi ilə başlayıb. Terroru həyat tərzlərinə çevirmiş ermənilər Azərbaycana gəldikləri
gündən yerli əhaliyə qarşı təxribatlar və qırğınlar törətməyə başlayıblar.
Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra, 1918-ci ildə ermənipərəst bolşevik rejiminin yardımı ilə 1849-cu il
iyun ayının 9-da İrəvan xanlığının ərazisində yaradılmış İrəvan quberniyasında erməni dövləti təşkil olunub.
Ermənistan Respublikasının 9 min kv km. olan ərazisi sonradan Azərbaycan torpaqlarının hesabına 29,8 min kv
km-ə çatdırılıb. Bundan başqa 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağın ərazisində ermənilərə muxtariyyət vermək
məqsədi ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti təşkil edilib.
Bununla da, erməni millətçilərinin Azərbaycana qarşı gələcək ərazi iddiaları üçün zəmin yaradılıb və Cənubi
Qafqazda baş verəcək yeni dəhşətli faciələrin əsası qoyulub. Sonradan 1948-1953-cü illərin deportasiyası
nəticəsində Ermənistan SSRİ-dən (Qərbi Azərbaycandan) yarım milyona yaxın azərbaycanlı qovularaq, bütün
əmlakları talan edilib.
Bildiyimiz kimi Sovet İttifaqının dağılması etnik münaqişələrlə müşayiət olundu. 1988-ci ilin yanvarından
etibarən Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti planlı şəkildə həyata keçirilməyə başlandı.
İllərdən bəri Ermənistan dövlətinin həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti 1988-1989-cu illərdə Ermənistan
(Qərbi Azərbaycan) ərazilərindən sonuncu azərbaycanlının da mənzil və əmlakından məhrum edilərək, qovulması
ilə sona çatıb. Öz el-obasından didərgin salınan zaman 216 nəfər azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirilib (1).
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Ümumiyyətlə, Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 20 faiz
ərazisi - Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 inzibati rayon işğal edilib, 20 mindən çox insan qətlə yetirilib, 50
mindən çox insan yaralanıb və şikəst olub (2, s.29).
İşğal nəticəsində 3889 nəfər itkin düşüb, şahid ifadələrinə görə 871 nəfər əsir-girov götürülüb, lakin bu günə
kimin qaytarılmayıb. Bu günə kimi mənəvi və psixoloji iztirablar içində yaşayan 1480 nəfər qəbul olunmuş
beynəlxalq konvensiyalara zidd olaraq qeyri-insani rəftara, işgəncələrə, təhqirlərə məruz qaldıqdan sonra əsir və
girovluqdan azad edilib (3, s.103).
2020-ci il sentyabr ayının 27-də səhər saat 6 radələrində Azərbaycan xalqı yeni bir erməni təxribatı ilə
üzləşib. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonları istiqamətində Azərbaycan
ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya
qurğularından intensiv atəşə tutub.
Müharibənin ilk günündə dinc əhalini qətlə yetirmək məqsədi ilə sülh, insanlıq əleyhinə müharibə
cinayətlərini həyata keçirən erməni hərbçilərinin yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində cəbhəyani
ərazi olmayan Naftalan şəhərinin Qaşaltı kəndində bütöv bir ailə məhv edilib. Ermənistan ordusunun atdığı top
mərmisi nəticəsində Qurbanov Elbrus İsa oğlu (1951), onun həyat yoldaşı-Qurbanova Şəfayət Novruz qızı (1956),
gəlni-Əmirova Afaq Dəmir qızı (1981), orta məktəb şagirdləri olan nəvələri-Qurbanova Fidan Elşən qızı (2006)
və Qurbanov Şəhriyar Nadir oğlu (2007) həlak olub (4).
Ermənistan tərəfinin başladığı bu xain təcavüz qısa bir zamanda Azərbaycan rəhbərliyini cavab tədbirləri
görməyə və BMT-nin nizamnaməsinə uyğun olaraq, özünümüdafiə hüququndan istifadə edərək, qarşı tərəfin
silahlı qüvvələrinin dinc əhalini hədəf almasının qarşısını almağa məcbur edib. Azərbaycan Respublikasının
Ermənistanın silahlı təcavüzündən özünümdafiə hüququ əsasında hərbi əməliyyatlar aparması müasir beynəlxalq
hüquqla yol verilən real imkan hesab olunur. Ölkəmiz BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsasən fərdi
özünümüdafiə haqqından istifadə edib.
Tanınmış beynəlxalq hüquqşünaslar İ.İ.Lukaşuk və A.B.Naumov beynəlxalq cinayətləri sülh əleyhinə
cinayətlər, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlər hesab etməklə beynəlxalq hüquq qaydalarına qəsd
edən cinayətlər adlandırıblar (5).
İlk dəfə “insanlıq əleyhinə cinayətlər” anlayışı Nürnberq Beynəlxalq Hərbi Tribunalı Nizamnaməsinin 6-cı
maddəsində öz əksini tapmış və onun tərkibini yaradan əməllər konkret göstərilmişdi. Nizamnaməyə görə
Tribunalın yurisdiksiyasına aşağıdakı beynəlxalq cinayətlərə aid edilmişdi:
sülh əleyhinə cinayətlər – təcavüzkar müharibənin və ya beynəlxalq müqavilə, saziş və etimadnamələri
pozmaqla müharibənin planlaşdırılması, hazırlanması, başlanması və ya yuxarıda sadalanan fəaliyyətin hər hansı
birinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş ümumi planda və qəsdlərdə iştirak etmək;
müharibə cinayətləri – müharibə qanun və ya adətlərini pozmaq, bu pozuntularla işğal olunmuş ərazinin
mülki əhalisini öldürmək, işgəncə vermək, qula çevirmək və ya başqa məqsədlə aparmaq, hərbi əsirlər və ya
dənizdə olan şəxsləri öldürmək və ya onlara işgəncələr vermək, girovları öldürmək, ictimai və ya şəxsi əmlakı
talamaq, şəhər və kəndləri mənasız dağıtmaq, hərbi zərurətlə əlaqədar olmayan talançılıq və başqa cinayətlər;
insanlıq əleyhinə cinayətlər – müharibəyə qədər və ya müharibə zamanı adamöldürmə, işgəncə vermə, kölə
vəziyyətinə salma, deportasiya və digər qeyri- insani hərəkətlər və ya siyasi, irqi və ya dini motivlərə əsasən,
mülki əhalini təqibetmə (6).
II Qarabağ müharibəsi zamanı erməni hərbi birləşmələrinin törətdikləri cinayətlər daha çox müharibə
cinayətlərinə uyğundur. Ona görə ki, burada söhbət beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulmasından
gedir. Eyni zamanda baş vermiş cinayət əməlləri münaqişə tərəfi olan düşmən tərəfindən törədildiyi üçün bu,
müharibə cinayəti hesab olunmalıdır.
Bu faktlardan da görünür ki, insanlıq əleyhinə cinayətlərlə müharibə cinayətləri arasındakı oxşarlıq onların
hər ikisinin genişmiqyaslı formada dinc mülki əhaliyə qarşı törədilməsidir, fərqli cəhətləri isə onların tərkib
elementləridir. “Müharibə cinayətləri” termini ümumi anlayış olub, silahlı münaqişə zamanı tətbiq olunan
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulmasını bildirir (7). Bəzən müharibə cinayətlərinin yalnız
Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə Konvensiyalarında təsbit
olunmuş əməlləri əhatə etməsi haqqında fikirlər söylənilir. Lakin həmin əməllər müharibə cinayətlərinin yalnız bir
hissəsini, ən təhlükəli və ciddi əməlləri əhatə edir.
Bəşəriyyət yarandığı gündən müharibələr və siahlı münaqişlər olub və olacaqdır. Lakin bu zaman heç bir
istisna olmadan bütün silahlı qüvvələrə aşağıdakı tələblər irəli sürülür:
müəyyən qədər təşkil olunma;
cavabdehlik daşıyan komandanlığın olması;
silahlı münaqişə aparılmasının yazılmış və yazılmamış qaydalarına riayət edilməsini təmin edən daxili
intizam sisteminə tabe olma (8, s.100).
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Beynəlxalq humanitar hüquq müharibəni qadağan etmir, silahlı münaqişənin mövcudluğunu təsdiq edir,
sadəcə müharibənin metod və vasitələrini qadağan edir. Tarixən, müharibə qaydalarının norma halına salınması
iki istiqamətdə aparılmışdır.
Birinci istiqamətə 1949-cu il 12 avqust tarixli dörd Cenevrə Konvensiyasına əsaslanan Cenevrə
qanunvericiliyi və ona əlavə olunan 1977-ci il 8 avqust tarixli iki Protokolu aiddir (9). Cenevrə qanunvericiliyi
silahlı münaqişədə xüsusilə müdafiəsiz olanları, döyüşdə iştirak etməyənləri və hərbi əsirlər kimi müxtəlif sinif
insanları mühafizə etmək üçün hüquqi rejimlərin qarşılıqlı əlaqəsini təşkil edir.
İkinci istiqamət isə Haaqada əsası qoyulmuş, 1899-cu və 1907-ci illərdə imzalanmış Haaqa qanunvericiliyi
adlanır (10). Bir sıra hallarda bu sazişlərin imzalanması müharibənin gedişində əksər aspektləri ətraflı şəkildə
birgə tənzimləyir. Cenevrə qanunvericiliyi müharibənin metod və vasitələrini qadağan etdiyi halda, Haaqa
qanunvericiliyi isə əksinə, müharibə aparılmasının metod və vasitələrini tənzimləyir. Seçimsiz zorakılığın, artıq
əzab-əziyyətin qarşısını almaq üçün döyüş aparılmasının müəyyən metod və vasitələrini məhdudlaşdırmaq və ya
qadağan etmək. Beynəlxalq humanitar hüququn bu məqsədin həyata keçirilməsinə yönəlmiş hissəsi “Haaqa
hüququ” adlandırılır.
Adamöldürmə insanlıq əleyhinə cinayət kimi aşağıdakı tərkib elementlərinə malikdir:
1.bir və ya bir neçə şəxsi qətlə yetirir;
2.əməl mülki əhaliyə qarşı genişmiqyaslı və sistematik hücum çərçivəsində törədilir;
3.mülki əhaliyə qarşı törətdilən əməlin genişmiqyaslı və sistematik hücumun bir hissəsi olduğunu bilərək və
bunu aydın formada dərk edirək, hətta bunu həyata keçirməyi arzu edərək planlaşdırır;
4. əməl dövlət planı və ya siyasəti formasında həyata keçirilir (11).
Əhalini məhvetmə insanlıq əleyhinə cinayətin bir növü kimi bir qrup şəxslərə qarşı yönəlir. Məhvetmə
dedikdə, əhalinin bütövlükdə və ya qismən, fiziki və ya bioloji vasitələrlə fiziki məhv olması (öldürülməsi) başa
düşülməlidir. Bu əməllər istər sülh, istərsə də müharibə şəraitində mülki əhaliyə qarşı yönələn genişmiqyaslı və
sistematik hücumun tərkib hissəsi olaraq həyata keçirilməlidir. Bir çox hallarda əhalini məhvetməni adamöldürmə
və genosid cinayətlərindən fərqləndirmək çətin olur. Təbii ki, bunlar fərqli tərkib elementlərinə malikdirlər. Ona
görə ki, adamöldürmədən fərqli olaraq əhalini məhvetmədə daha çox adamın öldürülməsi nəzərdə tutulur. Bu iki
əməlin bir-birinə oxşar olmasına və hər ikisinin insanlıq əleyhinə cinayətin tərkibini yaratmasına baxmayaraq
bunlar arasında müəyyən fərqli cəhətlər vardır. Beynəlxalq Hüquq Komissiyasının 1996-cı ildə BMT Baş
Məclisinə təqdim etdiyi məruzəsində vurğulanıb ki, adamöldürmə və məhvetmə cinayətlərinin hər ikisi günahsız
insanlara qarşı yönəlir və onların məhv edilməsi ilə başa çatır. Məhvetmə kütləvi qırğının bir elementi kimi başa
düşülür və o, adamöldürmə cinayəti ilə hər hansı bağlılığın olmasını tələb etmir.
04 oktyabr 2020-ci il tarixindən etibarən erməni hərbi birləşmələri tərəfindən 350 mindən yuxarı əhalisi olan,
Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncə şəhərinə Smerç reaktiv yaylım atəşi sistemindən istifadə edilib və 13
ballistik raket zərbələri endirilib. Mülki şəxslərin yaşadığı yerlərə düşən mərmilər nəticəsində 200-dən çox yaşayış
evi ciddi zərər görüb. 145 ailənin evi tamamilə məhv edildiyindən, onlar evsiz-eşiksiz qalıblar. Gəncəyə üç ayrı
tarixlərdə - 04 okrtyabr, 10 oktyabr, 16 oktyabr 2020-ci ildə atılmış raket və ağır artilleriya hücumları nəticəsində
28 nəfər həlak olub, 142 nəfər yaralanıb. Həlak olanların 6-sı uşaqdır. 4 uşaq hər iki valideynini itirib.
27 sentyabr 2020-ci il tarixindən oktyabr ayının sonlarına kim 26 kəndi təmas xətti ilə həmsərhədd, 104 min
əhalisi olan Tərtər rayonuna erməni hərbi birləşmələri tərəfindən təxminən 15500 mərmi atılmışdır. Nəticədə 17
nəfər mülki şəxs həlak olub, 61 nəfər yaralanıb. 133 ev tamamilə, 873 ev qismən dağılıb.
İşğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayondan qovulmuş 30 min nəfərdən çox məcburi köçkünün
məskunlaşdığı, ümumilikdə 157507 nəfər əhalisi olan Bərdə rayonu qoşunların təmas xəttindən 25 km. Uzaqlıqda
yerləşir. 27 sentyabr 2020-ci ildən 20130 nəfər Tərtər və Ağdam rayon sakinləri nisbətən təhlükəsizlik
baxımından Bərdə rayonu ərazisinə köçürülüb. Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən atılan, bəzilərinin
SKUD/ELBRUS tipli kasetli raketlər olduğu müəyyən edilmiş 60-dan çox raket mərmisinin 13 ədədi Bərdə
şəhərinə, digərləri isə rayonun 5 kəndinə düşüb. Nəticədə 28 nəfər mülki şəxs həlak olub, 86 nəfər yaralanıb.
120 mindən çox əhalisi olan, kənd təsərrüfatı rayonu sayılan Goranboyun 28 yaşayış məntəqəsinə 2020-ci ilin
sentyabr-oktyabr aylarında erməni hərbi birləşmələri tərəfindən 662 ədəd mərmi atılıb. Azərbaycan Respublikası
Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) apardığı tədqiqatlara görə onlardan 52
ədədi uzaqmənzilli raketlər olub. Artilleriya atəşi nəticəsində 250 fərdi yaşayış evinə, 6 sosial obyektə ziyan
dəyib. 7 nəfər mülki şəxs həlak olub, 10 nəfər yaralanıb.
Ümumilikdə 204 min əhalisi, 73% ərazisi işğal altında olan Ağdam rayonuna 2020-ci ilin sentyanr ayının 27dən oktyabr ayının sonunadək 9000-ə yaxın mərmi atılıb. Nəticədə 7 nəfər həlak olub, 42 nəfər yaralanıb. 582
fərdi yaşayış evi tamamilə dağıdılıb.
75 kəndi olan Füzuli rayonun 60 mindən çox əhalisinin 50 min nəfəri məcburi köçkün həyatı yaşamaq
məcburiyyətində qalaraq, Azərbaycanın digər bölgələrinə səpələnib. Baş vermiş hərbi əməliyyatlar nəticəsində
erməni hərbi birləşmələri rayonun kəndlərini, Zobucuq məcburi köçkün qəsəbəsini, Horadiz şəhərini intensiv
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atəşə tutub. Nəticədə 3 nəfər mülki şəxs həlak olub, 20 dən yuxarı insan yaralanıb. Rayon ərazisinə atılan
mərmilər nəticəsində rayonun 300-dən yuxarı yaşayış binasına zərər dəyib, Horadiz şəhərində isə 10 ev tamamilə
məhv edilib.
Qeyd olunan rayon və şəhərlərlə yanaşı Naftalan, Beyləqan və təmas xəttindən 200-300 kilometrlik məsafədə
yerləşən Mingəçevir, Yevlax, Bərdə, Qəbələ, Kürdəmir, Xızı, Abşeron rayonları da Ermənistan ərazisindən atılan
uzaqmənzilli raket mərmilərinin düşməsi nəticəsində ziyan çəkib. Nəticədə mülki əhali arasında müxtəlif bədən
xəsarəti alanlar olub.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma Statutunun 8-ci maddəsi ilə on beş yaşına çatmamış uşaqları silahlı
qüvvələrə və ya qruplara cəlb etmək, toplamaq və ya döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak etmək üçün istifadə
etmək hərbi cinayət hesab olunur (12). Ermənistan nəinki Azərbaycan xalqına qarşı qadın və uşaqların
hüquqlarını kobud şəkildə pozan cinayətlər törədir, eyni zamanda bu cinayət əməllərini öz cəmiyyətinə
münasibətdə də tətbiq edib, uşaqların hüquqlarını kobud şəkildə pozub, onların yaşamaq haqqını əllərindən alıb.
Qarşı tərəfinin sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində yaydığı məlumatlardan da aydın görünür ki,
Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibədə uşaqlardan istifadə edib. Uşaqları silahlandırmaqla onları hərbi
əməliyyatlara cəlb etməyə, uşaqlar arasında hərbi təbliğat işini aparmağa başlayıb. BMT Baş Katibi 2020-ci ilin
iyun ayında Baş Assambleyanın 74-cü iclasında “Uşaqlar və silahlı münaqişə” adlı hesabatında üzv dövlətləri,
Uşaq Hüquqları Konvensiyasının Könüllü Protokoluna qoşulmaq, Sülhməramlılıq və Uşaq Əsgərlərin İşə Qəbulu
və İstifadə edilməsinin qarşısının alınmasına dair Vankuver Prinsiplərinin təsdiqlənməsi və həyata keçirilməsi də
daxil olmaqla, uşaq hüquqlarına hörmət göstərməyə çağırıb. Beynəlxalq humanitar hüquq uşaqların döyüş
əməliyyatlarına cəlb edilməsini və istifadəsini qadağan edir. 1949-cu il 12 avqust tarixli IV Cenevrə
Konvensiyasının 50-ci maddəsində deyilir ki, işğalçı dövlət işğal olunmuş ərazilərdəki uşaqları hərbi xidmətə cəlb
etməməlidir (9, s.190). Bu müddəanın yalnız 15 yaşa qədər uşaqlara aid olduğu başa düşülür.
Ermənistanın beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş silah, sursatlardan istifadə etməklə Azərbaycanın
şəhər və kəndlərində dinc əhalini və mülki infrastruktur obyektlərini atəşə tutması, münaqişə bölgəsindən uzaqda
yaşayan əhalini, xüsusilə qadın və uşaqları qəsdən öldürməsi hüquqi faktlarla təsdiq edilmişdir.
Gəncə şəhərinə raket atılması nəticəsində K.D.Uşinski adına 29 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi
Nigar Əsgərova, 7-ci sinif şagirdi xarici ölkə vətəndaşı olan Artur Mayakov, 6-cı sinif şagirdi Orxan Xəlilli, 1-ci
sinif şagirdi Məryəm Xəlilli həlak olublar (13). Həmçinin raket atılması nəticəsində Bərdə rayonunun Qarayusifli
kənd tam orta məktəbinin 2-ci sinif şagirdi Aysu İsgəndərova və Yeni Əyricə kəndində məskunlaşmış, Ağdam
rayonu 94 nömrəli köçkün tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Rəhimov Şahmalı Ətraf oğlu həlak olublar.
Erməni hərbçilərinin terror əməlləri nəticəsində, ümumilikdə 10 şagird qətlə yetirilib (14).
Ermənistan silahlı qüvvələrinin əhali arasında kütləvi tələfat törətmək və təşviş hissi yaratmaq məqsədi ilə
cəbhə bölgəsindən uzaq məsafədə yerləşən, mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrinə hücumları
zamanı silahların təsir gücünə və qanunvericiliklə tətbiq dairəsinə görə BMT Baş Məclisinin 3093 saylı
Qətnaməsi ilə təsdiq edilib, 1980-ci il 10 oktyabr tarixli Həddən Artıq Zərərli və ya Fərqləndirmədən Təsir
Göstərən Hesab Edilən Bəzi Adi Silahların Konkret Növlərinin Tətbiqinin Qadağan Olunması və ya
Məhdudlaşdırlması haqqında Konvensiyanın (15) və 2008-ci il 19-30 may tarixli Kasetli Silahlara dair
Konvensiyanın (16) müddəaları kobudcasına pozulub.
Ermənistan ordusu tərəfindən 44 günlük müharibə ərzində müharibə cinayətləri törədərək, Azərbaycanın
cəbhə xəttindən kənarda yerləşən 13 şəhərinə müxtəlif vaxtlarda SCUD/Elbrus tipli taktiki ballistik, TOÇKA-U
tipli uzaqmənzilli, “Smerç” tipli qısamənzilli ballistik raketlər, həmçinin Qrad yaylım atəşi atılıb.
2020-ci il 03 noyabr tarixində ANAMA-nın xüsusi mobil əməliyyat qrupları tərəfindən Tərtər rayonunun
Səhləbad kəndi yaxınlığına erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atılmış 2 ədəd tüstülü (D-4) 122 mm-lik (P-4) ağ
fosfor tərkibli mərmilər aşkar edilərək, partlayış yolu ilə yerində zərərsizləşdirilib. Fosforlu bombaların təyinatı
açıq yerlərdə və ya sığınacaqlarda olan canlı qüvvəyə, hərbi texnikanı məhv etməyə, kütləvi qırğınlar törətməyə
yönəlmişdir. Fosforlu bombaların partlamasından ayrılan alovlu mərmi qəlpələri, hərəkətə mane olan, görmə
qabiliyyətini məhdudlaşdıran geniş yanğınlara səbəb olur. Ağ fosforun bu xassələrə malik olması, onun kimyəvi
və yandırıcı kütləvi qırğın silahlarında istifadə olunmasına səbəb olmuşdur.Yanğın nəticəsində yaranan boğucu
tüstü və zəhərli qazlar bombanın zərərverici təsirini daha da dərinləşdirir. Buna görə də belə bombalaın istifadəsi
dinc mülki əhali arasında kütləvi qırğına səbəb olur.
Bir sıra xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri belə bu
vəhşiliklərin canlı şahidi olublar “Amnesty International” təşkilatı artıq öz rəsmi internet səhifəsində Ermənistanın
münaqişə zamanı mülki əhaliyə qarşı qadağan olunmuş silahlardan istifadə etdiyini təsdiqləyib (17).
Terroru dövlət səviyyəsində dəstəkləyən Ermənistan beynəlxalq konvensiyalarla zidd olaraq hərbi
əməliyyatlarda özünün dövlət siyasəti aləti olan terrorçulardan və muzdlulardan istifadə edib. Ermənistan 4 dekabr
1970-ci il tarixli BMT Baş Assambleyanın Nyu-Yorkda qəbul etdiyi Muzdlu əsgərlər yığma, onları öyrətmə və
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1989-cu il 4 dekabr tarixli 44/34 saylı Qətnaməsi ilə qəbul edilmiş Muzdluların işə qəbulu, istifadəsi,
maliyyələşdirilməsi və təlimi əleyhinə beynəlxalq Konvensiyaları kobud şəkildə pozub (18).
2020-ci il sentyabr ayının 27-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində 2881
nəfər hərbçi şəhid olub;
28 nəfər hərbçi itkin düşüb;
12 nəfər hərbçi əsirlikdən azad edilib;
2 nəfər mülki şəxs girovluqdan azad edilib;
100 nəfər mülki şəxs qətlə yetirilib,
416 nəfər mülki şəxs yaralanıb.
Nəticə
Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulmasını,
bütövlükdə müharibə cinayətlərini kimi qiymətləndirmək daha düzgün olardı. Ümumilikdə beynəlxalq humanitar
hüquqda, habelə insan hüquqlarına aid geniş tərkibli hüquqa zidd əməllərin silahlı münaqişə zamanı, hətta atəşkəs
dönəmlərində belə törədilməsi nəzərə alınmaqla bütün pozuntuları müharibə cinayətlərinə aid etmək olar. Bu
mənada Ermənsitanın Azərbaycanın bütün cəbhəboyu ərazilərində hücum əməliyyatları zamanı, həmçinin Gəncə,
Ağdam, Bərdə, Tərtər, Füzuli və digər rayonlara raket və artilleriya zərbələri endirməsi, mülki əhaliyə qarşı
kütləvi qırğın məqsədi ilə qadağan olunmuş silahlardan, hərbi əməliyyatlarda muzdlu əsgərlərdən istifadə etməsi
müharibə qanun və adətlərinin pozuntusu, nəinki dinc əhaliyə, bəşəriyyətin təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş hərbi
xarakterli əməlləri və s. müharibə cinayətləri kimi tövsif olunmalıdır.
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National stylistic features of Azerbaijani choreography
Summary
The article is devoted to highlighting the specific stylistic features of the art of national choreography. Here
are the main directions of the art of national choreography and its stages of development. The author conducts
research on the stage embodiment of folk dances, which is developing as a special direction in the art of
choreography, and emphasizes the main points in its creation. The article shows that the stage criteria of folk
dance are the main stylistic features of the national art of choreography. The importance of two main factors in the
stage embodiment of national dances is emphasized. One of them is related to the style of work of choreographers
who lead folk dance groups. The second factor directly involves the use of folk dance and the unity of stage
criteria. The combination of both factors, such as professionalism and familiarity with folk art, results in the
creation of high-quality works of art.
Key words: choreography, ballet, folk dance, national style, folklore collectives
Giriş
Bəşər tarixinin ən dərin qatlarından müasir dövrə qədər təkamül prosesi keçmiş rəqs sənətinin tədqiqi
müxtəlif xalqların həyatı, yaşamı, tarixi, sosial-psixoloji, mənəvi, fəlsəfi düşüncəsi, adət və ənənələrinin, estetik və
etik dünyagörüşünün öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir xalqın həyatında böyük yer tutan rəqs
sənəti sinkretik sənət sahələrindən biri kimi müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılmışdır. Lakin onun tərkibində yer alan
bütün sənət növlərindən daha öndə duran və əsasını təşkil edən xoreoqrafiya sənəti rəqs fenomeninin
öyrənilməsində mühüm faktor kimi çıxış edir. "Rəqs və onun anladan dil (işarələr) sistemi xoreoqrafiyanın bütün
növlərini vahid incəsənət sahəsi kimi birləşdirir. Rəqs sənətinin özünəməxsusluğu ilk növbədə əsas ideyanı,
hadisələri, fikir və emosiyaları xoreoqrafik hərəkətlərin vasitəsilə bildirməsidir. Bu hərəkət və ifadələr sistemi
zəngin və rəngarəng olmaqla milli rəqs incəsənəti ilə birbaşa bağlıdır. Bəşər cəmiyyəti, onun yaşam tərzi,
mədəniyyəti, adət və ənənələri, məşğuliyyət sahələri fərqli olduğu qədər rəqsləri də müxtəlifdir. Onları birləşdirən
vahid cəhət isə bütün bunları məhz plastik hərəkətlərin vasitəsilə anlatmaq və bundan zövq almaqdır”.
(Uralskaya, 1982:3-4)
Xoreoqrafiya sözünün hərfi mənası yunanca iki kəlmənin: yallı gedirəm, ümumi rəqsdə iştirak edirəm
məfhumunu verən “xoreo” sözü ilə “qraf” yəni yazıram, cizgi çəkirəm sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir.
Lakin bu sözun daşıdığı məzmun daha geniş mahiyyət kəsb edir. O, özündə xalq, məişət və klassik baleti
birləşdirir. Xoreoqrafiya üç əsas istiqamətə ayrılır: 1) xalq rəqsləri; 2) məişət (bal) rəqsləri; 3) klassik balet.
Azərbaycanda xoreoqrafiya sənəti əsasən iki istiqamətdə, klassik balet və xalq rəqslərinin səhnə təcəssümü ilə
inkişaf etmişdir. Klassik balet sənətinin əldə etdiyi nailiyyətlər istedadlı balerina və baletmeysterlər tərəfindən
inkişaf etdirilərək xalq rəqs ənənələrinin vəhdəti nəticəsində milli xoreoqrafiya sənəti formalaşdırmışlar.
Azərbaycanda bu sənətin əsasını qoyan Qəmər Almaszadə və digər sənətkarlar öz yaradıcılığında milli xalq rəqs
ənənələrinə böyük üstünlük vermiş, ifa üslub xüsusiyyətlərini bu zəmində kökləməyə çalışmışlar.
Azərbaycanda xoreoqrafiya sənətinin təşəkkülü XX əsrin əvvəlində, Sovet Hakimiyyətinin qurulması ilə
bağlıdır. Lakin bu sənətin söykəndiyi milli ənənələr tarixi eradan əvvələrə gedən zəngin xalq rəqslərinə bağlıdır.
Azərbaycan baleti milli rəqs sənətinin klassik Avropa və rus balet məktəbinin nailiyyətlərini qovuşduran yüksək
sənət nümunəsi kimi qəbul olunmuşdur. Xalq rəqsi aid olduğu xalqın tarixi keçmişini, yaşamını, dünyagörşünü,
dini və dünyəvi baxışlarını, adət və ənənələrini, mənəvi-emosional dünyasını özündə ifadə edir. “Xalq rəqs
mədəniyyətinin formalaşmasına ilkin olaraq insanların mifaloji dünyagörüşü, təbiət qüvvələrinə sitayişi böyük
təsir göstərmişdir. Qədim dövrdə bütün etnosların rəqsləri mistik ritual və mərasimlərlə, mövsüm bayramları və
müxtəlif məişət hadisələri ilə sıx bağlı olmuşdur. Çox zaman bu rəqslər tanrıdan hər hansı bir istək, uğurlu
məhsul və ya ov diləmək üçün ifa edilirdi”. (Kosobutskaya, 2018:79) Bu sənətin qorunub yaşadılması və gələcək
nəsillərə ötürülməsi praktik şəkildə nə qədər aktuallıq kəsb edirsə, onun araşdırılması, tədqiqi də mühümdür.
Xüsusilə, müasir dövrdə dövlətin xalq yaradıcılığının müxtəlif sahələrinə göstrədiyi diqqət və qayğının bariz
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nümunəsi kimi xalq rəqslərinin ölkədə və dünya səhnəsində təbliğ olunması onun elmi araşdırılmasını,
xoreoqrafik xüsusiyyətlərinin aşkara çıxaırlmasını, tarixi inkişaf yolunun tədqiqini aktual edir.
Xalq rəqslərinin səhnə təcəssümü ilk öncə Azərbaycanın ilk balet ustası Qəmər Almaszadənin yaradıcılığında
parlaq təzahür olunur. Peşəkar balerina kimi vətənə qayıdan Q.Almaszadə milli rəqslərin öyrənilməsi üçün təşkil
olunmuş ekspedisiya dəstəsinin üzvü kimi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səfər etmişdi. “Bu səfər nəticəsində
bir daha əmin oldum ki, xalq ən yaxşı müəllimdir. Məhz xalq yaradıcılığında onun həyatı, tarixi parlaq əks
olunur. Biz xalq rəqslərinin tarixin müxtəlif mərhələlərində necə dəyişikliyə uğradığını və müasir dövrdə yeni
obraz və xarakter kəsb etməsini müşahidə edə bilərik”. (Pletnev, 1985:14) Onun ifasında milli rəqslər etnoqrafik
materialın xüsusi baletmeyster istedadı ilə işlənməsi nəticəsində xarakter, daxili məzmun və təkrarolunmaz
özünəməxsusluq kəsb etmişdir. Bu ifa manerası milli balet sənətində yeni tendensiyanın formalaşmasına zəmin
yaratmışdır. “XX əsrin 40-60-cı illərində (sovet tərkibindəki-T.M.) respublikaların balet səhnəsində klassik balet
və milli ənənələrin vəhdətindən yaranan əsərlər yer almağa başlayır. Sovet xoreoqrafları milli rəqslər sahəsində
böyük uğurlar qazanır”. (Smirnov, 1986:19) Xalq rəqslərinin müstəqil şəkildə inkişaf edərək professional səhnəyə
yol almasında balet sənətinin böyük rolu vardır. Lakin xalq rəqs ənənələri balet səhnəsində xarakter rəqslər
timsalında təcəssüm etdirilir və öz mahiyyətini dəyişərək inkişaf etdirmiş olur. Bu sənətin öz təbiiliyini,
qədimliyini, orijinallığını qoruyub saxlayan səhnə həyatı isə xalq rəqslərinin səhnə təcəssümündə reallaşdırılır.
Xalq rəqsinin əshnəyə yol tapması o qədər də tarixi keçmişə dayanmır. Lakin onun səhnədə təcəssümünün əsasını
daşıyan qədim xalq rəqslərinin nəsildən-nəslə ötürülməsində, təmsil və təbliğ olunmasında bu mərhələ xüsusi
önəm daşıyır.
Məlumdur ki, xalq rəqslərinin səhnəyə yol tapması ilk növbədə özfəaliyyət kollektivlərinin yaradıcılığı ilə
reallaşmışdır. Lakin bu iş o qədər də sadə deyildir. Xalq rəqsinin səhnəyə gətirilməsində peşəkarlığa gedən yol bir
sıra mərhələlərdən ibarətdir. “Xalq rəqsi dərindən öyrənilməlidir. Biz xalq rəqslərini toplayıb, olduğu kimi
kolleksiya etmək fikrində deyilik. Xalq təcrübəsinə əsaslanaraq biz, rəqsin imkanlarını, texnikasını genişləndirir,
rejissor təfəkkürü ilə onun özünü daha parlaq ifadə edə bilməsi üçün şərait yaradırıq. Qısa desək, biz xalq rəqsinə
yaradıcı materail kimi yanaşaraq hər bir rəqs üzərində müəllif möhürünü gizlətmirik. Lakin bu yaradıcılıq xalq
rəqsinin öz təbiətində davam edir”. (Moiseyev, 1998:65)
Xalq rəqslərinin səhnə təcəssümündə folklor materialı əsas nüvəni təşkil edir və ona həssas münasibət
göstərmədikdə xalq sənətinin “zədələnməsi”, yəni, mənbənin düzgün formada istifadə edilməməsi ilə nəticələnə
bilər. Bu işi həyata keçirən xoreoqraf haqqında tanınmış xoreoqraf və baletmeyster, SSRİ xalq artisti
R.V.Zaxarovun fikirləri yerinə düşür: “Hesab edirəm ki, xalq rəqsinin təbliği ilə məşğul olan xoreoqrafları
araşdırıcı tədqiqatçı ilə müqayisə etmək olar. O, ölkənin rayon və kəndlərini qarış-qarış gəzərək, ən əlçatmaz
mənbələrinə qədər can ataraq bu xalq xəzinəsini inci toplamış kimi öyrənir və öz xoreoqrafik kompozisiyalarını
bu incilər əsasında qurmağa çalışır”. (Zaxarov, 1983:9) Müasir dövrdə incəsənətin bir sıra sahələrində xalq
yaradıcılığının qeyri – peşəkar şəkildə yeni üslub və tendensiyalara məruz qalması, yenilik naminə həyata
keçirilən müxtəlif sintez və işləmələr bu zəngin mənbənin əsl məzmununa dağıdıcı təsir göstərir, onun daşıdığı
mənəvi dəyərin itməsi ilə nəticələnir. Bu səbəbdən qeyri-peşəkar dərnək və kollektivlərin fəaliyyəti nəticəsində
xalq rəqsinin özünəməxsusluğu, xoreoqrafik məzmunu tədricən öz təbii və real quruluşunu itirməyə başlayır,
müasir dövrün qeyri-estetik təsirlərinə məruz qalır. Onun tərkibinə daxil edilən yad elementlər isə xalq
rəqslərimizin tədricən unudulmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan milli rəqslərimizin tədrisi ilə məşğul olan
xoreoqraf və baletmeysterlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Xalq rəqsinin səhnə versiyasının əsasını folklorun ilkin vəziyyəti təşkil etsə də, o, işlənmiş, yenilənmiş şəkildə
təqdim edilir. Burada işlənən musiqi və xoreoqrafik məzmun ola bilər. Lakin yenilənmə həm də, kostyumlarda,
rejissor fikrində, texniki elementlərdə təzahür edə bilər. Onun daxilində təsvirçi və qeyri-təsviri elementlərin
sintezi baş verir ki, bu da xalq rəqsinin səhnə təcəssümündə əsas cəhətlərdən biri kimi çıxış edir. Bu prosesin
fonunda həmçinin sinkretikliyin tədricən zəifləməsi də baş verir. Burada bir sıra sinkretik əlaqələr qorunub
saxlansa da, ifaçı və müəllif faktoru güclənmiş olur. Bu səbəbdən də xalq rəqsinə xas olan anonimlik cəhəti öz
mahiyyətini itirmiş olur. Nəticədə rəqs ona quruluş verən müəllifin ideya təcəssümünə çevrilir.
Xalq rəqslərinin səhnə versiyasında əsas planda onun estetik funksiyası çıxış edir. Burada rəqs ilkin folklor
mühitində olduğu kimi müxtəlif situasiyaların iştirakçısına, təmsilçisinə deyil, sırf səhnə-konsert səviyyəsində
estetik əhəmiyyətini vurğulamağa yönəlmiş olur. Bütün bu proseslərin nəticəsində xalq rəqsinin ifasında
professionallıq faktoru yüksəlmiş olur.
Xalq rəqslərinin səhnəyə yol tapması yalnız milli xoreoqrafiya sənətinin deyil, eyni zamanda mənəvi
dəyərlərin, o cümlədən qədim inancların və dini təsəvvürlərin, əmək məşğuliyyəti, bayram və mövsüm
mərasimləri, sosial dünyagörüşü və əxlaqi dəyərlərin təbliği ilə səciyyələnmişdir. Kamal Həsənovun
tədqiqatlarında milli rəqslərimizin məzmunu, süjeti və ifa quruluşu ilə bağlı məlumat verilir. Baletmeyster
sənətinin sirlərinə yaxından bələd olan müəllif ilk monoqrafiyada məsələyə bir qədər ümumi rakursda
yanaşmışdır. “Azərbaycan rəqsinin ifa tərzi” başlıqlı bölmədə K.Həsənov qadın və kişi rəqsinin spesifik
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cəhətlərindən söz açaraq yazır: “Qadın rəqsində sıçrayışlı hərəkətlərə, atılıb-düşməyə, kəskin dönmələrə,
çevrilmələrə, ayağı yerə vurmağa və xırda hərəkətlərə qəti surətdə yol verilmir. Azərbaycan qadın rəqsinin
özünəməxsus xüsusiyyəti var. Burada əl-qolun, gövdənin və başın hərəkəti əsas rol oynayır. Qadın rəqsində,
əsasən bədənin gövdə hissəsi oynayır, ona görə də, ayaqlar bir o qədər hərəkətdə olmur”. (Həsənov, 1983:24)
Göründüyü kimi, K.Həsənov milli rəqsin qadınlara xas xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirərək, ümumi cəhətləri qeyd
etmişdir. Bu bölmədə rəqslərin xarakterinin onun xoreoqrafik sxeminə təsiri də göstərilir. Məsələn, rəqsin tempi,
süjeti onun kim tərəfindən və necə ifa olunmasını şərtləndirən əsas faktor kimi çıxış edir. Həmçinin bu sıraya milli
geyim mədəniyyəti və xalq tətbiqi sənətinin təmsil olunmasını da daxil etmək lazımdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, xalq rəqslərini təbliğ edən folklor kollektivlərini yaradıcılıq, üslub tərzinə görə
fərqləndirmək mümkündür. Onlardan bir qismi bölgələrdə fəaliyyət göstərir və xalq rəqslərini olduğu kimi ifa
edir. Digər qismi artıq funksionallığını itirmiş folklor materialı əsasında xoreoqrafik məzmun qurur və bu zaman
materialın təbliği onların təfsirində baş verir. Xalq rəqsinin səhnə təcəssümünü peşəkar şəkildə reallaşdıran
kollektivlər isə folklor materialına daha yaradıcı mövqe nümayiş etdirərək, onun işlənməsini, yenilənməsini və
üslub xüsusiyyətləri əldə etməsini həyata keçirir. Bu tip yaradıcı prosesdə folklor nümunəsinin əsas məğzini təşkil
edən özək mövzu götürülür və xoreoqrafın yaradıcı fantaziyasında işlənərək yeni məna kəsb edir. Bu
kollektivlərin yaradıcı repertuarında peşəkarlıq faktoru daha güclü əks olunur. Folklorun işlənməsi və yeni
mərhələyə qədəm qoyması isə xoreoqrafdan geniş və əhatəli bilik, zəngin dünyagörüşü, eyni zamanda folklorun
dərindən mənimsənilməsi tələb olunur. Xalq rəqslərini təbliğ edən kollektivlər müxtəlif bölgələrin folkloru ilə
yaxından tanış olmaq üçün yerli materialı öyrənməlidirlər. “Yerli material” anlayışı da birmənalı deyildir. Çünki
buraya həmin zonaya aid lokal material, bu mövzuya əsaslanan müasir rəqslər, eləcə də yerli material əsasında
xoreoqraf kompozisiyaları daxildir.
Nəticə
Beləliklə, aparılan araşdırmalar nəticəsində söyləyə bilərik ki,
- milli rəqslərin inkişafı peşəkar rəqs kollektivlərinin yaranması və uğurlu fəaliyyəti nəticəsində yeni
mərhələyə yüksəlmişdir və bu proses həm xalq rəqslərinin, həm də bəstəkar musiqi əsasında qurulan
kompozisiyalarda əks olunur;
- Xalq rəqsinin səhnə təcəssümü öz meyarlarını dünya və Azərbaycan xoreoqrafiya sənətinin klassik ənənələri
və milli rəqs ənənələrinin peşəkar sintezi üzərində qurmuşdur;
- Xalq rəqslərinin səhnə təcəssümündə rəqs sənətinin fəlsəfi-psixoloji, obraz-emosional, nəzəri və praktik
əsasları mühüm əhəmiyyət kəsb edir;
- Milli rəqslərin müasir inkişaf mərhələsi üçün müxtəlif üslubların peşəkar sintezi səciyyəvidir və bu sintez bir
sıra rəqs hərəkətləri, pozisiya və elementlərdə öz əksini tapmışdır;
Bütün bunlarla yanaşı, müasir tendensiyaların təsiri ilə yanaşı, milli rəqslərin öz mənsubiyyətini, xalqa
məxsus təfəkkür tərzini, quruluş xüsusiyyətlərinin qorunmasında Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs
Ansamblının, Dövlət RəqsAnsamblının, eləcə də, ustad rəqqas və rəqqasələrin yaradıcılığı olduqca önəmlidir.
Xüsusilə, müasir dövrdə də öz pedaqoji fəaliyyətini davam etdirən ustad sənətkarların xalq rəqslərinin
qorunmasında və gənc nəslə ötürülməsində göstərdiyi xidmət əvəzsizdir.
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The development of the genre of tales
Summary
The article presents scientific reviews on the genre-specific characteristics, roots, and formation of tales, as
well as comments on the views of experts who approached the genesis and development of this genre theoretically
in their researches. Each era has its own crucial problems reflected in fiction in the form of certain space and
personage. When the essence of the collected tales is under the focus, it becomes clear that the works on historical
and contemporary topics cover moral, social and political problems. Grounds have been provided for the fact that
with the changes in society the content of stories changes as well.
This article focuses on the classification of narratives and demonstrates the quality and effectiveness. The
analysis of certain stories determines their artistic value in prose. The nature of the fictional narratives is explored,
and it becomes obvious to be of documentary, satirical, historical, modern, fantasy, detective, and biographical
genres. In this sense, the main aesthetic character, composition integrity, image scale, and textual nature of the
stories of the various genres are explored.
The way poetics of tales expresses the question of structural integrity, form and meaning, is concretized
through the analysis of particular works.
Key words: tales, genesis, genre, poetics, classification, theme, literary image, structure, text
Giriş
Özbek edebiyatı tarihi bir sürü değişikliklere sahne olmuştur. Edebiyatta gelişme gösteren manevi, estetik
etkenler yeni bakış açılarını ortaya çıkardı. Kelime sanatı olan edebiyatın tüm türlerinde âlem ve âdemin tetkiki
daha da derinleşti. Yeteneğin takdir edilmesi, yapıcılık için gereken koşulların sağlanması, düşünce özgürlüğü
gibiler olumlu sonuçlar sağladı.
Kelime sanatçısı, edebiyatın hangi türünde olursa olsun, dikkatini genel insanlık meselelerine, ezelî değerlerin
yorumuna çevirmektedir. Özellikle, uzun hikâyelerde olayların derin analizine, insan ruhunun karanlık köşelerini
izlemeye, hayatın mahiyetini anlamaya çalışılır. Uzun hikâye tür olarak incelendiğinde imgelerin çok yönlü
olması, ihtilafın keskinliği, psikolojik tahlilin derinliği, edebî vasıtaların çeşitliliği, konuların renkliliği müşahade
edilir. Uzun hikâye türünün şekillenme ve gelişme evrelerinin araştırılması tür hakkındaki görüşleri daha da
pekiştirir.
Özbek edebiyatı, dünya edebiyatının bir parçası olarak yaşadı, gelişti, yol katetti. Edebiyatımızdaki kalite
değişimleri uzun hikâyede de göze çarpmaktadır. Özbek uzun hikâyeleri zengin kültürel mirası, sanatsal
konseptüel ilkeleri, poetik dil kullanma niteliği ile çok önemlidir.
Uzun hikâyelerin poetik yapısında meydana gelen değişimler titiz incelemeler sonucunda ortaya atılır.
Eserdeki ana karakter tedricinin bireysel yönüyle ortaya konulması, onunla direk ya da dolaylı yoldan ilgili olan
durumların ele alınması amaca uygundur. Karakterin tam ve net keyfiyeti onun toplumsal faaliyeti esnasında
ortaya çıkar. Onun davranışları, mesleği her zaman diğer karakterlerle uyumlu halde gösterilir. Uzun hikâyede
karakterin doğası yazarın edebî-felsefi konumu, estetik idealine uygun halde değerlendirilir. Yazarın edebî
gâyesinin okuyucu kitlesine ulaştırılmasında ana karakterin manevi, ahlaki değerleri teşvik etmesi önemlidir.
Eserde tüm hayat çetrefillikleri esas ilkeye uygun olması, farklı durumlara karşı karakterin net yaklaşımının
sergilenmesi lâzım.
“Edebî metnin çok katmanlılığı dendiğinde, ideal ile varlık arasındaki zıtlık, aynı zamanda orantılılık
kastedilir. Sanatsallığın doğası; soyut istekleri değil, gerçek hayatın içinden alınan ideal tasviri gerektirir.”
(Rasulov, 2006:100)
Uzun Hikâye Türünün Kökeni
Kudret sahibi yüce Allah âlem ve âdeme ait ilim hazinesini kutsal kitapla indirmiştir. Kutsal Kelam
mucizeleri hâlâ dünya bilgin ve ariflerinin hayretine neden olmaktadır. İnsanın yaratılması ile ilgili haber, Kur’anı
Kerim sayfalarında uzun hikâye şeklinde sunulur. Bu hikâyede insanın içi ve dışı öz ve net biçimde derin olarak
ifade edilir. Mekan ve zaman tasvirindeki sırlılık temelinde ebedi gizemlere işaret mühürlenmiştir.
Peygamberlerin dünyaya gelişi, ilahi müjde gök, okyanus, dağ, zemin gibi kronotoplarda sentezleşir.
Peygamberlerin farklı menzillere doğru yaptıkları seyirleri sırasında onların nebilik özellikleri, akıl ve zekası,
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hafıza gücü anlaşılır. Hikâyenin temelinde din, tarih, felsefe, psikoloji, tıp, coğrafya, mantık, sanat gibi bilim
dallarının iptidasına, cevherine bakış atılır. Kur’anı Kerim’de kıssa (kelimesi A’raf, En’am, Nemil, Nisa, Ali
İmran, Kehf, Yusuf gibi surelerde kullanılmılştır) olarak anılan söz konusu hikâyelerde Âdem Aleyhisselam’dan
Muhammed Aleyhisselam’a kadar geçen süre boyunca yaşanan önemli hadiseler ilahi mucize ile birlikte
yorumlanır.
Kıssa, Arapça “macera”, “hikâye” demektir. Kıssa edebî, tarihî süreç boyunca şekil bulup gelişmiştir. Asırlar
boyunca insanın özünü anlama, sosyal, psikolojik etkeni belirleme merakı artagelmiştir. Beşeriyet, hayvanat,
nebatat üçlüsünde dünyanın ezelî ve ebedi kuralları yansımaya devam etmiştir.
Bilindiği üzere, eskiden insanlar gruplar halinde halk ozanları tarafından söylenen destanları, Rüstemi Destan,
İbrahim Edhem, Divanei Meşreb, Aba Muslim hakkındaki maceraları dinlerlerdi. Halk varsa onun sözlü geleneği
de vardır. Sözlü gelenek örnekleri, bünyelerinde taşıdıkları yüksek gâye, millilik özellikleri ile dikkate değerdir.
Sözlü geleneğin baki gelenekleri halk kıssalarında devam ettirilmiştir. Folklor varsa kıssa, destan, masal gibi türler
de yaşamaya devam eder. Her kıssanın temelinde tarih gerçeği bulunur ve bu gerçek milletin yeteneği, hayal gücü
ile beslenir, insanın hayvanat ve nebatat ile uyumu içinde nihan hadiseler gerçekleşir. Kıssalarda abartı, niteleme,
hayalleri salıverme gibi özellikler eserin çekiciliğini artırır.
Halk hikâyelerinde kişilerin hayata bakışları, yaşam tarzları sade ve anlaşılır dille bildirilir. İmanı tam sabırlı
bilginler saygı ve gururla anılır. Uzun hikâyelerde, bilinen ve yaygın olan hadiseler ele alınarak kahramanın
faaliyeti toplumsal gelişme kuralları ile bağlı halde ortaya konulur. Vatan sevgisi, dostluk, insanseverlik gâyeleri,
aşk-şefkat gibi en güzel erdeme sahip halk kahramanları övülür. Kişi ya da halk kahramanı ile ilgili olaylar basit
muhtevaya sahip olup onlarda sosyal, tarihsel ortam sanatsal görünüm kazanır. İnsansever ve adaletli, güçlü
iradeye sahip kahraman böylece halkın arzuladığı kudretin sembolüne dönüşür. Ana karakterin maceraları meşhur
olayları şekillendirir.
Halk hikâyelerinin korunup kitap haline getirilmesinde beyan (öyküleyici) yöntemi üstünlük taşır. Leyla ile
Mecnun ya da Divanı Meşreb’de mecaz ve ilahi aşk uyum içindedir. Eserlerin dili sade olup mekan ve zaman
konusunda hayali menziller dile getirilir.
Kahramanlık hikâyeleri tarih biliminde gelişmiştir. Makedonyalı İskender, Muhammed Aleyhisselam, Cengiz
Han ve evlatları, Timur ve Timurlular hakkında önce tarihî eserler verilmiş, daha sonra da ünlü komutanlar,
veliler, dervişler hakkında halk kıssaları meydana getirilmiştir. Söz konusu eserler “name” kelimesi ile birlikte
(cenknâme, sergüzeştnâme gibi) adlandırılmıştır. Bu tür eserler hem yazılı edebiyat için hem sözlü edebiyat için
bol malzeme sağlamıştır. Pendnâme türü yapıtlarda vatana sadıklık duygusu ön plana çıkar. Hikâyelerde olaylar
kısa ve net olarak aktarıldıkları için edebî tasvirlere çok az yer verilir. Eserde kullanılan kişiler edebî karakter
seviyesine yükselememiş, olay örgüsü, muhteva gibi öğeler şekillenememiştir.
Klâsik edebiyata ait Kısası Rabguzî Kur’anı Kerim, Hadisi Şerif ve diğer dinî kaynaklardaki hadiselere
dayanarak ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu eserdeki hikâyeler tarihsellik açısından önemlidir. Nitekim, eserde
âlem ve âdem hakkındaki felsefi-estetik görüşler ileri sürülür. Kısası Rabguzî’de âlemin yaratılışı, doğa ve toplum
hadiseleri, insanlararası ilişkiler kaleme alınır. Konu bakımından hikâyeler rengarenktir. Âlemdeki bütün
varlıkların sahibi olan Allah’a hamt, peygamberler hayatı, anne baba ile çocuk ilişkileri, hürriyet ve adalet, barış
ve asayişe değer verme gibi dinî, eğitici bakış açısı poetik ifadeyi zenginleştirir.
Meşhur kişiler hakkında yazı yazma edebiyatın en eski geleneklerinden biridir. Bu noktada Şahnâme, Hamse
benzeri eserlerdeki padişah, âşık, nebi ve veli gibi kişilerin hayatını ele alan hikâyeler akla gelir. Kahraman
vasfedilirken onun erdemi ve inancı din hükümleri çerçevesi içinde değerlendirilir.
Sosyal hayat kaleme alınırken kahramanın cesareti ve yiğitliği halk düşüncesinin değişmesine de neden olur.
Uzun hikâye poetiğinde romantik tahayyülden gerçekçi tefekküre artış gözlemlenir. Klâsik eserden farklı olarak,
seyyar olay örgüsü yerine çağdaş olaylar daha çok yer verilir. Geleneksel imgeler çoğu zaman ideal seviyesine
yükselir, kahraman tasvirindeki gerçekçilik, netlik yaygınlaşır. Abartılı tasvirler ve efsanevi tiplerden sosyal
yaşam kişisine yönelim artar. Gerçekçi unsurlar belli mekan ve zamanda hareketlenen kahramanları aydınlatır.
Klâsik hikâyelerde aşk maceralarının kişiye estetik zevk verdiği doğrudur. Çağdaş eserlerde bilim ve eğitimi,
iyilik ve adaleti ana etken olarak değerlendirme eğilimi artmıştır. Geleneksel olay örgüsüne yönelik bakışlar
yenilenmiştir. Kahramanla ilgili olaylarda mahiyet konseptüel yaklaşımla yazarın isteğini ortaya koymaya
yönlendirilir. Uzun hikâyede diyalog ve monologlar karakterin iç dünyasını aydınlatma görevi taşır.
“İlk şekil halk hikâyeciliğidir ve bunlarda bilinen ve yaygın olan hadiseleri öyküleme, yani usulü beyan
üstünlük taşımıştır. Şura dönemine gelince uzun hikâyecilik kendi işlevini tamamen değiştirir. Bilinen sebeplere
göre bu eserlerde propaganda ve ajitasyon metodu ön plana çıkarılır. Uzun hikâyeciliğin üçüncü şekli XX.
yüzyılın 80’li-90’lı yıllarında gelişir ve bunlara şartlı olarak yeni uzun hikâyeler denebilir.” (Corakulov 2006:161)
“Kıssa” (uzun hikâye) ve “povest” terimleri bir müddet ayrı terimler olarak kullanılmıştır. Edebiyat
uzmanlarının araştırmaları sonucunda ise Rusça ve Arapça olan söz konusu ıstılahların aynı türün iki ayrı adı
olduğu anlaşılmıştır.
“Povestin olay örgüsü genel olarak bir ya da iki kahramanın hayatında meydana gelen olayları kaleme almaya
yönelik olup, olayların gelişmesinde hikâyeye göre daha fazla kişi kadrosu vardır. Yazar, dikkatini bir ya da
birkaç kahramana yönelterek olayları onun etrafında birleştirir.” (Golovençenko 1964:255)
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“Povest türüne ait eserlerde geçen süre ne olursa olsun ana karakterin başından geçen bütün olayların ele
alınmasına gerek yoktur. Yazar bu olayların en önemlilerine, yani ana karakterin özelliklerini daha güzel anlatan,
eserin gâyesini aydınlatmaya yarayan olaylara geniş yer verir. (Abrarov1973:9)
Yazarın gâyevi-sanatsal amacının ifadesi; olayın ana karakter etrafında ardıcıl olarak geliştirilmesi, durumun
muhtasar olması, tasvirin gerçekliği ile anlaşılır. Kıssa türünde emeksever, aydın, girişimci, bürokrat karakterleri
çoktur ve her biri özgün kişilerdir. İnsanın manevi dünyası, toplumdaki yeri ve davranışlarının sanatsal yorumuna
ait gözlemler eserler poetiğindeki değişimi yansıtır.
“Kıssa” terimi Özbek edebiyatında ilk defa Abdulla Kadirî tarafından kullanılmıştır. Yazar, Obid Ketmon
(Çapacı Âbid) adlı eserine kıssa demiştir. Yalnız, uzmanlar söz konusu eser için povest demişlerdir. Eserin yapısı
türün kriterlerine uygundur. Kapsamı, tek kahraman oluşu ile gerçekçi kıssa seviyesindedir.
Özbek uzun hikâyeleri 1960 yılına kadar daha çok povest olarak ele alınırdı. 1960’lı yılların ortalarına
gelindiğinde Özbekistan Medeniyeti (günümüzdeki Özbekistan Edebiyatı ve Sanatı) gazetesinde kıssa ile ilgili
bahis başlatıldı. Bahse nesir meseleleri ile ilgilenen Açil Tağayev, Şerif Yusupov, Sabır Mirvaliyev, Umarali
Narmatov gibi edebiyatçılar makaleleri ile katıldılar. Bahis boyunca “povest” terimi ile birlikte “kıssa” ıstılahının
da kullanılabileceği dile getirildi. Uzmanlar “kıssa”nın tarihî kökeni, imkanları hakkında konuştular. Daha sonra
edebiyat kuramı, edebiyat bilimine ait eserlerde “povest” kıssanın eş anlamlısı olarak bilimsel açıdan itiraf edildi.
“Bilindiği üzere “povest” ile “kıssa” terimleri mantıkça hemen hemen aynı anlamı ifade eder. Bunlar
mantıken eşdeğerdir. Bu yüzden Özbekçede “povest” terimi yerine “kıssa” terimi kullanılır.” (Uluğov 1991: 13)
Bilimsel tartışmalardan sonra “kıssa” dilimizde kullanılmaya başlandı. Biz de bu isimle türün mahiyeti ifade
edildiğini kaydederek bugün “kıssa”nın dilimize tamamen kabul edildiğini hatırlatmak isteriz.
Kıssalarda (uzun hikâyelerde) daha çok Sovyet dönemine ait hadiseler, Basmacılar yani iç düşmanla
mücadele, kolhoz düzeni, sanayi alanında emek veren özverili kişiler, Rus kişisinin her alanda örnek teşkil etmesi,
aktif gençlerin geleceğe ümitle, geçmişe de kuşkuyla bakması gibi hususlar ele alındı. Kamuya ve emeğe karşı
yeni yaklaşım Sovyet olgusu ile ilişkilendirildi. Çiftçi ve emekçinin şuurundaki değişimler emek süreciyle birlikte
kaleme alındı. Olay örgüsünde iç düşmanla ihtilaf ana plana çıkarıldı. Sözünü ettiğimiz dönemde bazen sadece
beyandan ibaret eserler de meydana getirildi. Yeni dönem kişisinin girişimciliği, siyasi şuurunun gelişmesi ile
ilgili motifler kıssaların mahiyetine sindirildi. İki taraf arasındaki ihtilaf ön plana çıktı.
Abdulla Kadirî “Obid ketmon” (Çapacı Âbid), Gafur Gulam “Tirilgan murda” (Dirilen Ölü) adlı eserlerinde
emek cephesini abartılı çizgilerle kaleme aldılar. Toprak ve su ıslahatı, köylerde kolhoz çalışmaları, sınıfsal
mücadele gibi konular gittikçe genişledi. “Obid ketmon” (Çapacı Âbid) iki bölümden ibaret. Yani yazar,
kahramanın geçmişi ve bugününü iki bölümde takdim eder. Ana karakterin kolhozdaki faaliyeti, yükümlülükleri
ve başarıları döneme uygun halde yansıtılır. İnsanın doğasına ait benlik, cesaret gibi erdemler Âbid’in tabiatında
yoktur. Kanaatimizce, uzun hikâyede istihza havası öncülük eder. Abartılı tasvir insandaki uysallık ve itaatlilik
ruhunu kanıtlar. Bu, dönemin talebine uygun olarak genel önem kazanır. Eserde rejime, rejimin tipik kahramanına
karşı yazarın istihzalı yaklaşımı hissedilir.
Dönemin öncü kişilerini anlatırken sanatçının hazırcevap, tetikte olması çok önemlidir. Sanatçılar; ortam,
durum ve ilişkileri iyice araştırarak eserlerinde işlerler. Hayat manzaralarını canlı tasvir etme, emeğiyle gurur
duyma gibiler eserlerin mahiyetini oluşturur.
Uzun Hikâyelerin Tasnifi
Özbek uzun hikâyeleri hayatı kapsama gücü, olayları ele alma metodu bakımından birkaç çeşide ayrılır.
Sanatsal süreç boyunca uzun hikâye poetiğinde önemli değişimler meydana gelmiş, tür olarak gelişme göstererek
renklileşmiştir. Uzun hikâyelerin çeşitlerini ayırt etmek türün imkanlarını derinden anlamayı gerektirir. Uzun
hikâye türünün bu şekilde tasnifi poetik metot ve vasıtaların değişmesi, gâyevi anlamsal özelliklerin yenilenmesi
ile ilgilidir. Edebî hadise, hayat malzemesi, kesin ve ilginç gerçekler karakterin kaderi ve bakış açısını tarafsız bir
şekilde yorumlama imkanını artırır. Yazar, âlem ve âdemi sanatsal idrak etme kapasitesine dayanarak uzun
hikâyenin hangi çeşidi üzerine eserini verirse versin gerçek olguyu ele almaya, bazen de hayal ürününü bile
bilimsel açıdan kanıtlayarak takdim etmeye çalışır. Uzun hikâyenin aşağıdaki gibi çeşitleri vardır:
tarihî
modern
fantastik
polisiye
hiciv
belgesel
biyografik
XX Yüzyıl Özbek uzun hikâyeciliğinde söz konusu çeşitlerde birçok eserin verilmiş olması türün
imkanlarının ne kadar geniş olduğunu gösterir. Bu noktada uzun hikâye çeşitlerinin özelliklerine bakış atmak
yerinde olur.
1. Tarihî uzun hikâyelerin özellikleri: tarih gerçeğini olduğu gibi aktarma; meşhur padişah, şair, bilgin, veli
gibi karakterleri canlandırırken vakayinâme, anı gibi yapıtlarda bulunan bilgilerden yararlanma; tarihin önemli
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geleneksel, ahlâki meselesini ele alma; dram etkenini insanın kaderindeki çaresizlikle uygun olarak anlatma;
mazinin dönüm noktalarını kronotop sathına uydurmak; geçmiş hayatı sanatsal biçimde yeniden canlandırırken
objektifliği koruma, tarihî ve arkaik kelimelerden yerinde yararlanma; kültürel geleneklerin halkın, milletin
düşüncesine etkisini gösterme. Bu tür eser bir tek olay metni vasıtasıyla tarih gerçeklerini ayıklayarak kadim
tecrübe konsepti temelinde doğru ve halis sonuç çıkartmaya yardımcı olur.
2. Modern uzun hikâyelerin özellikleri: halihazırdaki reel yaşam tarzını, sosyal, kültürel, ekonomik alanlardaki
değişimleri ele alma; kişinin doğal kimliğini muhtelif zıddiyet fonunda ortaya koyma; dönemin etkin eğilimlerini
değerlendirme, güncel konuların aktarımında karakterin pozisyonunu belirleme. Bu tür eser küreselleşme
sürecinde insan maneviyatı meselesine ışık tutarak onun toplumdaki yenilenmeye adapte oluşunu ele almayı
amaçlar. Bu tür eserlerde somut bir olaydan doğru özet çıkarılarak dönemin gelişimine doğru yöneltilmesi
önemlidir.
3. Fantastik uzun hikâyelerin özellikleri: bilimsel, teknik gelişmeye kahramanın ayak uydurması; genetik
formüller, elektronik unsurlar, gizemli ve fevkalade maceralardan yararlanma; gök ve yerdeki seyirler, mekan ve
zamanda hayal genişliğini tasvir etme; rüya motifi ile gelecek hadiseleri tahmin etme; uzak gezegenlerdeki
belirsiz canlıları bilimsel varsayımla ortaya koyma. Kahramanın teknik düşüncesi mikrokozmos ve
makrokozmosta bulunan canlıları mihverde toplar. Bu tür eserde geleceğin tahminî manzarası gerçekçi ve
gerçekçi olmayan olaylar yardımıyla çizilerek ilmin insan tekâmülü yönünden yorumu üstünlük taşır.
4. Polisiye uzun hikâyelerin özellikleri: hayattaki suçları ifşa etme; muhtelif gruba ait kişilerin tabiatı,
davranışları, lâkabı, makamı gibileri belli koşullar çerçevesinde birleştirme; dönem ve kahraman zıddiyeti
fonunda suçun kökenine inme; gizli servis, resmî olmayan âdet ve kuralları insanların tasavvurunda yenileme,
gizli hafiye, mafya, polis gibi karakterler arasındaki anlaşma ve nizalar yönünde doğruluk ve eğriliği ele alma.
Esas itibarı ile, kumarhane, hastane, sorgu odası gibi kronotoplar dairesinde olaylar şekillendirilerek kahramanın
konuşmasında argo kelimeler kullanılır.
5. Hicivsel uzun hikâyelerin özellikleri: istihza ile dolu bir durum, vaziyet temelinde toplumsal, psikolojik
ilişkileri ortaya koyma; insan ya da canlıdaki gülme etkisi ile kelime oyunu, ima yapma; monolog ve diyalogdaki
lütuf, işaretlerle renkliliği oluşturma; zekilik, hazırcevaplık fonunda dolandırıcılık, hileyi karalama. Açık ve gizli,
tasdik ve inkâr hali kişi doğasındaki değişkenliğe, uysallığa işarettir. Bu tür eserlerde toplumun gelişmesine engel
teşkil eden türlü illetler kimayeli heyecanı meydana getirir.
6. Belgesel uzun hikâyelerin özellikleri: gerçek bilgilere dayanarak bir meslek ya da alana ait kişilerinin
kaderine ışık tutma; olayla ilgili ifade, itiraf ve anlatımı araştırma; bazen resmî daireye ait ortamı tasvir etme,
gerçek mekan ve zaman koşullarını halis değerlendirme. Bu tür eserlerde kahraman hayatının dönüm noktası ve
dram dönemle uyum içinde ele alınır. Diğer kaynaklarda (örneğin gazete, dergi, bilimsel ya da tarihî edebiyat
gibiler) konuya ait bilgiler karşılaştırma yoluyla değerlendirilir.
7. Biyografik uzun hikâyenin özellikleri; yazarın hayat hikâyesi yönünde olayları geliştirme; kaderine ait
halleri toplumla uygun halde ele alma; duygu ve düşüncelerini günlük, mektup, anı gibilerle canlandırma;
herhangi bir uyduruya yönelmeksizin sosyal, kültürel değişimlere kahramanın yaklaşımını sergileme. Bu tür
eserlerde yazarın çocukluk, yeni yetme çağı, sanat dünyasına ilk merakı gibiler bakış açısı, ruh haline uygun halde
sunulur. Sanat laboratuvarındaki bireysel etkenlerin metne sindirilmesi manevi ruhsal dünya konusundaki
düşünceleri pekiştirir.
Uzun hikâye türünün çeşitleri hayat kurallarını etkili biçimde ortaya koyar, insan ilişkilerine farklı yönlerden
felsefi, estetik yaklaşım sağlar. Uzun hikâyelerde kahramanın iç dünyası ve ruh halinin tasvirinde yaklaşım
değişir. Sanatçının poetik arayışları neticesinde meydana gelen eser manevi, estetik temeli yeni imge, detay ile
doldurur. Hayatın sanatsal idrakı yazardan her karakteri bir tek merkezde toplama becerisini gerektirir. Olayların
gelişmesinde, zıddiyetlerde gâyevi, hissî yaklaşımın net biçimde yansıması önemlidir.
Gafur Gulâm’ın biyografik eseri olan “Shum bola” (Afacan) adlı eserine baktığımızda birçok karenin
birleşerek ana karakterin maceraları ekseninde tek manzarayı oluşturduğunu görürüz. Yazarın özgeçmişine ait
hadiseler sanatsal açıdan zenginleştirilerek çocuk şahsına sindirilir. Eseri oluşturan küçük olaylar aynı merkezde
toplanarak dönemin havasını yansıtmaya yönlendirilir. Karavay evinden yumurta çalar, yani düğüm gülünç bir
olayla başlar. Karavay dış dünyaya seyir gerçekleştirerek haksızlık ve dolandırıcılıkla yüz yüze gelir. Yabancı
ortama adapte süreci sınav vasıtasıyla gerçekleşir. Onun kuşları yoğurtla besleyerek öldürmesi, eşeğin yerine
öküzü kesmesi, elmalıktan kovulması gibi sahnelerde dramın dozu artar. Seyahati boyunca işan, hoca, bay
gibilerin münafıklığına şahit olur. Bu hikâyede olaylar merkezine Karavay karakteri yerleştirilir ve diğer
karakterler ana karakterin farklı yönlerinin ortaya konulmasında tamamlayıcı görevini üstlenirler. Mekanın
değişmesi ile yardımcı karakterlerin görevi kabararak görünür. İnsanın doğasındaki alçaklıklar, esas itibarı ile,
büyüklerin davranışları, hilesi ile vuku bulur. Olaylar, sahne, detay gibiler toplumsal ortam, halkın yaşam tarzını
gerçekçi çizgilerle ele almaya yardımcı olur. Karakterin özellikleri diyalog, monologlarla berraklaşarak dönemin
ruhuna sinmiş âdetler konusunda bir bütün tasavvuru takdim eder.
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Edebî Dil ve Uslup Poetiği
Sanatçının yeteneği onun kelime kullanma mahareti ile anlaşılır. Her sanatçının konuyu aydınlatma tarzı,
estetik müşahadesi, eserinin yapısı farklıdır. Yazarın düşünce ve hayal dünyasının zenginliği, yeteneği, zevki,
seciyesi eserlerinin bediiyatına mühürlenir.
“Her hangi bir gerçek nesir eserinde çok ince, gözle kavranamayacak vasıtalar olur ki bunlar konuşmayı
kusursuz bir şekilde hissetme imkânını verir.” (Kojinov, 1962:26)
Uzun hikâyelerde dünya ve insanı yansıtma konusunda yakınlık, benzerlik, eşdeğerlik halleri göze çarpar.
Modern eserler poetiğinde Özbek halkının psikolojisi, halk destanlarının ruhunu kavrama, milli renklerin net
ifadesi kesin bir şekilde detaylaştırılmış hadiselerin mahiyetinde boy gösterir.
Tağay Murad “Yulduzlar abadıy yonadi” (Yıldızlar Ebedi Parlayacak) adlı eserinde kadın portresini tıpkı bir
ressam gibi çizer. Momoqiz: “Ensiz qoshlari, kipriklari xiyol egildi.” şeklinde betimlenirken eserin sonunda
çizgiler netleşir: “U o‘roq o‘rib-o‘rib ... ro‘molining uchi ko‘kragiga tushib-tushib... uni tag‘in yelkasiga tashlabtashlab ... menga qiyo boqib-boqib... zulflarini toblab-toblab... ham iboli, ham ginali kulib-kulib... qo‘shiq aytadi.”
(Murad T., 1994:99)
Kadına özgü güzelliğin, nefisliğin, emekseverliğin ifadesinde kullanılan kelimeler ahenge uyarlanır. Örneğin,
“u” ve “o‘” ünlülerinin uyumu satırlara cilve katmıştır. Tasvirde iç ve dış uyumu olgu ve kelimelerin tekrarında,
mantıklı kanıtlar, duraklamalar, nefis ahenk gibilerde müşahade edilir.
“Ot kishnagan oqshom” (At Kişneyen Akşam) adlı uzun hikâyesinde Mamasuluv’un tasvirinde tecehülüarif
sanatı kullanılır:
“Yuzlari kulchadaymi yo suluvmi? Ko‘zlari qorami yo zig‘ir gulidaymi? Qoshlari quyuqmi? Quyuq bo‘lsa,
qayrilmami?” (103)
Kız suretinin tarifinde yüz, göz, kaş ifadesinde imgesellik, soru ahengi ağır basar. Yazarın amacı tarif veya
vasıf vasıtası ile sevgilinin suratını çizmeye yöneliktir. Timsal esasında çizilen portrede klâsik geleneklerin devam
ettiği, imgesel düşüncenin derinliği anlaşılır.
“Oydında yurgan odamlar” (Aydınlıkta Gezen Kişiler) adlı uzun hikâyesinde Aymama’nın portresi çizilirken
ravi hayret ve heyecanını gizleyemez:
“Sarvqad bo‘ldi. Sag‘ir bir qiz bo‘ldi, bir qiz bo‘ldi-e!!
Suluv yuzlarini oppoq desak, bizning haqimiz ketadi. Qorachadan kelgan desak, qizning haqi ketadi.
Bug‘doyrang bo‘ldi. Barchin yuzli bo‘ldi, saraton yulduzli bo‘ldi.” (Murad T. 1994. 222)
Satırlarda “s” ve “b” seslerinin cilvesi, “barchin yuzli, saraton yulduzli” gibi seciler; “bo‘ldi” fiilinin
vurgulanması ahenkliliği meydana getirmiştir. Tasvirde rücu sanatından, yani bir önceki satırda kullanılan tarifin
daha net, daha tam, daha güzel ifade edilmesinden, istifade edildiği gözlemlenir.
Yazarın yarattığı her portre diğerini tekrarlamaz. Benzetme, kişileştirme, tecahülüarif ya da rücu gibi sanatlar
portrenin daha berrak, daha çekici olmasını sağlamıştır. Eserlerde portrelere kahraman ya da ravinin bakışlarıyla
çizgi çekilir. Yazar, klâsik edebiyat geleneklerini nesir yoluyla devam ettirir, şiir sanatının cazibesini nesirde
ortaya koyar.
Tağay Murad doğa tasvirinde de pürüzsüz olmaya çalışır:
“Kun bulutda qoldi” – havanın değiştiği, gökyüzünü bulut kapladığı bildirilir.
“Chilla lovulladi” – yakıcı sıcağın tasviri.
“Havodan qish nafasi keldi” – havanın değiştiği dile getirilerek mevsime işaret edilir.
“Derazaga rang kirdi” – tan ağardı, demek.
“Qish qaridi” – mevsimin sona erdiği bildirilir.
Canlı tabiat manzarası betimlenirken mecaz anlamlı kelimelerden, deyimlerden yararlanılır. Gün, mevsim,
doğa hadisesi sade ve net bir dille beyan edilir. Doğa tasvirinde niteleme, kişileştirme gibi edebî sanatlardan
yerinde istifade edilir:
“Kun kalla qaynatdi, kun tovon kuydirdi.
Tog‘ cho‘qqilari uzra ko‘mir-ko‘mir bulut toshdi.”
Günün sıcaklık derecesi insana özgü sezi (baş ve ayağın ısınması) ile bildirilir. İlk örnekte hal, ikincisinde
işaret (“ko‘mir- ko‘mir” – kapkara) ile doğa tasviri net olarak çizilir.
Tekerleme usulü ses tekrarına dayanan aliterasyona başvurulan ifadeler çoktur:
“Surxon saratoni saratonni saratoni bo‘ldi.
Ayolimiz ayollar ashulasini boshladi.
Atirgullar atriyot anqitdi.
Tabiatni to‘lg‘oq tutdi.”
Söz konusu satırların ahengi devamsız, süratlı ve şiddetlidir.
Harekette devamlılık, ardıcıllık net olarak gösterilmiş, tarafları birbirine uydurma fikir muntazamlığını
sağlamıştır.
Eseri okurken her cümlede üç defa kelime tekrarının yapıldığını, hatta cümlenin sadece bu üç kelimeden
ibaret olduğunu müşahade ederiz. Fiiller yardımıyla anehgin yanı sıra hal de anlaşılabilir:
“Boqadi-boqadi botinan-botinan inqillab-inqillab oladi.”
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Edebî sanatlar eserin ruhuna sinerek onun etki gücünü arttırmış, manzaranın doğal canlanmasına olanak
sağlamıştır.
Benzetme sanatı:
Saraton oshiq yuragiday yondi.
Xalq... ko‘klam yellaridan chayqalmish bug‘doyzor misol... to‘lqinlanib-to‘lqinlanib oldi. Umid odam uchun
misoli ufq.
Kişileştirme sanatı:
Oltin boshoqlar to‘lg‘ondi.
Subhi sodiq mahaldan sarrin-sarrin sabolar esdi. Sabolar tanlarni silab-siypadi, sabolar vujudlarni erkalab
o‘ynadi.
Niteleme sanatı:
Men birinchi ko‘ngildan iffatlisini ko‘rmadim, birinchi ko‘ngildan so‘nmasini ko‘rmadim.
Hüsnütalil sanatı:
Tong sahar oq ip bilan qora ipni ajratib bo‘lmas vaqt.
Begona o‘t ko‘zimni oldi. Begona o‘t ko‘nglimni oldi. Begona o‘t zavq-shavqimni oldi.
Tezat sanatı:
Bir kun qaradi, bir yer qaradi. Ko‘ngil yaqinlari Bo‘ri polvondan tobora olislab-olislab ketdi.
Yazar, düzyazıda bediiyat esası olan şiir sanatlarından çokça yararlanmıştır. Nesri bir eserde kişi kendini
olayların akışına kaptırır, satırların mahiyetini anlamaya çalışırken düşünce denizine dalıverir. Onun bu denizde
boğulmaması, sürekli hareket halinde olan zihninin dinlenebilmesi için zaman zaman huzur veren karelerin
eklenmesi, yani tasvirin doğal gerçekliği ve sanatsallık okuyucunun sezgileri ve duygularına olumlu yansır.
Uzun hikâyelerin çok katmanlı, çok yönlü olması okuyucunın sanatsal zevkini yükseltir. Tağay Murad klâsik
eserlere ait terdi akis (tersten tekrar) vasıtasıyla cümlenin ahenkliliğini artırmaya çalışır:
Saraton balolardan sariq bo‘ladi, balolar saratondan-da sariq bo‘ladi.
Yazar bir tek sese vurgu yaparak aliterasyon vasıtasıyla cümledeki kelimeleri daha da cilveli kılar:
O’zbek eli o‘r keladi, o‘zi o‘jar zo‘r keladi.
Yukarıdaki vasıtalar ahenkliliği, renkliliği sağlamaya yaramıştır. Eser okunurken atasözü seviyesinde
ifadelere rastlanır. Yazar; düşündüklerini, söylemek istediklerini bu cümlelere, ifadelere taşımıştır.
Felsefî derinlik ve mantıken esaslılık, hayat tecrübesi hasılasıdır. Üslup, yeni kelime, yeni ifade kullanmak
demek sanatçının edebî kaabiliyetinin aynası demektir.
Yazar, seciden de çok verimli bir şekilde faydalanır:
“Beg‘ubor bolalik, bebosh yoshlik, yaqin olislarda... yaqin olislarda-sochlarning oqi, yuzlarning bujuri,
ko‘zlarning nuri, ko‘ngilning tub-tubida qoldi.”
Seci, ritmik fonksiyonu yerine getirir, nesirde ahenkliliği sağlar. Yukarıdaki parçada vezinli seci
kullanılmıştır: beg‘ubor bolalik – bebosh yoshlik, sochlarning oqi, yuzlarning bujuri – ko‘zlarning nuri. Seci,
tasvirdeki ardıcıllığı ortaya çıkarmıştır.
Yazar, seci sanatının uyaklı seci (seci müterref) çeşidine de başvurmuştur:
“Otamiz qaramish daraxt shig‘il-shig‘il bo‘ldi
Otamiz kesmish tok shokila-shokila bo‘ladi.
Otamiz qirqmish gul shoda-shoda bo‘ladi.”
Cümlede, esas itibarı ile, fiiller ve ikilemelerde, zarflarda kafiyenin mahiyeti anlaşlır.
İsim ve zarf ikilemelerin uyaklı kullanılışı evfonik sesliliği artırır:
“Noz-ne’matlar tovlana-tovlana turadi.
Shirin-shakarlar bollana-bollana turadi.
Achchiq-chuchuklar bo‘ylana-bo‘ylana turadi.”
Yazar, seci yardımı ile bir durum ya da tasviri sanatsal ifade etmeyi başarır. Satırlarda hecelerin eşitliği ya da
azıcık farkla kullanıldıkları görülür. Olayların ayrıntılı ve net anlatımı, bilgilerin öz ve net sunumu epik eser
boyutuna ulaştırır, tasavvur imkanlarını genişletir.
Ötkir Haşimov’un “Dunyoning ishlari” (Dünyanın İşleri) adlı uzun hikâyesinde ifade tekniklerinin çeşitliliği
hissî idrak gücünü artırmıştır. Sanatsal karakterin mahiyeti anlatılırken psikolojik, estetik özellikler kanıtlanmıştır.
Seci: Mayin shamol esar, o‘rik gullari unsiz to‘kilar, daraxtzor ostida maysalar ohista tebranar, ammo butun
tabiat bir zum unsiz bo‘lib qolgan, hamma-hammasi faqat mana shu dutor sadolari-yu qo‘shiqni tinglagani uchun
tinib qolgandek edi. (Haşimov, 1993:130)
Yukarıdaki parçada seci doğa tasvirini berraklaştırmış, hissî renkliliği artırarak ahengin cilvelenmesini
sağlamıştır. “Mayin, unsiz, ohista” gibi kelimeler mateforik tasviri güçlendirerek doğa nimetini timsal seviyesine
yükseltmiştir. Sanatsal sentez karakterin sezgileriyle paralel halde sunularak âlem ve âdem bütünlüğünü
oluşturmuştur.
Niteleme sanatı:
Oppoq sochlari, oppoq soqoli, oppoq ko‘ksini muzday qor zarralari qoplagan.
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“Oppoq” sıfatı renk olarak doğanın hediyesi olan karla insanın şekil-şemailiyle uyum sağlar. Burada vurgu
ahengi güçlenerek karakterin duygu ve sezgilerini hissettirmeye yöneltilmiştir. Portre tasvirinde önce yüz
ifadesine daha sonra da vücut ifadesine dikkat çekilerek nurlu insan siması çizilir. “O” ünlüsü iç ahengi meydana
getirerek sembolik ifade tekniğini net olarak gösterir.
Hüsnütalil sanatı:
“To‘ng‘ich chuchmomalar eng avval sukutga cho‘mgan qabriston ustida ma’yus qo‘ng‘irog‘ini chaladi.
Bag‘ri qon qizg‘aldoqlar birinchi bo‘lib mana shu yerda ochiladi.”
Yazar, baharı betimlerken çan çiçeği, gelincik gibi imgelerden yararlanır. Yine merhumlar diyarındaki
sessizliği zil sesi ile perdeler. Dirlik, yeşerme felsefesi ezel ve ebet sathında toplanır. Gelincik (al, kırmızı) timsali
ile kan kelimesine işaret edilerek doz artırılır. Yazar, sakinlik meskenindeki nebatat âlemini ruhani ve dünyevi
gerçeğin mecazi mahiyetine uydurur.
Nazar İşankul “Urush odamları” (Savaş İnsanları) adlı uzun hikâyesinde savaş kavramını genel insanlık
çapında ele alır.
Benzetme ve kişileştirme sanatı:
“Nihoyat qo‘ng‘irot eliga bahor kirib keldi. U ming xil noz, ming xil karashma bilan urush zahmatlari ezib
tashlagan urush odamlarining yuragiga yashash va yashnash ishqini soldi. Ularni erkaladi, sochlarini siladi,
adirlarni qip-qizil lolalarga to‘ldirdi, butun borliqqa go‘zallik gilamini yoydi.” (İşankul N., 2008:112)
Ümidin sembolü olan bahar, romantik hava yaratarak lakayt ve düşkün kişilerin ruhunu okşar. Bahar, bitkin,
halsiz ve zayıf olan cahillik kurbanlarının kalbine ümit, amaç tohımlarını eker. Kıpkırmızı, insanın vücudundaki
kanın sembolü ve o insana yaşam gücü verir. Savaş insanoğlunu sefaletle karşı karşıya getirirken güzellik onu
nurlu menzillere ulaştırır.
İsacan Sultan’ın “Munojot” (Münacat) adlı uzun hikâyesinde felsefi, dinî düşünce cümlenin çok anlamlılığını
artırmıştır.
Hüsnütalil sanatı:
“Shuur qatlamlari aro chalinayotgan kuy-bu asrlar osha yetib kelayotgan nido, havo shu asrlar oralig‘ida
yashab o‘tgan zotlarning zarralari, ovoz sohibi-ulug‘ jafokashning naq o‘zi edi...” (Sultan İ. 2011:109)
Geçmişin derinliklerinden gelen ses insanın kaderine feryat, figan eder. Hayal ve düşünce genişliklerinde
gönül âlemi, psikolojik yaşantılar bütünleşir. Sahibi cefakeş – ehli ürafa vücudu, ruhu ilahi paklığa doğru
uzanarak sülükünde asıl değeri teşvik eder. Makrodünya(asır)dan mikrokatman(zerre)a kadar insanlık temeddünü,
iptida ve intihası tecessüm bulur. Söz konusu motif yazarın edebî idealinden istifade eder.
Kişileştirme sanatı:
“Yeru osmon bab- baravar oh chekar, nolavor qo‘shiq ko‘kka betinim o‘rlar edi.” (Sultan İ., 2011:117)
Yerküreye, semaya sığmayan âşık başka mekan, halvet ister. Evren sükûneti ruhsal fırtınadan rahatsız olur,
onun dert ortağına dönüşür. Tasvirdeki genel uyum âlem ve âdem konseptini ana merkeze birleştirir. Ahenkler,
sesler simgesellik, şartlılık, genelleştiricilik ilkesini güçlendirerek poetik katmanı derinleştirir.
“...halk dili zenginliklerinden, ifade ve tasvir imkanlarından yerinde istifade etmekle dil bediiyatını ortaya
çıkarmak sanatçı maharetinin ana ölçütü olmakla birlikte edebiyatın da bediiyatını belirleyen ölçüt görevini yerine
getirir.” (Sarımsakov, 2004:120)
Uzun hikâyelerde poetik ifadenin çeşitliliği sanatçıya geniş imkanlar sunar.
Sonuç
Biz uzun hikâye türünün gelişmesi meselesini incelerken şu sonuçlara vardık:
Uzun hikâyelerde millî ve genel insanlık değerlerini yorumlama eğilimi artmakta. Yazarın poetik mahareti
sanatların sentezinde ortaya çıkmakta. Sanatçı imgeler sistemini farklı açıdan tanıtmaya, kültürel, tarihî kurallar
çerçevesinde eserin sanatsallığını artırmaya çalışmakta. Uzun hikâye türünde herkesçe tanınan simaların yanı sıra
muhtelif alanlarda faaliyette bulunan kişilerin hayatı kaleme alınmakta. Hayattaki değişimler insanların kaderinde
tecessüm ederek şuuru prizmasındaki dönüşüm mecazi mahiyet kazanmakta.
Türün gelişmesi sonucunda metnin yapısal, anlamsal katmanında değişimler meydana gelerek kısa ve
özlüğün, derinliğin, musikiliğin, ifadeliliğin yaygınlaştığı anlaşılır. Dinî, ahlâki, felsefi hükümlerin etkisi bireyin
düşünce tarzına, hayat amellerine yansır.
Özbek uzun hikâyeciliğinin gelişmesinde dünya edebiyatının etkisi büyüktür. Dünya edebiyatı tecrübelerinin
milli edebiyatta uygulanması, yeni tarz ve yorumla eserlerin verilmesi kalitede değişimleri sağlar. Edebî ilişkiler
ve zengin milli geleneklerin kıssacılığin gelişmesine etkisi analizlerle ortaya konulacaktır.
Kıssacılıkta yenilenen üslup ve şekiller edebî idrakın meyvesidir. Sanatta öznelliğin üstünlük taşıması,
hadisenin yazarın tasavvurundaki modelinin yaratılması, karakterin bâtınının derin analizi uzun hikâyelere olumlu
yansımaktadır. Dünya geleneklerini benimseyen yazarların uzun hikâyelerdeki ifade tarzı, sembolik timsallerin
yorumu, kahramanın iç dünyasındaki dizginsiz dönüşümler, kelime ve ahenk cilvesi, Doğu’ya özgü milli ruhun
ifadesi tetkik edilir.
36

Uzun hikâyede anlamın derinliği, hayat malzemesinin kapsamı, olay örgüsünün çok yönlülüğü, karakter
mantığı, karakterlerin olaylardaki yeri türün özelliklerini belirler. Uzun hikâyecilik; basitten çetrefilliğe, edebî
mükemmelliğe ve anlam genişliğine doğru ilerler.
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BƏDİİ DÜŞÜNCƏ VƏ SİNKRETİK TƏFƏKKÜR
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Artistic thinking and syncretic thinking as a means of perception of art culture
Summary
The article presented by the author explores the methodological significance of syncretic thinking and artistic
thinking in modern cultural science. The study of syncretic thinking in the context of the cognitive principle of
artistic culture is of great scientific and methodological importance. The fact that art culture played an important
role in the understanding of the world through the syncretic thinking of the ancients was reflected.
Key words: artistic thinking, syncretic thinking, artistic culture, peoples
Qədim xalqların dünyagörüşünə kulturoloji yanaşma deməyə əsas verir ki, keçmişin sakinləri gerçəkliyin
sinkretik təfəkkürlə dərk edirdilər. Müasir elmi fikirdə sinkretik təfəkkür və yaxud dünyanın tamlıq, bütövlük kimi
dərk olunmalı məsələləri xüsusi metodoloji əhəmiyyət kəsb edir.
Ensiklopedik nəşrlərdə sinkretiklik termini hərfən tənqidi üslubda birləşmə, yəni düşmənçilik edən tərəflərin
zərurət üzündən birləşməsi deməkdir. “Sinkretiklik” müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşması, assimlyasiyasını
bildirir. Bu termin XVII əsrdə ilahiyatçı Q.Kalikas tərəfindən dövriyyəyə daxil edilmişdir. Sinkretiklik terminin
psixikanın və mədəniyyətin erkən çağlarında öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Arxaik mədəniyyətlərdə
sinkretiklik insan fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərinin-əmək fəaliyyəti, təbii-elmi və tarixi biliyin, tibbi praktikanın,
dinin, maqiyanın, şifahi yaradıçılığın və təsviri sənətin qovuşmasıdır.
Bədii mədəniyyətin idrak prinsipi kontekstində öyrənilməsi mühüm elmi-metodoloji əhəmiyyət kəsb edir.
Fəlsəfi-kulturoloji tədqiqatlar deməyə əsas verir ki, elmi düşüncədə “nurlanma” fenomeni yaradıcılıq ideyası
imkanları ilə əlverişli olduğundan bu gün də dəyərincə araşdırılmayan problemlərdən biridir. Bu fenomenin
izahına çalışan bir çox tədqiqatçılar hazırda belə bir fikrə gəliblər ki, insan şüuru gerçəkliyi yalnız məntiqi yolla
deyil, həmdə irrasional yolla qavramağa qabildir (Фархадова, 2015; s. 252-258).
Buna görə də, bədii mədəniyyətinin mahiyyətinə aydınlıq gətirilməsi baxımından dünyanın dərkində
irrasional və rasional qütblərin fəaliyyətində real üzə çıxan faktoru məsələsinə müraciət etməyi məqsədəuyğun
hesab edirik.
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Bu gün belə bir mövqe mövcuddur ki, keçmişdə insanlar dünyanın rasional və irrasional yolla qavrayırdılar.
Bütün kainatın dərki də proses zamanı, təbiətdə baş verən dəyişiklikləri məntiqi mövqedən aydınlaşdırmaq cəhdi
rasional metodun fəallığına üstünlük verilməsi idrak prosesində harmoniyanın pozulmasına gətirib çıxarır. İdrak
prosesində harmoniyanın pozulması birtərəfli yanaşma kimi insana bütövlük olan Həqiqəti düzgün qavramağa
imkan vermir. Tədqiqatçıların bir qrupu hesab edir ki, gerçəkliyin dərki prosesində irrasional və ya rasional
tərəflərin hər hansı birinin nəzərə alınmaması, ya da düşünülərək inkarının faciəvi nəticələnməsi, gerçəkliyi əhatə
edən düzgün olmayan nəzəri sxemin yaranması ilə yanaşı universum və insan haqqında yanlış təsəvvürün
formalaşmasına təsir göstərir (Мудрагей,1984; s 53-65). Bu səbəbdən, idrak prosesi irrasional və rasional
qütblərin energetik axın kimi birləşməsini, mütəmadi olaraq ya bir ya da digər qütbün fəallığının artmasına gətirib
çıxarır.
Mədəniyyət, xüsusilə də bədii mədəniyyət əsas etibarilə ötürməyə və mənimsəməyə hesablanmış proqram
kimi xüsusi işarə sistemləri vasitəsilə informasiyanı qorumaq və ötürmək funksiyasını daşıyır. Keçmişin maddi
mədəniyyət abidələrinin tədqiqindən də aydın olur ki, arxaik təfəkkürün təşəkkülünə təsir göstərən “dil”
mahiyyətcə daha mürəkkəb və yalnız seçilmiş çevrəyə aid fərdlərin qavradığı “dil” olmuşdur. Verbal dildən,
sözdən daha əvvəl mövcud olan bu “dil” sakral məlumatın mahiyyətinin dərk edilməsi və mədəni informasiyanın
ötürülməsi funksiyasını yerinə yetirmişdir. Daha dəqiq desək, bu “dil”in vasitəsilə insanlar danışıq dilinin
imkanları çərçivəsinə sığmayan informasiyanı ötürə bilirdilər. Bu da göstərir ki, bəşəriyyətin erkən dövrlərində
insanlar gerçəkliyin bədii təfəkkür yolu ilə qavraya bilmiş, mədəni informasiyanın qorumağa, ötürməyi
bacarırlarmış. Lakin qavranılan hər bir şey mədəniyyət aktı kimi cəmiyyətin və insanın ruhi dünyasında baş verir.
Lakin dünyanın ruhi dərki gerçəkliyin zahiri, əşyavi tərəfinin qavranılması ilə bağlı deyil. Bu mənada, bəzi
tədqiqatçılar düzgün olaraq “ruhən yaşananı emosional biliyin növü kimi qiymətləndirirlər. Bəlkə bu səbəbdən də
insan cəmiyyətinin formalaşdığı erkən dövrlərində bədii mədəniyyət əvvələr mövcud olmuş simvollar, yəni səslər,
ritmlər, adlar, hər hansı mənaları ifadə edən anlayışlar vasitəsilə təzahür etmişdir.
Bəzi tədqiqatlarda bu problemə başqa bucağdan baxılır. Bir qrup müəlliflər hesab edir ki, bədii mədəniyyətin
rəng, cizgi, səs və s. ifadə vasitələrinin dili real dünyanın rəngləri, cizgiləri və səsləri ilə əlaqəli deyil. Bu dilin
yaranmasının səbəbi rəng, səs, formaların insanın həyatında ifadəli məna daşımasından irəli gəlir. Bu mülahizədən
fərqli olaraq biz hesab edirik belə bir mövqe bədii ifadə vasitələrinin əhəmiyyətinə kölgə salır ifadə vasitələrini
yalnız zahiri tərəfdən işıqlandırır.
Halbuki insanlar gerçəklik haqqında informasiyanı həyat üçün vacib olan ritm əsas götürərək səs, işıq, rəng
vasitəsilə qəbul edirdilər.
Keçmişdə dünya yalnız əşyavi, zahiri görünən tərəflə deyil, eyni zamanda ruhi yüksəliş vəziyyətində dərk
olunurdu. Hərcənd, müasir dövrdə bədii təfəkkür daha çox gerçəkliyin zahiri tərəfininin əks etdirilməsi ilə
əlaqələndirilir, qədimdə bu sahə daha yüksək mənalarla bağlı idi. Çünki, keçmişdə yaradılan hər bir nümunə
xüsusi deyil, gerçəkliyin vahid qanunlarının ifadəsi kimi təzahür edirdi, bədii mədəniyyətin funksional baxımdan
müxtəlif nümunələri də universal, mahiyyətcə ümumi qanun və normalar sisteminə tabe idi. Qeyd edilməlidir ki,
bir çox əsrlər ərzində yaradıcı insanların istinad etdiyi bu norma və qanunlar bu gün də öz aktuallığını
saxlamaqdadır.
Bədii mədəniyyət, ezoterik təcrübə ilə sıx bağlı olduğundan insanı yüksək mənaların dərkinə, ali hisslərin
yaşanmasına kökləyir. Təsadüfi deyil ki, bədii mədəniyyət insanın ruhi dünyasının aləminin, onun yaradıcılıq
fəaliyyətinin mənbəyinə aparan “sirrləri”ni izah edir. Buna görə bədii mədəniyyət ilham, hissetmə, nurlanma,
ekstatik vəziyyətə aparan yol, sənətkar isə hər hansı ali qüvvənin səsinin ötürücüsü kimi qəbul edilir. Başqa sözlə
mədəniyyət geniş mənada, maddi və ruhinin vahidliyi kimi, cəmiyyətdə sosial qrupların və nümayəndələrin
maddi və ideoloji faktorların birliyi ilə şərtlənən həyat tərzi və təfəkkür tipi kimi dərk edilir (Göyüşov, 1965;
s.269-279). Bu o deməkdir ki, keçmişdə insanlar bədii mədəniyyəti görünməyən və görünən, “batin” və “zahiri”
tərəflərin qovuşağında təzahür edən hadisə kimi dərk edirdilər.
Mədəniyyət məhsulunun yaranması prosesində insan mövcud olan xüsusi psixi halları və prosesləri yaşayır
ki, bu da çox vacibdir. Keçmişdə universal mənaların dərki, substansional biliyə qovuşma insanın ruhi yüksəliş,
mənəvi paklanma prosesindən keçməsi, “mən”in “qeyri-mən”ə transformasiyası ilə şərtlənirdi (Şirzadova, 2015).
İnsan tədricən ruhi hallar yaşayaraq, ruhən yüksələrək vahid biliyə yiyələnir, biliklə nurlanırdı.
Azərbaycan sənətşünaslığında mövcud fikrə görə ibtidai incəsənətdə magiya ilə bağlı mərhələ eneolit
dövrünün sonlarında yaranmışdır (Рзаев, 1966; s.133-168).
Bədii mədəniyyətdə insan fəaliyyətinin yalnız şəxsi utilitar tərəfi deyil, ictimai-tarixi universallığı, onun
mənəvi, ruhi məzmununun əksini tapır.
Hələ, bəşəriyyətin erkən, dinin hələ mövcud olmadığı dövrlərində insan əli ilə yaradılmış maddi mədəniyyət
nümunələri artıq onun ruhi dünyasının təzahürü kimi özünü büruzə verir. Təsadüfi deyil ki, mövcud ədəbiyyatda
ibtidai insanların ruhi təfəkkürlərinin hələ Azıx dövründə formalaşdığını qeyd edir. Bu kontekstdə idrak prosesi
vahid ruhi başlanğıcın qavranılması kimi başa düşülür.
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Ümumiyyətlə, mədəniyyət tarixində ruhi idrak prosesi din, fəlsəfə və bədii mədəniyyət qarşılıqlı əlaqədə olan
fenomenlərdir. Bu baxımdan, dünyanın bədii təfəkkür yolu ilə dərki fəlsəfə ilə əlaqələndirilir. Bu nəzər nöqtənin
başlıca mövqeyi belə idi ki, qədim insanın dünyanın dərkində bədii mədəniyyətin mühüm cəhəti olmuşdur.
Keçmiş dövrün mədəni irsinin tədqiqi gerçəklik haqqında məlumatın çatdırılmasında miflərin, əfsanələrin,
nağılların müstəsna rolu göstərir ki, erkən dövrlərdə gerçəkliyin dərkinin “bədii təfəkkür”lə yanaşı, “mifik
təfəkkür” vacib şərt olmuşdur.
Doğrudur, mif, mifik təfəkkür həmişə mistika ilə əlaqələndirilsə də, əslində miflərin daşıdığı məlumat
keçmişdə başqa yolla əldə olunmayan biliyin qazanılmasına imkan yaradırdı. Başqa sözlə miflərin spesifikliyi
təbii olanın fövqəltəbii məlumat kimi çatdırılmasındadır. Deməli qədim dövrün sakini üçün mif bilavasitə görünən
və eşidiləni əks etdirən məzmun kimi həqiqi idi. Bu mənada, müasir elmin əsas məqsədi erkən dövrün
təfəkkürünün həqiqi məzmununu izah etməkdir. Bu gün elmi araşdırmada mif yüksək informativliyin daşıyıcısı
kimi zəngin bilik mənbəyi olaraq dəyərləndirilir. Bu səbəbdən, tədqiqatçılarda “mifin real məzmunun izah
olunmasına xüsusi diqqət yetirilir (Лосев, 1989).
Arxaik insanlar passiv və aktiv olanı fərqləndirməsi bacarığı gördükləri və reallıqları məhz bu
“dünyagörüşündən” dərk edirdilər. Bu baxımdan yanaşanda, miflərin əhəmiyyəti onların həyatın hər bir əsas
məqamını ilkin prosesin təkrarı kimi əks etdirməsi aydın olur. Belə hesab edirik ki, miflər, əslində daha dərin
mənalarla bağlı bilik mənbəyidir. Belə demək mümkündürsə, mif keçmiş dövrdə dünyanı qavramağa cəhd
göstərən insanların real gerçəklikdə gəldiyi nəticələrin təzahürüdür. Bu prosesdə həm də qədim insanla mifoloji
şüur formalaşırdır (Карлова, 2001).
Bəzi ehtimallara görə qədim insanın primitiv şüurunda təbiət, eləcə də həyat “doğulma və ölüm”ün, “yaranma
və məhvolma”nın, “görünən” və “görünməyən”in, “zahir” və “batin”in növbələşməsi, daimi təkrarlanan proses
kimi əsas olunurdu. Lakin idrakəqədərki dövrdə zaman anlayışı məhdud mənada dərk olunur, daha dəqiq desək,
“keçmiş dövr daima təkrarlanan hadisələrin qapalı dairəsi kimi qavranılırdı”.
Ehtimal etmək olar ki, həyatın daimi təkrarlanan proses kimi qavranılması, zaman anlayışının məhdud
mənada XVIII əsrə qədər mövcud olmuşdur. XVIII əsrdən başlayaraq dünyanın irrasional, qavranılması zamanın
xətti, yəni gerçəkliyin rasional dərkinə vermiş oldu. Başqa sözlə, şərti obrazlar və abstrakt simvollar, dünyanın
ruhi təşəkkül yolu ilə qavranılması öz yerini gerçəkliyin zahiri, görünən, əşyavi tərəfinin dərkinə verərək, arxa
plana keçdi. Beləliklə, dünyanın qavranılması batinə köklənməklə, irrasional və zahiri görüntüyə istinad etməklə,
rasional tərəflərə bölündü. Dünyagörüşü mövqeyinin dəyişilməsi bir vaxtlar vahid bilik sahəsi olan bədii təfəkkür
və elmin ayrı-ayrı sahələrə bölünməsinə təsir göstərdi. Daha dəqiq desək, dünyanın məntiqi təfəkkür tərzi
mövqeyindən dərki nəticəsində bu sahələr ayrıldı, bədii təfəkkür irrasional, elm sahəsi isə rasional tərəfə doğru
istiqamətləndi. “Elm mahiyyət və formanın təzahürünün bir-birindən ayrıldığı yerdən başlanğıc götürür” fikrini
hakim kəsilir.
Bütün qeyd edilənlərdən görünür ki, gerçəkliyin yalnız bir mövqedən dərki, yəni birtərəfli görüntü hər hansı
mühakimələrin irəli sürülməsinə imkan vermir. Gerçəklik haqqında mühakimə yürütmək üçün hər iki mövqe
nəzərə alınmalı, biri digərini tamamlamalı, ahəngdar səsləşməlidir.
Ədəbiyyatda irəli sürülən belə bir fikirlə razılaşmaq olar ki, “bizim obyektiv reallıq adlandırdığımız son
təhlillərə görə bir neçə düşünən və hamı üçün ümumi olan, riyazi qanunlarla ifadə edilən ahəngdarlıqdır... Bu
ahəngdarlıq bizim dərk edə biləcəyəmiz obyektiv reallıq, yeganə həqiqətdir...”[Ахмедов, 1992].
Yuxardakı mülahizələrdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, bütün həyati hadisələrin əhatəli əksi bədii təfəkkür
vasitəsilə həyata keçir. Bu mənada, qədim dövrdə dünyanın bədii təfəkkür vasitəsilə dərki vacib və mühüm
mərhələ sayılmalıdır.
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DAHİ SÖZ USTADI – NİZAMİ GƏNCƏVİ
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Great master of words - Nizami Ganjavi
Summary
Nizami Ganjavi is a genius who has a deep understanding of the world and speaks about it in his works.
Perhaps that’s why Nizami's works are more popular due to the variety of topics. Nizami's large-scale epic works
combined under the title "Khamsa"-"Treasure of Secrets", "Khosrov and Shirin", "Leyli and Majnun", "Seven
Beauties", "Iskendername" serve to purify the inner world of people, to understand themselves.
The miracle of Nizami's art is that, it is connected with the intellectual and aesthetic traditions of his native
people, because Nizami was an artist connected to his native literary environment. The inclusion of scientific and
philosophical ideas in his works, the creation of masterpieces of art increased the poet's respect, and led to his
immortality, even if he is not alive today.
The article deals with some aspects of genius master of words Nizami Ganjavi’s creativity.
Key words: Nizami Ganjavi, literature, creativity, artistic thought, Khamsa, human factor
Nizani dünyanı dərindən dərk edən və öz əsərlərində bunlardan bəhs edən bir sənətkardır. Bəlkə də elə buna
görədir ki Nizami yaradıcılığı mövzu rəngarəngliyinə görə daha cox sevilir. Nizaminin "Xəmsə" başlığı altında
birləşdirilən irihəcmli epik əsərləri-"Sirlər xəzinəsi", "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl",
"İsgəndərnamə" insanların daxili aləminin saflaşmasına, özlərini dərk edib anlamalarına xidmət edir.
Nizami sənətinin möcüzələri, həmişəyaşarlılığı bəlkədə onun öz doğma xalqının fikri-estetik ənənələri ilə
bağlı olmasıdır. Çünki Niazmi içindən çıxdığı doğma ədəbi mühitə bağlı sənətkar idi. Əsərlərində elmi-fəlsəfi
fikirlərin yer alması, ezackar sənət nümunələri yaratması şairin hörmətini daha da artırmış, bu gün həyatda olmasa
da ölməzlik qazanmasına səbəb olmuşdu.
Məqalədə də məhz dahi söz ustadı Nizmi yaradıcılığının bəzi məqamlarına toxunulmuşdur.
Bildiyimiz kimi, ölkə Prtezidenti İlham Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2021-ci il "Nizami
Gəncəvi İli" elan edilib. 880 il bundan öncə bu dünyaya göz açan dahi şair ölməzliyin, əbədi yaşarlılığın ən
yüksək zirvəsində dayanıb. Çünki Nizami bizlərə elə bir qiymətli irs qoyub getmişdir ki, bizlər o irsdən bəhrələnir,
onun qələmindən süzülüb gölən sözlərin təsir gucu ilə dünyanın sirlərindən xəbərdar oluruq.
Nizami Gəncəvi qələmindən çıxan əsərlər dünya ədəbiyyatının ən qiymətli əsərləri kimi bu gün də sevilir və
oxunur. Nizani dünyanı dərindən dərk edən və öz əsərlərində bunlardan bəhs edən bir sənətkardır. Bəlkə də elə
buna görədir ki Nizami yaradıcılığı mövzu rəngarəngliyinə görə daha cox sevilir. Fəlsəfi şair kimi yaddaşlara,
qəlblərə köçən Nizami Gəncəvi yaradıcılığı həmişə aktual olub, bu gündə öz aktuallığı ilə diqqət çəkir.
Nizami Gəncəvi əsərlərini oxuduqca sanki bütün məsələlərdən hali olursan. Nizami yaradıcılığı dərin məna,
hikmətli sözləri ilə qəlblərə yol tapır. Niazmi dühası bizə yol göstərir, gələcəyimizə işıq salır. Biz bu əsərləri
oxuduqca sanki tərbiyə olunur, başqalarını da tərbiyə etməyə çalışıriq.
İctimai-bədii fikri qlobal miqyasda və bütün əsrlərdə düşündürən bəşəri problemlərin heyrətamiz bir ustalıqla
sənət şərhi Nizami bədii irsinin həmişəyaşarlığını təmin edən başlıca cəhətdir. İnsan şəxsiyyəti və qürurunun,
insan əqli və iradəsinin, onun tükənməz və coşqun istedadının əzəmətini şeirin ecazkar qüdrəti ilə təsdiqləyən bir
sənəddir Nizami poeziyası(Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, 2007: 470).
Nizaminin "Xəmsə" başlığı altında birləşdirilən irihəcmli epik əsərləri-"Sirlər xəzinəsi", "Xosrov və Şirin",
"Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl", "İsgəndərnamə" insanların daxili aləminin saflaşmasına, özlərini dərk edib
anlamalarına xidmət edir. Bu əsərləri oxuduqca insanlar əxlaqi, etik, tərbiyəvi mövzulardan nəticə çıxarır.
Nizami sənətinin möcüzələri, həmişəyaşarlılığı bəlkədə onun öz doğma xalqının fikri-estetik ənənələri ilə
bağlı olmasıdır. Çünki Niazmi içindən çıxdığı doğma ədəbi mühitə bağlı sənətkar idi. Əsərlərində elmi-fəlsəfi
fikirlərin yer alması, ezackar sənət nümunələri yaratması şairin hörmətini daha da artırmış, bu gün həyatda olmasa
da ölməzlik qazanmasına səbəb olmuşdu. Şair özü də əbədiyaşarlığın sirrini söz ilə ölçürdü. İnsan ölüb gedir,
lakin söz həmişə yaşayır. Bu ideyanı şairin "Xosrov və Şirin" poemasında daha yaxsı hiss etmək mümkündür:
Bildim hər məкanda məni sevən var,
Hər кəs qucağında bir gəlin saxlar.
Öz can tilsimimi mən də doğradım,
Ondan hər beytimə nişan bağladım.
Dedim: "Məni görməк istəsə hər кim,
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Beytimdə görünər ona surətim.
Mən məhv olub getsəm, örnəyimdir bu,
Yusif кimi itsəm, кöynəyimdir bu.
Örtsə də gözəlin torpaq üzünü
Ürəкlərdən silməz onun sözünü.
Bütün örtülmüşlər bizə zahirdir,
Xızr adını çəкdin, Xızr hazırdır.
Şeri oxunanda bu Nizaminin
Özü də hər sözdə görünər yəqin.
Gizlənib özünü verməzmi nişan
Sənə hər beytində bir sirr danışan?
Yüz il sonra sorsan bəs o hardadır?
Hər beyti səslənər: "Burda, burdadır!"
(Xosrov və Şirin, 2004:373).
Nizami əsərlərində dövrün bütün problemlərinə toxunmuş, onların həlli yollarını da göstərmişdir. Nizami
yaradıcılığının mərkəzində insan və onun taleyi məsələsi dururdu. Nizami əsərlərində ideal məhəbbətin
tərənnümü, ədalətli cəmiyyət, zülm və haqsızlıqlara qarşı barışmaz münasaibət, mənəvi cəhətdən saf və təmiz
olmaq kimi məsələlər yer almış, şair yaradıcılığı boyu da bu məsələləri böyük ustalıqla şərh etmişdir. Nizami
əsərlərində insanların pis əməllərdən uzaq qaçması, yaxşı işlər ilə cəmiyyətə xidmət etməsi ideyasını da önə
çəkmiş, bütün yaradıcılığı boyu da bu amala sadiq qalmışdır.
Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"yə daxil olan birinci əsəri "Sirlər Xəzinəsi"dir. Bu əsər Azərbaycan
ədəbiyyatında ilk irihəcmli əsər olmaqla yanaşı, dərin fəlsəfi məzmuna malik bir əsərdir. Bu əsərdə yaradılış,
həyat, insanların vəzifələri, əxlaqi görüşlər, əməkçi insana münasibət, dövrün haqsızlıqlarına qarşı mübarizə kimi
məsələlər yer almışdır. Şair hər bir əsərində vətəndaş-şair mövqeyindən çıxış edir, qaranlıq dünyaya işıq salaraq
öz sənətinin qüdrəti ilə insanları məruz qaldığı bəlalardan xilas etməyə çalışmışdır. İnsanların mənəvi cəhətdən
saflaşması, özünü dərk etməsi Nizami əsərlərinin təntənəsi idi.
İnsan mənəvi-əxlaqi cəhətdən saf olmalı, hər şeyi dərk edib nəticə çıxarmalı, dövrün haqsızlıqlarına boyun
əyməməlidir. İnsaqnlıq mərtəbəsinin bütün xilqətlərdən üstün olmasını önə çəkən şair yazırdı:
Sən, ey fələklər qədər uca, dəyərli İnsan!
Nazını çəkməkdədir bu yer, bu göy, kəhkaşan.
Heç xəbərin varmı ki, səsin yetişir hara
Sənin zənn etdiyindən xeyli ucalıqlara!
("Sirlər xəzinəsi", 2004: 125).
Humanizm ideyaları şairin yaradıcılığında aparıcı mövzu olmaqla, Yaxın Şərq ədəbiyyatında öz təntənəsini
məhz Nizami yaradıcılığında tapdı. Çünki şair böyük qəhrəmanlarından tutmuş kiçik qəhrəmanları da bu ideyalar
altında tərbiyə olunur və sadə insan portreti ilə bizlərə təqdim edilir. Bütün əsərlərində də məhz bu ənənə davam
edir.
"Sirlər Xəzinəsi" əsəri bu gün bizə ən yaxşı sifətləri aşılayır: doğruluq, düzgünlük, saflıq, pak mənəviyyat,
əməyə məhəbbət, xeyirin şər üzərində qələbəsi və s.
Şair şərəfli əmək, onun insana qazandırdığı hörmət məsələlərinə də həssas yanaşmış, əməkçi insanların
yaratdıqları hər bir işi alqışlamışdır. H.Araslı yazırdı: "biz Nizamidə şah, vəzir surətləri ilə yanaşı çoban, əkinçi,
daşkəsən, kərpickəsən surətlərinə, alim surətlərinə, xüsusən o dövr ədəbiyyatında müstəsna bir yer tutan müsbət
qadın surətlərinə tez-tez təsadüf edirik" H.Araslı onu da əlavə edir ki: "Nizami xalqların səadətini, istiqlaliyyətini,
onların hər cür zülm və istismardan azad olmasını istəyib bütün ömrünü bu uğurda sərf etmişdir. Nizami əməkçi
insanın hüququ uğrunda mübarizə aparmışdır. Nizami öz xalqını bütün dünyada şöhrətləndirmiş və bütün
xalqların bərabər hüquqlu mədəni həyatını arzulamışdır" ("Səs" qazeti, 10 fevral, 2016).
Bu məınada, "Kərpickəsən qocanın hekayəti" daha çox maraq doğurur.
Şam şəhərində xeyli qoca bir kişi vardı,
Pəri kimi, cin kimi camaatdan qaçardı.
Toxuyardı özünə yaşıl otlardan köynək,
O, ruzi qazanardı hər gün kərpic kəsərək
("Sirlər xəzinəsi", 2004: 117).
Kənardan bunu görən bir gənc qocaya acıyır. Qocaya deyir ki, səndən bir qarın çörəyi heç kim əsirgəməz.
Ona görə də özünə bu qədər əziyyət vermə. Müdrik qoca cavabında deyir:
Qoca dedi: “Cavansan, belə cahillik etmə!
Əl çək acı sözlərdən, mənə ağıl öyrətmə!...
Onunçün öyrətdim ki, əlimi bu sənətə,
Bir gün sənə əl açıb düşməyim xəcalətə.
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Mən bir kəsə deyiləm xəznədən ötrü möhtac,
Əlimin zəhmətilə toxdur gözüm, deyil ac.
Məni bu ruzi üçün günahkar sayma, bəsdir,
Düşünsən, bilərsən ki, dediklərin əbəsdir”
("Sirlər xəzinəsi", 2004: 117).
Kişinin sözlərində sağlam həyat fəlsəfəsi vardır, hər kəsi öz həyatına nəzər salmağa, kim olduğunu anlamağa
yönəldilən bir fəlsəfə. Şair cavan oğlanın görkəmində bir peşmanlıq, qocada isə məğrurluq hissini verməklə
əməkçi insanın məğrur, yenilməz obrazını yaratmışdır.
Bu məsələdən bəhs edən A.Quliyev qeyd edir ki, "Humanist mütəfəkkirin belə mövqeyi onun insan
şəxsiyyətinə atəşin vurğunluğundan və sonsuz hörmətindən irəli gəlirdi. Nizami üçün insan ən uca varlıqdır.
Həyatın bütün nemətləri və gözəllikləri yalnız insan naminə mövcuddur. Ömür insana şərəfli və layiqli yaşamaq
üçün verilmişdir. İnsan yaşamalı və yaratmalıdır. Mütəfəkkirin məntiqinə görə, nəinki əmək və öz zəhməti ilə
yaşamaq, hətta ləyaqətli və məğrur yaşamağın özü insan üçün şərəf işidir ("Səs" qazeti, 10 fevral, 2016).
Əlbəttə, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında insan amili aparıcıdır. Şair insanları xoşbəxt görmək amalı ilə
yaşayır. Əsərlərində sevən insan obrazını yaratmaqla da insanda ən ülvi hissləri tərbiyə edir. Sevən insanın hər
şeyə qadir olduğunu göstərir. İnsan məhəbbətinin tərbiyəedici, dəyişdirici rolunu ön plana çəkir. Biz bu kimi
məsələləri "Xosrov və Şirin" əsərində görürük. Əsərin qəhrəmanı Xosrov həyatın mənasını yüngül həyat tərzi
keçirməkdə, əylənməkdə görür. Xosrov Şirini sevir. Lakin ilk baxışda bu sevgi həqiqi sevgi olmayıb, adi
həvəsdən ibarət idi. Əgər bu həqiqi sevgi olsaydı Xosrov Məryəmlə, Şəkərlə evlənməzdi.
Əsərdə Nizaminin sevə-sevə yaratdığı qəhrəman-Şirin məhəbbət, səadət mücəssiməsi kimi Xosrovun həyatında
təkanverici qüvvə olur. Şair Şirinin ülvi, pak eşqi ilə Xosrovu tərbiyələndirmək yolunu seçir. Şirinin təsiri ilə
Xosrov sadiq bir həyat yoldaşı, ədalətli bir hakimə çevrilir. Elə Niazmi sənətinin də qüdrəti məhz burda idi.
"Xosrov və Şirin" Yaxın Şərq ictimai-bədii fikir tarixində yeni bir hadisə idi. İstər qayə və məqsəd, istər süjetkompozisiya və bədii sənətkarlıq ecazlarına görə Nizami bu əsəri ilə yeni bir yaradıcılıq məktəbinin əsasını
qoydu-insan və onun mənəvi aləmi problemini epik şeirin istiqamətverici özəyinə çevirdiş (Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi, 2007: 524).
Nizami öz sehirli qələminin gücü ilə yazib-yaradır, insan qəlbinin dərinliklərinə nüfuz edir. Məhəbbətin
qüdrət və əzəmətini başqa bir qəhrəmanının simasında bizlərə təqdim edir. Məhəbbət mövzusu nə qədər aparıcı
olsa da, öz kamil sənət təcəssümünü məhz Niazmi poeziyasında tapır. Şair ideal məhəbbətin qüdrət və əzəmətinə
bir deyil, iki abidə ucaltdı: "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun".
İdeal insan, kamil həyat tərzi axtaran şair bu arzusuna da çatır. "Yeddi gözəl" əsəri vasitəsilə ictimai ədalət
problemini önə çəkilir və əsər bütövlükdə bu amalın təqdiminə həsr edilir. Əsərin qəhrəmanı Bəhram daim
inkişafda olur. Nizami xəyallarının gücü ilə öz qəhrəmanını yaradır.
Şair ideal insan, ideal cəmiyyət axtarışlarını davam etdirir və nəticədə "İsgəndərnamə" əsərini yazır. Ölkələr
fəth edən İsgəndər şairin romantik görüşlərinin daşıyıcısıdır. Şair İsgəndərin həyat və fəaliyyəti fonunda əsl
səadətə, ölməzliyə gedən yolu göstərir. İsgəndəri elmin gücü ilə kamilliyə doğru aparır. Nəhayətdə həqiqətə doğru
can atan qəhrəmanını bizlərə təqdim edir. Əsər sübut edir ki, insanlıq qarşısında şərəflə çalışmağın özü elə
ölməzlikdir.
Beləcə, XII əsr Azərbaycan bədii fikri öz yüksək zirvəsini dahi Nizami yaradıcılığında tapdı. Nizami ideal
gözəl, ideal qəhrəman, ideal məhəbbət, ideal cəmiyyət yaratdı. Yaratdığı ideal cəmiyyətdə özünün ideal arzularını
həyata keçirtdi. Bununla da insanların qəlbinə yol tapdı.
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Initial archaeological researches in Qypchaqtepe
Summary
As a result of the Oghuz-Gakh archaeological expedition new monument was introduced to the Azerbaijan
archaeological literature in the research season of 2018-2020 years. Qypchaqtepe settlement had been noted by us
firstly and initial investigations were done there. Archaeological investigations had been done in 5 parts of
settlement and archaeological excavations were done in these areas. Cultural layers of the settlement were defined.
Material cultural samples obtained during researches were classified and investigated. Researches give us an
opportunity to say that Qypchaqtepe settlement existed in antique, early medieval and medieval periods.
Key words: Qypchaqtepe, Gakh, archaeology, Ganykh, Ayrichay, history
Giriş
Azərbaycan tarixinin orta əsrlər dövrünün müəyyən bir mərhələsində xalqımızın formalaşmasında öz izlərini
buraxmış türk tayfaları olan qıpçaqların da rolu böyük olmuşdur. Ölkəmizin şimal-qərb bölgəsində xüsusi ilə fəal
olan qıpçaq türklərinin Şirvan və Kaxetiya arasında yerləşən qədim Azərbaycan torpaqlarında, şimal-qərb
bölgəmizdə onların tarixi izləri izlənilməkdədir (Ahincanov, 2006; Əliyev, 2018; Əliyev, 2020). Qafqaz
Albaniyasının süqutundan sonra bərpa olunmuş Şəki Alban məlikliyi zamanında, eləcə də, XIV əsrin 30-cu
illərində qurulmuş Şəki hakimliyinin ərazisində böyük bir hissəni təşkil edən qıpçaqlar qərbdən gələn hücumların
qarşısının alınmasında da əhəmiyyətli rola malik olmuşlar. Şimal-qərbi Azərbaycanın ilk orta əsr və klassik orta
əsr abidələrində apardığımız tədqiqatlar zamanı Qıpçaq türkləri ilə əlaqədar olan toponim, etnonim, hidronim və s.
rast gəlməklə yanaşı, qeyd etdiyimiz dövrlərə aid tarixi-arxeoloji abidələrdə də onların izlərini görə bilirik.
Alazan-Əyriçay vadisinin bozqır torpaqlarında məskən salan qıpçaqlar ərazidə türk ünsürünün hakim mövqe
tutmasında da az rol oynamayıb. Oğuz-Qax arxeoloji ekspedisiyasının 2018-2020-ci illərdə apardığı tarixiarxeoloji tədqiqat işləri nəticəsində şimal-qərbi Azərbaycanda sözü gedən dövrlərə aid maddi mədəniyyət
nümunələrinin aşkar olunduğu abidələr qeydə alınaraq ilk dəfə sistemli şəkildə elmi araşdırmaya cəlb olunmuşdur
(Əliyev, 2018; Əliyev, 2020). Bu tip abidələrdən biri Qax rayonunun Qıpçaq kəndinin cənub hissəsində,
Əyriçayın sağ sahilində yerləşən Qıpçaqtəpədir.
Tədqiqatin obyekti. Qafqaz Albaniyasının Kambisena əyalətində ilk orta əsrlərdə alban mədəniyyətinin izləri,
eləcə də, şimaldan gələn xəzər-savirlərin ərazidə məskunlaşaraq yerli albanlar tərəfindən assimilyasiya olunması
prosesi baş vermişdir. Kambisenada etnik albanların yaşaması və onun tarixi coğrafiyası həm də arxeoloji
tədqiqatla özünü təsdiq edir. Antik dövrdə ərazidə Yaloylutəpə mədəniyyətinin yayılması, ilk orta əsrlərdə isə bu
mədəniyyətin əslində dövr olaraq digər alban mədəniyyəti ilə davam etməsinin şahidi oluruq. Alazan-Əyriçay (və
ya Alazan-Həftəran) vadisi boyu ilk orta əsr alban mədəniyyəti özünü xüsusi səciyyəsi ilə göstərir. Feodal
dağınıqlığı dövründə isə sözü gedən şimal-qərb bölgəmizdə alban mədəniyyəti yeni gələn qıpçaq tayfalarının
mədəniyyəti ilə bir növ simbiozlaşır. Gürcüstan tarixşünaslığında köhnə qıpçaqlar və yeni qıpçaqlar adı ilə bilinən
əhalinin xeyli hissəsi məhz ardıcıl olaraq IX-XI əsrlər və XI-XIII əsrlərdə şimal-qərb bölgəsində də
məskunlaşmışdır. Məhz həmin dövrdə ərazidə yeni bərpa olunmuş Alban dövləti (886-1117) mövcud idi. Bu
məliklik ərəb mənbələrində Şəki, gürcü mənbələrində Hereti (Herr (Alban) ölkəsi) adı ilə məlum olmuşdur
(Əliyev, 2018; Əliyev, 2019; Əliyev, 2020).
Qıpçaqtəpədə tərəfimizdən ilk arxeoloji kəşfiyyat quyusu abidənin cənub-qərb hissəsində qazılmışdır. 1,5x1,5
m ölçüdə, 0,5 m dərinlikdə qazılan 1 N-li arxeoloji kəşfiyyat şurfunun yerində kərpic kürəxananın qalıqlarının
olduğunu müəyyənləşdirdik (Əliyev, 2018) (Şəkil 1).
Daha sonra cənub hissədə 3x3 m ölçüdə arxeoloji qazıntı aparılmışdır. 2,3 m dərinliyə qədər qazılmış 2 N-li
arxeoloji kəşfiyyat quyusunda maraqlı tapıntılar aşkar olunmuşdur. 1,4 m dərinlikdən 5 ədəd dairəvi daşlar üstüstə tapılmışdır. Qaya və çay daşından ibarət daş nümunələrinin diametri 0,4 m-dir. 1 m və 1,5 m dərinlikdən
saxsı hissələri aşkar olunmuşdur. Maraqlı tapıntılardan biri buğa fiqurunu xatırladan kiçik həcmli monoxrom şirli
saxsıdır. Buğanın üst hissəsindən buynuzlarının ortasından qaba su tökmək üçün yeri, burun hissəsindən isə
süzgəc formalı deşikləri olan hissə var. Aşağı hissəsi qabın boğazıdır. Lakin qabın gövdə hissəsi yoxdur. Saxsının
gili yaxşı bişirilmiş, üzəri anqoblandıqdan sonra yaşıl şir çəkilmişdir. Anqobu olduqca keyfiyyətli olduğu kimi
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saxsının şiri də çox parlaqdır. Onun dini ayin məqsədilə istifadə olunduğunu düşünmək ehtimalı ola bilər. Lakin
saxsı nümunəsinin XI-XII əsrlərə aid olduğunu nəzərə alsaq onun İslam dinində hansı ayini yerinə yetirmək üçün
istifadə olunmasını söyləmək çətindir. Qabın məişət qabı da olması istisna deyil. Ümumiyyətlə, 2 N-li arxeoloji
kəşfiyyat şurfu maddi mədəniyyət nümunələri baxımından daha maraqlıdır. Buradan 0,7 m dərinlikdən kiçik
həcmli saxsı nümunəsi də tapılmışdır. Sarımtıl rəngli saxsının gili yaxşı bişirilmiş, üzəri cilalanmışdır. 2 m
dərinlikdən isə qara rəngli saxsı qabın hissəsi tapılmışdır. Ağız hissəsi qalın olan qabın maye tökmək üçün
düzəldilmiş hissəsi ördək burnunu xatırladır. 1 N-li arxeoloji kəşfiyyat quyusu ilə 2 N-li arxeoloji kəşfiyyat
quyusu arasında 170 m məsafə var (Əliyev, 2018).
3x3 m ölçüdə tərəfimizdən qazılmış 3 N-li arxeoloji kəşfiyyat quyusunun torpağı həddindən artıq bərk idi. Ona
görə də yalnız 0,3 m dərinliyə qədər qazmaq mümkün olmuşdur. Oradan az miqdarda saxsı nümunələrinin
hissələri aşkar olunmuşdur. Nümunələr gövdə, qulp, oturacaq və ağız hissələrindən ibarətdir. 2 N-li arxeoloji
kəşfiyyat quyusu ilə 3 N-li arxeoloji kəşfiyyat quyusu arasında 26 m məsafə var. Həmin arxeoloji kəşfiyyat
quyusunun cənub-şərq hissəsində 15 m aralıda kürə yerinin izləri görünürdü (Əliyev, 2018).
3 N-li arxeoloji kəşfiyyat quyusundan 33 m şimal-şərq istiqamətində yerləşən ərazidə 2x2 m ölçüdə 4 N-li
arxeoloji kəşfiyyat şurfu tərəfimizdən qazılmışdır. 0,5 m dərinliyə qədər qazılmış hissənin 0,4 m dərinliyində sarı
rəngli təbəqə üzə çıxmışdır. Oradan orta həcmli küpün gövdə və oturacaq hissəsi aşkar olunmuşdur. Sarıqırmızımtıl rəngli qabın içərisində quş sümüyü də var idi. Onun aşağısında isə heyvan skeletinin ayaq hissəsi
aşkar olunmuşdur. Arxeoloji kəşfiyyat quyusundan bir sıra saxsı hissələri də üzə çıxmışdır. Keramika fraqmentləri
müxtəlif tipli saxsı hissələrinin gövdə, qulp, ağız və oturacaqlardan ibarətdir. Buradan, həmçinin, şüşə hissəsi də
aşkar olunmuşdur (Əliyev, 2018).
Qıpçaqtəpədə arxeoloji tədqiqat işlərinin davam etdiyi zaman 4 N-li arxeoloji kəşfiyyat quyusundan 12 m
şimalda 5 N-li arxeoloji kəşfiyyat şurfu tərəfimizdən qazılmışdır. Onun ölçüləri də 2x2 m-dir. 0,5 m dərinliyə
qədər qazılmış sahədən sarımtıl saxsının ağız və gövdə hissələri tapılmışdır (Əliyev, 2018) (Şəkil 4).
Qıpçaqtəpə yaşayış yerinin cənub hissəsində arxeoloji tədqiqat işləri 2020-ci ildə tərəfimizdən davam
etdirilmişdir. Abidə məhz bu hissədə təbii istehkama malikdir. Belə ki, çay kənarı ərazinin hündür təpə yeri çay
dərəsinə açılır. Təbii yarğanlar oranı əhatə edir. Yağış və qar suları həmin hissələri yuyaraq iri yarğanlar əmələ
gətirmişdir (Şəkil 2). Bu baxımdan abidə Tərkəş arxeoloji kpmpleksini xatırladır. Şimala doğru ərazi qismən
hündür olsa da, abidənin əhatə etdiyi ərazinin kənarlarını müəyyənləşdirmək də əsas məqsədlərdən olmuşdur.
Mərkəz hissədə antropogen təsir, demək olar ki, üst mədəni qatı çox zədələmişdir. Belə ki, əkin sahəsi kimi
istifadə olunan hissə əslində yaşayış yerinin əsas tikinti qalıqlarının yerləşdiyi ərazidir. Bu cür hallar bəzi yaşayış
yerlərində təsadüf olunur. Tikanlı Qoruq yaşayış yeri (Tərkəş arxeoloji kompleksi) buna misal ola bilər.
Qıpçaqtəpənin planı (topoqrafik planı) tərəfimizdən hazırlanmışdır. Şimal hissədə tala yerləri var. Dulus
kürələrinin yerləri cənub və qərb hissədə qeydə alınmışdır. Abidənin üst təbəqəsi orta əsrlərə aiddir. Orta əsrlərə
aid təbəqələrdə IX-XI əsrlər və XI-XIII əsrlərə aid materialların aşkar olunması qıpçaqların həmin dövrdə şimalqərbi Azərbaycanda geniş yayıldığı dövrə təsadüf edir. Ərazinin landşaftı bozqır torpaqlardan ibarət olduğuna
görə qıpçaq tayfaları üçün çox əlverişli idi. Ərazidə geniş yayılmış qıpçaq mənşəli toponimləri də bunu təsdiq
edir. Hülakülər dövlətinin zamanında da bu yerlərə bir çox türk və monqol mənşəli tayfalar da yerləşdirilmişdir.
Bütövlükdə Alazan-Əyriçay vadisi boyu maldarlıqla məşğul olan əhali həmin dövrdə məskunlaşmışdır (Əliyev,
2019; Əliyev, 2020; Əliyeva, 2005).
Qıpçaqtəpədə 4x4 m ölçüdə arxeoloji qazıntı işləri aparılmışdır. Abidənin cənub hissəsində yerləşən qazıntı
sahəsində aparılan tədqiqat nəticəsində IX-XIII əsrlərə aid materiallar əldə edilmişdir. Oradan, əsasən, saxsı
məmulatının hissələri aşkar olunmuşdur. Aşkar olunmuş saxsı hissələri şirsiz və şirli keramikadan ibarətdir.
Həmin hissədən qərbdə yerləşən ərazidə isə 2x2m ölçüdə arxeoloji kəşfiyyat şurfu qoyulmuşdur. Alt təbəqə daha
qədim materialları ilə seçilir. Şimal-qərb küncünə tərəf olan hissədə keramika hissələri, qulp, ağız və oturacaq
hissələri aşkar olunmuşdur. Şimal və şimal-şərq hissədən də gövdə və ağız hissələr tapılmışdır. Mərkəz və cənubşərq hissədə gövdə hissəsi qismən salamat qalmış keramika məmulatı aşkar olunmuşdur. Aşkar olunmuş saxsı
məmulatının anqobu səliqəli, üzəri şirli olanları, eləcə də, dərin qatdan üzə çıxarılan şirsiz saxsı məmulatı da
səliqəli hazırlanmışdır. Bəzilərinin divarı nazik, bəzilərininki isə orta ölçülüdür. Maraqlı cəhət şərq hissədə aşkar
olunan saxsı küpün parçalarıdır. Orta həcmli küpün təsərrüfat səciyyəli olduğu aydın bilinir. 0,5 m dərinlikdən
tapılmışdır. 0,7 m dərinlikdə isə şirsiz keramika hissələri də tapılan materiallardan olmuşdur. 1 m dərinlikdə
qazılan sahədə IX-XIII əsrlərə aid materialların aşkar olunması mədəni təbəqənin dövründən xəbər verir (Əliyev,
2020) (Şəkil 3).
Qıpçaqtəpənin qərb hissəsində Əyriçayın yaxınlığında yerləşən Sarı pir qəbristanlığına arxeoloji səfər zamanı
bəzi qəbirlərin fotoşəkillərini çəkdik. Qəbirlərin üzərində olan yazılar həmin qəbristanlığın XVIII-XIX əsrlərə aid
olduğunu söyləməyə əsas verir. Yuxarıda qeyd etmişdik ki, Qıpçaqtəpə coğrafi mövqeyi baxımından Tərkəş
arxeoloji kompleksini xatırladır. Təsadüfi deyil ki, Tərkəş yaşayış yerinin də yaxınlığında Sarı pir qəbristanlığı var
və həmin abidə ilə Qıpçaqtəpə yaxınlığında yerləşən Sarı pir həmdövr abidədir. Qıpçaqtəpədə aşkar olunmuş
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saxsı hissələrinin oxşarlarına Sarı pir qəbristanlığı yaxınlığında da rast gəlinmişdir. Qəbristanlığın pir olan
hissəsindən şimala doğru talaya tərəf qəbirlər davam edir. Biz belə güman edirik ki, Qıpçaqtəpə yaşayış yeri
şərqdən qərbə doğru zaman-zaman yerini dəyişmiş və hazırkı yerinə, yəni şimala doğru XIX əsrdə çıxmışdır.
Çünki XIX əsrin ortalarına aid xəritələrdə Qıpçaq kəndinin adı məhz indiki yerində göstərilir. Qıpçaq kəndinin
özündə də XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərinə aid qəbirlər yaşayış evlərinin yaxınlığında və həyətlərdə də halhazırda durur ki, bu da fikrimizi bir daha təsdiq edir. Beləliklə, Qax-Qıpçaq-Üzümlü-Ağyazı şosse yolunun
sağından başlayan yaşayış yeri Sarı pirə doğru davam edir. Həmin hissədə Qıpçaqtəpə e.ə. V-IV, e.ə. III-I, b.e. IIII, III-VIII, IX-XI, XI-XIII əsrlərə aid mədəni təbəqələr şəklində mövcud olmuş, klassik orta əsrlərdə yaşayış yeri
qərbə doğru genişlənmiş, son orta əsrlərdə isə Sarı pirə yaxın hissədə olmuşdur. XIX əsrdə Qıpçaq kəndinin
əhalisi müasir kəndin ərazisində məskunlaşmış, o cümlədən, yaxınlıqda yerləşən qıpçaq mənşəli kəndlər də
Qıpçaqdan gedən əhali tərəfindən salınmışdır. Oncallı, Cəlair, Tanqıt, Baydarlı və Qaysarlı kimi kəndlər məhz
həmin yaşayış yerinin məntəqələrindəndir (Əliyev, 2020).
2020-ci ildə arxeoloji kəşfiyyat işləri nəticəsində Bayan-Bucaq-Muxas yolunun üzərində, ərazinin şimal
hissəsində dağətəyi landşafta məxsus hissədə yaşayış yerinin qalıqları qeydə alınmışdır. İlk baxış zamanı oranın
ilk orta əsrlərdə və sonrakı mərhələdə mövcud olduğunu söyləmək mümkündür. IV-XIII əsrlərə aid materiallar
bunu söyləməyə əsas verir. Oğuz rayonunun Bucaq kəndinin şimal hissəsində Calut və Muxas abidələrinin
arasında yerləşən coğrafi məkanda belə bir yaşayış yerinin olması təbiidir. İlk orta əsrlərdə kəndtipli yaşayış yeri
olan ərazi həm də Daşağılçayın yaxınlığında şimala doğru gedən yolun üzərində idi. IX-XIII əsrlərdə isə qıpçaq
tayfalarının məskunlaşması ilə bölgədə mənzərənin rəngarəng hal alması bu abidədə də öz izini qoymuşdur. Qeyd
edək ki, bucaq tayfası qıpçaq mənşəli türk tayfalarından biridir. Bu gün Moldovada Bucaq düzü, Şimali Qafqazda
Noqay Bucaq kimi toponimləri mövcuddur. Əlicançay sahilində isə (şimalda Daşağılçay) Bucaq, mənsəbə yaxın
yerdə isə Xaldan qəsəbəsinin yaxınlığında Aşağı Bucaq və Yuxarı Bucaq kəndlərinin olması burada qıpçaqlara
məxsus bucaq tayfalarının məskunlaşmasını göstərir. Bucaq kəndindən şimala doğru dağətəyi ərazidə yerləşən
yaşayış yeri də Qıpçaqtəpə ilə oxşarlığı ilə seçildiyindən abidəni qeydə alarkən oranı şərti olaraq Qıpçaq qala adı
ilə xəritələşdirməyi qərara aldıq. Qeyd edək ki, şimal-şərq hissədə Xaçmaz kəndinin şimalında Türyançayın qolu
olan Urançay da qıpçaq tayfası olan uranların adı ilə əlaqədardır (Əliyev, 2020).
Nəticə
2018-2020-ci illərdə Qax rayonunun Qıpçaq kəndi yaxınlığında yerləşən Qıpçaqtəpə orta əsr yaşayış yerində
Oğuz-Qax arxeoloji ekspedisiyasının fəaliyyəti nəticəsində (ekspedisiya rəhbəri Taleh Əliyev) abidənin mədəni
təbəqələri müəyyənləşdirilmişdir. Yaşayış yerinin orta əsrlərdə əhəmiyyətli bir mövqedə, Qəbələ-TərkəşQayabaşı-Qıpçaq-Torpaqqala-Qanıx yolunun üzərində yerləşməsi orada yaşayan əhalinin ticarət üçün də
mövqeyini müəyyənləşdirmişdir. Yaşayış yeri yaxınlıqda yerləşən Torpaqqala, Mingəçevir, Şəki kimi şəhərtipli
məntəqələrlə əlaqədə olmuş, Qanıx-Əyriçay-Kür çayı vasitəsilə su yollarından da istifadə olunnmuşdur. Abidənin
topoqrafik planı da tərəfimizdən hazırlanmışdır (Şəkil 5-6). Qarşıdakı illərdə orta əsr yaşayış yerində
planlaşdırdığımız arxeoloji tədqiqatlar abidənin tarixini bütövlükdə öyrənilməsi və onun Azərbaycan tarixində
əhəmiyyəti haqqında sistemli elmi nəticələrə gəlməyə imkan verəcəkdir.
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Şəkil 1. Qıpçaqtəpənin Google Sattalite görünüşü

Şəkil 2. Qıpçaqtəpənin Əyriçay dərəsinə doğru cənubdan görünüşü
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Şəkil 3. Qıpçaqtəpə arxeoloji qazıntı sahəsinin bir hissəsi

Şəkil 4. Qıpçaqtəpədə ilkin arxeoloji tədqiqatlar zamanı arxeoloji tədqiqat
sahələrinin planı (Qax, 2018) (Taleh Əliyev)
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Şəkil 5. Qıpçaqtəpənin ümumi topoqrafik planı (Qax, 2020) (Taleh Əliyev)

Şəkil 6. Qıpçaqtəpənin yaşayış yeri hissəsinin topoqrafik planı (Qax, 2020) (Taleh Əliyev)
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KYOTA KONVENSİYASI ÜZRƏ İNTEQRASİYAYA DAİR DÜŞÜNCƏLƏR
Açar sözlər: Beynəlxalq müqavilələr, ticarətdə səlahiyyətli subyektlər, səlahiyyətli iqtisadi operatorlar,
bəyanetmə, Yenidən baxılan Kyota konvensiyası, sadələşdirilmiş gömrük proseduraları, gömrük daşıyıcısı
Reflections on integration at Kyoto Convention
Summary
The article considers that implementation to create instituta authorized subjects of trade program requires a
favorable climate, which determines the conditions under which a company can expect to receive the status of the
authorized subject of trade and related privileges granted by the customs authorities. Usually authorized subjects
of trade and ekonomicheskih Authorised Operators (AEO) are distinguished on the basis of the definition
dannogo in the SAFE Framework of the WCO. AEO should RATIO-welcomed a number of safety standards
(mainly physical character) set forth in the SAFE Framework of Standards WCO. Despite the fact that thanks to
the voluntary participation in the program AEO Authorized Economic Operators enjoy certain privileges, such as:
reduction of physical control and obtaining a lower risk category, the AEO status does not always have access to
simplified procedures. At the same time, the customs authorities may combine the two programs and thus achieve
a reduction of redundancy in the backdrop of increasing the number of participants in these programs. If a trade
subjects are regularly importing or exporting a variety of goods and having a good reputation and a system of
record-keeping, treated in the same way as a trade entities do not comply with the necessary requirements, for
them it will be rather a punishment than a reward for law-abiding and socially responsible corporate behavior.
Implementation of the creation of the institute of authorized subjects of trade program requires a favorable
climate, which determines the conditions under which a company can expect to receive the status of the
authorized subject of trade and related privileges granted by the customs authorities. One of these preconditions is
the availability and efficient use of accountting standards (such as International Financial Reporting Standards
(IFRS) approved by the International Accounting Standards Board) on the basis of which the companies conduct
their statements. Following such accounting standards, the customs authorities will be able to enter later audit
control measures are an essential element in any program to establish the institute of authorized sales outlets.
Customs authorities will also need an effective program of risk management on the basis of which to assess the
integrity of a particular subject and give it the appropriate risk category. Assignment of risk categories, in
particular, allows you to selectively carry out export-import and audit controls.
Key words: International Convention, Trade Commissioners entities, declaration, customs carrier, Revised Kyoto
Convention, authorized economic operators, simplified customs procedures, Authorized Economic Operators
Beynəlxalq müqavilələrlə bağlı təcrübədə gerçəkləşən məqamların elmi-tədqiqat müstəvisində də
araşdırılması aktual səciyyə daşıyır. Bu baxımdan bizim tədqiqat işinin predmetini də Azərbaycan
Respublikasının Gömrük məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları və beynəlxalq
müqavilələrlə müəyyən edilən səlahiyyətli iqtisadi operator statusu ilə bağlı öhdəliklər təşkil edir.
Yenidən baxılan Kyoto konvensiyası ticarət proseduralarının sadələşdirilməsi sahəsində əsas gömrük
konvensiyasıdır. O, Ümumdünya Gömrük təşkilatı tərəfindən işlənmiş, 3 fevral 2006-cı ildən qüvvəyə minmişdir.
Bu konvensiya gömrük proseduralarının sadələşdirilməsi və hormonikləşməsi haqqında 1973-1974-cü illərdə
qəbul edilən Beynəlxalq konvensiyanın (Kyoto konvensiyası) yeni redaksiyasını təcəssüm etdirir. Yenidən
baxılan Kyoto konvensiyası gömrük proseduraları və qaydalarının sadələşdirilməsi və hormonikləşməsi yolu ilə
ticarətin asanlaşdırılmasına yönəldilmişdir. Bununla əlaqədar, Konvensiya müasir gömrük proseduraları və
metodikaları sahəsində standartlara və praktiki tövsiyyələrə malikdir. Bu konvensiyanın üzvlüyünü arzulayan
ölkələr həm Konvensiyanın əsas mətnini, həm də ona Əsas əlavəni qəbul etməlidirlər ki, bu da mütləq xarakter
daşıyır. Yenidən baxılan Kyoto konvensiyasına Əsas əlavə üzv-ölkələrin aşağıdakı əsas prinsiplərə riayyət
etməsinə məsul edir:
Gömrük fəaliyyətinin şəffaflığı ;
Müşayətedici sənədlərin və malların bəyanetmə proseduralarının standartlaşdırılması və sadələşdirilməsi;
Səlahiyyətli subyektlər üçün proseduraların sadələşdirilməsi;
İnformasiya texnologiyalarından maksimal istifadə;
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Reqlament və qaydaların yerinə yetirilməsinin təmin olunması üçün zəruri gömrük nəzarətinin
minimallaşdırılması;
Risklərin idarəetmə sistemindən istifadə və audit əsasında nəzarətin həyata keçirilməsi;
Sərhəddə digər orqanlarla birgə tədbirlərin aparılması və
Ticarət sferasında əməkdaşlıq münasibətlərinin müəyyən edilməsi (3,245).
Bundan irəli gələrək, tədqiqat işləməsində səlahiyyətli iqtisadi operator statusu ilə bağlı öhdəliklər sistemli
yanaşma və müqayisəli təhlil sferasında araşdırılır və gömrük münasibətlərinin bu sahədə təkmilləşdirilməsi
istiqamətində uyğun gələn səmərəliləşdirici təkliflər əsaslandırılır. Hesab edilir ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin
formalaşdırılmasında yeni mənbələrin aşkar edilmə səmərəsi baxımından səlahiyyətli iqtisadi operator statusu ilə
bağlı öhdəliklər daim diqqət mərkəzinə saxlanılmalı və müvafiq sahədə normativ-hüqüqi bazanın və strategiyanın
daha da təkmilləşdirilməsi vacibdir.
Yenidən baxılan Kyoto konvensiyasının (YKK) 3.32-ci Keçid Standartına əsasən ticarətdə səlahiyyətli
subyektlər-gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara uyğun olan, məhz uzun dövr ərzində gömrük
işi üzrə tələblərə şərtsiz riayyət edən və kommersiya sənədləri ilə səmərəli idarəetmə sisteminə malik olan
şəxslərdir (hüquqi və fiziki).
“Ticarətdə səlahiyyətli subyektlər” statusu gömrük nəzarətinin səviyyəsinin aşağı salınmasını nəzərdə tutan
sadələşdirilmiş prosedurlara girişi təmin edir, bu zaman əsas dayaq bütün zəruri qanunverici və normativ-hüquqi
aktların riayyət edilməsinin təminindən çox daxili nəzarət tədbirlərinə edilir (2,255).
Adətən ticarətdə səlahiyyətli subyektlər və səlahiyyətli iqtisadi operatorları (SİO) ÜGT-nın təhlükəsizlik
çərçivə standartları ilə verilən müəyyənlik əsasında fərqləndirirlər. SİO-lar ÜGT-nın təhlükəsizlik çərçivə
standartları ilə şərh olunan bir sıra təhlükəsizlik standartlarına (əsasən fiziki xarakterli) riayyət etməlidirlər. SİO
proqramında könüllü iştirak sayəsində səlahiyyətli iqtisadi operatorlar: fiziki nəzarətin azalması və daha aşağı
kateqoriyalı riskin əldə edilməsi kimi müəyyən güzəştlərdən istifadə etsələr də, SİO statusu həmişə sadələşmiş
proseduralardan istifadə demək deyildir. Eyni zamanda gömrük orqanları hər iki proqramı birləşdirə və beləliklə,
bu proqramın iştirakçılarnın sayının artması fonunda artıq olanı azaltmağa nail ola bilər. Misal olaraq, Avropa
İttifaqının SİO-ı iki-səlahiyyətli iqtisadi obyektlər və biq qarışıq “Səlahiyyətli iqtisadi obyektlər-Sadələşmə”nin
(sadələşmiş prosedurlara girişi təmin edir) və “Səlahiyyətli iqtisadi obyektlər-Təhlükəsizliy”in (riskin daha aşağı
kateqoriyasını təmin edir və yoxlamaların sayını azaldır) dəqiq müəyyən edilmiş statusunu özündə cəmləyir
(4,122).
Beləliklə, ticarətdə səlahiyyətli subyektlər və səlahiyyətli iqtisadi operatorları (SİO) ÜGT-nın təhlükəsizlik
çərçivə standartları ilə verilən müəyyənlik əsasında fərqləndirirlər, amma bu proqram təcrübədə birləşdirilə də bilər.
Artıq uzun illərdir ki, bəzi hallarda keçən əsrin 70-ci illərindən gömrük orqanları beynəlxalq təchizat sistemi
çərçivəsində təhlükəsizliyin təmin olunmasına çox böyük diqqət yetirir, bununla belə, ümummilli konteksdə ticarətin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönələn bütöv bir xüsusi proqram işlənib hazırlanmışdır. SİO konsepsiyası bu
proqramların bir hissəsidir. ÜGT-nın Çərçivə Təhlükəsizlik standartları da bu məqsədlə işlənmişdir. Həmin vaxtdan
ticarət iştirakçıları SİO statusunu əldə etmək üçün ayrı-ayrı vaxtlarda kifayət qədər səy göstərməli olurlar, amma
hətta SİO olduqdan sonra da, ticarət təşkilatı daima onu doğrultmalıdır. Bu zaman əksər hallarda gömrük orqanları
SİO statusu daşıyanlara ticarət proseduralarının sadələşdirilməsi planında hansısa əhəmiyyətli güzəştlər təqdim
etmir, bu da təbii ki, ticarət məsrəflərini artırır. Ona görə də, SİO proqramının tətbiqi qlobal miqyasda çox sürətlə
inkişaf etmir.
SİO-nun fəaliyyətini tənzimləyən bu qaydalar ÜGT-nın SİO üzrə metodiki göstərişlərinə əsaslanır. ÜGT-nın
SİO üzrə metodiki göstərişləri 2010-cu ilin may ayında qəbul olunmuşdur. ÜGT SİO üzrə metodiki göstərişləri
Çərçivə Təhlükəsizlik standartları paketi çərçivəsində nəşr etdirmişdir ki, bunun da məqsədi SİO proqramının
yaradılması üzrə gömrük orqanlarına praktiki metodiki tövsiyyələrin təqdim edilməsi məqsədi daşıyır.
ÜGT-nın SİO üzrə metodiki göstərişləri bu proqramın reallaşmasına mərhələli yanaşmanı nəzərdə tutur. Cəmi
9, o cümlədən: giriş mərhələsi və təhlil, pilot reallaşması, qiymətləndirmə, digər pilot layihələrinin həyata
keçirilməsinin başlanğıcı və sistemin yekun tətbiqi mərhələləri nəzərdə tutulur.
Deməli, SİO üzrə proqramın reallaşdırılması mərhələli yanaşmanı nəzərdə tutur. Proqramların reallaşdırılması
zamanı səhvlər də mümkündür. Bunlardan necə qaçmaq olar? Bazar iqtisadiyyatın nəzəri və təcrübü müstəfisində bu
kimi suallar çoxşaxəli cavablandırılır.
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MƏKTƏBDƏNKƏNAR TƏLİM VƏ TƏRBİYƏNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: yaradıcılıq qabiliyyəti, tədris prosesi, məktəbdənkənar təlim, əlverişli şərait, yeni təlim
texnologiyaları, təhsilin keyfiyyəti, təlimin forması, təlimin metodları, könüllülük, ailə, təhsil müəssisələri
The main directions of out-of-school training and education
Summary
Additional education is voluntary, carried out jointly with the family, educational institutions, public
organizations, creative associations, societies, foundations, labor collectives, as well as with the help of individual
citizens. Organizing chess games with the aim of awakening children's interest in learning in secondary school,
rewarding high results in weekly subject classes and winning chess competitions had a positive result on their
lessons. For this reason, extracurricular activities have been proven to be important.
Key words: creativity, educational process, out-of-school education, interest, favorable conditions, application of
new learning technologies, quality of education, form of education, teaching methods, volunteering,
Giriş
Məktəbdənkənar təhsil uşaq, yeniyetmə və gənclərin maraq, meyl və bacarıqlarının, intellektual
səviyyələrinin, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı, fiziki cəhətdən sağlam böyümələri üçün əlverişli şərait
yaradır, onların istirahətinin, asudə vaxtlarının mənalı təşkilini təmin edir. Məktəbdənkənar təlim-tərbiyə
könüllülük əsasında qurulur, ailə, təhsil müəssisələri, ictimai təşkilatlar, yaradıcılıq birlikləri, cəmiyyətlər, fondlar,
əmək kollektivləri ilə birlikdə, həmçinin ayrı-ayrı vətəndaşların köməyi ilə aparılır. Məktəbdənkənar təhsil
müəssisələrinə aşağıdakılar daxildir: uşaq-gənc yaradıcılıq sarayları, evləri, klublar, bədii, estetik, texniki, ekoloji,
turizm və diyarşünaslıq yönümlü mərkəzlər, uşaq-gənclər idman və şahmat məktəbləri və s. Məktəbdənkənar
təhsil müəssisələrində məşğul olan uşaqlar, şagirdlər, tələbələr məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin
xidmətlərindən pulsuz və güzəştlə istifadə edirlər. Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində işin məzmun və
formalarını həmin müəssisələrin şuraları müəyyən edir.
Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin əsas fəaliyyət istiqamətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1.
Dərnək məşğələləri; 2.Mədəni-kütləvi tədbirlərin, müsabiqələrin, idman yarışlarının keçirilməsi; 3.Təlimatimetodiki işlər.
Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində məşğul olan uşaq, yeniyetmə və gənclərlə istirahət, bayram və tətil
günlərində də iş aparılır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemində bu yöndə xeyli işlər görülür.
Uşaqların məktəbdən sonra vaxtlarını səmərəli keçirsin deyə müxtəlif dərnəklər və məşğələlər kecirirlər.
Ümumtəhsil məktəblərində müxtəlif adda dərnəklər təşkil edilir, Uşaq birliyi rəhbələri ilə birgə tədbirlər
planlaşdırılır və həyata keçirilir. Respublikada 63 Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərin
5 141 qrupunda 66 909 uşaq məşğul olur və 2 157 pedaqoji işçi çalışır. Texniki yaradıcılıq mərkəzlərində bütün
təqvim ili ərzində dərnək üzvləri ilə müxtəlif mədəni-kütləvi tədbirlər, elmi-texniki yaradıcılıq müsabiqələri,
sərgilər, texniki idman yarışları, ekskursiyalar keçirilir, onların respublika və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə
iştirakları təmin olunur.
Material və metod
Bizim Respublikamızda təhsilə xüsusi diqqət ayrilir. Elə bu səbəbdəndə dərsdən kənar vaxtlarda Azərbaycan
Respublikası Qanununa uyğun olaraq məktəbdənkənar vaxtların səmərəliyini təmin etmək məqsədilə təlim,
tərbiyə proqramı, ümumtəhsil məktəblərinin I-XI sinifləri üçün müəyyən dərnək, klub və digər birləşmələrinin
nümunəvi tədris proqramları tərtib edilib.
Hazırda Respublikada fəaliyyət göstərən ekoloji mərkəzlərdə dərnək məşğələləri ekologiyanın əksər
sahələrini əhatə edən proqramlar əsasında keçirilir. Məktəblilərlə praktiki məşğələlərin təşkili məqsədilə rayon,
şəhər ETTM-nin nəzdində bitki və heyvanaların bioloji müxtəlifliyinə aid 20 canlı guşə yaradılıb. Məktəblilərin
dərnək məşğələlərindən aldıqları ekoloji bilikləri möhkəmləndirmək, peşə yönümünü istiqamətləndirmək, elmitədqiqat işlərinə maraq və həvəslərini artırmaq məqsədilə respublika üzrə ekoloji mərkəzlərin əksəriyyəti tədristəcrübə sahəsi ilə təmin edilib. Bu sahələrdə alim və mütəxəssislərin tövsiyəsi ilə mədəni və yabanı bitkilər
üzərində təcrübəçilik, kiçik elmi-tədqiqat işləri aparılır. Bitkilərin biomüxtəlifliyinin qorunması məqsədilə hər il
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minlərlə ağac və kol bitkisi xüsusi tingliklərdə artırılaraq meşələrin bərpa edilməsində, məktəblərin ərazilərinin
yaşıllaşdırma tədbirlərində istifadə edilir. Gənc təbiətçilərin ekoloji hərəkatını genişləndirmək məqsədilə dərnək
üzvlərindən ibarət «meşə mühafizəçiləri», «təbiətin dostları», «yaşıl», «ekoloji patrul» dəstələri ətraf mühitin
qorunmasında fəal iştirak edirlər. Məktəblilərin iştirakı ilə kütləvi ekoloji tədbirlər, yaşıllaşdırma və abadlıq işləri
həyata keçirilir, əhali arasında maarifləndirmə işi aparılır. Uşaq yaradıcılıq, texniki yaradıcılıq və mərkəbdənkənar
tərbiyə işi, gənc turistlər və diyarşünaslıq, ekoloji tərbiyə və təcrübəçilik, estetik tərbiyə mərkəzlərində, bədii
yaradıcılıq evində, uşaq-gənclər idman və şahmat məktəblərində uşaq, yeniyetmə və gənclərin dövlətçiliyə
sədaqət, vətənpərvər, milli-mənəvi dəyərlərinizə dərin hörmət və ehtiram ruhunda tərbiyə olunmaları, onların
mənəvi, fiziki, ekoloji, hüquqi, estetik tərbiyəsinin, bədii və texniki yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
istiqamətləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar məqsədyönlü işlər görülür.
İlkin olaraq, şagirdlərin tərbiyələndiricilik vəsilələrinin əsasda dərsdə və dərsdənkənar vaxtda onları əməli
fəaliyyətini vahid sistemdə birləşdirməyin daha təsirli yollarını aşkara çıxarmalı, hər bir müəllimin (tərbiyəçinin),
məktəb rəhbərlərinin diqqət mərkəzində olmalıdır.
Analiz
Məktəbdənkənar işlərə rəhbərlik: təşkilatçı şagirdlərin asudə vatını səmərəli təşkil etmək, maraq və
qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə məktəbdənkənar müəssisələrlə əlaqə yaradır, şagirdləri könüllü
seçdikləri fəaliyyət sahələrinə cəlb edilir; bu işdə sinif rəhbərlərinin, valideynlərin qüvvəsindən istifadə edilir;
şagirdlərin məktəbdənkənar müəssisələrə davamiyyətinə nəzarət edir; bu müəssisələrdə müxtəlif dərnəklərə
rəhbərlik edən şəxslərləməlaqə saxlayır, onları təlimatlandırır, onlara zəruri pedaqoji kömək göstərir; vaxtaşırı
olaraq müxtəlif növ dərnəklər vasitəsi ilə məktəbdə tədbirlərin keçirilməsinə rəhbərlik edir;
Nəticə və təkliflər
Hər il bütün pedaqoji təhsil verən universitetlərdə olduğu kimi Gəncə Dövlət Universitetində də tələbələri orta
məktəbdə müəllim kimi işləmək bacarığı əldə etmələri üçün pedaqoji təcrübə qazansınlar deyə orta məktəblərə
yollayırlar. Bu paktika keçdikləri vaxtda onlar 4 il təhsil aldiqlarını daha da təkminləşdirirlər. Bu zaman onlarla
birgə məktəbdən kənar işlərində önəmli olduğunu bilmək üçün təhkim olunduğumuz Gəncə şəhəri 4 saylı orta
məktəbdə uşaqlarda təhsilə maraq yaratmaq məqsədi ilə şahmat oyunları təşkil etdik. Doğurdan da bunun onlarda
necə maraq yaratmasının şahidi olduq. Belə ki, hər həftənin 4cü günləri onların necə həvəslə dərsdən sonra
yarışları gözlədiklərini gördük. Yarışlar zamanı həm həftə içi fənn dərslərində yüksək nəticə göstərənləri həm də
şahmat yarışlarında qalib olanları mükafatlandırdıq. Bunun onların dərslərinə də mübət təsiri olduğunu gördük.
Elə bu səbəbdən də məktəbdə dərs saatlarından sonra şagirdlərin vaxtlarının səmərəli keçməsinin təşkilinin
vacibliyini bildik və bunun üçündə maraq yaradıcı işlər görməyə calışmağın vacibliyini sübut etdik.
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XARİCİ DİL ÖYRƏNMƏYİN İNSANIN FƏRDİ YARADICILIĞINA TƏSİRİ
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The effect of learning foreign language on human`s personal creativity
Summary
The rapid change and improvement in the world has caused multilingualism and the nations had the
opportunity to know each other more closely. There are many reasons why one should learn a foreign language.
Knowing a second language can create a better understanding of different cultures, open new job opportunities;
help with academic success and help people communicate throughout the world. Researches have shown that
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having studied a foreign language one can understand one’s own language better. In this article, it has been
researched to learn foreign languages and its effect on human`s personal creativity from different directions.
Key words: language, foreign language, human, creativity, activety
Giriş
Dil insan davranışlarının bir hissəsi olaraq bizim hərəkət və həyat tərzimizə də təsir edən canlı bir varlıq kimi
qavranılmalıdır. İstər xarici di, istərsə də ana dili insanın birbaşa psixikası və həyat-fəaliyyəti ilə sıx bağlı olaraq
insanların hərəkət dinamikasını tənzimləyə bilir. V.Humboldtun da dediyi kimi “Dil fəaliyyətin özüdür” (2, 6970). Dil daim dəyişir, dar mənada hər hansı bir insanın, geniş mənada isə böyük bir kütlənin kultur və
mədəniyyətinə çevrilə bilir və onun daşıyıcısı olur. Bununla belə dil təfəkkürlə də sıx bağlıdır. Fikir sözündən
əmələ gələn təfəkkür insanın fikrində formalaşan düşüncə dil ilə ön plana çıxır, nitq vasitəsilə prosesə keçir. Dilin
təfəkkürə təsir etməsi qabiliyyəti söz ehtiyatının artırılması hesabına təhsilin əsas hissəsi üçün mühüm rol oynayır.
Bu da təbii olaraq insanın yaradıcılığına təsir göstərir. İstənilən halda dil bizə vərdişlərin sistemi kimi görünür.
Dilin təfəkkürə təsiri üsululunu müəyyənləşdirən dilçi alim B.Uorfa görə, xopi tayfasının dilində feilin keçmiş
zamanı yoxdur, bu tayfanın təfəkküründə də keçmiş anlayışı yoxdur və asanlıqla da keçmiş haqqında düşünə
bilməz (B.Uorf, 76). Bununla müqayisədə türk dillərində keçmiş zaman anlayışının həttə iki forması mövcuddur.
Belə ki, yağışın yağmasının şahidi olan insan “yağış yağdı” ifadəsini işlədər, yox əgər özü görməyib, kimdənsə
eşidibsə “yağış yağıb” deyə fikrini ifadə edə bilir. Bu da sübut edir ki, təfəkkür dillə sıx bağlıdır. Yəni
təfəkkürdəki anlayış dildə əks oluna bilir. Yuxarıdakı nümunələrdən də aydın görünür ki, əgər bir anlayış dildə
özəksini tapmırsa deməli, bu təfəkkürdə də mövcud deyildir.
Öz ana dili ilə yanaşı başqa bir dil və ya dilləri bilməyin ilk öncə təfəkkürə və daha sonra insan fəaliyyətinə,
biləvasitə isə yaradıcılığına təsiri var. Belə ki, xarici dil öyrənməyin birinci növbədə təsiri bir dilin zənginliyindən
rasional istifadə hesabına daha səliqləli və sistemli bir fikir ifadə etməyin mümkünlüyüdür. Dil bilmək məslək və
peşə deyil o, hansısa bilikləri öyrənmək üçün vasitədir və bunu hər hansı bir yaradıcığıla da tətbiq etmək
mümkündür. Hər hansı bir əcnəbi dili bilmək o dildə yazılmış ədəbi əsərləri orijinaldan oxumağa da imkan
verməklə yanaşı əgər hər hansı bir elmi əsər oxuyursansa bu da elmə töhfə verə bilmək imkanı yaradır. Dilləri
bilib onlar arasında parallelik aparmaqla mövcud problemləri həll edə bilərik və ya dünyada gedən proseslərlə
ayaqlaşa bilərik. Bu baxımdan dilləri mənimsədikcə məlum ola bilər ki, bizim yeni hesab etdiyimiz hər hansı elmi
fikirlər çoxdan araşdırılıb tədqiq olunubdur. Ona görə də çox dil bilmək məsələsi bu mənada elmi muhitin
formalaşması ilə, mənbələrə istinad etməklə fikir oğruluğunun qarşısını alır. Xarici dilləri bilmək insanın
formalaşması, dünyavi elmi biliklərə inteqrasiya baxımdan da çox əhəmiyyətlidir. Dil öyrənməyin yaradıcılığa
birbaşa və ya dolayısı ilə təsirinə gəldikdə isə bu birmənalı deyil. Belə ki, yaradıcılıq psixologiya ilə, psixologiya
isə dillə bağlıdır. Yaradıcılıq prosesinə aid olan yaradıcılıq psixologiyasına incəsənətin bütün sahələri daxildir.
Bunlara ədəbiyyat, musiqi, rəssamlıq, heykəltəraşlıq və s. daxil edilə bilər. Bunlar hər biri fərdi yaradıcılıq
məhsulu kimi ortaya çıxır. Hər bir sahədə yaradıcılığa təsir edən amillərdən biri xarici dil bilməkdir.
Ədəbi-bədii yaradıcılığa təsiri – ədəbiyyatda fərdi yaradıcılıq nümunələri olan ədəbi-bədii əsərlər hər hansı
bir təsirlənmənin məhsulu ola bilir. Bütün dövrlərdə şair və yazıçılar tərcümə əsərləri yazmışlar və burada tərcümə
edilən dilin təsirini duymaq mümkün olur. Bəzən isə tərcüməo qədər təbii alınır ki, oxucunun ağlına belə gəlmir
ki, əsər tərcümdir. Xəlil Rza Ulutürk rus, fars dillərini yaxşı bildiyi üçün zaman-zaman xarici ədəbiyyata aid
şeirləri də tərcümə edirdi. Amma onun şeirləri heç də o demək deyildir ki, tamamilə hərfi tərcümə idi. 1955-ci
ildən fəal tərcüməçiliyə başlayan sənətkarımız Nizami Gəncəvinin “Sirlər Xəzinəsi”, “Yeddi gözəl” və
“İsgəndərnamə” əsərlərini fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. O, əsərləri tərcümə etdikcə sanki özü
onları yenidən yazmış və beləliklə, meydana orijinal əsərlər çıxmışdır. Tərcüməçilik şairin fərdi yaradıcılığına
təsirsiz ötüşməmiş onun dünyagörüşünü, dil-üslubunu da zənginləşdirmişdir. Bəkir Nəbiyev bu haqda yazır:
“X.Rzanın rus dilindən tərcümələrində çox ciddi yaradıcılıq zəhməti, ardıcıl fikir, bədii axatarış, mütərcimin
həmin axtarışlara qanad verən məqsəd ucalığı və böyük məhəbbət vardır” (X.R.Ulutürk, 2005, 25) Şairin “Gözlə
məni, gələcəyəm” adlı tərcümə əsəri öz orijinallığı ilə diqqəti cəlb edir:
Gözlə məni qayıdacağam,
Gözlə ey Nigar!
Gözlə, kədər gətirəndə
Soyuq yağışlar.
Gözlə məni qar yağanda,
Soyuq düşəndə gözlə!
Bezib özgələri gözləməyəndə
Gözlə, məktub kəsiləndə
Səhra poçtundan. (X.Ulutürk)
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Belə ki, rus dilinə mənsub “полевая почта” yəni “səhra poçtu” (Səhra poçtu ifadəsi rus dilində “olmayan bir
şeyi gözləmək” mənası daşıyır) deyimini şair ustalıqla tərcümə etmiş dilimizə yeni ifadə gətirmiş, əvəzində rus
dilində olmayan “nigar” sözünü şeirə əlavə etməklə orijinallığa yol açmış, yaradıcılığa yenilik gətirmişdir.
Digər dahi şairimiz Nizami Gəncəvi türk, ərəb, fars dillərini dərindən bilmiş və bu da onun bədii yaradıcılığına
təsir göstərmişdir. Belə ki, İsgəndər haqqında söylənilən qədim rəvayətləri yunan qaynaqlarından öyrənən Nizami
“İsgəndərnamə” əsərini yazarkən müxtəlif dilli qaynaqlardan bəhrələndiyini əsərdə bu cür qeyd edir:
Ən qədim tarixi əsərlərdən mən,
Yəhudi, nəsrani, pəhləvilərdən,
Ən incə sözləri əlimə saldım,
Qabığı ataraq məğzini aldım,
Müxtəlif dillərdən yazdığım sözlər
Bunlardan doğuldu yığdığım əsər.
Saydığım dilləri ətraflı bilən
Saxlar öz dilini mənə hörmətdən. (N.Gəncəvi, İsgəndərnamə, 5)
Şair burada fars və ərəb dilli mənbələrlə yanaşı şərq xalqlarının tarixi və rəvayətləri haqqında da geniş biliyə
malik olmasını və bunu poemalarında da əks etdirməsini dilə gətirmişdir.
Nizami Gəncəvi, Xəlil Rza Ulutürk kimi başqa digər sənətkarlarımız da hansısa xarici dili bilmələri səbəbilə
bir çox yaradıcı uğurlara yiyələnmişlər. Bunların içərisində tərcümə əsərləri xüsusi yer tutur. Ərəb və fars dillərini
bilən Məhəmməd Füzuli də ərəb dili sayəsində qədim şərq fəlsəfəsi ilə yaxından tanış olmuş öz fəlsəfi görüşlərini
əks etdirən fəlsəfi əsərlər yazmışdır. O, hətta “Mətləül-etiqad” adlı ərəbcə yazdığı fəlsəfi əsərində onun qədim
yunan filosoflarının fikirlərindən xəbərdar olduğu açıqca görülür. Onun hətta “Hədisi-Ərbəin” adlı əsəri də
vardır ki, onun yaradıcılığını zənginləşdirən əsərlərdən biri kimi yadda qalır.
İqtisadiyyata təsiri – Dil hər cür fəaliyyətin yerinə yetiricisi kimi xarici dil bilmək və öyrənmək eyni
zamanda iqtisadi biliyin də əldə olunmasında böyük rol oynayır. Bu gün dünya iqtisadiyyatı da bir-biri ilə sıx və
qarşılıqlı əlaqədədir. Dünyada gedən iqtisadi prosesləri düzgün anlamağa xarici dil bilmək yaradıcı düşünərək
müəyyən böhrandan çıxış yolu tapmağa kömək edir. İqtisadi bilik təkcə düşünə bilmək bacarığı deyil, eyni
zamanda iqtisadi proseslərin gedişatını anlamaq, dərk etməkdə yenə söz və ifadələrin düzgün yerində seçimi ilə
bağlıdır. İqtisadiyyata aid olan terminlərin demək olar ki, çox faizi alınma terminlərdir. Bunları bilmək yenə
hansısa xarici dilə varid olma ilə və iqtisadi biliyin üst-üstə düşməsi ilə birləşir. İqtisadi terminlərin yüksək faizi
beynəlxalq terminlərdir ki, onların kökü latın, ingilis, fransız, alman, italyan, ərəb və s. dillərə gedib çıxır.
Məsələn, audit (lat.), akselerator (ing.), aksiz (frans.), akt (lat.) aliment (lat.), aprobasiya (lat.), aval (ing.), bank
(ital.), birja (lat.), biznes (ing.), borc (fars.), büdcələşmə (ing.), davalsiya xammalı (ər.), defolt, depozit (ital.),
əmlak (ər.), əmtəə (ər.), faiz (ər.), fiksal, xronometraj, idxal, ixrac (ər.), istehsal (ər.), istehsalçı, kapital (frans.),
kommersiya təşkilatı (lat., ər.), kalkulyasiya (lat.), lizinq (ing.), lisenziya (lat.), maliyyə (ər.), müavinət (ər.),
mübadilə (ər.), müəsissə (ər.), podrat (rus.), pul (fars.), rezident (frans.), rüsum (ər.), royalti (ital.), rotasiya,
valyuta (ital.), veksel, verifikasiya və s. sözlərin çoxu beynəlxalq iqtisadi terminlərdir və bunların bilinməsi
iqtisadi yaradıcılığa təsir edən amillərdəndir.
Digər bir sahə olan tibb sahəsində də yenə həkimin hansı dildən alınmasından asılı olmayaraq aldığı təhsilin
konteksində terminlərin düzgün bilinməsi və ya düzgün fikri ifadə etmək bacarığı, xəstəni anlama və müalicədə
yenə yaradıcı olmağa kömək edir.
Həyat fəaliyyətinə və kariyeraya təsiri: Ümumilikdə götürdükdə təhsil sistemində çoxdan bəri var olan
tendensiyaların biri, bəlkə də, birincisi xarici dil və dillərdir. Burada kariyera sahəsində “yol açıqlığına” səbəb
olan bir ünsür kimi xarici dilin önəmi böyükdür. Bir dildən başqa dilə ünsiyyətə keçdikdə beyin daha çox
işləməyə başlayır. İnsan başqa dünyalara nüfuz edir. Dil düşüncə və idrak prosesinə təsir göstərən bir varlıqdır.
Hər hansı bir xarici dili öyrənmək eyni zamanda həmin millətin mədəniyyətini öyrənmək deməkdir. İnsanlar aid
olduqları cəmiyyətin mədəni dəyərlərinin, müəyyən kultur anlayışlarını sözləri ilə əslində özlərini ifadə edirlər.
Bütün söz və anlayışların arxasında mədəniyyət dayanmaqdadır.
Xarici dil öyrənməyin insanların həyatına və fəaliyyətinə göstərdiyi müsbət keyfiyyətləri aşağdakı kimi
sıralamaq olar:
a)Fərqli dünyagörüşlərinə yiyələnmək;
b) Mədəni inkişafın sürətləndirilməsini təmin etmək ;
c)Tənqidi və yaradıcı düşünmə bacarıqlarına sahib olmaq;
d) Ədəbiyyat və incəsənətdə yaradıcı olmaq;
e)Xaricdə təhsil alarkən yetərli özünəinama sahib olmaq;
f) Uğurlu kariyera və iş imkanlarının genişliyi;
g) Beynəlxalq platformalarda iştirak etmək imkanı;
h) Öz ölkənin tarixini və mədəniyyətini uğurla təbliğ etmək qabiliyyəti;
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Bəs, görəsən, “xaricilər” bütün bular haqqında nə düşünür? Deməli, xarici dillərin öyrənilməsi ilə məşğul olan
ingilis dilçiləri Cortazzi və Jin İngiltərədə xarici dil öyrənmə ilə bağlı materialların üç məqsəd və vəzifəsini
müəyyənləşdirmişlər;
1)Dili öyrənən şəxsin qarşılaşacağı çətin vəziyyətlərdə ünsiyyəti inkişaf etdirmək;
2)Dilin təbiətinə varid olmaq;
3)Xarici mədəniyyəti və kulturu incələmək, bu mədəniyyətin daşıyıcıları ilə uyğunlaşa bilmək;
Zehni və təfəkkürün itilənməsində önəmli dərəcədə rol oynayan dili öyrənərkən beyin bəzi çətinliklər yaşaya
bilər. Lakin bu beyin üçün faydalıdır. Buna görə də insan birdən çox dil bildiyində onun üçün bir çox pəncərə
açılır. E.Sepir və Benjamin Vurfun dillə bağlı fərziyyəsi bu cəhətdən olduqca maraqlıdır. Belə ki, E. Sepir və
Bejlamin Vulfun dünya dilçiliyində “Vulf hipotezi” adı ilə tanınan, “linqvistik nisbilik fərziyyəsi” adlı dil
nəzəriyyəsində irəli sürürlər ki, insan düşüncəsi digər dillərdən çox sıx bir şəkildə təsirlənir. Hər bir insanın öz
dilində müəyyən bir düşüncə forması formalaşmışdır və bu insan başqa bir insanın dilini heç bir zaman tam
mənasıyla başa düşə bilməz və insanın dünyagörüşünə, danışdığı sözlər və qramatikanın da təsiri danılmazdır (7).
Şübhəsiz ki, E.Sepir burada haqlı olaraq başqa bir dilin insana təsirini nəzərdə tuturdu.
Nəticə
Xarici dil bilmək insanların bütün fəaliyyətinə: fərqli dünyagörüşlərə yiyələnməyə, mədəni inkişafın
sürətləndirilməsinə tənqidi və yaradıcı düşünmə bacarıqlarına sahib olmağa, ədəbiyyat və incəsənətdə yaradıcı
olmağa, ədəbi-bədii yaradıcılığa, xaricdə təhsil alarkən yetərli özünəinama sahib olmağa, uğurlu kariyera və iş
imkanlarının genişliyinə, beynəlxalq platformalarda uğurla iştirak etməyə və s. təsir edir.
Ədəbiyyat
1. Babayev A. Dilçiliyə giriş, Bakı: “Nurlan”, 2004, 511 s.
2. Cortazzi M., Lixian J. “Cultural Mirrors”, Culture İn Second Language Teaching and Learning, Ed. by. Eli
Hinkel, Cambridge University Press, 1999, pp. 196-219
3. Gəncəvi N., İsgəndərnamə, Şərəfnamə, Bakı: Lider, 2004, 432 s.
4. Maliyyə terminlərinin izahlı lüğəti, Bakı: Nurlan, 2010, 272
5. Ulutürk X.R., Seçilmiş əsərləri, Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 296 s. Ümumi psixologiya (Milli
6. virtual elmi kitabxananın nəşri), Bakı YYSQ, 2014, 434 s.
7. https://mudrikqoca.blogspot.com/2017/03/sapir-whorf-hipotezi-ndir.html

Fərqanə İsmayıl qızı Hüseynova

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
farqana.huseynova68@gmail.com
BAKI – BEYNƏLXALQ TƏDBİRLƏRİN KEÇİRİLDİYİ MƏKAN
Açar sözlər: Prezident İlham Əliyev, beynəlxalq tədbirlər, forum, mədəniyyətlərarası dialoq, multikulturalizm,
turizm
Baku is a venue for international events
Summary
Azerbaijan and its capital Baku have become a place of dialogue in recent years. Azerbaijan is already
recognized as a country hosting important international events in the world. Holding these events in
Azerbaijan, where there is tolerance, is also a proof that our country is presented to the world as an example.
Up to now, many events of influential international organizations have been held in Azerbaijan. The article
deals with the Baku International Humanitarian Forums, which have become a tradition and are among the
most influential forums in the world, and the importance of holding the first European Games in our country.
At the same time, it also deals with the positive impact of holding the “Formula 1” race and the “Eurovision
Song Contest 2012” in Azerbaijan on the flow of tourists. The role of the Heydar Aliyev Foundation in
increasing the role of Azerbaijan in intercultural dialogue is great. And the article emphasizes the importance
of increasing the international prestige of Azerbaijan as a result of the policy pursued by President Ilham
Aliyev.
Key words: President Ilham Aliyev, international events, forum, intercultural dialogue, multiculturalism,
tourism
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Giriş
Son illər Azərbaycan müxtəlif sahələri əhatə edən beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilib.
Paytaxtımızın indiyədək ev sahibliyi etdiyi möhtəşəm tədbirlər arasında Bakı Beynəlxalq Humanitar
Forumunu, mütəmadi olaraq keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunu, Dünya Dini
Liderlərinin Forumunu, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumunu və başqalarını qeyd etmək
olar. Bundan başqa, ölkəmizdə 2015-ci ildə ilk Avropa Oyunları, 2017-ci ildə IV İslam Həmrəyliyi Oyunları
keçirilıb. Beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün Azərbaycanın seçilməsi heç də təsadüfü deyil. Bu hər
şeydən əvvəl, Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq imicinin
artması ilə bağlıdır. Bölgədə və bütün dünyada əməkdaşlığın, sülhün və təhlükəsizliyin tərəfdarı olan
ölkəmizin irəli sürdüyü təşəbbüslər eyni zamanda onun beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu da artırır. Azərbaycan
artıq mədəniyyətlərarası inteqrasiya və dialoq problemlərinin müzakirə edildiyi, mühüm əhəmiyyətə malik
beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir ölkə kimi dünyada tanınmaqdadır. Tolerantlığın mövcud olduğu
Azərbaycanda bu tədbirlərin keçirilməsi həm də ölkəmizin dünyaya nümunə kimi təqdim edilməsinin əyani
sübutudur. Təbii ki, hər bir ölkəni əhəmiyyətli edən meyarlardan biri məhz onun beynəlxalq imicidir. Bu
kontekstdən çıxış edən beynəlxalq təşkilatlar da hansısa ölkədə öz tədbirlərini keçirərkən onun imkanları və
resursları ilə yanaşı, qlobal miqyasda mövqelərini də nəzərə alırlar. İndiyədək Azərbaycanda beynəlxalq
təşkilatların çoxlu sayda siyasi, iqtisadi, mədəni tədbirləri keçirilmişdir. Bu sıraya müxtəlif mövzulu
beynəlxalq konfransları, simpoziumları da aid etmək olar. Bunun özu göstərir ki, bütövlükdə Azərbaycan
beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkandır. Son illərdə böyük inkişaf yolu keçən respublikamız bir çox
sahələrdə mühüm uğurlara imza atmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin sayəsində siyasi sabitliyin bərqərar
edildiyi Azərbaycan bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dinamik inkişaf edir və beynəlxalq
mövqelərini möhkəmləndirir.
Azərbaycan sivilizasiyalararası yaxınlaşmaya kömək edən bütün beynəlxalq təşəbbüsləri dəstəkləyir və
bir sıra hallarda bu dialoqun təşəbbüskarı və iştirakçısı kimi çıxış edir. Ölkəmiz bu istiqamətdə BMT,
Sivilizasiyalar Alyansı, YUNESKO, İSESKO, Avropa Şurası, MDB və digər xüsusi beynəlxalq struktur və
forumlar çərçivəsində beynəlxalq dialoqlara öz layiqli töhfəsini verib və verməkdədir. Azərbaycan
nümayəndə heyəti Sivilizasiyaların Alyansı tərəfindən keçirilmiş forumlarda, o cümlədən 2009-cu ilin
aprelində İstanbulda keçirilmiş II forumda, 2010-cu ildə Rio-De-Yeneyroda keçirilmiş III Forumda yaxından
iştirak etmişdir. (Əhədova, 2014: 299)
Şərq və Qərb sivilizasiyalarını özündə birləşdirən Azərbaycan beynəlxalq arenada mədəniyyətlərin
dialoqunda fəal iştirak etməklə yanaşı, onun daxilində də bu dialoqu uğurla davam etdirir. 2009-cu ildə Bakı
İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmiş, İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrin, eləcə də Avropa
dövlətlərinin mədəniyyət nazirlərinin toplantısı keçirilmişdir. 2008-ci ildə isə bütün ölkələri əhatə edən
beynəlxalq qadın konfransı keçirilmiş və mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların roluna dair Bakı
Bəyannaməsi qəbul edilmişdir. Bununla da siyasi və elmi ədəbiyyatda "Bakı prosesi" adını almış prosesin
əsası qoyulmuşdur. Sonrakı dövrlərdə digər beynəlxalq tədbirlər keçirilmiş və nəhayət Bakı Forumu artıq bir
forum kimi formalaşmış və indi də bu proses uğurla davam edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi Bakıda Humanitar Forumun keçirilməsi təsadüfi deyildir. Azərbaycan əsrlər
boyu mədəniyyətlərin qovuşduğu bir diyar olmuşdur. Əsrlər boyu müxtəlif xalqların, dinlərin nümayəndələri
Azərbaycanda bir ailə kimi, sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamışlar. Bu müsbət meyllər
bu gün də davam edir, gələcəkdə daha da gücləndiriləcək və Azərbaycan uğurlu inkişafını davam
etdirəcəkdir. 2011-ci ilin aprelində Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun da Bakıda
keçirilməsi, həmin ilin oktyabrında Multikulturalizmin problemlərinə həsr edilmiş forumun təşkili
Azərbaycanın dünya mədəniyyətlərarası dialoqda oynadığı rolunu bir daha sübut etdi. 2011-ci ilin aprelində
102 dövlətin və 10-dan artıq beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun əsas məqsədi mədəniyyətlərarası dialoqun müxtəliflik və plüralizmlə
səciyyələnən müasir cəmiyyətlərdə ayn-ayrı aspektlərinin nəzərdən keçirilməsi və yerli, regional və qlobal
səviyyələrdə gücləndirilməsinə təşviq edilməsi olmuşdur. Forumun keçirilməsi BMT-nin Sivilizasiyalararası
Alyansı, YUNESKO, Avropa Şurası, AŞ Şimal-Cənub Mərkəzi və İSESKO tərəfindən dəstəklənmişdi.
Əslində belə tədbirlərin keçirilməsi üçün Azərbaycanda həm güclü zəmin, həm də əlverişli mühit
mövcuddur. Azərbaycanın birinci xanımı, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyevanın qeyd etdiyi kimi, qədim dövrdən bu günə qədər Azərbaycan bütün dünyaya açıq olan bir diyar
kimi tanınır və ölkəmizdə hökm sürən yüksək tolerantlıq mühitini insanlarımızla ilk təmasdan hiss etmək
mümkündür. Bakıda yanbayan yerləşən müsəlman məscidi, katolik kastyolu, provaslav kilsəsi, yəhudi
sinaqoqu bu mühitin həm sübutu, həm də nəticəsidir. (Əhədova, 2014: 305-306)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı ili ölkəmizdə “Multikulturalizm ili” elan etdikdən sonra
insanlarımız nəinki öz daxilinə nəzər saldı, həmçinin öz keçmişinə bir daha diqqət yetirdi, dünyada hökm
sürən müxtəlif prosesləri dəyərləndirdi və bir daha əmin oldu ki, vaxtilə multikulturalizm siyasi xəttinin
sistemliliyini təmin edən Ulu Öndər Heydər Əliyev uzaqgörənliyi ilə Azərbaycanın uğurlu gələcəyi üçün çox
möhtəşəm, işıqlı bir siyasi platforma qurub. “Multikulturalizm ili” elan edilərkən ölkə Prezidenti tərəfindən
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dəqiq siyasi və ideoloji hədəflər göstərilmişdi. Azərbaycan müxtəlifliklərdən qaynaqlanmış möhtəşəm
eyniliyi ilə bu siyasi-ideoloji-mənəvi hədəflərə doğru irəlilədi. Cəmiyyətin, hökumətin bütün zümrələri,
qurumları, institutları həmahəng, bir-birini tamamlayan addımlar atdılar. Əslində, bütün Azərbaycan bir
möhtəşəm addım atdı və bütün dünya bir daha inandı ki, xalqla Prezidenti təkcə siyasi amillər deyil, yüksək
mənəvi, insani amillər birləşdirir. “Multikulturalizm ili” bu birliyin yeni rakursdan daha bir təzahürünə
çevrildi. Eyni zamanda, “Multikulturalizm ili” Azərbaycan Prezidentinin bəşəri dəyərlərə münasibətini bir
daha sərgilədi, onun siyasi xadim kimi qəlbini bir daha bütün genişliyi ilə dünyaya açdı, onun öz xalqının,
onun tarixinin, ədəbiyyatının, dilinin, mədəniyyətinin vurğunu olduğunu hər kəsə göstərdi. Azərbaycanda
yaşayan hər bir millətin, dinin nümayəndəsinə özününkü qədər hörmət və ehtiramını bir daha sübut etdi.
(Azərbaycanda multikulturalizm (biblioqrafiya), 2016: 5-6)
Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin təşəbbüsü ilə 2011-ci ildən etibarən keçirilən və artıq ənənəvi hal
alan Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu dünyada ən nüfuzlu forumlar və platformalar sırasındadır.
İndiyədək ölkəmizdə keçirilən Humanitar forumlarda kifayət qədər nüfuzlu şəxslər-siyasətçilər, alimlər,
Nobel mükafatçıları, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, dövlət və hökumət rəsmiləri iştirak ediblər. 2526 oktyabr 2018-ci ildə keçirilən VI Forumda da həmin ənənə davam etdirilib. VI Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumu “Yeni dünya və yeni insan formalaşdıraq: yaradıcılıq və insan inkişafı” mövzusunu əhatə
edib. 97 ölkədən təqribən 580 nəfərin iştirak etdiyi forumda dünyanı narahat edən məsələlərə toxunulub. Bu
forum ölkəmizin təbliğ edilməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Humanitar Forum son illər ərzində beynəlxalq aləmdə böyük hörmət
qazanıb. Dövlət başçımızın dediyi kimi, bu beynəlxalq tədbirləri ölkəmizdə keçirməyimizdə bir sıra
məqsədlər var. İlk növbədə, bu, bizim ölkəmizə lazımdır: “Çünki Azərbaycan çoxkonfessiyalı, çoxmillətli
ölkədir. Azərbaycanda bütün dinlərin, xalqların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır. Eyni zamanda, bu
beynəlxalq, siyasi və humanitar tədbirlər dünyaya da bir siqnal göndərir ki, dünyanın mütərəqqi
nümayəndələri səylərini daha da sıx birləşdirməlidirlər. Çünki bu gün, əfsuslar olsun ki, dünyada xoşagəlməz
meyillər üstünlük təşkil edir. Qanlı toqquşmalar, müxtəlif bölgələrdə müharibələr gedir, dini, milli zəmində
qan tökülür. Beynəlxalq humanitar əməkdaşlığın dərinləşməsi müəyyən dərəcədə bu mənfi meyillərin
qarşısını ala və müsbət meyilləri gücləndirə bilər”. Xatırladaq ki, Bakı beynəlxalq humanitar forumları 2011ci ildən etibarən keçirilsə də, onun təməli 2010-cu ilin yanvarında Bakıda keçirilmiş Humanitar Əməkdaşlıq
üzrə Birinci Azərbaycan--Rusiya Forumunda qoyulmuşdur. (Mirzəbəyli, 2018: 4)
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə mədəniyyətlərarsı dialoqla bağlı keçirilən tədbirlərin məqsədi xalqlar, dövlətlər
və sivilizasiyalar arasında dialoq imkanlarını genişləndirmək, cəmiyyətdə sülh, əminamanlıq və dözümlülük
mühitini inkişaf etdirmək, müasir dünyamızda müzakirə olunan inkişaf modelləri ətrafında fikir mübadiləsi
aparmaq, milli özünəməxsusluğu saxlamaqla bəşəri-mədəni dəyərləri mənimsəməkdən ibarətdir. Dünyada
sivilizasiyalararası dialoq sahəsində ciddi problemlərin yaşanması, bu fonda münaqişələrin artması
tendensiyasının müşayiət olunması, xüsusilə də, islamafobiya kimi təhlükəli meyllərin bir sıra dövlətlərin və
digər subyektlərin siyasətində özünə geniş yer alması reallığında Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoq
məkanına çevrilməsi faktı qlobal əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bu məsələlərin həlli istiqamətində
Azərbaycanın təcrübəsi digər ölkələr üçün ömək ola bilər. (Əhmədov, 2017: 27)
Çoxsaylı siyasi, mədəni və digər səpkili beynəlxalq tədbirlərə yüksək səviyyədə ev sahibliyi edən
respublikamızda keçirilən möhtəşəm tədbirlərdən biri də idman yarışlarıdır. Azərbaycan bu gün dünyada
həm də idman ölkəsi kimi tanınır. I Avropa Oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsi bunu bir daha təsdiq etdi.
İqtisadçı-ekspert M.Məmmədov (2015: 3) Avropa Oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyətini belə
qeyd edir: “Avropa Oyunlarının keçirilməsi sadəcə olaraq bir idman tədbiri deyil. Bu tədbirdə iştirak edəcək
idmançılar, qonaqlar Azərbaycanla tanış olacaqlar və Azərbaycanın uğurlu inkişaf modelini görəcəklər. Bir
çox xalqların bir araya gələcəyi, bütün Avropanın yaxından izləyəcəyi bu idman yarışmasına Azərbaycanın
ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun daha da artmasına mühüm töhfələr verəcək, sivil
dünyanın ayrılmaz hissəsi olan ölkəmizin mütərəqqi bəşəri dəyərlərə malik olduğunu bir daha bütün dünyaya
nümayiş etdirəcək”.
Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoqda rolunun artmasında Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti də
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yarandığı 2004-cü ildən indiyədək Fondun təşəbbüsü və dəstəyi ilə bir sıra
tədbirlər-"Azərbaycan: sivilizasiyalararası dialoqun keçmişi və bu günü", "Gənclər sivilizasiyaların alyansı
naminə" mövzusunda beynəlxalq konfranslar, "Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun
gücləndirilməsi" mövzusunda beynəlxalq forum, Dünya gənclərinin 4-cü məşğulluq sammiti və s.
keçirilmişdir. Belə fəaliyyətin nəticəsidir ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva
Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təbliğində, ölkələr və xalqlar arasında dostluğun, mədəniyyətlərarası
dialoqun inkişafında göstərdiyi misilsiz xidmətlərə görə YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri
adına, bir çox ölkələrin orden və medallarına layiq görülmüşdür. (Əhədova, 2014: 309)
Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlər həm də turist axınına öz müsbət təsirini göstərib. 2015-ci
ildə ilk dəfə təşkil edilən Birinci Avropa Oyunları və 2016-cı ildə keçirilən "Formula-1" üzrə Avropa QranPrisi ölkəmizə daha çox turistlərin cəlb olunmasında mühüm rola malikdir. "Formula-1" yarışının tamaşaçı
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auditoriyası bütün qitələri əhatə edib. Bakı Avropa Qran-Prisi 187 ölkədə izlənilib. Bu isə, bu sayda
tamaşaçının Azərbaycan paytaxtının gözəlliyini, möhtəşəmliyini görməyə imkan yaradıb və ölkəmizə turist
axınının sürətlənməsinə kifayət qədər təsirini göstərib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünyanın inkişaf
etmiş iyirmi şəhərində keçirilən "Formula-1"-in növbəti dəfə Azərbaycanda keçirilməsini tarixi nailiyyətimiz
kimi qiymətləndirib. Ölkəmizə gələn qonaqlar Azərbaycanın gözəllikləri ilə tanış olmaq imkanına nail
oldular. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, biz bunu artıq görürük: "Formula-1" yarışı Azərbaycanın
turizm potensialının inkişafında xüsusi rol oynayacaq. Artıq biz bunu müşahidə edirik. Bakıya gələnlərin,
şəhərimizi, ölkəmizi tanıyanların sayı artır. Onların çoxu Bakıya ilk dəfə gəlirlər. Onlar görürlər ki, Bakı
necə gözəl, necə inkişaf etmiş şəhərdir". Müxtəlif turizm sahələri üzrə infrastrukturun yenilənməsi və
yaradılması xarici turistlərin respublikamıza marağını artırır. Bu da, öz növbəsində, iqtisadiyyata bilavasitə
müsbət təsir göstərir. Ölkəmizdə uğurla sona yetən "Eurovision-2012" Mahnı Müsabiqəsi də Azərbaycanın
turizm imkanlarının geniş məkanda tanınmasına böyük yollar açdı. "Eurovision-2012" Mahnı Müsabiqəsi ilə
əlaqədar ölkəmizə dünyanın 40-dan artıq ölkəsindən gələn qonaqlar Azərbaycan gözəllikləri ilə tanış olub,
müasir tələblər səviyyəsində qurulmuş otellərdə istirahət etmişlər. (Ələddinqızı, 2016:)
Nəticə
Azərbaycan sivilizasiyalararası yaxınlaşmaya kömək edən bütün beynəlxalq təşəbbüsləri dəstəkləyir və
bir çox hallarda bu dialoqun iştirakçısı olur. Azərbaycanın mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqunda
rolu təkcə onun iqtisadi potensialı, əlverişli geosiyasi mövqeyi ilə müəyyənləşmir. Bu həm də onun qərb
dövlətlərinə tolerant münasibəti ilə bilavasitə bağlıdır. Beynəlxalq mədəni və humanitar əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi, xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmaya nail olunması, Qərb dəyərlərinin mənimsənilməsi
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Eyni zamanda Azərbaycanın paytaxtında
keçirilən mötəbər tədbirlər təkcə ölkəmizin deyil, bəşəriyyətin üzləşdiyi bir sıra problemlərin həlli yollarının
tapılmasına yardımçı olur. Azərbaycanda belə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi həm də ölkəmizin dünyaya
nümunə təşkil etdiyinin əyani sübutudur. Azərbaycanın sürətli inkişafı, bütün bəşəriyyətin mənafeyinə
xidmət edən daxili və xarici siyasəti, dünyada artmaqda olan nüfuzu ölkəmizdə tərəqqiyə, sülhə və
təhlükəsizliyə xidmət edən beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin tez- tez keçirilməsinə öz müsbət təsirini göstərir.
Bu isə öz növbəsində qloballaşan dünyada dialoqa, qarşılıqlı anlaşmaya kömək edən amillərdir.
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Хоразм вилояти халқ таълими ходимларини
Қайта тайёрлаш ва уларнинг млакасини оишириш
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ХОРАЗМ ТЎЙ МАРОСИМЛАРИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР
Калит cўзлар: Бешик тўйи, соч тўйи, ёш тўйи, қадимги маросимларнинг қолдиқлари, “ошиқ”, “пачиз”,
“олтин қобоқ” каби ўйинлар
Some comments on Khorezm wedding ceremonies
Summary
This article deals with the folklore of Khorezm ceremonies, poetic symbols related to the wedding ceremony.
Also, the symbols used in the songs related to the child are primarily related to the concept of child, infertility,
child concepts are involved in a separate analysis. In particular, it is noted that the use of the symbols "apple" and
"light" has other meanings.
Key words: Cradle wedding, hair wedding, youth wedding, remnants of ancient ceremonies, games like “in love”,
“pachiz”, “golden shell”
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Маълумки, инсон оила қуриб, жуфтлик бўлиб яшар экан, ҳамиша ўз изидазурриёт қолдириш учун
курашади. Бефарзандлик қадимда бехосиятлик рамзи сифатида қораланган. Буни айрим достонлардаги
мотивлар ҳам тасдиқлайди. “Эдига” достонида Тулумхўжани бефарзандлиги учун саройдан ҳайдаб,
Қўнғирот элидан бадарға қилишади. Достондаги ушбу шеърлар буни тасдиқлайди: Юртға етар
бефарзанднинг шумлиғи, Касофатдур асли ўзи бўлдиғи, Мақбул эмас яхши-ёмон қилиғи,Бу даргоҳда анга
даврон бўлмасин (1).
Халқ қўшиқларида фарзанд тимсоли сифатида турли-туман нарса-предметлар, наботот ва ҳайвонот
оламига мансуб образларга мурожаат этилади. Даставвал фарзанд рамзи сифатида бешик тилга олинади:
Мўраласак мўрингиздан тутун чиқар, Бизга деган қатламангиз бутун чиқар.
Бутун чиқса, шу хонадон хайрли эшик, Шу эшикка буюрсин тилла бешик (2).
Шу нарсани алоҳида таъкидлаш лозимки, фольклор асарларида бешик тушунчаси тилга олинганда
унга нисбатан “тилла”, “олтин” каби эпитетлар қўшилади:Бу уйда ҳиммат тоғи дарпанади,
Тўрида олтин бешик дарпанади,
Ё Муҳаммадумматина, ё рамазон.
Ушбу эпитетлар аслида бешикка эмас, балки унинг ичидаги фарзандга қарата айтилади. Чунки
фарзанд олтиндан ҳам қимматли бўлган зотдир. Албатта, бешик тасвирланган лавҳаларда болага алла
айтиш одати ҳам ўз ифодасини топади. Айрим қўшиқларда зурриёт, фарзанд рамзи сифатида қушлар
образига, хусусан, булбул тимсолига мурожаат этилади:
Томгасепдим седана, Терибесинбедана,
Уйингиз–булбулхона, Ҳарйилибўлсинтўйхона.
“Булбулхона” сўзи орқали ифодаланган объектнинг рамзий талқинида асосий урғу фарзанднинг
йиғиси, кулгуси, шовқин-сурони каби турли қилиқ ва хосиятларига қаратилади. “Болалик уй бозор”
мақоли ҳам ўша хусусиятларга анча мос келади. Фарзандга авлодни давом эттирувчи зот сифатида
қаралганлиги сабабли унинг билан боғлиқ рамзлар оилага алоқадор рамзлар билан ёнма-ён келади.
Масалан, “чироқ” рамзи қўшиқларда фарзанд ва оила тимсолларига уйқаш келади: Қора гўззим қораси,
Қоронғи уйим чироси, Хафакўнглимбиноси, Алла, болам, аллаё (3).
Хонадонда чироқ ёниши ҳаётнинг давомийлиги, оиланинг барҳаётлигини англатади, унинг негизида
эса фарзанд тушунчаси ётади. Қўшиқларда ўғил ва қиз фарзандлар билан алоқадор рамзлар мавжуд.
Уларда умумийлик билан бирга алоҳидалик ҳам кўзга ташланиб туради. Маълумки, ёшликдан бошлаб
ҳар бир жинс учун мавжуд ўйин турлари борки, уларнинг асосида рамзийлик бўртиб туради. Бу ҳолат
халқ турмушини кенгроқ доирада тасвирлайдиган достон жанрида айниқса яхши ёритилган. Хоразм
“Гўрўғли” туркумининг биринчи достонида Гўрўғлининг гўрда туғилиши эпизоди берилади. Онасининг
мозори ёнида ўйнаб юрган боланинг жинсини аниқлаш учун гўрнинг оғзига ошиқ ва қўғирчоқ ташлаб
қўйишади. Бола ошиқни олиб ўйнайди. Унинг ўша қилиғи орқали ўғил эканлиги аниқланади (4). Демак,
ҳар бир жинснинг машғулоти билан алоқадор рамзий ўйинчоқлари ҳам халқ ижодида, жумладан
қўшиқларда ўз ифодасини топади: Олтин ошиқ ўйнаган,Ўғлинг бўлғай ёр-ёр.
Кумуш қошиқ ўйнаган,Қизинг бўлғай ёр-ёр (5).
Ошиқ ўйнаш ўғил болаларга хос машғулот бўлиб, илгари фаол ўйинлар қаторига кирган. Бу ўйин
негизида аввало болаларни овчиликка, қолаверса, ҳарбий машғулотга тайёрлаш мақсадлари ётади.
Чунки,ўйинчи икки-уч метрдан туриб рақиб ошиғини уриб йиқиши ёки ошиқни отганда унинг лозим
бўлган (яъни ютуқ таъминланадиган) ҳолатда туришини таъминлаши шарт бўлиб, у ошиқ эгасидан
ниҳоятда кучли аниқликни, мерганликни, эпчилликни ва пухталикни талаб қилади. Демак, ошиқ ўйини
шунчаки вақтни кўнгилли ўтказиш машғулоти эмас, балки ҳаётий эҳтиёж асосида юзага келган
машғулотдир. Қадимда бу ўйин болаларни бир ёш-табақа мансубиятидан бошқасига (масалан,
болаликдан ўсмирликка, ўсмирликдан йигитликка) ўтказишдан аввал қилинган синов-инициация
маросимлари чоғида ўйналган рамзий-ритуал ўйинлар сирасига кирган бўлиши керак. Хоразм воҳасида
шу типдаги қадимги маросимларнинг қолдиқлари “ошиқ”, “пачиз”, “олтин қобоқ” каби ўйинлар тарзида
ўтган асрнинг 60-йилларига қадар сақланиб қолганлиги этнограф Г.П.Снесарёв томонидан
аниқланганлиги (6) ҳам шу фикр тўғрилигини тасдиқлайди. Шу сабабдан ҳам Хоразм воҳаси халқ
қўшиқларида “ошиқ”детали ўғил болани аниқловчи рамзий ифодага айланган. Энди юқоридаги қўшиқ
таркибидаги “қошиқ” атамасига келсак, товоқ вақошиқ уй анжоми сифатида ўз маъносига эга бўлиб,
бадиий матндау оила рамзи бўлиб ҳисобланади. Қиз боланинг қошиқ ўйнаши унинг оилавий муҳитдаги
машғулотга тайёрланишини билдириб, келажакдаги тақдирига ишора сифатида танланган рамзий
ифодадир. Фарзанд туғилгандан кейин унинг соч тўйи ва ёш тўйи ўтказилади. Ўсиши давомида эркалаш
ва суйиш қўшиқлари айтилади. Ўша қўшиқларда ҳам ўғил ва қизларни фарқловчи рамзий образ ва
ифодалардан фойдаланиш анъанаси мавжудлиги кўзга ташланади. Ўғил болаларни суйиб эркалаганда
қуйидаги қўшиқ ижро этилади: Ёшина ёш қўшилсин,Ошина ош қўшилсин.
УллийигитбўлгандаБошина бош қўшилсин (7).
Мазкур қўшиқдаги “ош” ризқ-рўз ва бойлик рамзи бўлса,“бошина бош қўшилиши”, илгариги
фаслимизда таъкидлаганимиз, каби уйланиш ва оилали бўлиш истагини англатади. Ўғил болаларга
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айтиладиган аллаларда, суйиш қўшиқларида уларнинг оила таянчи ва куч-қудрат тимсоли эканлигига
ишора қиладиган рамзий ифодалар танланади:
Беглар бегин сарвари, Отангни бел камари. Камарни тиғ, жавҳари, Кўзим нури гавҳари, Оллоболамей, олло (8).
Қўшиқдаги “белнинг камари” ибораси боланинг куч-қудратига рамзий ишорадир. Қизларга нисбатан
айтиладиган алла ва суюш қўшиқларидаги рамзий ишораларда унинг жинсига мос машғулотларга нисбат
берилади:
Болам, боламбор бўлар,Олмабўлар, нор бўлар.
Биркуникелиб Ойхона, Кўпйигитларзорбўлар.
Ўйна, ўйна, ўйнаой.
Қўшиқнинг умумий мазмунида қиз боланинг турмушга чиқишига кўпроқ эътибор қаратилишидан
ташқари “олма”, анор” рамзларининг қўлланилишида яна бошқа маънолар ҳам яширинган. “Олма” ва
“нор” қиз, аёл рамзи бўлиб, уларнинг негизида ҳосилдорлик инончлари, оила ва фарзанд тушунчалари
ётади. Хуллас, фарзанд билан алоқадор қўшиқларда ишлатиладиган рамзлар аввало фарзанд тушунчаси
билан боғланади, қолаверса ҳар бир фарзанднинг жинсига қараб уларга мос ҳолда танланади. Хулоса
қилиб айтганда, ўзбек фольклоршунослигида маросим фольклори йўналишининг ривожланиб бораётган
бир пайтида кўпгина урф-одат, маросимлар, улар таркибидаги вербал компонентлар унутилиб,
этнофольклорий жараённи сўниб боришини олдини олиш ва унутилиш арафасига келиб қолган
жараёнларни илмий тадқиқ қилиш бизнинг келгуси ишларимиз мазмунини ташкил этади.
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RUS ROMANTİZMİNDƏ EZOTERİK MEYL VƏ ONUN İSLAM
DƏYƏRLƏRİ VƏ QURANİ-KƏRİM İLƏ ƏLAQƏSİ
Açar sözlər: rus romantizmi, ezoterik meyl, islam dəyərli, Qurani-Kərim, ədəbi proses, oriyentalizm
Esotheric tendency in Russian romantism and its relations with Islamic values and the Qur'an
Summary
The descriptive methods of the esoteric tradition in the oriental works of Russian romantics are very wide
from a poetic point of view.
If we approach the Muslim text in Russian literature wholly as a carrier of mystical meanings, a number of
interesting points are revealed. In Russian Romanticism, the Muslim text, unlike previous stages of literature, is
not just an expression of certain exotic worlds and motives, but a complex semantic structure related to the
Muslim mentality. Islam, which is the essence of the Muslim mentality, in turn, is based on the world of meanings
of the Holy Quran and the classical Eastern philosophy derived from it, as well as Sufism. Many Russian writers
and philosophers of the nineteenth century sought a commonality, not a contradiction between Islam and
Christianity, and tried to reveal the human nature of higher values.
Key words: Russian romanticism, esoteric tendency, Islamic value, Holy Quran, literary process, orientalism
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Giriş
Romantizm, o cümlədən oriyental romantizm həyat qavramında ikili səciyyəsi ilə seşilir. Yanı, həyat gerçək
və ideal vəhdəti fonunda qavranır. Bu ikililik romantik mətnlərin bədii strukturunda, onların zahiri və alt
mənalardan ibarət olmasında, obyektiv və rəmzi qatın bir-birini tamamlamasındf özünü biruzə verir.
Romantizmin bu xüsusiyyəti dini dəyərlərin, o cümlədən islam dəyərlərinin qavranılmasında da aşkarlanır.
Romantizmin dini ənənələrə və mistik meyllərə bağlılığı varlığın “aşkar” və “gizli” əksliyi üzərində qurulmuş
“ikili strukturu” üzərində qurulur. İslam mədəniyyətində, xüsusən, sufi mistik təsəvvürlərində zahir və batin, aşkar
və gizli oppozisiyası mühüm yer tutur. Bu məqama rus oriental romantizminin müsəlman mətnində də rast gəlinir.
Mətnaltı “gizli” mənalar bədii detal, rəmz və alleqoriyalarla zəngin əsərlərdə daha çox aşkarlanır. Eyni zamanda
romantik mətnin aşkar qatı da məhz gizli qatın ayrı-ayrı komponentlərindən törəyir və oxucu qavrayışında hər iki
qat bütövləşir. Beləliklə, “gizli” qat romantik oriyentalizmin əsas konsepti olur və bu kontekstə bələd olan
oxucunun mətni adekvat qavramasına imkan yaradır. Təbii ki, burada “oxucu” anlayışı və mövqeyi mühüm rol
oynayır. Romantik əsərlərin yalnız müəllifləri deyil, oxucuları da xüsusi ovqata köklənmiş, ümumi dəyərlərlə
birləşmiş subyektlər idi. Deyək ki, dekabristlərin, A.S.Puşkinin, M.Y.Lermontovun romantik əsərlərindəki “alt”
məzmunu müəlliflərin məhz “öz” oxucusu tərəfindən dolğun dərk olunaraq ictmai şüura təsir göstərirdi. Bu
məqamın vacib amili isə oxucunun hazırlıq vı məlumatlılıq səviyyəsidir. Məlumatlı oxucu əsərin alt qatından
gələn gizli mənanı adekvat qavrayır, əks halda isə mətnin üst qatındakı məzmunla məhdudlaşır.
Rus romantik oriyentalizmində ezoterik məsələlərin öyrənilməsi də elmi-nəzəri yanaşma tələb edir. Lakin
romantiklərin əsərlərində mühüm yer tutan “gizli mənaları”n təfsirində, xüsusən də, romantiklərin masonluğu
barədə son vaxtlar yayılmış tədqiqatlar bu mənada ədəbiyyatşünaslıq məqsədlərindən uzaqdır. Bədii mətnlərdəki
“gizli”, “alt” mənaları birbaşa olaraq masonluqla bağlamaq olmaz. Çünki yaradıcılıq prosesində təhtəlşüur, arxetip
və mifopoetik kimi anlayışlar böyük rol oynayır, digər tərəfdən, rus romantik ədəbiyyatında ənənəvi olaraq “gizli”
ifadə üsulları, alleqorik, rəmzi vasitələr şüurlu şəkildə geniş istifadə edilir. Bunun səbəbi isə müəlliflərin öz siyasi
baxışlarını sensuradan gizlətmək istəyi idi. Masonluğa aid “gizli” ezoterik mənaları gizlətməyə gəldikdə isə, bu
barədə mövcud mülahizələr ciddi dəlillərlə təsdiqlənməlidir. Rus romantizmində müsəlman mətninin bu kimi
xüsusiyyətləri haqqında tədqiqatçı C.L.Leyton “Rus romantik ədəbiyyatında ezoterik ənənə. Dekabrizm və
masonluq” adlı monoqrafiyasında yazır: “tədqiqatçı empirik yanaşma və evristik təfsiri birləşdirərək birinci
səviyyəyə açarı nisbətən tez tapır, ikinci səviyyədə isə o, bir qayda olaraq, tavmaturji üsulların konstatasiyası və
müsəlman mətnini maksimal qədər mümkün intertekstə yerləşdirməklə məhdudlaşır” (Leyton, s.94). Tavmaturji
üsul adı ilə (yunanca “thauma”- “möcüzə” sözündən) rus romantizmində “möcüzəli qüvvə” və ya “möcüzə
yaratmaq” nəzərdə tutulur.
Ezoterik ənənənin rus romantiklərinin oriyental əsərlərində təsviri üsulları poetik baxımdan çox genişdir. İlk
növbədə onu qeyd edək ki, bu əsərlərdə yuxarıda qeyd etdiyimiz iki səviyyə - siyasi baxışların və ezoterik biliyin
gizlədilməsi bir-birilə sıx bağlıdır. Ancaq romantiklərin – V.A.Jukovskinin, A.S.Puşkinin, P.A. Vyazemskinin və
başqalarının masonlar və ümumən masonluqla əlaqələri barədə mülahizələr heç də birmənalı qəbul edilə bilməz.
XIX əsrin ilk onilliklərində Rusiyada “gizli” təşkilat və cəmyyətlər geniş yayılır və onların fəaliyyəti rus
mədəniyyətində mühüm yer tutur. Bəşərin gələcəyini bu kimi təbiilik, azadlıq idealların gercəkləşməsində görən
bu ədiblər, ictimai xadimlər öz fikir və ülahizələrini ictimayətə çatdırmağa çalışırdılar. Artıq XVIII əsrdən
başlayaraq müxtəlif xalqların ezoterik mətnləri, o cümlədən, qədim Misir, Hindistan, Çin mətnləri, ərəb
mütəfəkkirlərinin əsərləri də rus dilinə tərcümə olunurdu. Ezoterikaya meylli olan rus ədiblərini Şərq
mədəniyyətinə xas “gizlilik” cəlb edirdi. Mason tipli ədəbi dərnəklərin üzvləri bu mədəniyyəti əxz etmək üçün
ezoterik üslub və rəmzlərdən istifadə etməyə çalışır və bu meyl rus ədəbiyyatına Şərq üslubunun gəlməsinə imkan
yaradırdı. Təbii ki, rus masonluğunda xüsusi yer tutan ezoterik düşüncəni birbaşa islam dəyərləri və ənənəsi ilə
bağlamaq doğru deyil. Rus ezoterikası Avropa mədəniyyəti və xristian ənənəsi üzərində qurulmuşdu. Qafqazda
rast gəldikləri dərviş, sehrbazları rus müəllifləri mənfi obraz kimi təsvir edirdilər. Bəzən isə bu cür insanları
sarayları dolaşan hiyləgər və şarlatan “islam masonları” da adlandırırdılar (Knış, s.342). Burada məsələnin digər
tərəfi diqqətəlayiqdir. Artıq rus romantizmində islam, Şərq aləmi bir çox məqamlarda romantik dünyagörüşü ilə
uzlaşırdı. Romantiklər Şərqi fərqli, ilkin dəyərlər üzərində qurulan bir mənəvi-estetik məkan olaraq qəbul edirdi.
Bununla da romantik ədəbiyyata Şərq-islam motivləri və bu motivlərlə bərabər müsəlman mətninə xas bədii üsul
və vasitələr sirayət etməyə başlayır. Bu üsul və vasitələr arasında isə gizli, mətnaltı mənaları ifadə etməyə imkan
verən ezoterik simvolika, Şərq alleqoriyası, islam rəmzləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu ideyaların və onların
ifadə vasitələrinin çoxu islam mistik cərəyanlarından mənimsənilmişdir. Lakin bu mənimsəmə prosesi tarixi bir
proses olmuşdur. İlkin olaraq tampliyerlərin səlib yürüşlərində və İspaniyada konkist və rekonkist hərəkatı
yarandı. Bu mərhələlərdə də ecazkar islam aləminə münasibətdə romantik pafos izlənilmişdir. Şərq mistisizmi ilə
Qərb masonlarına xas ezoterikanı yaxınlaşdıran ədəbi-bədii üsullar rəngarəngdir. Bunlardan hürufilikdə və digər
cərəyanlarda geniş yayılmış rəqəm və hərf kodlaşdırmasını, gizli cəmiyyətlərin təşkilini, xüsusi mərasimlərin
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formalaşmasını və dini mifologiyaya marağı, gizli bilgini munis (hali olan) oxuculara çatdırmaq, özgələrdən
gizlətmək üçün şifrlənmiş dildən istifadə və sairəni göstərmək olar.
Bu baxımdan A.S.Puşkinin “Tilsim” (1827) şeiri diqqətəlayiqdir. Şərq obrazlılığı ilə aşılanmış və mifopoetik
müsəlman məkanı ilə bağlı olan bu romantik şeirdə, əslində, şairin “Qurana təqlidlər”i ilə intertekstual şəkildə
bağlı olan “tilsim”, qoruyucu motivi ifadə edir. Puşkinin “tilsimi”, bir tərəfdən simvolik, digər tərəfdən isə konkret
kontekstual məna, yəni Qurandakı “yazı” mənasını daşıyır. Lakin burada şeirdəki “tilsim” rəmzinin mənalandırma
paradiqmasını genişləndirmək, rus masonluğundakı Şərq-Qərb və islam qavrayışı ilə əlaqələndirməyə cəhdlər var:
“Tilsim – kabalistik məhfum” kimi qavranılır, başqa sözlə “ulduzabənzər, planetəbənzər... Deyirlər ki, bu inam
misirlilərdən gəlir, Avropada isə mavrlar Gispaniyaya (İspaniyanın Orta əsrlərdəki adı – S.B.) gəldikdən sonra
yayılıb” (Baydjent, Ley, с.123). Puşkinin digər məşhur şeir olan “Qərib”dən («Странник») aşağıdakı sətirləri
mistisizmin iki tipinin kəsişməsi hesab etmək olar – islamın və rus romantizminin ezoterik ənənəsinin: “Bir kəz
vəhşi dərədə dolaşırkən // Qəfil böyük kədərə sarıldım // Və ağır dərd yükü ilə əzilib büküldüm // Məhkəmədə
qətldə təqsirləndirilən adam kimi // Başımı əyib, xiffətlə əllərimi sıxaraq // Ruhumun amansız əzabını hıçqırıqla
boşaldırdım // Və xəstə kimi vurnuxaraq kədərlə təkrarlayırdım: / “Nə edəcəyəm? Başıma nə gələcək?”. Bu
sətirlərdəki ezoterik məzmunu Quranda təsbitlənmiş mənalar kontekstində nəzərdən keçirək. Əyanilik məqsədilə
Puşkinin digər şeiri – “Peyğəmbər”lə müqayisələr aparmağı məqsədəuyğun bilirik. Beləliklə, şair (daha doğrusu,
onun lirik obrazı) qüssə və dərd içində səhrada səyahət edir. Bu motivin şairin “Peyğəmbər”i ilə yaxınlığı
aşkardır. Lakin burada mövzu fərqliliyi var. Həqiqət insana məhz səhrada əyan olur. Lirik qəhrəman artıq
peyğəmbərin adından danışır, ancaq müəllif obrazı öz səbat və təmkinini saxlayır, o çılğınlıqdan uzaqdır. Şeirdə
süni üslubçuluq, arxaiklik yoxdur. Burada bəşəri xiffət, qüssə, kədər var və bu duyğular həm dini-mənəvi, həm də
romantik ikiləşmədən gələn məna çalarları qazanır.
Şərq poeziyasında geniş yer tutan “səhra” xronotopu (“vəhşi dərə”) uzaq səfər, sərgərdanlıq semantikası ilə
birləşir və bu ənənəvi vasitələr mətnin şərti-romantik xronotopunu yaradır. Bu xüsusiyyət “Peyğəmbər”də də
mövcuddur və romantik oriyentalizmin səciyyəvi əlamətlərindəndir. Lakin tədqiqatçı S.A.Fomiçovun yazdığı
kimi, belə şərti-romantik məkan-zaman strukturu həm də ”varlığın mənası haqqında ezoterik düşüncələr sferasına
çıxış vasitəsidir” (Fomiçov, s.46). Alimin bu fikrini davam etdirsək, bu qənaətə gələ bilərik ki, “varlığın mənası
haqqında ezoterik düşüncələr” dedikdə, “varlığın ani dərki”, ali həqiqətin ani əyan olması nəzərdə tutulur. Bu dərk
məqamı isə romantik ədəbiyyata xas “estetikləşən çılğınlıq”la müşayiət olunur. Puşkinin Qəribi “Peyğəmbər”dəki
səyyahdan fərqli olaraq məhz belə çılğınlığa mübtəladır. “Peyğəmbər”in lirik qəhrəmanı isə ona ali həqiqət əyan
olduğundan gərginlik və həyəcan içindədir. İslam dini mətnlərində və müsəlman poetikasında günahların
dərkindən gələn qorxu, Məhşər gözləntiləri, əsl həqiqətdən uzaqlaşma səbəbindən doğan qüssə və kədər motivləri
Puşkinin bu şeirlərində şairin romantik idealları ilə çulğaşaraq ifadə olunmuşdur. Buna görə də A.S.Puşkinin bu
kimi şeirlərini Şərq və Qərb ezoterik ənənələrini birləşdirən, rus romantik ədəbiyyatında müsəlman mətninin
formalaşmasına dərindən təsir edən əsərlərdən hesab edə bilərik.
Beləliklə, rus romantik ədəbiyyatında bizi maraqlandıran motivlər Şərq fəlsəfəsi və mistikası ilə islam
ədəbiyyatının estetik xüsusiyyətlərinin sintezi kimi aşkarlanır. Rus ədəbiyyatında müsəlman mətninə bütövlükdə
mistik mənaların daşıyıcısı kimi yanaşsaq bir sıra maraqlı məqamlar aşkarlanar. Rus romantizmində müsəlman
mətni, ədəbiyyatın əvvəlki mərhələlərindən fərqli olaraq, sadəcə müəyyən ekzotik aləmin və motivlərin ifadəsi
deyil, müsəlman mentallığı ilə bağlı mürəkkəb mənayaradıcı strukturdur. Müsəlman mentallığının mahiyyətini
təşkil edən islam isə, öz növbəsində, Qurani-Kərimin mənalar aləminə və buradan qaynaqlanan klassik Şərq
fəlsəfəsinə və eləcə də sufiliyə əsaslanır. Buna görə də rus romantik əsərlərində müsəlman dəyərlərinin inikasını
qeyd etdiyimiz dini-fəlsəfi sistemlə, bu özünəməxsus semiosfera ilə (xüsusi işarəvi dil) intertekstual əlaqələri
nəzərə almadan öyrənmək daha səmərəlidir. Eyni zamanda, islam dini rus romantik ədiblərinin təmasda olduqları
müsəlman xalqlarının dünyagörüşü, fəlsəfi baxışları və həyat tərzini, mədəniyyətini formalaşdırıb. Buna görə də
müsəlman anlamlarının aşkarlandığı rus bədii mətnlərinin tədqiqində yalnız ədəbiyyatşünaslıq amilləri deyil,
həmdə dünyagörüşü ilə bağlı məqamlar nəzərə alınmalıdır.
A.S.Puşkin, M.Y.Lermontov, A.A.Bestujev-Marlinski, L.A.Yakuboviç, N.P.Qrekov, D.Oznobişin, P.
Vyazemski, A.Veltman və başqa romantik şair və yazıçıların müəyyən əsərlərində “hərəmxana” mövzusunun bu
və ya digər səpkili ifadəsi var. “Hərəmxana” – “qadağan olunmuş”, “gizli” mənalarını bildirən “haram” sözündən
əmələ gəlib və əslində bunu islamdakı aşkar və gizli, zahir və batin mənaları ilə də bağlamaq olar. Qeyd etdyimiz
rus şairlərinin müvafiq əsərlərində də aşkar və gizli arasında bu əkslik izlənir. Digər tərəfdən, “hərəmxana” həmin
mətnlərin fəal süjetyaradıcı amilinə çevrilir: rus romantklərinin təsəvvüründə hərəmxana müsəlmanların həyatının
keçdiyi mühüm məkandır, xarakterlər və onlar arasında ziddiyyətlər məhz burada aşkarlanır və ən əsası – məhz bu
məkan Şərq və Qərbin mental sistemlərinin toqquşduğu amillərdən ola bilər.
Məhz bu amillərə görə, “hərəmxana” mövzusu rus romantizmində Şərq poetikasının mənimsənilməsində də
əhəmiyyətli rol oynayır. Tədqiqatçı V.N.Olin “A.Puşkinin “Baxçasaray fontanı”na tənqidi baxış” məqaləsində
yazır: “hərəmxana mövzusu bu poemanın süjetinə üzvi şəkildə daxil olur. Bundan əlavə, bu mövzu ilə yaradılan
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ecazkar mənzərə Puşkin şeirinin asanlıqla Şərq melodikasına keçən versifikasiyası haqqında danışmağa imkan
verir” (Olin). Tədqiqatçının qeyd etdiyi kimi, Puşkinin “Yevgeni Onegin”də istifadə etdiyi yamb şeiri ilə
“Baxçasaray fontanı”nın poetik ritmini müqayisə etsək, sadəcə vəznlərin deyil, bədii sistemlərin-ənənəvi rus xalq
dili ilə Şərq bəlağətinin qarşılaşdığını görə bilərik. Şeirdə fontan ətrafında dövrələmə oturub Gərayı gözləyən
hərəmxana əsirlərinin təsviri rus şeiri üçün yeni olan yüngül, melodik, canlı bir poetik dillə təqdim edilir. Əsərdə
təsvir olunan mühitin özünəməxsusuluğu həm də süjet detalları, xarakterlərin, hadisələrin təsviri, o cümlədən
Zaremanın hekayəti ilə ifadə olunur. Puşkin bu hekayətlə Şərq mentallığını, insanların fərdi xarakterini açır, eyni
zamanda mətndə Şərq üslubu və psixologizmi ifadə edir. Zarema Mariyaya müraciətində həyatının doğma
vətəndə keçmiş günlərini canlı xatırlayır, ancaq yurdunu niyə tərk etdiyini heç cür yada sala bilmir.
Digər tərəfdən, Puşkin lirik qəhrəmanı Zaremanın təsviri və hisslərinin tərənnümü ilə romantik ədəbiyyatda
Şərq qadınının sönük təsviri ənənəsindən fərqli canlı obraz yaradır. Ümumən müsəlman qadınına münasibətdə
qərbyönümlü ədəbi ənənədəki birtərəfliliyi aşaraq hərəmxanada belə lirik qəhrəmanının öz yurdundakı azad və
fərdi duyğuları ilə yaşadığını bildirir. Maraqlıdır ki, Zaremanın doğma mənzərələrini unutmadığı yurdundan necə
ayrılmasını xatırlamaması özü də bu personajın məhz vətənindəki azad günləri əsl həyat hesab etməsinə, hərəm
məhbəsinin isə onun üçün mənasız əsarət olmasına dəlalət edən poetik detal kimi qavranılır. Təbii ki, bu kimi
məqamlar Puşkinin romantik mətnlərində birtərəfli qərbçilikdən, avropasentrizmdən uzaq olmasını, din və
sivilizasiya fərqlərindən asılı olmayaraq insanların bərabərliyi və ortaq bəşəri ideyalarla yaşamasını təsdiqlədiyini
sübut edir.
Bütün bunlarla bərabər iki mental sistemin aşkar və ya mətnaltı müqayisəsi romantizmdə, o cümlədən Puşkin
yaradıcılığında mühüm yer tutur. Bu baxımdan təsvir etdiyi Şərq obrazlarının daxili aləminə və həyat fəlsəfəsinə
dərindən nüfuz edən Puşkinin romantik mətnlərinin Avropa romantizmindəki oxşar motivli əsərlərlə müqayisəsi
maraq doğurur. Məsələn, C.Q.H.Bayronun “Çayld Haroldun səyahəti”nin ikinci nəğməsində başqa mentalmədəni sistemlərlə hətta assosiativ bağlılıq, bu aləmin daxili fəlsəfəsinin təsviri səthi şəkildədir. Digər tərəfdən,
ingilis romantiki şərqli qadının obrazı dərindən təsvir etmir. Bayronun əsərində əsas təhlil obyekti hərəmxana
ağası Əli Paşadır. Alban döyüşçüsü və əzazil hökmdar olan Əli Paşa özü də psixoloji dərinliklə verilməyib, yalnız
sosial personaj kimi təqdim edilib. Ümumən, Puşkinin romantik mahiyyətli, rəmzi-ezoterik və psixoloji motivlər
üzərində qurulmuş, sosial mövzulardan uzaq olan “Baxçasaray fontanı”ndan fərqli olaraq, Bayronun “Çayld
Haroldun səyahəti” başlıca olaraq sosial məsələlərə yönəlib. R.Usmanova bu haqda yazır: “Şərq tiraniyası qüdrətli
və çox təkmildir və bunun cizgiləri yerli despotların, sultan canişinlərinin sifətinə həkk olunub. Bayronun şəxsən
tanış olduğu Əli Paşanın portreti bu poemada çox yığcam, ancaq kifayət qədər ifadəlidr. İlk baxışda Əli Paşanım
cizgiləri xeyirxah görsənir, onun əzazil olduğunu düşünmürsən. Ancaq bu cizgilər arxasında, şairin hesab etdiyi
kimi, - əli bir çox qanlı cinayətlərə bulaşmış sima aşkarlanır və bu nifrət doğurur” (Fomiçov, s.18). Bayron özü bu
obraz haqqında fikrini belə yekunlaşdırır: “kim ki qanla başlayır, qanlı əməllələ də öz yolunu başa vurur”.
Rus oriyental romantik ədəbiyyatının müsəlman mətnini dərindən və geniş araşdırmaq üçün Quran-Kərimdə,
islam fəlsəfəsində rus romantiklərini cəlb etmiş dini-ezoterik məqamlara diqqət yetirmək və onların bədii
təsvirinin təhlili çox vacibdir. Bu baxımdan Qurani-Kərimdəki məna və dəyərlər, rus şair və yazıçılarının
yaradıcılığına təsir etmiş və rus romantizmində işarəvi sistem kimi aktuallaşmış anlayışlar üzərində dayanmağı
məqsədəuyğun hesab edirik.
Alimlərin qənaəti bundan ibarətdir ki, Quran ilahi-sakral əhəmiyyəti ilə bərabər, həm də islam mənəviyyatının
əsasını təşkil edən dəyərlər mənbəyi və müsəlman mədəniyyətinin sistemyaradıcı hadisəsidir. Qurani-Kərim
səmavi kitab olaraq onu mənən mənimsəyən digər mədəniyyətlər, o cümlədən rus mədənyyəti və ədəbiyyatında
da sistem yaradan amildir. Rus ədəbiyyatında da məhz Qurandan gələn mənalar və poetik ifadə vasitələri
A.S.Puşkinin “Qurana təqlidlər”indən, M.Y.Lermontovun, Y.Polonskinin və bir çox başqalarının bədii
əsərlərindən, müxtəlif tərcümələrdən və şərhlərdən keçən xüsusi poetik sistem, janr və tematik özünəməxsusluğu
ilə seçilən rus ədəbi müsəlman mətnini yaratmışdır.
Rus romantizminin formalaşdığı ərəfədə və inkişaf dövrlərində rus ictimai, elmi və ədəbi fikrində QuraniKərimə münasibət ideoloji və ilahiyyatçılıq, eləcə də ədəbi baxımdan fərqli olmuşdur. Təbii ki, Rusiyada Quranla
geniş tanışlıq ilk növbədə müqəddəs kitabın tərcümələri sayəsində mümkün olmuşdur. Lakin XVIII – XIX əsrin
əvvəllərində Rusiyada Quranla tanışlıq əvvəl fransız dilinə tərcümələr və fransız tərcümələrindən rus dilinə
çevirmələr vasitəsilə olub. Ümumən, Puşkinin “Qurana təqlidlər”, “Peyğəmbər” kimi əsərlərini yazdığı dövrdə
Quranın mənalar aləmini və bədiiyyatını dolğun ifadə edən tərcümələr olmayıb, bu tərcümələrdə dü Riyenin
fransız tərcüməsindəki qüsurlar təkrarlanmaqla bərabər, digər məna təhrifləri də izlənib. Puşkinin “Qurana
təqlidlər”ndə fransız tərcüməsi ilə bərabər istifadə etdiyi M.İ.Veryovkinin rus dilinə tərcüməsinin artıq adında
səmavi kitab olan Qurani-Kərimin mahiyyətinin təhrif edildiyi aydın görünür (Книга Аль-Коран аравлянина
Магомета, который в шестом столетии выдал оную за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и
величайшим из пророков Божиих. Автор перевода М.И. Веревкин. СПб.,1790 – bu adla Quranın ilahi
mahiyyətinə kölgə salınır, onun “ərəb Məhəmmədin kitabı” olduğu iddia edilir). Lakin dil aydınlığı və üslub
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uyğunluğu ilə seçilən bu tərcümə daha uğurlu mətn kimi həm Puşkinin, həm də digər ədiblərin və ümumən
ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir və Rusiyada Quranın yayılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
M.İ.Veryovkinin tərcüməsində də məna xətaları izlənir, lakin dil-üslub baxımından bu mətn daha uğurlu hesab
edilə bilər – orijinala bələd olmayan tərcüməçi dini kitabın yüksək üslubunu qorumaq üçün Şərq poetik
vasitələrindən istifadə edə bilməsə də, qədim kilsə-slavyan leksikasından istifadə ilə tərcüməyə qismən uyğun
pafos və üslubi çalar verə bilmişdir. Bu cəhət rus oriyental ədəbiyyatının nümayəndələrini, o cümlədən Puşkini
cəlb edən xüsusiyyətlərdən biri olmuşdur. Tədqiqatçı K.S.Kaştalovanın haqlı olaraq yazdığı kimi, “Puşkin
müsəlmanların müqəddəs kitabı haqqında öz qənaətinə gələrkən məhz bu tərcümədən istifadə etmişdir”
(Koştalyova). Ümumən, erkən dövrün rus romantikləri oriyehtal əsərlərində “Şərq atmosferi”ni yaradarkən
müsəlman poeziyasına xas spesifik bədii üsullardan daha çox, onların rus ədəbi ənənəsindəki leksik-üslubi
variantlarından, rus dilindəki arxaizmlərdən və İncil sintaksisindən istifadə ediblər, Şərq poetikasının dərindən
mənimsənilməsi isə bir qədər sonra baş verib. Məsələn, V.M. Jirmunskinin yazdığı kimi, şeirin kompozisiya
bölgüsü üçün səciyyəvi vasitə olan anaforik “və”lərdən istifadə Şərq poetik üslubunu canlandırırdı. Beləliklə,
yaradıcılığında tolerantlıq və beynəlmiləllik ideyalarının güclü olduğu Puşkinin oriyental əsərlərində Quran və
İncil motivləri, eyni zamanda ərəb və qədim slavyan poetik üslubu orijinal şəkildə birləşir. Eyni zamanda, Şərq
poeziyasında əks olunmuş islami dəyərlər rus şairi tərəfindən öz romantik ideallarına uyğun fəlsəfi-poetik təfsirini
tapır. Rus romantizmində islam dəyərlərinin tərənnümünün tədqiqində Qurani-Kərimə əsaslanan və müsəlman
mədəniyyətində dərindən aşkarlanan bir cəhət – müvafiq metamətnin xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdır. Bu
metamətnin mahiyyəti ilkin olaraq Quran mənalarından və eyni zamanda müxtəlif ayələrin məzmununun
təfsirlərindən yaranır. Rus romantik ədiblərini Qurani-Kərimin ilahi mahiyyəti və eyni zamanda onun islam
mədəniyyətində zəngin dini-fəlsəfi və ədəbi təfsir ənənəsi və bu metamətn zəminində romantizm fəlsəfəsinə
uyğun yeni mənalar yaratmaq potensialı xüsusi cəlb etmişdir. Digər tərəfdən, rus romantikləri Qurani-Kərimdə
İncildə tapmadıqları mənaları əxz edirdilər. Belə ki, Quranın Məhəmməd Peyğəmbər vəsiləsilə insanlara
çatdırılmış ilahi kitab, Allahın göndərdiyi Kitab olması ali həqiqətlər axtarışında olan romantiklər üçün xüsusi
məna kəsb edirdi.
Digər tərəfdən, Quran dini-mənəvi, sosial-ictimai, etik-əxlaqi, hüquqi dəyər və normaları kompleks şəkildə
tənzimləyən, müsəlman aləminin ictimai həyatını tarazlayan Kitab kimi də romantik ədiblərdə böyük maraq
doğurur, müsəlmanların həyatını, əxlaqını, xarakterini açan meyarlar məcmusu kimi cəlb edirdi. Məhəmməd
Peyğəmbərin ilahi vəhy ilə qəbul etdiyi Quran həm də öz üslub və kompozisiya bütövlüyünə, mənaların
bağlılığına, bədii-üslubi vasitələrin kamilliyinə görə də rus romantikləri üçün həm fikir və mövzu qaynağı, həm də
ilham mənbəyi kimi cəlbedici idi. Bütün bunlara görə, Qurani-Kərim Allah kəlamı kimi Cəbrayıl vasitəsilə
birbaşa sonuncu Peyğəmbərə göndərilmiş, bütöv və tam, surə və ayələrində dərin mənalar daşıyan və zidd
məqamların olmadığı, göndərildiyi məqamdan eyni bir dildə, ərəb dilində oxunan müqəddəs Kitab kimi rus
romantik şair və yazıçılarının əsərlərində müxtəlif ayələr, mənalar, obrazlar səviyyəsində fəlsəfi dərkini və poetik
təfsirini tapırdı. Qurani-Kərimin min ilə yaxın bir dövrdə müxtəlif dillərdə, variantlarda formalaşmış, müxtəlif
mətnlərdən ibarət İncildən bu fərqini rus romantikləri aydın dərk edir və əsərlərində də Quran motivlərini mütləq
ilahi həqiqət kimi təqdim edirdilər.
Rus dil qavrayışında da “Müqəddəs Yazı” (İncil”) konsepti variativlik və çoxluluq səpkisində gerçəkləşir. Bu
cəhət müasir dövrdə Avropa postmodernist təfəkküründə “mümkün aləmlər fəlsəfəsi”ndə intertekstuallıqda da
aşkarlanır. Bu xüsusiyyət isə heç vaxt İncilin hər bir kəlamını dəyişmədən yaddaşda saxlayıb əzbər bilmək
meylini yaratmırdı. İncilin bütün kəlmələrini mütləq həqiqət kimi yaddaşda saxlayaraq əsərdə ifadə etmək rus
yazıçılarının da yaradıcılığına xas deyil. Rus yazıçı və şairlərinin Qurani-Kərimə, onun ayələrinə və ifadələrinə
münasibəti tamamilə fərqlidir. Quran rus ədibləri və eləcə də alimləri üçün sakral işarələrin nizamlı sistemi km
qəbul edilir və bədii əsərlərdə də Qurandan gələn müxtəlif ifadə və ideyalar gizli mənalar daşıyıcısı olan mütləq
anlayışlar kimi tərənnüm olunur. Xristian aləmində İncilin dərkindən fərqli olaraq, Quranın müsəlman
mədəniyyətində bütöv mətn kimi qavranması, hər bir müsəlmanın gün ərzində namaz qılarkən ən azı beş dəfə
Quran kəlmələrini əzbərdən səsləndirməsi Avropa və rus qavrayışı üçün müqəddəs Kitaba başqa anlam verirdi.
Rus romantizmində və eləcə də realizmində Quran motivləri əsasında yazılmış əsərlərdə Müqəddəs Kitabın bu
bütövlüyünün dərki, hər bir sözün özünəməxsus işarə, bütöv mətn strukturunda xüsusi məna qazanan rəmz kimi
qavranılması aydın sezilir. Məhz buna görə rus oriyental ədəbiyyatında Quranı əzbər bilən “hafiz” obrazının
aktuallığını təsadüfi hesab etmək olmaz. Bu obraz rus şair və yazıçılarından A.Puşkin, A.Fet, Vyaç.İvanov,
N.Qumilyov, A.Maykov, P.Qnediç, Vl.Solovyov, İ. Severyanin, E.Baqritski və başqalarının yaradıcılığına təsir
etmiş XIV əsr şairi Şirazlı Şəmsəddin Məhəmməd də özünə Hafiz ədəbi təxəllüsünü seçmişdi.
Quranı əzbərdən söyləyən hafizlərin hər bir kəlməni yadda saxlaması və dinləyiclərə söyləməsi müqəddəs
Kitabın ilahi mahiyyətini, hər bir ifadənin Allah kəlamı olmasını yenidən təsbitləməsi ilə yanaşı, dinləyicilərin
dünyagörüşünə və emosional-psixoloji durumuna da dərindən təsir edir. Bu proses bədii yaradıcılıqda, o
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cümlədən romantizmdə də öz dərin izini qoyur, mütləq ilahi həqiqət olan Quran ayələri, müxtəlif ifadələr bədii
əsərdə gizli mənalara malik rəmzlər kimi həm dini, həm ictimai, həm estetik məzmunu ifadə etməyə imkan verir.
Nəticə
Beləliklə, Quran motivlərinin rus romantizmində müəlliflərin ədəbi mövqe və niyyətindən asılı olaraq fərdi
bədii təfsirləri, əsasən iki meyl meydana çıxır: tərcümə-təbdillər və təqlidlər. Bu prosesdə sivilizasiyalararası
münasibətləri də nəzərə almalı oluruq.
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“YAYDA QARTOPU OYUNU” VƏ “MAMOY KİŞİNİN YUXULARI”
PYESLƏRİNDƏ GÜLÜŞÜN İFADƏ ÜSULLARI
Açar sözlər gülüş, komizm, fərdi yaradıcılıq, üsul
Laughter tools in the performances “Playing the wardrobe in the summer” and “Mammoth dreams”
Summary
The drama of Vagif Samadoglu attracts attention not only from the point of view of idea and mundarism, but
also from an artistic point of view. His talent as a playwright is manifested in the ability to create funny situations,
he can present images from various angles, especially in presenting female images. The playright also used the
principle of artistic convention, including symbols. All this indicates that he close a unique path in modern
Azerbaijani drama, created unique art.
Key words laughter, comedy, individual creativity, method
Giriş
Bədii yaradıcılıqda, ədəbiyyatda gülüş ancaq komik situasiya və ya komik sujetlə şərtlənmir. Bədii
yaradıcılıqda gülüşün həddən ziyadə bir-birini xatırlatmayacaq təzahür formalarını görmək mümkündür. Belə
hallarda bədii nümunədə komizmin üsullarını təyin edərkən satirik və yumoristik əsərlərin bədii təhlilini
fərqləndirmək mühümdür. Komizm üsulları sənətkarın fərdi yaradıcılığı ilə bağlıdır. İstənilən bir sənətkarın
yaradıcılığında gülüş yaradıcı vasitələr – komizm üsulları fərqli forma və məzmunlarda özünü göstərir. Əlbəttə,
hər bir ədibin bədii materialı ayrı-ayrı həyat materiallarından ibarət olur. Digər səbəb isə, sənətkarın ətrafdakı
hadisələri müşahidə, ümumiləşdirmə, qeydləşdirmə, dəyərləndirmə üsullarında kifayət qədər fərqlər özünü
göstərir. İstənilən sənətkarın öz şəxsi üslubu onun imkan və qüdrətinin göstəricisi kimi mühüm rol oynayır.
Təbii ki, hər bir ədəbi növdə özünü göstərmə üsulları mühüm xüsusiyyətlərdən sayılır. Komizm üsulları nə
qədər fərdi və özünəməxsus olsa da, eyni zamanda bu üsullarda ümumi əlamətlər də görmək mümkündür.
Beləliklə, bədii təcrübədə gülüş yaradan elə üsul və vasitələr tapmaq mümkündür ki, bu təkcə bir ədibin
yaradıcılığı üçün yox, bir neçə sənətkarın yaradıcılığı üçün səciyyəvi hal kimi diqqəti cəlb edir.
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Bundan əlavə qeyd etmək olar ki, gülüşün ifadə üsulları folklorumuzun ənənələrinə dayanır. Əlbəttə, bu kimi
hadisələr zaman-zaman yazılı ədəbiyyatımızın ənənələrinə təsirsiz ötüşməmişdir.
Yazılı ədəbiyyatda yumoristik və satirik əsərlərdə komizm vasitələr müxtəlif zamanlarda bir əsərdən digər
əsərə özünə yer etmişdir. Q.Kazımov “Bədii ədəbiyyatda komizm üsulları” adlı kitabında yazır. (1987 22)
“Deməli, komizm varlığı əks etdirməyin xüsusi prinsipi-bədiilik prinsipidir. Komizmin fonetik, leksik, frazeoloji
qrammatik vasitələri, kölə dili, əksinə söyləmə, ifşa, anlaşılmazlıq kimi üsulları vardır” .
Vaqif Səmədoğlu dramaturgiyasında tədqiqatçının göstərdiyi bu üsulları, müəyyən mənada görmək
mümkündür. Bir məqamı da unutmamaq lazımdır ki, gülüş həyat materialından doğmalıdır. Gülüş effekti
yaratmaq üçün yalnız elmi, ədəbiyyatda yazılmış hazır üsul və ifadələrdən istifadə etmək sağlam yaradıcılıq yolu
deyil. Vaqif Səmədoğlu da dramaturq kimi həyat materialını analiz etdikdən sonra öz əsərində
qiymətləndirmişdir. Yazıçının pyeslərində həyat materialının komik planda verilməsi də müəllif məqsədinə aid
deyil, əksinə materialın özü komizmi bədii üsul kimi seçməyi təlqin edir.
Vaqif Səmədoğlunun dram əsərlərində həqiqət birbaşa deyilmir, nümayiş etdirilir. Tamaşaçının və həm də
komediya mətnlərinin oxucusunun bu həqiqəti axıra qədər dərk etməsi üçün dramaturq rəngarəng gülüş üsulları
tapır. Onun dramaturgiyasında satirik və yumoristik gülüşün ustalıqla tapılmış və tamamilə təbii təsir bağışlayan
çoxlu üsullarına rast gəlirik. Bunları bu şəkildə ümumiləşdirə bilərik
Əsərlərdə obrazların xarakterində hər hansı bir peşəyə, sənətə, əqidə və amala nifrət və ya vurğunluğun
qabardılması komik effekt yaradır.
Obrazların yerli-yersiz işlətdikləri kobud və söyüş səciyyəli ifadələrdən, onların bir-birinə kobud, hörmətsiz
münasibətlərindən yaranan gülüş.
Sözün, ifadənin bilərəkdən və ya bilməyərəkdən təhrif edilmiş şəkildə işlənməsindən doğan komizm.
Obrazın danışığı ilə hərəkət və əməli arasındakı uyğunsuzluq komik effekt yaradır.
Obrazın danışığında hər hansı bir dialektdən, şivədən gələn söz və ifdələrə ardıcıl müraciət.
Özü-özünə müraciətlə obrazın xarakteri üçün qətiyyən səciyyəvi olmayan yalançı mövqeyin bəyanı.
Fikrin yalançı bəlağətlə ifadəsi.
Deyilən sözün, fikrin yarımçıq ifadəsi və ya deyilən sözə, fikrə ironik, təəccüblü münasibət ifadə edən nida
sözləri.
Münasib olmayan adın yaratdığı komik effekt.
Öz eyiblərini, eybəcər əməllərini, düşüncələrini söyləməklə özü-özünü ifşa etmək.
Başqalarını müqəddəs kimi tərifləmə, qarşısındakının imkanlarını qabartma yolu ilə istəyinə çatmaq üçün
çabalamaq.
Vaqif Səmədoğlu dramaturgiyasında gülüş effektinin səciyyəvi üsullarından biri obrazın danışığı ilə hərəkət
və əməli arasındakı uyğunsuzluqdur. Sözlə əməlin bir-birini tamamlamaması, dildə bir söz deyib əməldə başqa
cür, çox vaxt da əksinə hərəkət eləmək çağdaş zamanda cəmiyyət əxlaqının ən qabarıq keyfiyyəti kimi diqqəti
cəlb edir. Sözlə əməlin, hərəkətin üst-üstə düşməməsi son nəticədə sözün təsir qüvvəsini azaldır. Bu isə öz
növbəsində insan mənəviyyatına ağır zərbə vurur, əxlaqi-mənəvi kataklizm yaradır.
Vaqif Səmədoğlunun dram əsərlərində sovet hakimiyyətinin son dövrlərinin, eləcə də müsətqillik dövrü
həqiqətlərinin ailə, məişət zəminində qələmə alındığını görürük. Müəllifin hər hansı bir pyesi öz daxilində günün,
zamanın tələbinə uyğun məsələləri, bəşəri, dünyavi məsələləri birləşdirir.
Ədibin “Yayda qar topu oyunu”, “Mamoy kişinin yuxuları” pyeslərində həyatda baş verən istənilən ictimaisiyasi və dünyəvi proseslərin mahiyyəti oxucuya bəzən simvollar vasitəsilə çatdırılır.
“Yayda qartopu oyunu” pyesində sovet dövrünün sonunun əlamətləri görünür. Dörd divarın arasında yaşayan
insanların düşüncələri onu göstərir ki, çoxları hələ də geriyə qayıda biləcək zamana ümid edirlər. Evə gələn
dostlar-tanışlar, qohumlar maraqlı məqamları gözdən qaçırtmaq istəmirlər.
Evin yiyəsi xəstədir və oxucu onu görmür, yalnız otağında yataq rejimində qalan biri kimi eşidir. Onun
qulluğunda duran Adilə xanım, Aynaxanım, yeməyinə-içməyinə belə diqqət edib, əlidolu gələn qohum-əqrəba
sanki onun əsiridir. Əslində xəstə insan süqut edən bir rejimin simvolizəsidir. O, hələ də çürük mühitdə öz
iradəsini, yeritməyə cəhd edir və yatağında belə əmrlərindən qalmır. Xəstə, çökən sovet rejiminin təmsilçisidir,
hamını əsarətində saxlamağa çalışan mühitin yetirməsidir.
Mühitinin insanı olan Adil ətrafındakı digərlərindən fərqlənir. Gözdən əlil Adil baş verənləri analiz edib
düzgün fikir və nəticələrə gəlmək istəyir. Adil rejimin kor etdiyi insanların xəstə halında belə çabalamasının
rəmzidir. Eləcə də həyata məxsus gözəllikləri xəyal edib görmə arzusunda olanda, Adilə yaxın insanlar sadəcə ona
acıyırlar.
Adil - Mama, Aynaxanım gözəldi?
Adil - Yuxuda görmüşəm onu, bu gecə Şüvəlanda bağımızda. Gördüm Əmirqulunun pioner-laqerindən iki
vedrə şollar suyu gətirir. Dupduru əynində də sarı yox, sapsarı paltar. Özü də dodaqaltı nəsə zümzümə eləyir.
Narın qumun üstüylə gəlirdi, mama, yavaş-yavaş. Ayaqları qumun içinə bata-bata...
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Adil - Bax, mən bir dəfə o armud ağacını gün təzə-təzə batanda görmüşəm. Armudlar elə qəribə sarı rəng
almışlar ki, daha nə deyim... Elə bil işıq gəlirdi onlardan, elə bil hər armudun içinə bir dənə xırda çıraq qoymuşdu
kimsə... O gündən sonra mən daha elə armudlar görməmişəm. Bu gecə yuxuda gördüm, axır ki,(1999 80-81).
Adil ancaq sağlıq, təmizlik, nur, işıq axtarır. Ürəyinin gizlinində fikirləşdiklərini onun bu cür dilə gətirməsini
başqaları xəstənin halından doğan acızliyin nümunəsi kimi qiymətləndirirlər.
Adilə xanım - Bağrımı yarma, yaramı açma, bala. Allah qırıb onsuz da mənim belimi, ürəyimi üzüb. Necə
aparaq səni Moskvaya? Necə? Atan neçə ildə yorğan-döşəkdən qalxa bilmir, bütün qohum-əqrəbə, tanış-biliş içgücünü atıb, durublar onun qulluğunda. Var olsunlar, sağ olsunlar. İndi neyləyim mən bədbəxt! Qoy atan bir az
əmələ gəlsin, gedərik bala, gedərik o Federovun yanına, sənə də bir əncam çəkərik. Şükür, öz ad – sanımız da var,
Moskvada sözü keçən dostlarımız da(1999 81).
Adilin hər əməldə xeyirxahlıq axtarması görmək istədiyi cəmiyyətin güzgüsünü əks etdirir.
“Ağacını divara söykəyib, qapının qulpunu axtarır. Tapa bilməyib, qapını itələyir. Qapı taybatay açılır. Orda qar
yağır. Lopa-lopa. Gülüş, sevinc, oyun səsləri eşidilir. Adil əlini qara sarı uzadır. Sonra üzünə çəkir (1999 178).
Adil - Bu da qar...Yağırmış, yağırmış. Neçə ildi deyirəm yağır, deyirlər, yox, a bala, yayda nə qar? Mən indi
kimə inanım? Mən indi neyləyim? Mən indi hara gedim? (1999 179).
Adilin axtardığı həqiqət qarın rəmzində verilir. Qar təbiət hadisəsi olaraq təmizliyin, gözəlliyin rəmzidir.
Adilin arzuladığı, tapmaq istədiyi rahatlıq artıq onun qapısını döymüşdür. Nə qədər gəlişi təlatümlü, cana üşütmə
gətirsə də, Adilin gözünə görünən doğruluq budur. Axtardığı cəmiyyətin simvolikası ağ qarı xatırladır. Dörd divar
arasından yaşayan Adil fiziki görə bilməsə də, olub-bitənləri ruhən duya bilir. O, baş verəcək hadisələrin
yaxınlaşacağını hiss edir. Cəmiyyəti başqa bir cəmiyyətə təhvil verən hadisələr kimlərinsə ürəyincə olmasa da,
olacağa çarə yoxdur. Yağan qar Adili üşütsə də, onun ürəyincədir. Çoxlu alt mənalarla yazılan “Yayda qartopu
oyunu” əsəri insanları, oxucunu, tamaşaçını düşünməyə vadar edir. Vaqif Səmədoğlu öz dramaturji qələmi ilə
bugunümüzə işıq saçaraq yol göstərməyi bacarmışdır.
Vaqif Səmədoğlu dramaturgiyasını zənginləşdirən komik, tragik, kinayəli mühit, əlbəttə ki, ədibin
dramaturji dil, ifadə xüsusiyyətlərini ehtiva edir. Bu xüsusiyyətlərə görə də onun dramatik qəhrəmanları odlualovlu çıxışlardan, hisslərdən, emosionallıqdan uzaqdırlar. Ancaq bu deyilənləri bütün qəhrəmanlara aid etmək
olmaz.
Dramaturqun yaradıclığında “Mamoy kişinin yuxuları” pyesi yeganə əsərdir ki, Qazax şivəsinin bütün
xüsusiyyətlərini özündə cəmləmişdir. Müəllif bu pyesi “iki hissəli tamam uydurma” əhvalat adlandırmışdır.
Dramaturq bu əsərində bədii şərtiliyin priyomlarından yararlanmaqla cəmiyyətin acizliyini, insan xislətinin,
mənəviyyatının gerilədiyini qələmə almışdır.
Pyesdə bütün hadisələr kənd mühitində baş verir. Əsərin baş qəhrəmanı, hamını ələsalan Mamoy kişidir. Öz
beşiyində yatıb, kənd camaatı haqqında cürbəcür yuxular görür. Mamoy kişinin yuxularından çin olanı da var,
olmayanı da var. Amma bütün kənd ondan narazıdır. Hamının əlini-qolunu bağlayan yuxular insanların canını
boğazına yığıb.
Mamoy kişi. Qorxma! Bizə xeyir gətirəjəy yuxular da görmüşəm. Qalx dama imennoy səslə köpəkuşağını,
Tatar Temirlə Kəlləmanqoy hökmən burda olsunlar. (Qarağatan ayağını nərdivana qoymaq istəyir). Az, bir ayaq
saxla (2007 447).
Kəlləmanqoy. Elə sənin də yuxunu bu qıvlasız Mamoy görüf, yuxuda od tutub yansın onu görüm! Ayə,
yatma, yatma dana indən belə! Qırdın bu milləti çin olan yuxularınla (2007 452 ).
Notarius. A Mamoy, doğurdan, sənin yuxuların xalxı işdən-gücdən tamam yadırğıdıb. Bütün çadırlını böyrü
üstə salıbsan... (2007 453).
Mamoy kişinin yuxuyozma ritualları kənddə kiminsə ürəyicə olur, kimisə narazı salır, kimlərinsə iç üzünü
açır. Vaqif Səmədoğlunun adıçəkilən pyesini digərlərindən fərqləndirən cəhət qəhrəmanların canlı kənd şivəsində
danışmaları, adi kəndlilərə məxsus sərt, kobud sözlər işlətmələridir. Əsərdə qəhrəmanların dilindən deyilən
söyüşlər, vulqar sözlər oxucuya və tamaşaçıya daha şən ovqat bəxş edir.
Bu kənddə hər cür simada insan yaşayır. Fərhad müəllim kimi saf, təmiz, Notarius kimi hiyələgər, Dəli Firiq
kimi dəli də vardır. Amma, bəlkə də, bu kəndin hiyləsini yaxşı başa düşən, insanların canında olan əyrilikləri
duyan yeganə obraz Dəli Firiqdır.
Dəli Firiq. Yox! Yox! Yox! Qurban olum, görmə məni yuxuda, əyaxlarının altında öləm! Qələt elədim, pox
yedim söydüm siziǃ Yuxuda görmüyüfsən məni, Mamoy kişi, görmüyüfsən! Ölməy istəmərəm, bu il, görmə
məni yuxunda, gələn il, irəlidən gələn il görərsən. Qoy bu kış Tatar Temirin sırıxlısını geyəm, bir kış canım
üşüməsin, bir kış isti olsun mana, Mamoy kişi (2007 455).
“Mamoy kişinin yuxuları” pyesi maraqlı süjet xəttinə malikdir. Dramaturq bu əsərlə çox mətləblərə
toxunmuşdur. Pyesdəki kənd obrazı, kəndin insanlarının problemləri, həyata naümid baxışları, ikiüzlü insanların
üzlərinə sirayət edən yalançı ifadələr əsərə bəşəri məna qazandırmışdır. Dövrünün ictimai-siyasi hadisələrinə
dramaturq var-gücü ilə toxunmaqdan çəkinməmişdir. Əsərdəki hadisələrin mərkəzində Mamoy kişinin gördüyü
yuxular dayanır. Mamoy kişi ən son gördüyü yuxunu hamıya agah eləmək istəyir. O dünyanın sonunun gələcəyini
kənd camaatına danışır.
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Mamoy kişi. Oldu. Xüləs, cəllad bir qılınc vuruf bu qaşqasında ağ xal olan qoçun başını bədənindən ayırdı.
Baş yerə düşüf yerlə hərlənən kimi, bax, bu mələk, Feldşer Kamal onu ehmalca götürüf bir sininin üstünə qoydu.
Uxarı qaldırdı, öz başının üstündə tutdu.
Sinini mələklər, yəni notariusla feldşer biri bir yandan, o biri də bir yandan tutuf, baxdılar Fərhad müəllimə,
yəni o qara libaslı adama. O yenə vəzifə sahibi olan adam da ağız açıq, yavaş-yavaş dedi –Aparın qoç kəlləsini
çadırlı kəndinə, bizi indi yuxusunda seyr edən köpəkoğlu Mamoyun qapısına, qoun çəpər payasına sancılmış
təkərin üstünə. Sonram da köksünü ötürüf əlavə ellədi: Bizi indi yuxusunda görən, məni indi yuxusunda eşidən o
Mamoy köpəkoğlu bilsin kin, bu qoç başı bir gün mələyəjəy! O mələyən gün, Bisütun qayası əyax açıf yeriyəjəy,
gəlif, keçəjəy çadırlı kəndinin üstündən, onu yerlə yeksan eləyəjəy. Çadırlının üstündən keçif, bütün dünyanı, yer
üzünü tarimar, şil – küt elliyəjəy, qoyajax o ana. Aparın!-dedi. Gedinǃ -dedi. Ləngiməyin!- dedi. (2007 464).
Mamoyun yuxusu kənd əhalisinin canına vəlvələ salır. Üstəlik mələklərin də birinin rus, birinin fars olması,
məsələnin həqiqqətdə siyasi çəkisini göstərir. Dramaturq bədii şərtilik elementi ilə düzgün bir tablo yarada
bilmişdir.
Nəticə
Vaqif Səmədoğlu dramaturgiyası təkcə ideya – mövzu və mündəricə baxımından deyil, həm də sənətkarlıq
cəhətdən diqqəti cəlb edir. Onun bir dramaturq kimi istedadı komik situasiyalar yaratmaq məharətində üzə çıxır,
o, obrazları müxtəlif rakurslardan təqdim edə bilir, xüsusilə qadın obrazlarının təqdimində özünəməxsus fərdi
boyalardan istifadə edir. Dramaturq həmçinin bədii şərtilik prinsipindən, o cümlədən rəmzlər və simvollardan da
sənətkarlıqla faydalanmışdır. Bütün bunlar isə onun müasir Azərbaycan dramaturgiyasında özünəməxsus yol
seçdiyini, bənzərsiz bir sənət yaratdığını təsdiqləməkdədir.
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Analysis of the relationship between the level of socio-economic development and
mortality/life expectancy
Summary
Human development is one of the main factors characterizing the sustainable socio-economic development of
any state. The concept of human development, introduced by UN experts in 1990, emphasizes that the main goal
of sustainable development is the well-being of the population. Along with all this, from the point of view of
ensuring socio-economic development, improving the welfare of the population is the main goal of the state. All
this shows that socio-economic development and human development are interrelated.
Demographic aspects of human development are based on population health, life expectancy, as well as
population aging, reproductive health, fertility and other issues. Ensuring sustainable human development
requires, above all, the proper organization of education and medical services in the country.
In addition to the above, one of the main indicators of human development is the provision of decent living
standards. As a logical consequence of socio-economic development, the welfare of the population is determined
by the efficient use of labor resources, the level of employment, income, productivity, working conditions and
other factors, as well as the effective distribution of state income.
Key words: socio-economic development, human development, economic growth, health development, life
standards, life expectancy

68

Giriş
Demoqrafik inkişaf baxımından insan inkişafının davamlılığı dedikdə, əhalinin optimal artımı və eləcə də
əhalinin təkrar istehsalının optimal tempi nəzərdə tutulur. Bu isə əhalinin yüksək sürətlə artmasının, həmçinin də
stabil azalmasının davamlı inkişaf qarşısında əngəl yaratdığının göstəricisidir. Müasir dövrdə dünya ölkələrində
müşahidə olunan əhalinin yüksək templə artımı ətraf mühitə təsirin effektiv artması və insanların ümumi
tələbatlarının yüksəlməsi ilə xarakterizə olunur ki, bu da son nəticədə iqtisadi geriliyin, ictimai qeyri-stabilliyin və
yoxsulluğun artmasına ciddi şəkildə təsir edir. Bütün bunlarla yanaşı, yüksək inkişaf etmiş bir çox ölkələrdə əhali
sayının kəskin azalması və yaşlaşma prosesinin artan sürətlə inkişafı əmək resurslarının azalması ilə nəticələnir.
Beləliklə, milli və qlobaı səviyyədə davamlı insan inkişafı sosial, demoqrafik və iqtisadi inkişafla vəhdətdə
qarşılıqlı əlaqələrin mürəkkəb bir sistemini təşkil etmiş olur.
Sosial-iqtisadi inkişafda demoqrafik amillər. Demoqrafik amillərin sosial-iqtisadi inkişafa təsiri ictimai və
sosial elm nümayəndələri tərəfindən uzun müddət müzakirə predmeti olaraq müəyyən edilmişdir. Belə ki,
demoqrafik amillərin sosial-iqisadi inkişafa təsir dərəcəsi ətrafında aparılan müzakirələr üç əsas istiqamətdə
həyata keçirilmişdir (1., s.16):
əhali artımı sosial-iqtisadi inkişafı sürətləndirir;
əhali artımı sosial-iqtisadi inkişafa əngəl yaradır;
əhali artımı ilə sosial-iqtisadi inkişaf arasında heç bir asılılıq yoxdur.
Qeyd olunan bu üç hipotez ətrafında kifayət qədər müzakirələr aparılmış, hər bir hipotezin doöruluğuna dair
müəyyən sübutlar ortaya qoyulsa da, son nəticədə demoqrafik amillərin (əhali artımı, əhali yaşı və s) sosialiqtisadi inkişafa əsaslı dərəcədə təsir etdiyi fikrinin üzərində dayanılmışdır.
Əhalinin davranış qaydaları və onların iqtisadi ehtiyacları həyatın müxtəlif dövrlərində fərqlənir. Belə ki,
əhalinin yaş-cins strukturunda baş verən hər bir dəyişiklik dövlətin ümumi iqtisadi fəaliyyətinə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir edə bilər. Aydındır ki, cavanlar və uşaqlar təhsil və səhiyyə sahələrinə investisiyaları cəlb etdiyi
halda, orta yaşda olan əhali yığıma meylli olur. Yaşlı təbəqənin isə tibb xidmətlərinə və sosial təminata, eləcə də
pensiya təminatına ehtiyacı vardır. Belə olan halda isə əhalisinin böyük hissəsi cavanlardan və uşaqlardan təşkil
olunmuş ölkələr öz ehtiyatlarının böyük hissəsini kontingentin bu tələbatlarının ödənilməsinə sərf edir. Bu isə
həmin ölkələrdə iqtisadi inkişafı aşağı artım tempinə səbəb olacaqdır. Eyni zamanda da ölkədə yaşlı təbəqənin
xüsusi çəkisi yüksək olarsa, yaş strukturu da dövlətin sosial-iqtisadi inkişafına ləngidici təsir etmiş olacaq. Əmək
qabiliyyətli yaşdan yuxarı və aşağı yaşlarda olan əhali qeyri-məhsuldar əmək qüvvələrini özündə əks etdirir və bu
təbəqənin saxlanılması daha yüksək vəsait tələb edir. Bu isə son nəticədə sosial-iqtisadi inkişafın artım tempini
ləngitmiş olur.
Yuxarıda qeyd olunanların əksi (əmək qabiliyyətli əhalinin yüksək çəkiyə malik olması) sosial-iqtisadi
inkişafın yüksək sürətlə artımına səbəb olmaqla yanaşı, eyni zamanda da “demoqrafik divident” yaradır (2., s.41).
İqtisadi baxımdan yüksək sürətlə inkişaf etmiş ölkələrdə “demoqrafik keçid” prosesi artıq başa çatmışdır. Bu
proses ölüm və doğum göstəricilərinin yüksək səviyyədən aşağı səviyyəyə enməsi ilə xarakterizə olunur. Qeyd
olunan demoqrafik keçidin ilkin mərhələlərində doğum göstəricilərinin azalması zamanı 0-14 yaş qrupunda
əhalinin sayı azalır. Bu dövrdə müəyyən vaxt ərzində işçi qüvvəsi (15-64 yaş qrupu) himayədə olan əhali
qruplarından (0-14 və 65+ yaş qrupları) nisbətən yüksək templərlə artır və demoqrafik yük əmsalı aşağı düşür, bu
da iqtisadi inkişafa və sosial təminata investisiya qoyuluşu üçün ehtiyatları sərbəstləşdirir. Əhalinin gəlirləri daha
sürətlə artır (3., s.62).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz dividentin ölkəyə təsiri əlli ildən artıq bir müddəti əhatə edə bilər (4., s. 79).
Aydındır ki, doğumun aşağı səviyyəsi işçi qüvvəsinin azalmasına səbəb olur. Ölüm göstəricilərinin azalması və
buna mütənasib olaraq ömür uzunluğunun artması yaşlı nəslin sayının artmasına, əhalinin yaşlaşmasına səbəb
olur. Yaş strukturlarında baş verən bu kimi dəyişiklikləri nəzərə alsaq, ölkə əhalisinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin
də artım tempi azalır. Bu isə əvvəllər əldə edilmiş dividentin əks əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. Bununla yanaşı,
digər bir tərəfdən, dövlət üçün ikinci bir demoqrafik dividentin alınması üçün zəmin yaranır. Yuxarı yaş qruplarını
özündə ehtiva edən əmək qabiliyyətli əhali qarşısında pensiyaya çıxmasından sonra öz ehtiyaclarının təmin
edilməsi perspektivi əsas vəzifələrdən biri kimi durur. Belə ki, pensiya yaşına yaxınlaşarkən, ailə və yaxud dövlət
tərəfindən təmin olunacağına tam inamı olmayan bu kontingent maliyyə aktivlərinin yığımı üçün güclü stimula
malikdir. Bunun nəticəsində aktivlərin harada yığılmasından asılı olmayaraq (ölkə daxilində və ya xaricdə), milli
gəlirin həcmi artır.
Azərbaycanda demoqrafik inkişafın əsas xüsusiyyətləri və yaş strukturu. Azərbaycan Respublikasının
demoqrafik siyasəti iki əsas dövrə bölünür (5., s.244):
1990-2002-ci illər;
2003-cü ildən sonrakı dövr.

69

1990-cı ildən etibarən Azərbaycan Respublikasının müstəqillik əldə etməsi ilə bazar iqtisadiyyatı və eləcə də
demokratiyanın inkişafı istiqamətində müxtəlif dəyişikliklər baş vermişdir. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünün
problemləri ilə yanaşı, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması ilə əlaqədar
ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyət bir qədər də çətinləşmişdir. Belə ki, 4 minə yaxın müəssisə və 30 min iş yeri
məcburi şəkildə ləğv edilmiş, bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş insanların sosial
problemləri ağır yük kimi gənc müstəqil dövlətin üzərinə düşmüşdür. Belə bir şəraitdə dövlətin sosial-iqtisadi
inkişafı daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Belə bir şəraitdə dövlət ictimai gərginliyin azaldılmasını
təmin etmək məqsədilə əmək haqqının 2-3 dəfə artırılması və çoxsaylı imtiyazların tətbiq edilməsi kimi müxtəlif
tədbirlərin həyata keçirilməsini əsas çıxış yolu qəbul edirdi. Lakin dövriyyəyə tələbdən artıq pulun daxil edilməsi
bu tədbirlərin əks effekt verməsi ilə yekunlaşdı. Nəticədə inflyasiya həddi kifayət qədər yüksəlmiş oldu.
Bütövlükdə ölkəni bürüyən böhran 1990-cı illərdən başlayaraq əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə şərait
yaratmış oldu. Şübhəsiz ki, həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi ölkənin demokrafik inkişafına da mənfi təsirini
göstərməli idi. Bstün bunların məntiqi nəticəsi olaraq, 1990-2002-ci illərdə yuxarıda eyd etdiyimiz amillərin təsiri
nəticəsində ölkədə doğum səviyyəsi yüksək templə azalmış, əhalinin orta illik artım göstəricilərində kifayət qədər
geriləmə müşahidə olunmuş, əhalinin şəhərlərə axınları sürətlənmiş və ölkədən miqrasiya axını güclənməklə digər
demoqrafik proseslərin inkişafında əngəl yaratmışdır.
2003-cü ildən isə Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar və bu islahatlar
nəticəsində əldə olunmuş davamlı makroiqtisadi sabitlik, eləcə də əhali qruplarının sosial müdafiə mexanizminin
gücləndirilməsi, yoxsulluğun mümkün olduğu qədər azaldılması, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi öz
növbəsində demoqrafik inkişafa öz müsbət töhvəsini vermişdir. 2003-cü ildən etibarən əhalinin sağlamlığının
yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş islahatların məntiqi nəticəsi olaraq uşaq ölüm faktlarının
azaldılmasına, müsbət miqrasiya saldosunun (ölkədən miqrasiya axınının azaldılması) formalaşmasına nail
olunmuşdur.
Tədqiqatımızın əvvəllərində də qeyd etdiyimiz kimi, sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması əhalinin sayının
artmasına səbəb olur. Qeyd etdiyimiz bu fikri şəkil 1 vasitəsilə əsaslandıraq.
Şəkil 1. 1960-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında doğum və ölüm əmsallarının müqayisəsi
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Mənbə: Qrafik Azərbaycan Respublikasının Statistika Komitəsinin rəqəmləri əsasında
müəllif tərəfindən hazırlanmışdır
Şəkil 1-dən də göründüyü kimi, 1990-2002-ci illərdə Azərbaycanda doğum əmsalında kəskin azalma
müşahidə olunur. Eyni zamanda da 1990-1995-ci illərdə isə ölüm əmsalında artım hiss olunmaqdadır. Bütün
bunların məntiqi nəticəsi olaraq, 1990-2002-ci illər ərzində Azərbaycanda təbii artım aşağı səviyyədə müşahidə
olunmuşdur. Lakin 2002-2010-cu illər ərzində isə doğum əmsalında sürətli artıma nail olunmuş və bunun da
nəticəsi olaraq həmin dövr üzrə təbii artım səviyyəsi yüksəlmişdir. 2010-cu ildən etibarən doğum əmsalında
azalma müşahidə olunsa da, ölüm əmsalının mövcud səviyyəsinin qorunub saxlanılması əhalinin təbii artımına
ciddi şəkildə təsir etməmişdir (5).
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Eyni zamanda da sosial-iqtisadi inkişafla əhalinin yaş-cins strukturunun əsas göstəriciləri arasında da
müəyyən əlaqə var. Əhalinin yaş-cins strukturu doğumun və ölümün, əhalinin miqrasiya səviyyəsinin uzun
müddət ərzində dəyişikliyinin, demoqrafik fəlakətlərin təsiri nəticəsində formalaşır. Bu və ya digər dövr ərzində
əhalinin yaş strukturunun xüsusiyyətlərini bilməklə doğumun və ölümün, həmçinin digər demoqrafik proseslərin,
bütövlükdə əhalinin təkrar istehsalının gələcək tendensiyası barədə kifayət qədər əsaslandırılmış fərziyyə qurmaq
olar. Bu xüsusiyyətləri bilməklə, iqtisadi və sosial sahələrdəki bir sıra problemlərin əmələgəlmə ehtimalını
qiymətləndirmək, bu və ya digər əmtəə və ya xidmətə olan tələbatı, ayrı-ayrı regionlarda seçkilərin nəticələrini və
s. proqnozlaşdırmaq mümkündür.
Əhalinin yaşa və cinsə görə bölgüsünün təqdimatı üçün ən çox istifadə olunan metod “yaş piramidası” hesab
olunur ki, bu da demoqrafik tarix haqqında təsəvvür yaradır. Azərbaycan Respublikasının əhalisinin yaş
piramidası son yüz ildə doğumun, ölümün və miqrasiya proseslərinin ümumi tendensiyasını əks etdirir,
piramidanın konturları İkinci Dünya Müharibəsinin nəticələri, SSRİ-nın dağılması zamanı 80-ci illərin sonunda və
90-cı illərin əvvəlində ölkədə əhalinin inkişafında yaranmış çətin dövrün nəticələri barədə yaddaşı əks etdirir (4.,
s.246).
Əhalinin yaş-cins strukturu bir neçə prosesin təsirindən formalaşır. Bu proseslər aşağıdakı sxemdə qeyd
olunmuşdur.
Sxem 1. Əhalinin yaş-cins strukturunu formalaşdıran proseslər
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Mənbə: BMT-nin İnkişaf Proqramı. İnsan inkişafı. Tədris vəsaiti. Bakı-2014
Sxem 1-dən də məlum olduğu kimi, əhalinin yaş-cins strukturunu formalaşdıran əsas amillər doğum və
ölümün səviyyəsi, eləcə də əhali miqrasiyasıdır. Belə ki, müəyyən yaş qrupları üzrə əhalinin sayının dəyişməsi
müxtəlif dövrlərdə doğumun və ölümün həcmi əsasında müəyyən olunur. Doğum səviyyəsinin artmasının
davamlı tendensiyası əhalinin yaş strukturunu cavanlaşdırır. Doğum səviyyəsinin tədricən və fasiləsiz olaraq
azalması əhalinin yaşlaşmasına səbəb olur. Doğum səviyyəsinin stabilləşməsi nəticəsində yaş strukturunda
əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermir və doğum göstəricilərinin dəyişməsi yaş strukturunda dəyişkənlik effekti
əmələ gətirir.
Əhalinin yaş-cins strukturunun formalaşmasına təsir edən ikinci (doğumdan sonra) əsas demoqrafik proses
ölüm hesab olunur. Ayrı-ayrı yaş qruplarında ölümün ölkə əhalisinin ümumi yaş strukturuna təsirinin ümumi
sxemini belə kimi xarakterizə etmək olar: Körpə və uşaq ölümünün azalması əhalinin yaş tərkibinin
cavanlaşmasında müstəsna rol oynayır. Eyni zamanda da əmək qabiliyyətli əhali arasında ölüm faktının azalması
əhalinin ümumi kütləsində uşaqların və ahılların payının azalmasına səbəb olur. Yuxarı yaş qruplarında, xüsusən
də 65 və daha yüksək yaşlarda ölümün azalması əhalinin bu kontingentinin ümumi strukturda xüsusi çəkisinin
artmasına səbəb olur ki, bu da bu prosesin bütün sosial-iqtisadi nəticələri ilə əhalinin yaşlaşmasına gətirir (6).
Əhalinin ölüm səviyyəsinin aşağı düşməsi istiqamətində müşahidə olunan əsas pozitiv tendensiyalar
doğulanda gözlənilən ömür uzunluğunun artmasına gətirib çıxarmışdır. Belə ki, 1970-ci ildə Azərbaycanda
doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu 70,9 yaş, o cümlədən kişilərdə 66,8 yaş, qadınlarda isə 74,3 yaş təşkil
etmişdirsə, 1990-ci ildə bu göstərici ümumilikdə 71,1 yaş, o cümlədən kişilərdə 67 yaş, qadınlarda isə 74,8 yaş
səviyyəsində müəyyən olunmuşdur. 1990-1995-ci illər ərzində bütövlükdə Azərbaycanda ömür uzunluğu 69,1
yaşa, o cümlədən kişilərdə 65,2 yaşa, qadınlarda isə 72,9 yaşa bərabər olmuşdur. Sonrakı dövrlərdə isə ölkə
iqtisadiyyatının dinamik inkişafı, həmçinin də əhalinin sosial vəziyyətinin sürətlə yaxşılaşması ömür uzunluğu
göstəricisinə də müsbət təsir etmişdir və 2011-ci ilin nəticələrinə görə doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu 73,8
yaş, o cümlədən kişilərdə 71,8 yaş və qadınlarda isə 76,5 yaş təşkil etmişdir, 2012-ci ildə isə doğulanda gözlənilən
ömür uzunluğu 73,9 yaş, o cümlədən də kişilərdə 71,3 yaş və qadınlarda isə 76,6 yaş təşkil etmişdir. 2018-2019cu illərin statistik rəqəmləri onu deməyə imkan verir ki, bu illərdə Azərbaycanda doöulanda gözlənilən ömür
müddəti ümumilikdə 75,8 yaşa, o cümlədən də kişilərdə 73,3 yaşa, qadınlarda isə 78,2 yaşa bərabər olmuşdur (5).
Doğulanda gözlənilən ömür müddətinin hər bir il üzrə fərqli rəqəmlə müşahidə olunmasının əsas səbəbi məhz
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədardır. Belə ki, dövlətin sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirmiş olduğu
uğurlu islahatlar nəticəsində doğulanda gözlənilən ömür müddətinin əsas göstəriciləri də yüksək rəqəmlərlə ifadə
olunur.
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Əhalinin yaş-cins strukturunun formalaşmasına ciddi dərəcədə təsir göstərən üçüncü amil isə əhali
miqrasiyasının səviyyəsi ilə əlaqədardır. Məlum olduğu kimi, 1990-cı illərdən başlayan Dağlıq Qarabağ
müharibəsi nəticəsində kütləvi şəkildə qaçqın və məcburi köçkünlərin ölkə ərazisini tərk etməsi prosesi
yaşanmışdır. Eyni zamanda da əhalinin maddi rifah halının istənilən səviyyədə olmaması əhali miqrasiyasını
sürətləndirən əsas amillərdən biridir. Nəzərə alsaq ki, əhali miqrasiyasının böyük hissəsini əmək qabiliyyətli əhali
təşkil edir, o halda deyə bilərik ki, əhali miqrasiyasının sürətlənməsi həmin sürətə mütənasib qaydada əmək
qabiliyyətli əhalinin sayının azalmasına gətirib çıxarır. Məhz bu baxımdan da sosial-iqtisadi sahədə tədbirləri
uğurla həyata keçirməklə dövlət, əhali miqrasiyasının azalmasına nail olmağa çalışır.
Nəticə
Aparılan tədqiqat nəticəsində aydın oldu ki, sosial iqtisadi inkişafla əhalinin ölüm və orta ömür müddəti
arasındakı asılılıq mövcuddur. Belə ki, əhalinin sosial-iqtisadi sahədə bütün xidmətlərlə, xüsusən də səhiyyə
xidmətləri ilə təmin olunması, son nəticədə əhalinin ölüm əmsalının azalmasına, orta ömür müddətinin isə
artmasına təkan vermiş olacaq.
Aparılan tədqiqat işi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, əhalinin yaş-cins strukturu doğumun, ölümün və
əhalinin miqrasiyası səviyyəsinin uzun tarixi dəyişikliyinin, bu proseslərin təkamülünün, həmçinin demoqrafik
fəlakətlərin təsiri nəticəsində formalaşır. Əhalinin yaş-cins strukturunu formalaşdıran əsas amillər doğum, ölüm və
əhalinin miqrasiyası amilləridir. Bu amillərin hər biri az və ya çox dərəcədə əhalinin cins-yaş strukturuna təsir
etmək imkan malilikdir.
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MERİ STYUARTIN XX ƏSR ƏDƏBİYYATINDA YERİ
Açar sözlər: Meri Styuart, janr, romantik saspens, tarixi mövzu, mükafat
The place of Mary Stewart in twentieth century literature
Summary
The article observes one of the prominent British writers of the 20th century, Mary Stewart. She occupies one
of the undeniable and the most important places in the development of English literature in the modern era. The
writer is remembered by the reader for her numerous innovative touches in literature. Even in Arthur’s pentalogy,
which reflects the historical period, she skillfully integrated her distinctive features, creating a new view of
accepted norms and skillfully using her imagination, obeying a logical sequence.
Key words: Mary Stewart, genre, romantic suspense, the historical theme, award
Məqalədə XX əsrin görkəmli Britaniyalı yazıçılarından biri olan Meri Styuartdan bəhz olunur. O, müasir
dövrdə ingilis ədəbiyyatının inkişafında danılmaz və əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. Styuart əbəbiyyatda bir
çox yenilikci toxunuşları ilə yadda qalmışdır. O, hətda tarixi dövrü əks etdirdiyi Artur pentaloqiyansinda belə öz
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fərqləndirici xüsusiyyətlərini məharətlə inteqratsiya etdirmiş, qəbul olunmuş normaların əksinə yeni bir baxış
yaratmış və məntiqi ardıcıllığa rayət edərək öz təxəyyülündən ustalıqla istifadə etmişdir.
Giriş
XX əsr ədəbiyyata sözünü demiş, öz dəsti xətti olan, vətənpərvər, yenilikçi, istedadlı, intellektual yazıçı olan
Meri Styuartı töhvə etmişdir. Meri Styuart müasir dövrdə ingilis ədəbiyyatının inkişafında danılmaz və
əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. Britaniyalı yazıçının XX əsr ədəbiyyatında yeri xüsusidir və o, yaradıcılıq
dövründə bir çox janrlarda əsərlər dərc etdirmış və yeni romantik saspens janrının pioneri, kraliçası hesab
edilməklə yanaşı dünyasını dəyişməsinə rəğmən birinciliyini qorumaqdadır. Pamela Reqis “Sevgi Romanının
Təbii tarixi” kitabında yazıçı haqqında bildirmişdir: “…Stewart’s influence extends to every writer of romantic
suspense, for Stewart understood and perfected this hybrid of the romance and the mystery and used it as a
structure for books so beautifully written that they have endured to become part of canon of the twentieth-century
romance novel.” (1, p:143) Maraqlı və həyəcanlı olmaqla yanaşı məntiqi ardıcıllığa da söykənən bu ikili
harmoniyanın gücü yeni axının inkişafına və güclənməsinə də təkan verir.
Yazıçının romantik suspens janrında yazılmış əsərlərinə “Madam, Will You Talk?”, “My Brother Michael”,
“Nine Coaches Waiting”, “Thunder on the Right”, “The Ivy Tree”, “Airs Above the Ground”, “The Moon
Spinners”, “This Rough Magic” və s aiddir. Yazıldığı vaxtdan bu günə qədər üzərindən minilliklər keçməsə də bu
kitablar artıq özlüyündə kalssik və zövqlü tituluna sahibdirlər. “...critics welcomed all her books, describing her as
the First Lady of the Romantic Thriller.” (2) Yazıçı romantik saspens romanlarında kəskin hadisələrin fonunda
insanların psixi vəziyyətini, təbiətin gözəlliyinin, ölümü, törədilən cinayətin səbəblərini və çox məqamları
ustalıqla oxuculara təqdim edir. Oxucuların böyük marağına səbəb olan bu əsərlər günümüzdə də təkrar nəşr
olunmağa davam etməkdədir. “Mary Stewart, the “Queen” of this subgenre, is very satisfactorily high in romantic
appeal and so strong in suspenseful adventure in foreign parts involving both romantic leads as to be the one
author in this category of interest to men as well as women readers.” (3, p.143)
The Herald qəzetinin 23 iyul 2004 tarixli buraxılışında Meri Styuartın “Madam, Will You Talk?” romanının
50 illiyinə həsr edilmış məqalədə britaniyalı jurnalist Melani Rid yazır: “Incontestably, Mary Stewart is a great
woman; an author of class and verve whose elegant, educated suspense stories founded the whole genre of
romantic thrillers. Her work, descended from the mannered prose and suppressed eroticism of Jane Austen and
Charlotte Bronte, was arguably what gave birth to the vast world of late 20th and 21st -century romantic fiction.
She built the bridge between classic literature and modern popular fiction. She did it first, and she did it best.” (4)
Suspens janri ilə məharələ janqlorluq edən yazıçı 1970-ci ildən yazmağa başladığı “Merlin trilogiyası” nda da
kifayət qədər istifadə etmişdir. Raymond H.Thompsonun 14 aprel 1989-cu ildə “Kamelot” proyekti üçün
yazıçıdan müsahibə aldığında “Do you deliberately create suspense so that your reader remains eager for more?”
(5) sualını ünvanlamışdır. Meri Styuart öz növbəsində “No. I’ve written stories since I was three and a half, and I
think you're either born with the storyteller’s flair or you’re not. You can learn much about the craft of writing, but
you either have the storyteller’s flair or you don’t. It's no virtue of mine. It’s just there.” (5) Dünya ədəbiyyatı
tarixində məşhur və yadda qalan yazıçılarla bərabər itib getmiş və xatırlanmayan yazıçılar daim olmuş və
olacaqdıq. Buna səbəb müxtəlif faktlar gətirmək olar, əsaslarından biri də özlüyündən fəraqət edib ya dövrünün
məşhur yazıçılarını və ya klassiklərini təkrarlamağa çalışmaq ya da sadəcə ədəbiyyata sönsuz sevgisi ilə mövcud
qabiliyyətləri arasında yaranan təzad olmuşdur. Styuart həm dövrünun, həm də dövrümüzün tələb olunan və ən
çox kitabları satılan və yüksək qazanc əldə edən yazıçı olmasının başlıca səbəblərindən biri də oxucunun
istəklərindən daha çox öz inandığı həqiqətlərin və düşüncələrin zənginliyini qəhrəmanlarına məharətlə
köçürdməsidir. Meri Styuartı fərqləndirən məhz özünəməxsusluğu və hadisələrin arxasinca gedən yox, hadisələri
arxasınca aparan yazıçı olmasıdır.
Daxili aləmi zəngin olan yazıçı maddi qazancın əsiri olmamışdır. Bunun ən gözəl nümünəsini yazıçının janr
dəyişikliyi etməsində aydın görürük. O bu mövzuya Raymond H.Thompsonun “Kamelot Proyekti” üçün verdiyi
müsahibəsində toxunmuşdur. Kitabın satış müvəffəqiyyətini düşünməyən yazıçı sadəcə olaraq tarixi mövzuda
müraciət etməklə çoxdankı arzusunu həyata keçirtmək istəyirdi. Onun tarixi mövzuya ilk müraciəti 1970-ci ildə
“Büllur mağara” (“The Crystal cave”) adlı romanla ilə olmuş daha sonra 1973-cü ildə “Dərə-təpələr” (“The
Hollow Hills”), 1979-cu ildə “Sonuncu sehrbazlıq” (“The Last Enchantment”) romanını yazaraq “Merlin
Trilogiyası”nı yaratmışdır. Bu silsilə də onun şahəsərlərindən hesab olunur və 1983-cü ildə yazıçı bu silsiləni
davam edərək “Qəzəb günü” (“The Wicked Day”) adlı tarixi roman və 1995-ci ildə “Şahzadə və zəvvar” (The
Prince and the Pilgrim”) adlı tarixi romanlarını yazaraq Artur pentalogiyasını formalaşdırmışdır.
Ədəbiyyat tarixində M.Styuarın Artur pentalogiyasının xüsusi mövqeyi vardır. Yazıçı pentalogiyada
Britanıyanın eramızın V-VI əsrlərində yaşanan “qaranlıq dövrü”nün kral Artur və Merlinin çoxsaylı mübarizələri
sayəsində az müddət də olsa aydınlığa qovuşmasını qələmə almışdır. Yazıçının tarixi mövzuya olan istiqaməti
üzrə dissertasiya mövzuları işlənir və tənqidçilərin yüksək rəyini qazanır. “Meri Styuartın tarix fəlsəfəsi və Artur
pentaloqiyasının janr sintetizmi” üzrə 2007-ci ildə Yakutskda dissertasiya müdafiə etmiş Andrey Anisimov yazır
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“<…> М.Стюарт, в первую очередь, руководствуется чувством соразмерности и сообразности. Опираясь
на легенды и исторические хроники, М.Стюарт остается художником, для которого гораздо важнее
воскресить дух и характер эпохи путем художественной интерпретации, чем привести сухие
исторические факты, пересказать легенду.” (6, p:114)
Harold Herman “Meri Styuartın Merlin Trilogiyasındakı Qadınlar” məqaləsində bizim eranın V-VI əsrlərində
yazıçının qadına olan münasibətini belə ifadə etmişdir. “Rejecting the traditional role of women as merely sex
objects and mothers, Stewart admires strong-willed women who seek other positions in society to fulfill their
lives.” (7, p:108) İqreyn, Morqauza, Morqana, Rovena timsalında xeyiri və ya şəri təmsil etməsindən daha çox
ambitsiyalı, istədiyini bilən, və qadınsı kövrəkliklərinin və hisslərinin qulu olmaqdan daha çox hisslərini qul edən
güclü qadın surətlərinin bədii formada təsvir edir. Ümumiyyətlə yazıçı bütün əsərlərində xanımlara xüsusi dəyər
verməsi ilə seçilir. Ədib Romantic saspens romanlarında zərif, öz düşüncəsinə sahib, intellectual, təhsilli, cəsur,
qərarlı, inadkar xanımları təsvir etməsi ilə seçilir.
Styuartın yaşadığı XX əsir çox saylı müharibələrə şahid olmuş və insanları mənən və fiziki cəhətdən çox
yormuş, sonsuz sayda itkilərə qarşılaşdırmışdır. I Dünya Müharibəsi dövrü dünyaya göz açmış yazıçının ailəsi də
öz növbəsində müharibənin yaratdığı mövcud çətinliklərlə üzləşmişdir. Artıq II Dünya Müharibəsi başlandığı
dövrdə isə yazıçının 23 yaşı var idi və o müəllimlik fəaliyyətini davam etdirir ixtisasına uyğun olmayan fənləri də
tədris edirdi. “...she worked at night for the Royal Observer Corps, whose members reported aircraft movements
and gave locations of crashed planes or those in distress.” (8, p:4) Nəhayət 1945-ci il Dünya bu fəlakətdən azad
olur və hər şey yavaş-yavaş normallaşmağa başlayır. Bu tarixi qələbə gününü qeyd etmək məqsədi ilə Darem
qalasında keçilirəl kostyum mərasimində yazıçı həyat yoldaşı olacaq Frederik Henri Styuartla ilk dəfə tanış olur
və hardasa 3 ay sonra onlar evlənir və onların kəbinini kilsədə Meri Styuartın atası keşiş Frederik Albert Rainbou
kəsir. Yazıçı həyat yoldaşı ilə qeyri adi tanışlığını belə yada salır. “He was not hard to spot; he was the chap
wearing a girl’s gym tunic and a red ribbon in his hair. He looked quite dreadful, but he had a lovely voice.” (9)
Dövrünün aparıcı ziyalılarından olan professor Frederik Styuart öz sahəsi geologiya üzrə sözünü demiş
mütəxəssisdir. “Sir Frederick Stewart,...spearheaded the creation of the specialist laboratory whose techniques
were seized upon by both Nasa, for the analysis of lunar rock samples, and early pioneers of the North Sea oil
industry.” (10) Həyat yoldaşı Frederik Henri Styuartla intellektual səviyyədə bərabər olan Meri Styuart müxtəlif
tarixi və gözəl yerlərə səyahətlər edər və yazdığı əsərlərdə gördüyü yerləri də əks etdirərdi. Yazıçı əsərlərində
Yunanıstan, Krit adası, Korfu adası, Skay adası, Provans, Avstriya, Vyana, Livan, Vusterşir, Uiltşir və s yerləri
canlandırır.
Yaradıcılıq yolu son dərəcə zəngin olan Meri Styuart romantik saspens subjanrına, tarixi romanlara, uşaq
ədəbiyyatına və şeirə müraciət etmiş və əsil müvəffəqiyyətli yazıçı həyatı yaşamışdır. Yazıçı “Call me at Tenthirty”, “The Lord of Langdale”, “Lift from a Stranger”, “The Crime of Mr.Merry” radio tamaşalarını da qələmə
almışdır.
Meri Styuart 1960-cı ildə “My brother Michael” romanına görə “Gümüş xəncər” (“Silver Dagger Award”),
1965-cü ildə ən yaxşı mistik roman olaraq “This Rough Magic” və 1966-cı ildə ən yaxşı mistik roman olaraq
“Airs above the ground” “Edgar Award”la, 1971-ci ildə “Crystal Cave” romanına görə həm “Frederick Niven
Prize”, həm də “Mif-poetik fentezi” (“Mythopoeic Fantasy award”), 1974-cü ildə uşaqlar üçün yazdığı “Ludo and
the Star Horse” görə “Scottish Arts Council” və “The Hollow Hills” romanına görə də Mif-poetik fentezi
(“Mythopoeic fantasy Award”) mükafatları ilə təltif olunur.
1968-ci ilə Kral İncəsənət Cəmiyyətinin (“Royal Society of the Arts”) üzvü seçilir, 1996-cı ildə “Malice
Domestic” və 2006-ci ildə “Şotlandiya Parlamenti” (“Scottish Parliament”) tərəfindən “Ömür boyu nailiyyət”
(Lifetime Achievement Award) mükafına layiq görülür. 2009-cu ildə öz bitirdiyi və vaxtı ilə tədris etdiyi Darem
universiteti tərəfindən ən yüksək akademik mükafat olan “Doctor of Letters” ilə təltif olunmuşdur.
2014-cü ilin may ayının 9-da 97 yaşında dünyasını dəyişmış yazıçı 1992-ci ildə nadir müsahibələrindən biri
olan Şotland televiziyasının “Off the Page” proqramında aparıcı Jeni Braunun ünvanladığı “How do you feel
about the lifestyle of being a writer?” (11) sualını yazıçı bu cür cavablandırır “You mean shutting oneself away in
a study for hours at a time? Oh I love that! I mean, I’m a loner, and you have to be, I think. It’s a very lonely life
and a very hard one. There’s… you have to forget about social life while you’re writing a book, and then of
course when you’re not writing a book and you’re doing nothing, social life has forgotten about you so you just
there you are, and you start another book in self-defence.” (11)
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AZƏRBAYCAN XALQININ MİLLİ TƏFƏKKÜRÜNDƏ “NOVRUZ”
Açar sözlər: Azərbaycan, Novruz bayramı, həmrəylik ənənəvi mədəniyyət, simvol
“Novruz” in the national mentality of the Azerbaijani people
Summary
The article mainly deals with the historical background of the holiday and its position in the welfare and
values system of people. Novruz Holiday is an integral part of the national mentality of the Azerbaijanis. Novruz
holiday is the collection of values accepted as a national ethnic event in Azerbaijani traditional culture. Also some
issues regarding Novruz genesis were investigated in the article. Since centuries the establishment of Novruz
holiday has kept individual historians, etnographers, folklorists, even writers, philologists thinking, and caused
various discussions on this topic.
Key words: Azerbaijani, Novruz Holiday, solidarity, traditional culture, symbol
Giriş
Antik dövrdə bayramlardan geniş bəhs edən filosoflardan Platonu (e.ə 427-347) və Aristoteli (e.ə 384-322)
xüsusi qeyd etmək olar. Platon “Qanunlar” əsərində musiqi, rəqs, nağıl və bayramları əlaqədə götürür, bayramları
bədii mədəniyyətin inteqral hadisəsi, əməkdən azad olan insanların nailiyyəti, asudə vaxtın-xüsusi bir halı sayırdı.
Платон (1972: 117)
Dünyavi hadisələrlə daha çox bağlı olan, Platonun ideyalar aləmini tənqid edən Aristotel isə bayramları real
zövq, həzz, insanların şadlıq və şənlik hissi ilə bağlayırdı. Onun “Siyasət” əsərində bayramlar maarifə, tərbiyəyə
aid hadisələr kimi qiymətləndirilir, asudə vaxtın yüksək forması sayılırdı. Аристотел (1941: 355-361)
Novruz bayramı zəngin tarixə malik olub, Azərbaycan xalqının etnopsixoloji yaddaşında daim aktual olaraq
qalmışdır. Novruz ənənələrinin bərpasında, Novruz nəğmələrinin, oyunlarının, tamaşalarının, etiqad və inamlarının,
ayin və mərasimlərinin, süfrə adətlərinin və s. toplanmasında böyük əməyi olan Azad Nəbiyev Novruzun millimənəvi münasibətlərdə tutduğu yeri və rolunu səciyyələndirərək yazmışdır: “Xalqımızın min illərdən bəri el arasında
yaşayan elə bayramı var ki, yaranarkən nə bir sözünü, nə bir nəğməsini yazıya alıblar. Ulu qaynaqlardan süzülüb
gələn bir-birindən şux, oynaq, lətafətli bu bayram nəğmələri daha erkən görüş və təsəvvürlərlə bağlı ayinlər,
etiqadlar, adət-ənənələr, mərasimlər, tamaşalar nəsillərin yaddaşında yaşayaraq qərinələr aşmış gəlib bu günümüzə
qədər çatmışdır. Xalq, bayramın pozulmuş ahəngini cilalamış, onu rəngarəng oyunlar, açıq havada keçirilən meydan
tamaşaları, yallılar və coşqun rəqslərlə bəzəmiş əzizləmişdir. Xalqımızın belə böyük bayramlarından biri də
Novruzdur. A.Nəbiyev (1989:7) Azərbaycan folklorşünaslığında ərəb mənşəli söz olan “mərasim” termini ilə
bərabər, ingilis mənşəli söz olan “ritual” termini də işlədilir. Hər iki söz eyni mənanı bildirir. İngilis alimi Viktor
Terner ritual (mərasim) anlayışı haqqında deyir: Ritual – jestləri, sözləri, obyektləri əhatə edən hərəkətlərin
stereotipik ardıcıllığıdır, xüsusi olaraq hazırlanmış yerdə icra olunur, icraçıların maraq, məqsədlərinə uyğun olaraq
fövqəltəbii qüvvə və varlıqlara təsir etmək üçün təyin olunur. Тернер В (1983: 32)
Elmi araşdırmalarda Novruz bayramının yaranma tarixinin çox əski çağlara dayandığı, ibtidai mədəniyyət
dövründə formalaşması haqqında mülahizələr çoxdur. Tədqiqatçıların bir hissəsi Novruz bayramını zərdüştlüklə
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əlaqələndirir. Bu qarşılaşma zamanı belə aydın olur ki, həm zərdüştlükdə, həm Novruz bayramında günəş
müqəddəs sayılır. Belə bir müqayisə də düzgün hesab olunmur, çünki “yel çərşənbəsi” də küləyin müqəddəsliyini
bildirir.
Paşa Əfəndiyev bu sahədə apardığı araşdırmada belə qeyd etmişdir. “Novruz” Zərdüştlükdən çox qədimdir.
Çünki, “günəşin müqəddəs sayılması təbii odun müqəddəs sayılmasından əvvəldir”. P.Əfəndiyev (1992: 90)
Novruz bayramının müasir dövrə qədər unudulmayan adətlərindən səməni göyərdilməsi, tonqal qalanması,
çərşənbələrdə ailənin hər bir üzvünün adına şam yandırılması, qəbirstanlığa gedib ziyarət etmək və s. sadalamaq
olar. Məzar üstə getmək adəti mütərəqqi hadisədir. Bu ənənə uluların, babaların, ataların bir sözlə mərhumların
xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq yerinə yetirilir. Azərbaycanın bəzi bölgələrində bu ayin son çərşənbə axşamı,
Bakı və Abşeron əhalisi arasında isə ənənəvi olaraq bayram axşamı icra olunurdu. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi
xeyrli iş hesab olunsa da, bu ayin zamanı icra olunan proseslərin müsbət və mənfi tərəfləri də vardır. Müsbət
tərəfləri yaşıllıq salmaq, abadlıq işləri aparmaq, mərhumun ruhuna dualar oxumaq və s hesab olunur. Mənfi tərəf
isə Novruz bayramının əsas atributlarından hesab olunan şirniyyatların məzar üstünə yığılması adətidir. Müasir
dövrdə bu ənənəyə riayət edənlər demək olar ki, azalmışdır.
Etnik özünüdərkin simvolikasını təşkil edən zəngin və eyni zamanda xeyirxahlıq təcəssünü olan Novruz
bayramı əksər azərbaycanlılar tərəfindən etnosun əsas komponenti kimi qavranılır. Bu bayramın təşkilində
mövcud olan ayin və mərasimlərin əksəriyyəti etnos üçün həmrəylik rolunu oynayırdı.
Bayram bütövlükdə müqəddəs dəyərlərlə bağlıdır. Heç təsadüfi deyildir ki, bu bayramda xalqın hər bir
üzvü kiçikdən böyüyə qədər hamı iştirak edir. Uşaqlar çərşənbələrdə papaq atırlar, tonqal üstündən hoppanırlar,
gənclər xüsusilə qızlar Novruz fallarına baxır, analar, nənələr şirniyyatlar hazırlayır. Bir sözlə bayram
cəmiyyət üzvlərinin hər birinə aid olur. Heç kəs Novruzdan kənarda qalmır.
Azərbaycan xalqı milli mənəvi mədəniyyətin tərkib hissəsi olan ailə dəyərləri, milli bayramları daim qoruyub
saxlamışdır. Müxtəlif dövrlərdə illərlə başqa ölkələrin tərkibində olsa belə xalq milli xüsusiyyətlərini itirməmişdir.
Xalqın milli bayramı olan Novruz assimilyasiyaya məruz qalmamış, daha da təkmilləşərək həm dövlət, həm də
cəmiyyət tərəfindən təntənəli surətdə qeyd olunur. Bu isə keçmiş ənənələrə qayıdış, yeni adətlərin isə qədimdə
mövcud olan elementlər üzərində qurulması deməkdir. Bu baxımdan hal-hazırda su, od, yel, ilaxır və ya torpaq
çərşənbələri xalq arasında müxtəlif adlarla tanınır.
Yoloğlu Güllü “Mərasim nəğmələri” adlı tədqiqatında Novruz çərşənbələrinin digər adlarını da xüsusi qeyd
etmişdir. 1) Yalançı çərşənbə (əzəl, kül), Xəbərçi Çərşənbə cıdırçı, müjdəçi, muştuluqçu, gül, 3) Qara çərşənbə
(ölülər çərşənbəsi, ölülər bayramı); 4) Axır Çərşənbə (ilin, ayın axır çərşənbəsi) Y.Güllü. (2009: 139)
Novruz bayramının milli-mənəvi dəyər kimi Azərbaycan xalqının həyatında yerini çox gözəl bilən Heydər
Əliyev ümumiyyətlə milli-mənəvi dəyərlərə böyük əhəmiyyət verirdi. “O dəfələrlə qeyd etmişdir ki, xalq öz
mədəniyyətinə, milli mənəvi dəyərlərinə görə tanınır: “Milli ideologiyamızın əsas tərkib hissəsi bizim millimənəvi dəyərlərimizdir. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaşayışında,
fəaliyyətində formalaşıbdır. “Milli-mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz”
(Novruz Bayramı Ensiklopediyası, 2008: 71)
Böyük Çillənin başlandığı günü yəni 22 dekabrı bəzən Çillə bayramı da adlandırırlar. Həmin günün gecəsi ilin
ən uzun gecəsi olduğundan buna Çiilə gecəsi də deyirlər. Çillə gecəsinin axşamı adamlar qışdan qorxmadıqlarını
bildirmək üçün tonqallar yandırır, onun üstündən hoppanır, tonqalın ətrafında rəqs edir, əyləncəli oyunlar,
tamaşalar göstərirlər. Böyük çillənin şərəfinə hər evdə açılmış süfrəyə cana istilik gətirən, dadlı, ləzzətli yeməklər
qoyulur. Böyük çillə süfrəsində ən sayılıb seçiləni, yaydan məhz bu gün üçün saxlanılan çillə qarpızı idi. Çillə
qarpızını, adətən evin böyüyü kəsir. Çillə qarpızının tumları yığılıb saxlanılır. İnama görə əgər qarpızın tumları
atılarsa, onda qarşıdakı ildə məhsul bolluğu olmaz. (Novruz bayramı ensiklopediyası, 2008: 10-11)
Tədqiqatçıların apardığı araşdırmalara görə çillənin kəsilməsi ilə bağlı ayinlərin əksəriyyəti məhz
Novruz bayramı zamanı icra olunurdu. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi mədəniyyətinin bariz nümunəsi
sayılan Novruz bayramı bir çox ayinləri özündə birləşdirir. Bunlara folklor (mərasimlə bağlı şeirlər, alqışlar,
tapmacalar) arxaik adət ənənələr, oyun tamaşalar, zəngin məişət mərasimləri, süfrə məişəti ənənələri kimi
saysız dərəcədə zəngin ənənələr aid edilir.
Hər bir bayramın keçirilmə vaxtı olduğu kimi Azırbaycanda Novruz bayramı konkret olaraq 20, 21
mart tarixində qışın sonu– yazın başlanğıcı ərəfəsində qeyd olunur.
Nəticə
Azərbaycan Respublikasının öz müstəqilliyinə qovuşması ilə “Novruz bayramı” da milli əsarətdən xilas oldu.
Əslində, Novruz milli müstəqilliyin bayramına çevrildi. Novruz bayramı insanların təkcə sevindiyi, şadlandığı,
yazı – yeni ili qarşıladığı şənlik deyildir. O, minilliklər, əsrlər boyunca xalqın milli birliyini, milli bütövlüyünü və
milli dövlətçilik düşüncəsini qoruyub, yaşadıb. Novruzun Müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğuna verdiyi
töhfələr bunu bir daha sübut etməkdədir. Bu bayram Azərbaycan mədəniyyətini bütün dünyada tanıtmaqda və ona
76

böyük şöhrət gətirməkdədir. Novruz bayramı 2009-cu ilin sentyabrında YUNESKO-nun dünya xalqlarının
qorunan qeyri-maddi mədəni irsi siyahısına daxil edilmişdir.
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The importance of using effective communication tools to regulate interpersonal relationships
Summary
Every family should mobilize its forces to make a living in the community. There is always a mutual
understanding between husband and wife in order to create a healthy psychological environment in the family.
There are many ways and means to regulate relationships. One of them is the use of effective communication
tools. At the same time, the parties can achieve harmony in the family environment by knowing each other's
languages of love.
Key words: family, neuro linguistic programming, attitude, communication, the language of love
İnsan sosial bir varlıqdır. Cəmiyyətin ən kiçik birliyi olan ailə də sosial quruluşun ən vacib hissəsidir. Buna
görə də insanlar arasında münasibətlər getdikcə artır və sosial problemlərin başlanğıc nöqtəsi olaraq ailə ön plana
çəkilir. Bəşəriyyətin mövcudluğu boyunca ailə həmişə sosial inkişaf və dəyişikliklərə baxmayaraq var olmuş,
olmağa da davam edəcəkdir. İnsan orqanizminin əsasını hüceyrələr təşkil edir. İnsan bədəni hüceyrələrin ahənglə
bir arada toplanmasından ibarətdir. Ailəni də insan orqanizminə bənzətsək, bu orqanizmin həyatını davam etdirə
bilməsi üçün tərəflərin qarşılıqlı tarazlıq vəziyyətində olması vacibdir. (1, s.18) Ailə üzvlərinin qarşılıqlı
münasibəti və ünsiyyətindəki çətinliklər, rol bölgüsünün düzgün yerinə yetirilməməsi və ya səhv
müəyyənləşdirilməsi, qarşılıqlı anlaşmaya tabe olmamaq ailə daxilində kök salmış mövcud tarazlığı pozur və
problemlər özünü göstərməyə başlayır. Ailənin universal bir tərifini vermək çox çətindir. Ümumiyyətlə
götürdükdə ailə-nəsil artırma, mədəniyyətləri, mənəvi dəyərləri nəsildən-nəslə ötürən, uşaqları sosiallaşdıran və
gələcəyə hazırlayan, iqtisadi, biopsixoloji ehtiyacların yerinə yetirildiyi bir qurumdur. Ailə daxilində
sosiallaşmağa başlayan uşaq cəmiyyətdə mədəniyyətin ən kiçik daşıyıcısına çevrilir. Bir çox sosioloqlar ailənin
cəmiyyətin aynası olduğu barəsində də həmfikirdirlər. Cəmiyyət sürətlə inkişaf edir. Bu sürətli inkişaf ailənin
struktura da təsir göstərir. Artıq ənənəvi ailə modelindən müasir ailə modelinə keçid sürətlənir. Ailələrdə
nuklearlaşma prosesi özünü göstərir. İnsanlar zamanlarının böyük bir qismini ünsiyyət quraraq keçirirlər. Ancaq
mükəmməl ünsiyyət düşünüldüyü qədər asan və kortəbii baş verən proses deyil. Müsbət və təsirli ünsiyyət
qurmaq istəyiriksə qarşımızdakı insanın duyğu, düşüncə və davranışlarını nəzərə alaraq, empatiya quraraq və
həssas yanaşaraq istədiyimiz nəticəni əldə edə bilərik. Çünki ailə daxilində qurulan müsbət və təsirli ünsiyyət
zaman keçdikcə bütün cəmiyyəti öz təsiri altına alan vacib, önəmli ünsürdür.
Ailə daxilində ünsiyyət dedikdə tərəflərin bir-birinə verbal və qeyri-verbal yollarla, jest və mimikalarla ötürülən
informasiyalar nəzərdə tutulur. Çünki fərdin ilk təcrübəsini qazandığı, davranışlarını müəyyənləşdirdiyi yer ailəsidir.
Ailə üzvlərinin (ərlə-arvad) şəxsi xüsusiyyətləri, davranış formaları uşaqların da şəxsiyyətinin inkişaf etməsinin bir
hissəsini təşkil edir. Bu zaman cəmiyyətin bir parçası olacağını düşünən uşaqlar nümunə götürəcəyi modelə ehtiyac
hiss edərlər. Valideynlərindən hansınısa təqlid etməyə başlayarlar. Göstərilən xüsusiyyətlərin inkişaf etməsi isə
ancaq ailə üzvləri arasında mənalı, müsbət, anlaşıqlı ünsiyyət olduğu təqdirdə mümkündür. Effektiv ünsiyyətdən
istifadə edən ailələrin uşaqları daha özünəinamlı və xoşbəxt bir şəxsiyyətə malik olurlar. Belə uşaqlar duyğularını
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daha sərbəst ifadə edə bilmə bacarığı da qazanırlar. Əyər ünsiyyət yaxşı qurularsa insanlar qarşısındakının da duyğu
və düşüncəsini anlayarlar. Sözlü ünsiyyət zamanı səsin intonasiyası, vurğusu, pauza, səsin tonu, sürəti və s. kimi
xüsusiyyətlər insanın nə söylədiyini anlamağa imkan verir. Verbal ünsiyyətin bu gücündən fərqli olaraq insan
münasibətləri yalnız sözlərlə həyata keçirilmir. Ünsiyyətin qeyri-verbal vasitəsi də münasibətlərin səmərəliliyinə öz
töhfəsini verir. Eyni söz fərqli tonda, fərqli jest və mimikalarla fərqli mənalar kəsb edə bilər. Danışan insan
dinlənildiyini çox zaman bilir, ancaq doğru anlaşılıb – anlaşılmadığından əmin ola bilmir. Effektiv ünsiyyətin
gerçəkləşməsi üçün fəal dinləmənin olması əsas şərtdir. Əsas təlimatların düzgün yerinə yetirilməsi effektiv ünsiyyət
qurmağa zəmin yaradır. Eşitdiklərinə münasibət bildirmək, həqiqi problemin nə olduğunu anlayana qədər qarşı
tərəfə mənfi reaksiya verməmək, danışarkən göz təması qurmaq və onu anladığını ifadə edən təsdiqləyici sözlər
işlətmək fəal dinləməyə aiddir. Danışarkən sıranın ona gəlməsini gözləmək, söylənilənlərin başa düşüldüyünü
yoxlamaq, hərdənbir “Bəli, başa düşürəm” kimi cümlələr işlətmək ünsiyyətdə olan adamın özünü rahat hiss
etməsininə şərait yaradır. Ünsiyyət zamanı fəal dinləmə gərginliyi azaldacağı üçün qarşı tərəfin özünü rahatca ifadə
etməsini, problemlə bağlı daha çox məlumatı paylaşmasını təmin edir. Bu zaman danışan şəxs öz probleminin
mahiyyətinə daha yaxşı bələd olur, onun həlli yolunu tapır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, uğurlu ünsiyyət
sadəcə özünü mükəmməl ifadə etmək deyil, birlikdə yaşayan insanların bir-birini dinləmələri və anlamalarıdır. Öz
duyğu və düşüncələrini açıq və dürüst bir şəkildə dilə gətirə bilən ailə üzvləri problemlərini həll etmə şansını da
qazanırlar. Günümüzdə bir çox ailə nəinki effektiv ünsiyyət vasitələrindən istifadə edir, əksinə ailələrin ən əsas
problemi elə ünsiyyətsizlikdən qaynaqlanır. Münasibətlərin istənilən məcrada getməməsi, ata-ananın boşanması
uşaqlarda bir çox davranış problemlərinin yaranmasına səbəb olur.
Tədqiqatlar göstərir ki, uyğun bir dillə ünsiyyət qura bilən ər-arvad arasında duyğusal əlaqələr daha güclü
inkişaf edir. (5, s.56) Ailədə xoşbəxtlik, sevgi, öfkə, üzüntü, kədər, qəm və qorxu kimi duyğuların qarşılıqlı
şəkildə bir-birinə ötürülməsi effektiv ünsiyyət baxımından önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu zaman həmin
ailələrdə bir-birinə dəstək olmaq, əməkdaşlıq, paylaşmaq kimi münasibətlər özünü göstərir. Uşaqların inkişafı
üçün bu cür sağlam mühitin formalaşdırılması zəruridir. İnsanlar sevildiyi zaman özlərini daha dəyərli hiss edərlər
və bu hisslər qovşağında onlar ozünə və başqalarına zərər verə biləcək bütün davranışlardan çəkinərlər. Eyni
zamanda təsirli ünsiyyət qura bilmək ailə üzvlərinin şəxsi ehtiyaclarını qarşılamaq və hədəflərinə çatmağını təmin
etmək üçün də gərəklidir.
Qarşımızdakı insanın sözləri ilə mimikaları arasındakı ziddiyyət bizim üçün çox böyük məna kəsb edir. (6,
s.18) Danışarkən tək bir kəliməylə küsgünlük və ya barış yaratmaq mümkündür. Harmoniyanı qoruya bilməyən
ailələr dağılmağa meyillidirlər. Münasibətlərin qorunub saxlanılmasında sözlü ünsiyyyətdən çox, sözsüz qeyriverbal ünsiyyət daha çox əhəmiyyətlidir. Hətta ötürülən informasiyanın 60-70 %-ni sözsüz kommunikasiya
vasitələri təşkil edir. Çünki sözsüz ünsiyyət zamanı məlumat ötürülməsindən ziyadə duyğular, jest və
mimikaların, digər ünsürlərin ötürülməsi prosesi baş verir. Hətta bəzən bir baxış danışmaqdan çox məna ifadə edə
bilər. Hər birimiz praktikamızda müşahidə etdiyimiz bir vəziyyətə diqqət edək: Ana övladının bəyənmədiyi bir
davranışı yerinə yetirdiyini gördükdə gözlərini böyüdərək ona baxması həmin anda danışmaqdan daha çox təsirli
ola bilir.
Azərbaycanda ilk dəfə dissertasiya işi kimi tədqiq olunan “Ailədaxili münasibətlərin tənzimləsində
Neyrolinqvistik proqramlaşdırmadan istifadənin psixoloji əsasları” mövzusu da məhz NLP texnikalarından
istifadə etməklə, onun əsas anlayış və prinsiplərinə istinad etməklə ailə daxilində olması vacib olan anlayış və
sevgi mühitinə dəstək göstərəcək və tərəflərdə problemləri həll etməkdə yeni baxış bucağını formalaşdıracaq.
Əyər diqqət yetirsək görərik ki, insanlar bir iş qaydasında getmədikdə işi, ya da kimsə istənilən nəticəni əldə
etmədikdə isə şəxsiyyət pislənir, onlar haqqında neqativ fikirlər səsləndirilir. Yəni ümumiləşdirilmə aparılır,
“onsuzda bütün işlər mənasızdır və ya sən düzələn deyilsən, səndən adam olmaz, hansı işi bacarmısankı” kimi
fikirləri tez-tez eşidirik. Halbuki NLP-nin əsas anlayışlarında ümumiləşdirməyə münasibət mənfidir. Fikrimizi
sadə bir misalla izah edək: Yeniyetmə övladı olan ailədə uşaq imtahandan az bal toplayır, valideynləri ona deyir:
“Sənin hazırlaşmağın üçün bu qədər pul ödəyirik, əziyyət çəkirik, sənsə oxumursan” Filankəsin uşağın görürsən,
nə yaxşı övladdır, ən yüksək balı da toplayıb”. Bu cümlə həmin yeniyetməyə 2 cür təsir göstərə bilər.
1-ci halda günümüzün acı gerçəyi kimi işıqlandırılan yeniyetmə intiharına səbəb kimi. Bu hal yeniyetmənin
oxumağa marağının azalması, bacarıqlarına inanmaması, gələcəyə olan ümidinin azalması, daxili vicdan hissi
keçirməsi, insanlardan uzaqlaşıb tənhalığa meyl etməsi, risk qrupuna aid olan insanlarla dostluq etməsi, referent
qruplara qoşulması, ailədə görmədiyi isti münasibəti kənarda axtarması zəminində baş verir.
2-ci halda isə yeniyetmə bu sözlərdən təsirlənir, çox oxuyur, daha yüksək nəticələr əldə edir, uğur qazanır.
Ancaq valideynlərinə qarşı emosional bağlılığı azalır. Emosional zəkanın mühüm tədqiqatçılarından sayılan
amerikalı psixoloq və jurnalist Daniel Golemana görə duyğular ibtidai dövrlərdə insan növünün yaşaması və sağ
qalması üçün ən əhəmiyyətli faktor olmuşdur. Son illərin araşdırmaları və ortaya çıxan minlərlə təkzibolunmaz
fakt göstərir ki, yüksək intellekt səviyyəsi insan potensialının düzgün təyin edilməsi üçün kafi deyildir. Xüsusən
də, emosional zəka məhfumunun ortaya çıxması ilə bu mübahisələr güclənmiş və insanın kəşf olunması
istiqamətində yeni cığırlar açılmışdır. Məşhur amerikalı psixoloq David Wechsler 1940-cı ildə nəşr etdiyi bir
əsərdə insan qabiliyyətlərini intellektual olan və intellektual olmayanlara ayırmışdı. İntellektual olmayan
qabiliyyətlər şəxsi və sosial qabiliyyətləri əhatə edirdi. Onun fikirlərinə görə insanın həyatdakı uğurlarını məhz
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intellektual olmayan qabiliyyətlər müəyyən edir. Emosional zəkası zəif insan bir problem qarşısında
düşünür:“Ah, mən bu çətin problemin öhdəsindən axı necə gələ bilərəm?”. Emosional zəkası güclü insanın isə
eyni problem qarşısında yanaşması fərqlidir: “Görəsən, bu problemi asanlaşdırmaq üçün nə edə bilərəm?”. Bu
misalda olduğu kimi güclü insanın lüğətində hər zaman “asan” kimi pozitiv düşüncələr, digərinin lüğətində isə
“çətin” kimi neqativ düşüncələr yer alır. Hər şey düşüncənin yaranması ilə başlayır. Düşüncə duyğunu, duyğu da
hərəkəti doğurur. Yuxarıdakı misalda 2-ci halda emosional bağlılıq azalarsa aşağıdakı emosional kompetensiyalar
inkişaf edə bilməz.
Özünü tanıma – duyğuların dərk olunması;
Qarşındakını tanıma – empatiya;
Dinləmək və ünsiyyət bacarığı;
Sosial məsuliyyət;
Müstəqil ola bilmə;
Motivasiya – daxili motivasiya;
Öz gücünə inanma, daxili dünyası ilə ahəng içərisində yaşama;
İradəli olma;
Stresə davamlılıq;
Problem həll edə bilmə;
Özünü aktuallaşdırma;
Optimist – nikbin olma;
Elastiklik – uyğunlaşma bacarığı;
Xoşbəxt olma.
Yeniyetmə artıq anlayır ki, mən necə olur olsun valideynlərimin etimadını qazanmalıyam. “Malı” şəkilçisi ilə
bitən cümlələr isə zamanla yeniyetmədə stress faktoru kimi çıxış edə bilir. O, nə üçün yüksək bal toplayıb qəbul
olmağını tam dərk edə bilmir. Nəticədə peşəsini sevməyən, öz arzularını arxa plana atan, sadəcə valideynlərinin
istəklərini yerinə yetirmək üçün “yarış atı” kimi öz rəqiblərini geridə qoymağa çalışan, əslində bacarıqlı, ancaq
çarəsiz insan profilləri ilə qarşılaşırıq.
Yaxınlarınıza bəslədiyiniz sevgini onların anlamadığı bir dillə ifadə etsəniz, sevgi göstərdiyinizi anlamaları
asan olmayacaq. Bu, 2 ayrı-ayrı dili danışdığınız üçün baş verəcək. Əgər sevgimizi təsirli bir şəkildə bildirmək
istəyiriksə, onun əsas sevgi dilinin nədən ibarət olduğunu öyrənməyimiz vacibdir. Dilçilik sahəsində böyük dil
qrupları vardır: Yapon, çin, ingilis, yunan, alman, fransız dilləri kimi. Çoxumuz ana – atamızın, bacı-qardaşımızın
dilini öyrənərək böyüyürük. Bundan sonra səy göstərərək digər dilləri də öyrənə bilərik. Ən yaxşı öz ana dilimizdə
danışır və başa düşürük. Bu dildə danışarkən özümüzü çox rahat hiss edirik, 2-ci bir dili nə qədər çox istifadə
etsək o dildə ünsiyyət saxlamaq daha rahat olur. Əgər biz və qarşımızdakı insan yalnızca bir-birindən fərqli ana
dillərində danışsaq ünsiyyətimiz məhdudlaşaca, jest, mimika və işarə dili ilə danışmağa məcbur olacağıq.
Göründüyü kimi ünsiyyət yaranır, ancaq çətin. Dil fərqi mədəniyyətin də önəmli bir parçasıdır. Mədəniyyətlər
arasında səmərəli ünsiyyət qurmaq istəyiriksə ünsiyyət qurmaq istədiyimiz insanın dilini öyrənməliyik. Sevgi də
belədir: Sizin sevgi dilinizlə həyat yoldaşınızın sevgi dili Çin dilinin ingilis dilindən fərqli olduğu qədər
müxtəlifdir. Belə ki, siz sevginizi ingiliscə nə qədər ifadə etməyə çalışsanız da, əgər həyat yoldaşınız çin dilində
anlayırsa bir-birinizi necə sevdiyinizi bilməyəcəksiniz. Garry Chapmana görə 5 sevgi dili vardır.
1. Fiziki təmas – Qucaqlaşmaq, öpmək, toxunmaq, bu kimi davranışlar şəxslərin sevildiyini hiss etməsi
baxımından çox əhəmiyyyətlidir.
2. Xoş sözlər söyləmək – Ailə üzvlərindən hər birini etdiyi yaxşı davranışlara görə tərfiləyin.
3. Hədiyyə alış-verişi – Vaxtaşırı ona özünü dəyərli hiss etdirəcək kiçik hədiyyələri xoş sözlər deyərək təqdim
edin.
4. Birlikdə vaxt keçirmək – Bir evdə olmaq heç də birlikdə olmaq demək deyil. Heç olmasa hər gün müəyyən
qədər ortaq fəaliyyəti birgə icra edin.
5. Xidməti davranış göstərmək – Buraya qulluq etmək, onun bəyənəcəyi işləri görmək aiddir. (2, s. 78)
Nəticə etibarilə demək olar ki, bütün problemlərin həlli sağlıqlı və təsirli effektiv ünsiyyət qurulması ilə
başlayır. Onu da unutmaq olmaz ki, insanlar nə qədər fərqli olursa olsun-əgər ciddi bir psixoloji narahatlıq
yoxdursa təsirli ünsiyyət qurularaq həll edilməyəcək problem yoxdur.
1.
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4.
5.
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Categories of dialectical philosophy against the background of the expression
of universal relations of existence
Summary
Regardless of which field of reality is studied, the sciences do not use only laws. They also use certain
categories. This includes the science of philosophy. The category consists of a system of general concepts that
express the general and important properties of reality, cognition. Each category of dialectical philosophy explains
the objective world from different aspects. It reflects the historically formed experience and perception of people
in a generalized form. It contains general aspects and connections, aspects and properties of reality.
Key words: philosophy, being, cognition, category, reality, objective world
Giriş
Varlığın universal əlaqələrini ifadə edən kateqoriya yunanca “müddəa”, “mülahizə” sözlərindən götürülmüşdür. Kateqoriya gerçəkliyin, idrakın ümumi və mühüm xassələrini özündə ehtiva edən ümumi anlayışlar
sistemindən ibarətdir.
Gerçəkliyin hansı sahəsinin öyrənilib öyrənilməməsindən asılı olmyaraq bütün elmlər təkcə qanunlardan deyil,
eyni zamanda müəyyən kateqoriyalardan – ümumi anlayışlar sistemindən istifadə edir. Buraya fəlsəfə elmi də
daxildir. Dialektik fəlsəfi kateqoriyalar gerçəkliyin ümumi cəhətlərini və əlaqələrini, tərəflərini və xassələrini
özündə əks etdirir. Əslində dialektikanın kateqoriyaları insanların min illər boyu davam edən təcrübəsinin, onların
əmək fəaliyyəti və idrakının yekunu, ümumiləşdirilməsidir. Bəzi tədqiqatçılara görə isə, dünyanı dərk etməyin
pillələridir (Şükürov, 2002: 333). Bu kateqoriyalardan bəziləri bunlardır: Təkcə, xüsusi və ümumi, səbəb və
nəticə, zərurət və təsadüf, forma və məzmun, imkan və gerçəklik, mahiyyət və təzahürat və.s.
Təkcə, xüsusi və ümumi
Təkcə, xüsusi və ümumi kateqoriyanın mahiyyəti fəlsəfənin qədim problemlərindən biridir. Fəlsəfə tarixində
təkcə və ümuminin qarşılıqlı əlaqəsi probleminin həllində əsasən realist meyl daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpır:
Realistlər hesab edirlər ki, ümumi müstəqil surətdə mövcuddur. Bir qisim realistlərə görə (Platon, Hegel, Mur
və.s), ümumi mənəvi olub, ideal mahiyyətlər, ümumi anlayışlar formasında mövcuddur; digər qisim realistlərə
görə isə (Ksenofan, Parmenid, Zenon və.s) ümumi maddi olub, dəyişməz və eynilik təşkil edən kütlə və ya
predmetlər qrupudur (sinif, ordu, xalq və.s). Təkcəyə gəldikdə isə realistlər onun mövcudluğunu ya inkar edir, ya
da onu ümumidən asılı olan və ümumi tərəfindən yaradılan ikinci dərəcəli, keçici bir şey hesab edirlər
(Ramazanov, 2001: 299).
Təkcə fərdi, spesifik, təkrarolunmaz cəhətlərin, xassələrin məcmusudur. Ümumi eyni sinifə daxil olan
cisimlərin, hadisələrin oxşar, eyni, təkrarlanan cəhətlərinin, xassələrinin məcmusudur. Xüsusi isə təkcə ilə
ümuminin dialektik əlaqəsidir (Ramazanov, 2001: 300, 3002).
Ümumi təkcədən əvvəl və təkcə xaricində, eyni ilə təkcə də ümumidən kənarda mövcud deyildir. İstənilən bir
obyekt ümumi ilə təkcənin vəhdətindən ibarətdir. Xüsusi isə təkcə ilə ümumini qarşılıqlı formada əlaqələndirən
bir vasitədir. Təkcəyə (məsələn, İvanov) nisbətən, xüsusi (deyək ki, rus) ümumidir, daha böyük bir ümumiliyə
(bəşəriyyətə) nisbətən isə rusun təkcə olması mümkündür və.s (Konstantinov, 1980: 116).
Səbəb və nəticə
Dialektikanın ən mühüm kateqoriyalarından biridir səbəb və nəticədir . Adi həyatda, məsələn, lampadan
elektirik cərəyanının keçdiyinə görə onun közərdiyini, suyu qızdırdığımıza görə onun qaynadığını, adamların
müəyyən hərəkətlərindən müəyyən nəticələr doğduğunu və.s müşahidə edirik. Bütün bu müşahidələr zamanı biz,
cisim və hadisələrə xas olan xüsusi növ əlaqə-səbəb ilə nəticə əlaqəsinin olduğuna dair yəqinlik hasil edirik. Bir
hadisəni meydana gətirənə, yaxud onun şəklini dəyişdirənə səbəb, müəyyən səbəbin təsiri altında meydana gələnə
isə nəticə deyilir. Məsələn, suyun qaynaması onun buxra çevrilməsinin səbəbidir, bu çevrilmənin özü isə həmin
səbəbin nəticəsidir.
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İstənilən bir şey başqa bir şey ilə əlaqəlidir. Hadisələr silsiləsi sonsuzdur. Bunu nəticəsidir ki, hər bir səbəb
digər bir hadisədən doğur və nəticə kimi formalaşır, hər bir nəticənin özü də digər hadisələr üçün səbəb olur
(Arefyeva, 1970: 135). Bunu silsilə şəklində və ya zəncirvari şəkildə səbəb nəticə əlaqəsi adlandırmaq olar.
Məsələn, suyun qaynaması zamanı buxarın əmələ gəlməsi prosesində qaynamaq səbəb, buxar isə nəticədir.
Buxarlanma prosesində isə nəmişliyin yaranması zamanı, buxar səbəb, nəmişlik isə nəticədir, nəmişlik olarkən isə
otaqdan kifin əmələ gəlməi zamanı nəmişlik səbəb, kif isə nəticədir.
Zərurət və təsadüf
Zərurət və təsadüf bir-birilə qarşılıqlı formada əlaqədə olan dialektik kateqoriyalardan biridir. Bu əlaqənin əsas
xüsusiyyəti odur ki, bir hadisə hansısa bir münasibətdə təsadüfi, başqa bir münasibətdə isə zəruri hadisə kimi
meydana çıxa bilir.
Zərurətin mühüm cəhəti onun ümumi xarakter daşımasıdır. Bu o deməkdir ki, zərurət hadisələrin inkişaf
qaydasını müəyyən edən qanunauyğunluq kimi təbiət və ictimai həyatın hər bir sahəsində hökm sürür. Məsələn,
təbiətdə ilin fəsillərinin, gecə və gündüzün bir-birlərini əvəzləməsi, canlı orqanizmlərdə maddələr mübadiləsi,
ictimai həyatda formasiyaların yerini digərinin tutması və s. zərurətdir.
Zərurət ümumi xarakter daşıyır. Bu səbəbdən gerçəkliyin başlıca tərəfləri ilə təsadüfə nisbətən daha dərindən
bağlıdır. O, hadisələrin daxili qanunauyğunluqlarını açmağa, hadisələri bütövlükdə başa düşməyə şərait yaradır.
Hadislərin xarici, qeyri-mühüm əlaqələrinin ifadəsi olan təsadüf isə ümumi xarakter daşımır və bu
xüsusiyyətinə görə zərurətin tam əksini təşkil edir. Təsadüfi əlaqlər prosesi bütövlükdə deyil, onu yalnız ayrı-ayrı,
xüsusi tərəfləri baxımından səciyyələndirir (Ramazanov, 2001: 307).
Təsadüf bəzən iki və ya daha çox zəruri əlaqənin toqquşduğu zaman meydana çıxır. Məsələn, tufanın ağacı
yıxdığı halı nəzərdən keçirək. Ağacın həyatı baxımından güclü külək təsadüfi, ağacın həyatı isə zəruridir, lakin
meteoroloji amillər cəhətdən külək zəruri hadisədir, çünki onun meydana gəlməsi həmin amillərin fəaliyyətinin
müəyyən qanunlarına bağlıdır. Ağacın həyatı və küləyin meydana gəlməsi kimi iki zəruri prosesin kəsişdiyi
nöqtədə isə məhz təsadüf meydana gəlmişdir. Həmçinin nəinki ağac üçün külək təsadüfidir, habelə küləyin
qarşısına harada və hansı ağacın rast gəlməsi də külək üçün təsadüfidir.
Deməli, təsadüf müəyyən hadisəyə və ya prosesə münasibətdə xarici bir haldır. Yəni, təsadüf həmin hal və ya
proses üçün mümkündür, lakin məcburi deyil. Qısaca təsdüf həm ola bilər, həm də olmaya bilər (Danilenko,
1969: 123).
Forma və məzmun
Dialektikanın bütün cismləri əhatə edən əsas kateqoriyalarından biri forma və məzmundur. Mövcud olan bütün
varlıqlar forma və məzmuna malikdirlər. Bütün varlıqlarda forma və məzmun özünü hansısa bir şəkildə göstərir.
Məzmun müəyyən bir şeyin elementləri və onun proseslərinin məcmusudur. Yəni həmin şeyi təşkil edən
nədirsə, məzmun da odur. Məsələn, atomun məzmunu onu təşkil edən “elementar” hissəciklərdən və onun
daxilində gedən proseslərdən ibarətdir. Hansısa bir kimyəvi maddənin molekulunun məzmununu həmin molekula
daxil olan atomlar təşkil edir. Eynilə, incəsənət əsərinin məzmununu sənətkarın bədii obrazlar vasitəsilə estetik
baxımdan əks etdirdiyi gerçəklik, insanaların həyatı təşkil edir və.s.
Forma isə məzmunun xarici və daxili quruluşu, onun mövcudluq üsuludur. Başqa ifadə ilə desək, forma
məzmunun quruluşu, onun ünsürlərinin və hissələrinin məkan və zaman daxilində müəyyən təşkili, bunların
arasında əlaqələrin məcmusudur. Məsələn, atomun formasını onun tərkibinə daxil olan “elementar” hissəciklərin
müəyyən qaydada yerləşməsi təşkil edir. Molekulun forması atomların müəyyən təşkili üsulundan ibarətdir. Bədii
əsərdə forma onun daxili quruluşudur və bu isə məzmunu ifadə etmək vasitəsi hesab olunur. Buraya kompozisiya,
dil, ritm, sujet və başqa təsvir vasitələri daxildir (Danilenko, 1969: 118).
Cismin forması dəyişməzdən əvvəl, onun məzmunu dəyişir. Məslən, bir idarə və ya müəssisənin ilk olaraq
fəaliyyətinin məzmunu dəyişilir, bunun ardınca da həmin idarə və müəssisənin quruluşu, təşkili dəyişilir. Deməli
məzmun formaya münasibətdə müəyyənedici mahiyyət daşıyır. Ancaq məzmun dəyişərkən forma dəyişməyə də
bilər. Məsələn, avtomobilə yeni bir hissə əlavə etdikdə onun məzmunu dəyişdiyi halda, forması dəyişmir, yəni
avtomobil əvvəlki konstruksiyası ilə işləyə bilir. Bu isə yeni məzmunun müəyyən çərçivə daxilində köhnə
formada hərəkət edə bilməsi deməkdir.
İmkan və gerçəklik
İmkan və gerçəklik obyektiv aləmin vəhdət təşkil edən iki müxtəlif cəhətləridir. Onlar birlikdə mövcuddurlar
və onları ayırmaq olmaz. Belə ki imkanı gerçəkliyin inkişafı doğurur, gerçəkliyi isə imkan hazırlayır.
İmkan gerçəklikdə hələlik mövcud olmayan, lakin materiyanın bir haldan digər hala keçmək qabiliyyəti
sayəsində gələcəkdə meydana çıxa biləcək maddi törəmə, xassə, haldır. Başqa sözlə, imkan hadisənin, prosesin
yaranmasının ilkin şərti, onun potensial mövcudluğudur.
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Gerçəklik isə həyata keçmiş, reallaşmış imkandır. İmkan reallaşaraq gerçəkliyə çevrilidyi üçün gerçəkliyə
realizə edilmiş imkan kimi, imkana isə potensial gerçəklik kimi yanaşa bilərik. İmkan mümkün olan, gerçəklik isə
mövcud olandır. Hansısa bir yeni yaranmazdan əvvəl köhnənin dərinliklərində imkan halında mövcud olur.
Yeninin meydana gəlməsi həmişə imkanın gerçəkliyə çevrilməsi formasında baş verir. Məsələn, hər bir rüşeymin
inkişaf edərək yetişmiş orqanizmə çevrilmək imkanı vardır. Rüşeymdə inkişaf edən yetişmiş orqanizm isə artıq
gerçəklikdir (Ramazanov, 2001: 320).
Beləliklə, imkan və gerçəklik hadisənin iki ardıcıl inkişaf pilləsi, onun səbəbdən nəticəyə doğru hərəkətidir.
Gerçəklikdən kənarda imkan yoxdur. İmkanın gerçəkliyə çevrilmə prosesi mürəkkəb və ziddiyyətli proses olub
hadisənin dəyişilməsinin meylini ifadə edir.
İmkandan bəhs edərkən real və abstrakt imkanları və imkansızlığı fərqləndirmək lazımdır. Real imkan elə
imkandır ki, müəyyən konkret şəraitdə onun həyata keçməsi üçün real, zəruri və obyektiv zəmin vardır. Məsələn,
SSRİ-də 70 ildən çox davam etmiş kommunist ictimai-siyasi üsul idarəsi, sovet imperiyasının buradakı millətlərin
mənafeyini düzgün əlaqələndirib təmsil etmədiyinə, ayrı-ayrı millətlərin öz müqəddəratını özləri həll etmədiyinə
və.s görə hökmən dağılmalı idi. Çünki bu müddətdə həmin dağılma prosesi siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi və.s
zəmində formalaşaraq, qarşısıalınmaz obyektiv zərurətə çevrilmişdi. Bu səbəblərə görə SSRİ-də 1985-ci ildən
sonra başlanan yenidənqurma prosesi onun möhkəmlənməsi ilə deyil, dağılması ilə nəticələndi. Müstəqil, milli
respublikaların, o cümlədən suveren Azərbaycan Respublikasının yaranması imkanı gerçəkliyə çevrildi.
Abstrak imkan isə elə imkandır ki, onun reallaşması, həyata keçməsi müəyyən, mövcud tarixi şəraitdə
mümkün olmaya bilər. Yəni abstrakt imkan indiki konkret şəraitdə reallaşa bilmir. Bundan ötrü zaman
dəyişkənliyi, zəmin hazırlanması tələb olunur. Məsələn, planetlərinin digər böyük səma cismləri ilə toqquşması
abstrakt imkandır. Lakin bu ehtimalı tam olaraq istisna etmək olmaz. Abstrakt imkan obyektiv qanunlara zidd
deyil, müvafiq şərait yetişdikdə reallaşa bilər. Bu səbəblərə görə abstrakt imkanı imkansızlıq hesab etmək düzgün
olmazdı.
İmkansızlıq heç vaxt reallaşa bilməyən hadisədir, çünki onun obyektiv zəmini yoxdur, hadislər arasındakı
qanunauyğun, zəruri əlaqələrdən irəli gəlmir. Real və abstrakt imkan arasındakı əlaqə nisbidir, onlardan biri
digərinin yerinə keçə bilər. Məsələn, XIX əsrdə insanın kosmosa uçması abstrakt, qeyri-real idisə, XX əsr onu
mümkün etdi, reallığa çevirdi. Eynilə insanın başqa planetlərə uçması haqqında bir vaxt mövcud olan abstrakt
imkan indiki dövrdə reallığa çevrilməkdədir (Fərhadoğlu, 1996: 228).
Mahiyyət və təzahürat
Mahiyyət və təzahürat dialektik baxımdan obyektiv reallığın müxtəlif sahələrini əks etdirir. Mahiyyət dedikdə
prosesin daxili, dərin, gizli, nisbi dayanıqlı tərəfi, onun təbiətini müəyyən edən zəruri cəhətlərin və başqa mühüm
xrakteristikaların məcmusu başa düşülür. Təzahür isə predmetin xarici, səthi, müşahidə olunan, həmçinin daha
mütəhərrik və daha dəyişkən xarakteristikalarının məcmusudur. Müasir fəlsəfədə predmetlərin və proseslərin üzdə
yerləşən və nisbətən dəyişkən olan tərəfi təzahür adlanır.
Mahiyyət və təzahür arasında həm eyniyyət, həm də fərq münasibətləri mövcuddur. Mahiyyət adətən ümumi
kimi, təzahür isə təkcə, fərdi kimi ortaya çıxır. Eyni bir mahiyyət bir çox təzahürlərdə ifadə oluna bilər. Məsələn,
səslərin müxtəlif növləri ola bilər, bunların mahiyyəti isə eynidir – havanın və ya digər elastik mühitin
hissəciklərinin rəqsi hərəkətidir.
Mahiyyətlə təzahür qarşılıqlı olaraq əks olsa da, predmetin və ya prosesin zəruri tərəflərini təşkil etdiyi üçün
bir-birilə əlaqədə, vəhdət halında olur. Mahiyyətsiz təzahür yoxdur, eyni ilə də təzahür etməyən mahiyyət yoxdur.
Məsələn, mühitin rəqsi olmadan səs yoxdur, müəyyən uzunluqda elektromaqnit dalğaları olmadan rəng yoxdur
və.s.
Mahiyyət dayanıqlı, təzahür isə dəyişkəndir. Mahiyyət və təzahürün bu əksliyinin kəskin xarakter alması
təzahür görünüş adlanır. Görünüş mahiyyətə tam əks olan təzahürdür. Görünüşə misal olaraq günəşin yer
ətrafında fırlanan kimi görünməsini göstərmək olar, əslində isə yer günəş ətrafında fırlanır.
Mahiyyət və təzahürün münasibətində müəyyənedici rol mahiyyətə məxsusdur. Lakin təzahür təkcə mahiyyət
ilə müəyyən olunmur, o həm də mövcud şəraitdən asılıdır. Məsələn, əmtəənin qiyməti adətən, onun dəyəri ilə üstüstə düşmür. Bu qiymət əmtəənin dəyərindən yuxarı və ya aşağı ola bilər. Bu isə bir sıra amillərlə - tələbat təklif,
rəqabət və.s ilə şərtlənir (Ramazanov, 2001: 318).
Nəticə
Nəticə etibarilə bu qənaətə gəlirik ki, dialektik fəlsəfənin hər bir kateqoriyası obyektiv aləmi müxtəlif
aspektlərdən izah edir. Əşyanın təkcə, xüsusi və ümumi, səbəb və nəticə, zərurət və təsadüf, forma və məzmun,
imkan və gerçəklik, mahiyyət və təzahürat kateqoriyalar baxımından izahı ümumilikdə əşyanın gerçəkliyini,
obyektivliyini, mahiyyətini əks etdirir.
Bu səbəbdən fəlsəfi ədəbiyyatların təhlil zamanı filosofların obyektiv aləmin həqiqətini izah edərkən
dialektikanın kateqoriyalarına önəm verdiklərinin, özlərinə xas formada fikir irəli sürdüklərinin şahidi oluruq.
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“OĞUZ KAĞAN” DASTANINDA ADVERMƏ MOTİVİNİN FUNKSİONAL SEMANTİKASI
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Functıonal semantics of naming motivation in the epic “Oguz Kaghan”
Summary
In this article, the functional semantics of the naming motif will be based on the epos of “Oguz Kagan”.
During the research, the naming motive was observed at different levels of analysis - at the level of person, at the
level of space, at the level of time and at the level of general analysis. For example, if Oguz Kagan puts the name
Karluq, it works in the sense of both place name and etnos name. Toponymic and ethnonymic concepts appear
here.
Key words: advertisement, functional, semantics, Oghuz, Kagan, heroic saga, motif, Turkish, folk
Giriş
İnsanlar birlikdə yaşamağa başladıqları ilk zamanlardan bəri əlaqəni asanlaşdırmaq üçün bir-birlərinə və
ətrafda gördükləri bütün əşyalara ad vermişlər. Ad bir varlığı tanıdan, simvolizə edən sözdür. Adın şöhrət, ün
mənaları da vardır. Bunu “İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?” atalar sözündə müşahidə edə bilərik.
Ad sözünün özünün etimoloji baxımdan təhlilinə diqqət etdikdə türk dilində ad və at bir-birinə yaxın mənalı
sözlərdir. Belə ki, at sözü minik və daşımaq üçün istifadə olunan heyvanın adın ifadə edirsə, ad da varlığın
mücərrəd mənada atıdır, onu daşıyandır. Qədim türk adətlərində ölən insanın atları ilə dəfn olunması da bu məna
yaxınlığından irəli gələ bilər. Yəni adları ilə birlikdə dəfn edilmişlər (Qaraqurd, 2012: 10).
Ad sözü özü bir çox sözün yaranmasında əsas, kök olmuşdur. Məsələn, “Ad” və “Adda” Şumerlərdə ata
mənasını verir. Beləliklə, bu sözün ata sözü ilə də bağlı olduğunu deyə bilərik. Yəni adı alınan adam. Məsələn,
Karaçay-Balkanların “Adurhay” adlı bir soy ataları vardır ki, bu sözün kökündə ad vermək mənası var. Yəni
“soyundan gəlinən adam” mənası ifadə edir.
Adətən, yeni doğulmuş körpəyə şəxs adları xarici görnüş, ailənin özəllikləri, uşağın doğulduğu zaman, dini
inanclar, övladdan olan gələcək gözləntilər nəzərə alınaraq verilir. İlk zamanlar, insanlar, heyran olduqları bitki,
heyvan, dağ, dəniz, çay adlarını ifadə edən onomastik vahidlərdən ad kimi istifadəsin görə bilərik.
Türk xalqlarında advermə ənənəsi şərəfli, məsuliyyətli proseslərdən biridir. Adla tale arasında əski görüşlərə
görə bağlılıq olduğundan, hər adamın ad verməsi mümkün deyildir. Ad özündə qəhrəmanın mənşəyini, yurdyuvasını, atının rəngini xarakterizə etdiyindən sosial statusludur. Bu səbəbdən advermə funksiyasını elin
ağsaqqalları, ağ şamanlar, müsəlman ənənəsində isə övliyalar yerinə yetiriblər. “Kitabi Dədə Qorqud”
dastanındakı Dədə Qorqudun igidlərə ad verməsini buna nümunə göstərmək olar.
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Türk xalq dastanlarının çoxunda advermə motivi müşahidə edilir. Bəzən bu ad vermə yeni ad alan uşaq üçün
təşkil olunmuş toy mərasimi şəkilində icra edilir. Dastanlarda qəhrəmanının ad qazanması üçün cəngavərlik,
igidlik göstərməsi lazımdır. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında deyilən “Ol zamanda bir oğlan baş kəsməsə, qan
dökməsə, ad qoymazlardı” deyimi bunun sübutudur. Bu deyimin icrasını dastanın üç boyunda müşahidə edirik.
Onlardan biri “Dirsə xan oğlu Buğac boyu” dur. Boyda Dirsə xanın beş yaşlı oğlunun üzərinə iri buğanın hücüm
etməsi və oğlanın bu buğanı buynuzundan tutaraq yerə sancması təsvir edilir. Daha sonra isə göstərdiyi bu
qəhrəmanlığa görə Dədə Qorqud tərəfindən ona Buğac adı verilir. (“Kitabi-Dədə Qorqud”, 1988: 132)
Dastanlarda öz adını özü verən qəhrəmanları da görə bilərik. Məsələn, “Oğuz Kağan” dastanında Oğuz xan
bir yaşındaykən İsa əleyhissəlam kimi dil açıb deyir: “Mən şah çadırında (bərgah) doğulmuşam, ona görə hamı
məni Oğuz çağırmalıdır”. Ad verilməsi üçün təşkil olunmuş toyda hər kəs bunu tanrının buyruğu kimi qəbul edir.
(F.Rəşidəddin, 1992: 11).
Qeyd etdiyimiz kimi ad seçilərkən bir çox amillər nəzərə alınmış və şəxs adı kimi coğrafi, səma cisimləri,
heyvanlara verilən adlar istifadə edilmişdir. Qədim türk dastanlarında şəxs adları kimi istifadə olunan sözlərin
qeyd etdiyimiz kimi digər nəsnələri ifadə edən sözlərdən götürüldüyü və ya əksinə şəxs adlarından digər nəsnələrə
keçdiyi maraqlı və aydın olmayan məqamlardandır. Məsələn, “Oğuz Kağan” dastanında ad verilərkən coğrafi
adları bildirən onomastik vahidlərdən şəxs adı kimi istifadə edilmişdir. Burada bu adların coğrafi adlardan şəxs
adına keçməsi və yaxud şəxs adından coğrafi ada keçdiyi məlum deyildir. Dastanlardakı mistik, möcüzəvi
obrazlılığı nəzərə aldıqda şəxs adlarından coğrafi adlara keçdiyini fərz etmək olar. Çünki, dastanda oğulları kimi
təqdim olunanlar insan mənasında deyil, mistik mənada dünyanın yaradılışı ilə də bağlı ola bilər.
Məsələn, “Oğuz Kağan bir gün ağacın koğuşunda gözü göydən daha göy, saçları dərə kimi dalğalı, dişləri inci
kimi qız görür. Onunla evlənir. Bu qızdan Göy, Dağ və Dəniz adında övladları dünyaya gəlir”. (F.Rəşidəddin,
1992: 14).
Ümumiyyətlə, türk dillərində istifadə olunan adlar məna etibari ilə funksionaldırlar. Yəni şəxs adını ifadə
edən söz digər bir çox əşya və anlayışları ifadə edə bilər. Eyni zamanda advermə motivinin də belə funksional
semantikası vardır. Şəxsə verilmiş ad şəxsin adın ifadə etməklə yanaşı bütün soyun, ərazinin və yaxud dövlətin adı
kimi istifadə oluna bilər. Məsələn, Osmanlı İmperiyasının adı Oğuz türklərindən olan Osman bəyin adından
götürülmüşdür. Burada şəxs adı dövlət adı kimi istifadə edilmişdir. Dastanlarda ad verilərkən həm şəxs üçün, həm
də el/soy üçün ad təyin edilmiş olur. Bunun daha bariz nümunəsi kimi “Oğuz Kağan” dastanını göstərmək olar.
Bu dastan oğuz türkləri haqqında olan zəngin qaynaqlardan biridir. Oğuz, oğuz türklərinin əcdadı, soy başçısı
hesab edilir. Oğuz dünyanın hökümdarıdır, kağandır, xandır. Oğuz Tanrının kölgəsidir və onun istəyi ilə kağan
olmuşdur (Xəlillov, 2016: 96). Dastanda da Oğuz adının həm fərdin, həm də böyük bir türk soyunun adını ifadə
etdiyini görürük. Bundan başqa da dastan boyu Oğuz Kağan tərəfindən verilən adların fərd səviyyəsində
qalmadığını, toponimik, etnonimik anlayışlar qazandığını müşahidə edirik. Məsələn, Oğuz Kağan Karluq adını
verirsə, bu həm yer adı, həm soy adı mənasında işlək olur.
Oğuz Kağan Guriyi aldıqdan sonra əsgərlərindən bir hissəsinin geridə qaldığını görür. Niyə geridə qaldıqları
ilə maraqlanır, amma heç kim bilmir. İşğaldan sonra geridə qalan döyüşçülər gəlib çıxır. Oğuz Kağan onların niyə
gəlmədiklərini soruşanda onlar danışmağa başlayır: Ordunun arxasiyca gəlməkdə idik. Dağın içi ilə gələrkən
birdən qar yağdı. Meşədə qar olduğu üçün gələ bilmədik. Ordu da bizdən uzaqlaşmışdı, ona görə də orada yer
tapıb qaldıq. Qardan atlarımız, dəvələrimiz donub öldü. Yaz gəldikdən sonra yeriyərək ancaq gəlib çıxdıq. Oğuz
Kağan əmr verdi, bu geri qalan camaata “Qarluk” desinlər. İndiki zamanda bildiyimiz bütün Qarluq xalqı və
Qarluk ili onların nəslindəndir. (F.Rəşidəddin, 1992: 12).
Dastanda Uyğurların da soy adlarını Oğuz Kağan tərəfindən aldıqları göstərilmişdir. Uyğur adını Kağan
onlara sonradan yardım üçün qoşulduqlarına görə vermişdir. Sözün mənası türk dilində “arxadan gələn, qoşulan”
anlamına gəlir (F.Rəşidəddin, 1992: 13).
Başqa bir nümunədə Oğuz Kağanın döyüşçülərindən biri savaşda ölür. Döyüşçünün xanımı hamilə idi.
Doğum vaxtı gəlmişdi, lakin doğum üçün ev, çadır yox idi. Onun doğum edə bilməsi üçün çürük ağac oyuğu
tapılır. Qadın orda bir oğlan dünyaya gətirir. Oğlanı Oğuz Kağan özünə övladlıq götürür. Adını isə Kıpçaq qoyur.
Qədim türk dilində içi oyulmuş ağaca “kıpçaq” deyilirmiş. Uşaq da içi oyulmuş ağacda dünyaya gəldiyi üçün adı
olur Kıpçaq. Beləliklə Qıpçaq şəxs adı, daha sonralar isə soy adı kimi işlək olur. Qıpçaq türkləri bildiyimiz kimi
böyük bir etnosu təşkil edir. Buradan da etnonimik anlayışın meydana çıxdığını müşahidə edirik. (F.Rəşidəddin,
1992: 12).
Bir gün əsgərlər ordunun arxasıycan yeriyə bilməyib, geridə qalan evli bir kişini Oğuz xanın hüzuruna
gətirdilər. Oğuz Kağan kişidən nə üçün geridə qaldığını soruşur. Kişi yoldaşının yolda doğum etdiyini və bir oğlu
olduğunu söylədi. Yeməkləri olmadığını və bu zaman çaqqalın bir quş ovladığını gördüyün deyir. Ağacla çaqqalı
vurdum, çakkal quşu atıb qaçdı. Quşu kabab edim xanıma verdim. Orda dayanmışdıq. Ordunun arxasında
qoyduğunuz döyüşçülər bizi tutub hüzurunuza gətirdilər, deyir. Oğuz Kağan geridə qalan bu kişiyə at, yeyəcək və
bir az mal verir. Deyir ki, bundan sonra sən orduya qatılma və “kal aç”. Bundan sonra bu kişinin nəsli “Kalaç”
adlanır. Müasir zamanda isə onlara Xalaçlar da deyilir. Göründüyü kimi, “ac qal” mənasında deyilmiş söz daha
sonralar bir soy adı olmuşdur (F.Rəşidəddin, 1992: 15).

84

“Oğuz Kağan” dastanında soy adı almanın digər maraqlı formasını öz oğulları arasında ərazi bölgüsü etdiyi
zamanı müşahidə edirik. Dastanda göstərilir ki, oğlanlar oynayarkən bir qızıl yay ilə üç qızıl ox tapırlar. Öz
aralarında bərabər bölmək üçün tapdıqların atalarının hüzuruna gətirirlər. Oğuz yayı üç hissəyə bölüb üç böyük
oğluna verib belə deyir: “yay verdiyim üç oğlumdan törəyəcək qəbilələr Bozok adlanacaqlar. Çünki bunlara yayı
bölmək üçün onu parçalamaq lazım idi”. Bozok sözünün mənası parçalamaq, pozmaq demməkdir. Ox
payladığım digər üç oğlumun nəslindən törəyən qəbilələrin adı isə Uçok olsun Uçok, üç dənə ox deməkdir.
(F.Rəşidəddin, 1992: 37).
Təsvir olunan hadisədə yayın və oxun əlbəttə simvolik mənası da vardır. Belə ki, yay türk xalqlarında
hakimiyyət simvoludur. Hətta, Böyük Səlcuq dövlətinin də simvolu yay idi. Dastanda isə bu tək dövlətin deyil,
bütün göy üzünün simvoludur. Kiçik oğullarına verdiyi oxlar isə elçilik mənasını ifadə edən simvoldur. Həqiqətən
də Türklər bir yerə elçi kimi gedəndə əllərində simvol kimi öz iyirmi yeddi hökümdarının oxunu tuturdular ki, bu
onların Böyük Kağan olmadıqlarını, tabeçilikdə olduqlarını göstərir.
Nəticə
Məqalənin əsas hissəsində advermə motivinin semantikasında şəxslərə verilən adların şəxs səviyyəsində
qalmayıb eyni zamanda xalq/etnos adını da ifadə etdiyini və bununla da advermənin funksional semantikaya
malik olmasını təhlil etməyə çalışdıq. Dastanda qeyd olunan etnos və toponimik adların həqiqətən təsvir edilən
hadisələrin nəticəsində verildiyini və yaxud qeyd olunan mənaları daşıdığını demək yanlış olardı Çünki, dastanda
istifadə olunan obrazlılıq, məzaclar və mistik yanaşmalar həqiqətin caydırılmasına və uydurma ola bilmə
ehtimalına imkan verir. Lakin, dastanların araşdırmalar zamanı müraciət olunan əhəmiyyətli tarixi mənbə olması
da inkar edilə bilməz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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İNNOVATİV İQTİSADİ İNKİŞAFIN TƏMİN OLUNMASI İSTİQAMƏTLƏRİ
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Directions to ensure innovative economic development
Summary
Innovation is an essential driver of economic progress that benefits consumers, businesses and the economy
as a whole.
In economic terms, innovation describes the development and application of ideas and technologies that
improve goods and services or make their production more efficient.
A classic example of innovation is the development of steam engine technology in the 18th century. Steam
engines could be put to use in factories, enabling mass production, and they revolutionised transport with the
railways. More recently, information technology transformed the way companies produce and sell their goods and
services, while opening up new markets and new business models.
Key words: innovation, economic development, competitiveness, Global Innovation Index, R&D
Giriş
İnnovasiya, istehlakçılara, müəssisələrə və bütövlükdə iqtisadiyyata fayda gətirən iqtisadi tərəqqinin vacib bir
hərəkətvericisidir.
İqtisadi baxımdan yenilik mal və xidmətləri yaxşılaşdıran və ya istehsalını daha səmərəli edən fikir və
texnologiyaların inkişafını və tətbiqini təsvir edir.
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Klassik bir yenilik nümunəsi, 18-ci əsrdə buxar mühərriki texnologiyasının inkişafıdır. Buxar mühərrikləri
fabriklərdə istifadəyə verilərək kütləvi istehsalına imkan verildi və dəmir yolları ilə nəqliyyatda inqilab yaratdılar.
Bu yaxınlarda informasiya texnologiyaları şirkətlərin mal və xidmətlərini istehsal və satma tərzini dəyişdirdi, eyni
zamanda yeni bazarlar və yeni iş modelləri açdı.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində makro və mikroiqtisadi inkişafın təmin olunması üçün innovasiyalardan istifadə
ən vacib və aktual məsələlərdən biridir. Müasir dövrdə innovasiya prosesləri iqtisadiyyatın bütün səviyyələrində
əsaslı rol oynayır və mühüm rifah mənbəyi kimi çıxış edir. Maddi resursların tükənməsi və dünya əhalisinin
sürətlə artması fonunda iqtisadi davamlılığın təmin olunması üçün innovativ texnologiyaların intensiv şəkildə
tətbiq edilməsi zərurəti yaranmışdır.
İnnovasiya, sözün əsl mənasında, dəyişiklik etmək hərəkətidir. Bu, yeni fikirlər və yeni iş üsulları təqdim
etməyi əhatə edir. Yəni innovasiya, təkcə yeni bir məhsul, ideya ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda yeni proseslər,
metodlar, strategiyalar və s. kimi daha geniş diapazonu əhatə edir. Peter Drucker innovasiyaları belə
müəyyənləşdirir: “İnnovasiya dəyişikliklərin məqsədyönlü axtarışından və bu dəyişikliklərin təqdim edə biləcəyi
imkanlardan ibarətdir” (1).
İnnovasiyaların tətbiqinin iqtisadiyyata çox böyük təsirləri vardır ki, bunlardan bəzilərinə nəzər sala bilərik.
Birincisi, yeniliklər məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinə təsir göstərir, yəni insanların ehtiyaclarını daha dolğun
şəkildə təmin edə bilən tamamilə yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsullar yaradır. Buradan başqa bir təsir nöqtəsi
ortaya çıxır ki, bu da insan ehtiyaclarıdır. İkincisi, iqtisadi inkişafa kömək edir, yəni iqtisadiyyatın yeni sektorları,
vahid bazar (məsələn, İnternet) və s. yaradılır. Bu gün insanlar ehtiyac duyduqları məhsulu dünyanın hər yerindən
sadəcə bir virtual mağaza vasitəsi ilə ala bilərlər. Üçüncüsü, səlahiyyətli mütəxəssislərin payı artır. Bir fabrikdə
yeni bir avadanlığın istifadəyə verildiyini düşünək. Bunun üzərində işləmək üçün qabaqcıl təhsil tələb olunur.
İnnovasiya, istehsal xərclərini azaltmağa kömək edir. Belə ki,elektrik, su, yanacaq və s. istehlakını azalda
biləcək yeni texnologiyalar ixtira olunur. Eyni zamanda innovasiya mənfəəti artırır. Daha yüksək keyfiyyətli
məhsullar yaradılmaqla yanaşı, buraxılan məhsulların kəmiyyəti da artır.
Yenilik hər hansı bir fərdin və ya təşkilatın rəqabət qabiliyyətinə təsir göstərir. Çünki rəqabət üstünlüyü yeni
bazarlar tapmaq, yeni məhsullar istehsal etmək və məhsul istehsalının yeni yollarını tapmaq qabiliyyəti tələb edir.
Bir firma bazarda tələb olunan bir yeniliyə sahibdirsə, bu, ondan daha böyük üstünlüklərə sahib firmalar ortaya
çıxana qədər onun rəqabət üstünlüyü olacaqdır.
İnnovativ iqtisadi inkişafın təmin olunması dövlətin dayanıqlı inkişafının vacib şərtidir. Bu baxımdan inkişaf
etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr daim innovasiya məhsulunun və bu sahədə çəkilən xərclərin həcmini
artırırlar.
Azərbaycanda iqtisadi inkişafın təmin olunması istiqamətində innovasiyalardan istifadə olunması əsas
prioritetlərdən biri hesab olunur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji
Yol Xəritəsində və digər sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarında sənaye sahələrinin innovasiya istiqamətli inkişafı
və innovasiya mərkəzlərinin yaradılması öz əksini tapır.
Cədvəl 1.
Yenilik səviyyəsinə və iqtisadi fəaliyyət növlərinə görə innovasiya məhsulunun həcmi,
min manat
Göstəricilər
Əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmış
Təkmilləşdirilmiş məhsul
və ya yeni tətbiq olunmuş məhsul
2016
2017
2018
2019
2016 2017 2018
2019
Bütün sənaye 35746,9 14676,7 28952,2 21698,1 540,9 383,8 855,3 3905,9
Mədənçıxarma
129,6
215,3
2495,7
183,8
sənayesi
Emal sənayesi 35617,3 14676,7 28736,9 19202,4 540,9 200,0 855,3 3905,9
*) mikro müəssisələr istisna olmaqla
Ölkədə yenilik səviyyəsinə və iqtisadi fəaliyyət növlərinə görə innovasiya məhsulunun həcmini nəzərdə
keçirdikdə görürük ki, bütün sənaye sahələri üzrə əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmış və ya yeni tətbiq
olunmuş məhsul həcmi 2016-cı ilə nəzərən 2019-cu ildə 39,3 faiz azalmış, təkmilləşdirilmiş məhsul həcmi isə 7
dəfə artmışdır (cədvəl 1.).
Sənayedə texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclərin həcmi isə 2015-ci il ilə müqayisədə 2019-cu ildə 36,6
faiz, o cümlədən, məhsul innovasiyaları üzrə 2,8 dəfə artmış, proses innovasiyaları üzrə isə 54 faiz azalmışdır
(cədvəl 2.) (2).

86

Cədvəl 2.
İnnovasiyaların tiplərinə görə sənayedə texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclər, min manat
Göstəricilər
2015
2016
2017
2018
2019
35179,1 27929,0 16135,7 34353,6 48037,1
Bütün sənaye
13685,2 20313,8 10439,6 23298,7 38343,5
Məhsul innovasiyaları
21493,9 7615,2
5696,1
11054,9 9693,6
Proses innovasiyaları
Qlobal İnnovasiya İndeksi (Qİİ), ölkələrin innovasiya qabiliyyətinə və müvəffəqiyyətlərinə görə illik
sıralamasıdır. Kornell Universiteti, INSEAD biznes məktəbi və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı (WIPO)
tərəfindən digər təşkilat və qurumlarla ortaq şəkildə nəşr olunur və Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyi,
Dünya Bankı və Dünya İqtisadi Formu da daxil olmaqla bir çox mənbədən əldə edilən həm subyektiv, həm də
obyektiv məlumatlara əsaslanır. Qİİ, ölkələri innovasiya səviyyələrinə görə müqayisə etmək üçün korporativ və
dövlət rəsmiləri tərəfindən istifadə olunur. 131 ölkəni əhatə edən Qİİ-2020 reytinqi 80 göstərici əsasında tərtib
edilmişdir. 2020-ci il üzrə lider ölkə 66,08 balla İsveçrə, sonuncu 131-ci yerdə isə 13,56 balla Yəmən olmuşdur.
İlk onluğa isə müvafiq sıra ilə İsveç, ABŞ, Böyük Britaniya, Niderland, Danimarka, Finlyandiya, Sinqapur,
Almaniya və Koreya Respublikası daxildir. Dünyada texnologiya və innovasiyaların inkişaf səviyyəsinə görə
seçilən Çin və Yaponiya isə ikinci onluğa daxil olaraq, 14-cü və 16-cı yerləri tutmuşdur. Azərbaycan isə 131 ölkə
arasında 27,23 balla 82-ci yerdə (Giriş alt indeksi üzrə Azərbaycan 76-cı, Çıxış alt indeksi üzrə 86-cı yer) dayanır
ki, bu göstərici 2019-cu ildə 84-cü yer olmuşdur (3).
İnnovasiya fəaliyyətinin milli səviyyədə ölçülməsi asan bir proses deyil. Çünki mükəmməl bir innovasiya
ölçmə metodu yoxdur. İnnovasiya performansı ümumiyyətlə R&D (tədqiqat və inkişaf) və patent məlumatları
istifadə edilərək ölçülür. Bu məqsədlə R&D xərcləri, daha konkret olaraq R&D xərclərinin Ümumi Daxili
Məhsula (ÜDM) nisbəti və patent statistikası bu məqsəd üçün istifadə olunur. Bu yanaşmada R&D xərcləri giriş,
patent statistikası isə çıxış kimi qəbul edilə bilər[4].
Qloballaşma və rəqəmsallaşmanın gətirdiyi artan rəqabət, əldə edilən məlumatların intensivliyi və daim
dəyişən ehtiyaclar innovasiya və R&D konsepsiyalarını müəssisələrin və ölkələrin vurğuladığı ən vacib anlayış
halına gətirdi. İnnovasiya, yeni fikirlərin irəli sürülməsi və kommersiyalaşdırılmasını əhatə edir. Yenilik anlayışını
ixtira anlayışından fərqləndirən ən vacib xüsusiyyət yeniliyin kommersiyalaşdırılmasıdır. Başqa sözlə,
"İnnovasiya =İxtira + Kommersiyalaşdırma" kimi tərif edilə bilər.
İqtisadi inkişaf ilə əlaqəli ədəbiyyat araşdırıldıqda, R&D xərcləri, patent sayı və ya innovasiya sayı kimi
dəyişənlərin ölçülməsindən asılı olmayaraq yeniliyin iş, sənaye və ölkə səviyyəsində böyüməyə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir etdiyi qənaətinə gəlinmişdir. Son inkişaf nəzəriyyələri texnoloji dəyişikliyin və yeniliyin iqtisadi
artımdakı əhəmiyyətini də vurğulayır.
İnnovasiyanın iqtisadi inkişafa təsirini araşdıran işlərdə istifadə olunan əsas yenilik göstəricilərindən bəziləri
belədir:

İqtisadiyyatda müəyyən dövrlərdə edilən yeniliyin miqdarı;

Patentlər, patent müraciətləri;

Elmi nəşrlər;

R&D xərcləri;

Tədqiqatçıların sayı [4].
Ölkələrin rəqabət qabiliyyəti onların iqtisadi potensialına təsir göstərir. Rəqabət qabiliyyətini artıran ən vacib
amil ölkədəki müəssisələr tərəfindən edilən yeniliklərdir. Bu səbəbdən yenilik ölkələr üçün iqtisadi böyümədə,
məşğulluğun artmasında və həyat keyfiyyətində ən vacib amildir. İnnovasiya, ölkələrin makro miqyasda və mikro
miqyasda beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini təyin edən, həyatın rifahını və keyfiyyətini artıran əsas amildir. Bu
baxımdan innovasiya, ölkələr üçün iqtisadi inkişafda qlobal səviyyədə həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə
effektiv təsir edən bir amilə çevrilmişdir.
Nəticə
İnnovasiyalar və iqtisadi inkişaf arasındakı əlaqə hər zaman iqtisadçılar tərəfindən araşdırılan, aktual
mövzulardan biridir. İnnovasiya fəaliyyəti iqtisadiyyatın həm mikro, həm də makro səviyyəsinə təsir göstərir.
Çünki, innovasiyalar məhsuldarlığın və rəqabət qabiliyyətliliyin yüksəldilməsinə, iqtisadiyyatın intensiv
inkişafına, istehsalın təkmilləşdirilməsinə və s. gətirib çıxarır.
İnnovativ iqtisadi inkişafın təmin olunması üçün aşağıdakı istiqamətdə tədbirlərin görülməsi məqsədə uyğundur:
R&D(tədqiqat və inkişaf) və patent məlumatları üzrə xərclərin səmərəli şəkildə müəyyən edilməsi;
Yenilikçı iqtisadi inkişafın stimullaşdırılması üzrə proqramların işlənib hazırlanması;
İnnovasiyaların tətbiqi istiqamətində kadr hazırlığı sahəsində zəruri işlərin aparılması;
İnnovasiya mərkəzlərinin yaradılması və fəaliyyətinin stimullaşdırılması və s.
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Development dynamics of tourism in the economy of Azerbaijan
Summary
Tourism, as a strong factor of the economy, as an effective social institution, and as an indicator of social
welfare and culture in society, plays an important role in raising living standards and spiritual enrichment.
Azerbaijan should develop the tourism sector as a leading sector of the non-oil sector of the economy. The work
done in recent years, the adopted state programs, the improvement of the regulatory framework provide clear
evidence that the tourism potential is still not fully used.
Key words: tourism industry, tourism economy, tourism, oil sector, non-oil sector, gross domestic product,
competitiveness
Giriş
Turizm bir çox ölkədə iqtisadiyyatın vacib bir elementidir, yerli əhalini iş yerləri ilə təmin edir, otelləri və
restoranları doldurur, əyləncə tədbirlərinin sayını artırır, xarici valyuta axınını təmin edir və s. Turizm müəyyən
yerli mənbələrdən istifadəyə əsaslanır və onun daxili iqtisadi mahiyyəti sözügedən ölkənin və ya ərazinin turizm
fəaliyyətindən gəlir əldə etməsini nəzərdə tutur. (6,səh. 50-54).
Turizm dünya iqtisadiyyatının ən gəlirli sahələrindən biridir. Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikası
müstəqilliyini qazandıqdan sonra bu sahəni inkişaf etdirməyi hədəfləyir. Əlbəttə ki, bu təbii bir fenomendir, çünki
yalnız neft sənayesinin inkişafı və qeyri-neft sektorunun inkişafı vacib deyil. Bütün iqtisadi islahatlar buna
yönəlib. İqtisadi və sosial mexanizmlərin təhlili, iqtisadi islahatların dinamikası və proqnozlaşdırılması, özəl
tədqiqat obyekti kimi təhlil, islahatların əsaslandırılması və həyata keçirilməsi zamanı baş verən sosial təsirlərin
qiymətləndirilməsi aktuallıq baxımından vacibdir.
Azərbaycan öz zəngin tarixi və mədəni irsi, təbii ehtiyatları ilə turizmin inkişafı üçün böyük potensial var. Bu
ehtiyatlar turizmin daha da inkişaf etdirilməsi amillərdir. Azərbaycanda turizmin bütövlükdə iqtisadiyyata
nisbətən yüksək etibarlılıq dərəcəsi ilə birbaşa təsiri nəzərə alınır. (4,səh. 259-267).
Hazırda Azərbaycan Respublikasında təsərrüfat fəaliyyətinin əsas dairəsi kimi turizm böyük əhəmiyyət kəsb
edir və bir sıra xarakterik cəhətlərə malikdir. Turizm insanların, bütövlükdə cəmiyyətin maraqlarının ifadəçisi,
mikro və makro səviyyələrdə gəlirlərin mənbəyi kimi çıxış edir. Bu sahə əməktutumlu fəaliyyət növü
olduğundan, ölkədə əlavə iş yerlərinin açılmasında mühüm rol oynayır, infrastrukturun, yerli sənayenin və xalq
yaradıcılıq nümunələrinin inkişaf etdirilməsinə şərait yaradır, hotellərin tikintisini sürətləndirir.
Ölkənin ÜDM-nin formalaşmasında, xarici ticarət balansının aktivləşməsində turizm mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Lakin turizm ölkə iqtisadiyyatının hakim mövqelərində duran nəqliyyat və rabitə, tikinti, kənd təsərrüfatı,
əhaliyə istehlak mallarının istehsalı və s. sahələrə güclü təsir göstərir, sosial-iqtisadi inkişafın özünəməxsus
katalizatoru kimi çıxış edir. (7,səh. 50-54).
Eyni zamanda, bu sahənin özünə də demoqrafik, təbii-coğrafi, sosial-iqtisadi, tarixi, dini, siyasi-hüquqi və s.
müxtəlif amillər təsir göstərir. Ümumdünya iqtisadi bazarının məlumatlarına əsasən turizmin iqtisadi inkişaf
göstəriciləri əksər ölkələrdə ən dinamik inkişaf edən sahə kimi daim artım tempinə malikdir. Bu istiqamətdə
xüsusi hazırlığı olmayan işçilər çoxluq təşkil edir. Lakin bu o demək deyildir ki, turizm sahəsində yüksək ixtisaslı
əmək istifadə olunmur. Əksinə, turizm inkişaf etdikcə daha ixtisaslı, peşəkar işçilərə tələb artır və iqtisadiyyatın
digər sahələri ilə müqayisədə onun coğrafi miqyası da genişlənir. (5,səh. 50-54).
Dünyada turizmin inkişafına elmi-texniki tərəqqi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin və onun səmərəli asudə
vaxtının, məzuniyyətinin artması, iqtisadi və siyasi sabitlik kimi amillər təsir göstərir.
Daxili turizmlə yanaşı, xarici turizmin inkişafı hər bir ölkə üçün onun iqtisadiyyatının fundamental əsası
hesab edilə bilər. Son dövrlərdə turizmdə işgüzar səfərlərin, təqaüdçülərin və yaşlı nəslin səyahətlərinin rolu
artmışdır. Bununla əlaqədar beynəlxalq turizmin inkişafı bir çox amillərlə izah edilə bilər:
1. İqtisadi inkişaf və sosial tərəqqi nəticəsində həm işgüzar, həm də maraq dairələrinin artması ilə bağlı
səfərlərin sayının çoxalması;
2. Nəqliyyatın bütün növlərinin təkmilləşdirilməsi sayəsində gediş-gəlişin ucuzlaşdırılması, əhalinin bütün
təbəqələrinin bunlardan istifadəsinə münbit şəraitin yaradılması;
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3. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə fəhlə və qulluqçuların sayının, maddi və mədəni səviyyələrinin
yüksəlməsi, onların dünyagörüşü və mənəvi dəyərlərinin artmasına səbəb olması. Bundan başqa, əməyin
intensivləşdirilməsi və işçilər tərəfindən uzunmüddətli məzuniyyətlərin əldə edilməsi onların daha məzmunlu
istirahəti üçün əsas olmuşdur.
Dövlətlərarası əlaqələrin və mədəni mübadilələrin genişlənməsi turizmin inkişafına təkan vermişdir.
Xidmətin inkişafı telekommunikasiya sahəsində texnoloji tərəqqini stimullaşdırmış, turizm mübadilələrinin
coğrafiyasını və miqyasını genişləndirmişdir. Nəhayət, valyutanın ölkədən çıxarılmasına olan məhdudiyyətlərin
yumşaldılması və sərhəd rəsmiyyətlərinin sadələşdirilməsi turizmin inkişafını stimullaşdırmışdır.
Azərbaycanda turizmin bütövlükdə iqtisadiyyata nisbətən yüksək etibarlılıq dərəcəsi ilə birbaşa təsiri nəzərə
alınır. Turizmin dolayı təsirinin hesablanması, turizmin iqtisadiyyata və dövlətin sosial sferasına skaler dolayı
təsirindən istifadə edərək mümkün olur. Turizmin multiplikativ effekti ən vacibdir, buna səbəb həm sənayenin
xüsusiyyətləri, həm də “görünməyən ixrac” paradoksunun olmasıdır. (8,səh. 145-148).
Turizm Azərbaycan ölkə iqtisadiyyatının əhəmiyyətli hissəsidir. 2017-ci ilədək turizm sektorunisbətən
sürətlə inkişaf edən bir sahə olmaqla yanaşı, Azərbaycanın ÜDM-nin təxminən 4%-ni təmin edir. 2011-ci ildə
Azərbaycana ilk dəfə gələn xarici turistlərin sayı 2 milyonu keçdi və 2019-cu ildə bu rəqəm 3 milyondan çox
oldu. Azərbaycanda xarici turistlərin əksəriyyəti qonşu Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə və İran sakinləridir.
Azərbaycan turizm sahəsində qlobal rəqabət qabiliyyətinə görə 148 ölkə arasında 39-cu yerdə olan turizm
sahəsində fəal inkişaf edən ölkələrdən biridir. Azərbaycanda turizm Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələrindən
biridir. Nisbətən kiçik bir ölkənin neft ehtiyatları var və neft gəlirləri turizm sənayesinin əhəmiyyətli inkişafı üçün
istifadə olunur. Azərbaycan ərazisində 9 təbii və iqlim qurşağı var. (3,səh. 14-16).
Rusiya Federasiyası Federal Turizm Agentliyinin statistikasına görə, 2016-2017-ci illərdə Azərbaycan rus
turistlərin ən çox ziyarət etdiyi beş ölkədən biri oldu. 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə Azərbaycana gələn
rusiyalı turistlərin sayı 31% artdı. 2019-cu ildə 736 min rusiyalı Azərbaycanı ziyarət etdi.
Ümumdünya Səyahət və Turizm Şurasının hazırladığı bir hesabata görə, Azərbaycan 2010-2016-cı illərdə
turizm axınının ən yüksək artım göstərdiyi ölkələr onluğundadır. Bundan əlavə, Azərbaycan daimi ziyarətçilərin
dəstəyi ilə səyahət və turizm iqtisadiyyatında ən sürətli böyüyən ölkələr arasında birinci yerə (46,1%) çıxdı.
2014-cü ilin payızında dünya bazarlarında xam neftin kəskin enməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsir
göstərdi. Bu, Azərbaycan milli valyutası olan manatın qlobal bazarlarda sonrakı iki devalvasiyasına səbəb oldu və
əvvəlki dəyərinin yarısına düşməyə məcbur etdi.Əlavə olaraq, onuda qeyd edə ki, 2015-ci ilin yanvar ayında
əvvəlki aya nisbətən 35% və 2014-cü ilin ümumi göstəricisindən 16,6%-dan az olan azalma neft gəlirləri
Azərbaycan milli gəliri üçün fəlakət yaratdı. Nəticədə, Azərbaycan hökuməti yeni strategiyalar elan etdi: neft
sənayesindən asılılığın azaldılması, tükənməz mənbələrə əsaslanan müasir sənaye sahələrinin inkişafı və yerli
məhsulların ixracının artırılması yolu ilə bazarda xarici valyutanın artırılması. Beləliklə, turizm sektorunun
inkişafı iqtisadi dirçəliş və Azərbaycan iqtisadiyyatının daha davamlı olması üçün cəlbedici və təsirli bir seçim idi.
Şəkil 1. Turizm sektoruna 2010-2019-cu illərdə qoyulmuş investisiyanın həcmini
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Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi-2010-2019-cu illər (1).
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2000-ci illərin sonlarında artan neft gəlirləri ilə ölkə iqtisadiyyatına investisiyalar daxili mənbələrdən artdı.
Əsasən hökumət neft sənayesindən əldə etdiyi gəliri qeyri-neft sənayesinin inkişafına yatırmağa qərar verdi.
İnvestisiya və daha böyük inkişafa işarə edən sektorlardan biri də turizm idi. Yuxarıda göstərilən şəkil 1-də turizm
sektoruna 2010-2019-cu illərdə qoyulmuş investisiyanın həcmini göstərir. Xüsusilə turizm sektoruna qoyulan
investisiya həcmi 2009-2012-ci illər arasında nəzərə çarpacaq dərəcədə artmışdır. Beləliklə, turizm sektoruna
yatırılan investisiyalar 2009-cu ildə 527,8 milyon manat olduğu halda, 2012-ci ilə qədər kəskin şəkildə 1478,2
milyon manata yüksəldi. 2010-2014-cü illər üçün Dövlət Proqramına uyğun olaraq turizm sektoruna qoyulmuş
yerli investisiyalar sənayedə yatırılan investisiyaların həcmində artım yaratdı. Bununla birlikdə, statistikaya görə2009-2013-cu illər arasında 11,8% sənayedə məşğulluq nisbətinin böyüməsi investisiya ilə uyğun gəlmədi. (9,
səh. 158-162).
Son təhlillər nəticəsində Azərbaycanın turizm sektoru tamamilə yüksəlmə mərhələsindədir. 2010-2019-cu
illərdə Azərbaycanda turizm müəssisələrinin sayında ildə yüzdə 4,5, turizm sektorunda yüzdə 6 və Türkiyəyə
gələn xarici turist sayında yüzdə 8,5 artım olmuşdur. Dünya Turizm və Səyahət Şurasına görə, Azərbaycanda
turizm sektoru ÜDM-in 2,8 faizini və məşğulluğun 2,6 faizini təşkil edir ki, bu da ÜDM-in orta hesabla 3
faizindən və dünyada birbaşa məşğulluğun 3,6 faizindən bir qədər fərqlidir (Dünya Turizm və Səyahətlər Şura).
Bu gələcək inkişaf üçün potensial deməkdir.
Şəkil 2. Sərhədyanı ölkələr tərəfindən bir nəfər üçün Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı
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Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi-2010-2019-cu illər (1).
Dövlət Statistika Komitəsinin yayımladığı məlumatlara görə, 2006-2012-ci illər arasında turizm axınlarının
həcmi durmadan artdı. Ümumilikdə ölkəyə gələn turistlərin sayı 2,5 dəfə artmışdır. Bununla birlikdə, böyümənin
əhəmiyyətli bir miqyasda deyil, yalnız kiçik bir bazada olduğunu qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanda turizmi
təbliğ etmək üçün hökumət böyük beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmək üçün imic hazırlama kampaniyaları
həyata keçirdi. Məsələn, 10-cu Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahət Sərgisi (AITF-2011) 23 ölkədən 150dən çox şirkətin iştirakı ilə Bakıda təşkil edildi. Bundan əlavə, Azərbaycan 2012-ci ildə Avraviziya mahnı
müsabiqəsini Bakıda keçirdi, burada 2000-dən çox turist iştirak etdi. 2011-ci ilin "Turizm ili" elan edilməsi və
AITF və Avraviziya Mahnı Yarışması kimi geniş miqyaslı qlobal tədbirlərin təşkili, 2010-2014-cü illər üçün
Turizm Dövlət Proqramının hamısı bir araya gələrək turist sayının artmasına səbəb oldu. (10, səh. 27-29).
Ümumiyyətlə, ən çox gələn turistlər sərhəd ölkələrindən Azərbaycana 2009-2019-ci illərdə gələn xarici
vətəndaşların sayı Şəkil 2-də təsvir edilmişdir. Asan giriş və nəqliyyatdakı nisbətən ucuz qiymət qonşu ölkələrdən
gələn turistlər üçün Azərbaycanı turizm baxımından daha əlverişlidir.
Turizm sektoru, davamlı olaraq dəyişən demoqrafik göstəricilərə və müxtəlif coğrafiyaya sahib olan
iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf edən bir sahəsidir. Turizm sektoru iqtisadiyyatın həssas bir sahəsi olaraq qlobal iqtisadi
böhranlara məruz qalsa da, 2009-cu ildən bəri dörd il ərzində böhrandan sürətlə inkişaf edir. (2, səh. 127-129).
Nəticə
Azərbaycan turizm sənayesi son onilliklər ərzində qurduğu ən əsaslı sahədir, lakin hələ görüləcək daha çox iş
var. Həqiqətən dünya səviyyəli bir pionerə çevrilmək şansımız var; mübadiləni sürətləndirmək və Azərbaycanın
bir ölkə və dünyanın bir markası kimi mənzərəsini yüksəltmək. Turizm sənayesi burada əlamətdar bir iş tapır. Bu,
müxtəlif təşəbbüsləri dəstəkləyən həssas bir güc cihazıdır. Üstəlik, bir Sektor Aranjmanı, Azərbaycanın iş üçün
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açıq olduğunu və turist iqtisadiyyatını mümkün qədər uzun müddətə necə inkişaf etdirəcəyini gördüyü ən yaxşı
universal spekulyantlar üçün səhvsiz bir görüntüdür. Azərbaycan tənzimləməsinin inkişafındakı bu təməl
kəsişmədə, turizm sektorunun möhkəm sonu və güclü bir çağırışıdır ki, bir Sektor Müqaviləsi tələb olunur və bu,
Azərbaycan iqtisadiyyatının bu günə qədər ciddi şəkildə yerinə yetirilən hissəsinin icrasında həqiqi yeniləmələrə
səbəb olacaqdır.
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Material culture of North Azerbaijan: Mingachevir and neighbouring
regions in the early XIX-XX centuries (drinks)
Summary
In the beginning of the XIX-XX centuries, as in other regions of Azerbaijan, in Mingachevir and surrounding
regions, the types of drinks were passed down from generation to generation and have survived to the present day.
The region also had its own traditional hot and cold drinks. In addition, there were soft drinks, medicinal-diet and
syrup-juice drinks in the region. The most widely consumed beverages in the region were tea, water, buttermilk,
yogurt (skipping), koramaz, piercing and decoction. By involving these types of drinks in historical and
ethnographic research, we tried to bring them into the scientific and ethnographic circle.
Key words: Mingachevir, Kur, buttermilk, water, tea
Giriş
İçkilər mühafizəkar sahə olub, tarixi adət-ənənələri tam şəkildə qoruyub saxlamış və çox çeşidliyi ilə
fərqlənmiş. Məqalə də bölgə əhalisinin içki mədəniyyətinin etnoqrafik çalarlarını müəyyənləşdirmək, bu sahədə
mövcud olan etiket qaydalarını, empirik biliklər sistemini və vərdişləri aşkara çıxarmaq, məişət tərzinin və
təsərrüfat məşğuliyyətinin istiqamətinin içki mədəniyyətinin formalaşmasına təsirini faktlarla təsdiq etməyə
çalışmışıq. Məqalədə qarşıya qoyulmuş əsas vəzifələrdən biri içkilərin hazırlama texnologiyasını müəyyən etmək
və bu sahədə keyfiyyət dəyişikliklərinin tarixi təkamülünu hərtərəfli bərpa etmək naminə araşdırılmasına təşəbbüs
göstərmişik.
Mingəçevir və ətraf bölgələri özünün maddi və mənəvi mədəniyyətinin zənginliyi, empirik biliklər, əməli
vərdişlər və təcrübələr hesabına formalaşan ailə və təsərrüfat məişətinin məhəlli spesifikası ilə daim seçilmiş və üç
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bölgənin – Gəncəbasar, Qarabağ və Şəki-Zaqatala bölgəsinin qovuşuğunda yerləşən bu tarixi-coğrafi ərazidə
orijinal bir maddi mədəniyyət irsi mövcud olmuşdur. XIX-XX əsrin əvvəllərinin maddi mədəniyyət irsinin
kompleks elmi-etnoqrafik araşdırmasını aparan etnoqraflаr haqlı olaraq yazırlar ki, “maddi mədəniyyət bəşər
tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsi olub, xalqın fiziki əməyinin nəticəsi kimi formalaşmış, böyük təkamül və inkişaf
yolu keçmişdir.
Qədim və zəngin tarixi, yüksək kulinariya ənənələri ilə fərqlənən Azərbaycanın ənənəvi yemək və içkiləri
maddi mədəniyyətimizin mühüm tərkib hissəsidir. Maddi mədəniyyətin digər sahələrindən fərqli olaraq, yeməklər
və içkilər daha mühafizəkar sahə olub, tarixi adət-ənənələri tam şəkildə qoruyub saxlamışdır. Məhz
bu sahədə xalqın yaradıcı əməyi, təxəyyül və fəhm imkanları qabarıq şəkildə özünü büruzə verməkdədir.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev cənabları dəfələrlə qeyd etmişdir ki, “Azərbaycan qədim tarixə,
mədəniyyətə, gözəl təbiətə, böyük iqtisadi potensiala və eyni zamanda rəngarəng ecazkar mətbəxə malik ölkədir”
(1, səh. 2).
İbtidai insanın yaşadığı dövrdən bu günə qədər Azərbaycan içkiləri empirik bilik və vərdişlər hesabına
yaranan, nəsillərdən-nəsillərə ötürülən zəngin qidalanma ənənələri ilə seçilmişdir. Bu da məhsuldar qüvvələrin
meydana gəlməsi və inkişafına təsir göstərmiş, zaman-zaman içkilərin çeşidi artırılmış və zənginləşdirilmişdir.
Azərbaycan xalqı hələ qədim dövrlərdən öz qonaqpərvərliyi, süfrəmizin naz-nemətlə zəngin olması ilə şöhrət
qazanmışdır. Ulu nənələrimizin gözəl zövqü, ağlı və bacarığı sayəsində xalqımızın kulinariyasına növbənöv
xörəklər, şirniyyatlar, mürəbbələr və s. daxil olmuşdur (2, səh. 4). Buna görə də xalqımızın tarixən özünəməxsus
ənənəvi dadlı və ləzzətli yeməkləri olmuşdur.Yeməklərin müxtəlif çeşidlərə malik olması və xüsusən də bölgələr
üzrə fərqlənməsi süfrəmizin zənginliyinə və maddi nemətlərin bolluğuna dəlalət edir (3, səh. 208).
XIX-XX əsrin əvvəllərində Mingəçevir və ətraf bölgələri əhalisinin ən geniş yayılmış ənənəvi soyuq və isti
içkiləri, eləcə də, sərinləşdirici, müalicəvi-pəhriz və şərbət-şirə içkiləri-çay, su, şərbət, ayran, qatıq (atlama),
körəməz, dələmə və həlim olmuşdur. Bu Аzərbaycan içkiləri yeyilən xörəyi həzm etmək üçün xeyirli olduğu
kimi, orqanizmdə maddələr mübadiləsinə də kömək edirdi (4, səh. 136).
Daima işlənən ənənəvi içki növü su idi. Kür çayı Azərbaycanın, o cümlədən bəhs olunan bölgənin ən böyük
çayıdır. Kür çayı qərbdən şərqə Mingəçevir və Yevlax ərazisindən keçir. Keçmişdə bu bölgənin su ehtiyatının çox
hissəsini Kür çayı ödəyirdi. Bundan başqa, bölgənin suvarma həyatında mühüm rol oynayan Əlicançay,
Türyançay və hətta Tərtərçayın süları da içməli suyun əldə edilməsində önəmli yer tuturdu. Əhali bu çay sularını
su daşında süzdürdükdən sonra içilməsini məqbul sayırdılar. Bunun üçün çay suyu səhəng və güyümlərdə çay
hövzələrindən daşınır, iri qablara (küplərə) doldurulub duruldulur, sonra su daşında süzdürülürdü. Adətən,
bulanıq, lilli suları, içərisinə zəy daşı atmaqla duruldurdular. Suyu sərin saxlamaq və sərin içmək üşün onu çox
zaman bardaqda saxlayırdılar. Yevlax rayonunun Ərəş kəndindən olan məlumatçılarımız Yunusov Cuma
Məhərrəm oğlu, Mürşüdov Nazim Tağı oğlu və Məmmədov Məhəmmədrza Rza oğlu təsdiq edirlər ki, taxıl biçini
vaxtı Şəki bölgəsindən biçinçilər gələrdi. Biz onlara bardaqlarda su aparardıq. Ağbirçəklər suyu sərin saxlamaq
üçün bardağa hətta bir “molla qurbağası” da tutub salardılar.
Məlum olduğu kimi, Mingəşevir və ətraf bölgələrin kəndləri Aranzəmində (düzənlik zonada)
məskunlaşdığından, burada bulaq sularından istifadə istisnalıq təşkil edirdi. Bulaq sularından maldar elatlar yalnız
yaylaq zamanında istifadə edə bilirdilər. Bölgədə kəhriz sularından içki kimi qismən istifadə olunsa da, quyu
suyundan heç istifadə olunmamışdır.
Bəhs olunan dövrdə isti içkilərdən çay bölgə əhalisinin əsas ənənəvi içkisi olmuşdur. 1922-ci ildə Yevlaxda
ilk kiçik həcmli “Podstansı” (“Yarımstansiya”) tikildikdən sonra onun ərazisi əhalinin ən çox yığıldığı gur yer
olub. Bunun bir səbəbi də var idi ki, burada çayı ilə ad çıxarmış qarxunlu Hacı Şərifin çayxanası olmuşdur.
Deyilənə görə, Hacı Şərif hər sudan çay dəmləməzdi. O, at arabası ilə kəhriz suyu gətizdirərdi. Bərdədən
Ələkbərbəy kəhrizi, Kərimbəy kəhrizi, Camal və Qaradəmirçi kəhrizlərinin suyundan Hacı Şərif daha çox istifadə
edərdi. O, Lənkəran çayından başqa heç bir çaydan istifadə etməzmiş. Hacı Şərif deyərmiş: “Lənkəran çayı
dünyada ən ətirli çaydır”. Hacı Şərif dəmlədiyi çaylara kəklikotu, qantəpər, həmərsin qatarmış. 1910-cu ildə
bölgədə Alpaşa Məmmədov, Təvəkkül Süleymanoğlu və başqalarının da çayxanaları olmuşdur (5, səh. 48).
Bölgə əhalisi arasında imkansız ailələr çayı kəklikotu, qantəpər, itburnu, heyva çiliyi, müxtəlif meyvələrin
kök və yarpaqlarından dəmləyir, onu bəkməz, meyvə qurusu (xüsusilə də tut qurusu) ilə içirdilər.
Mingəçevir və ətraf bölgələrin əhalisinin içkilərindən süd və süd məhsullarından hazırlanan içkiləri xüsusi
qeyd etmək lazımdır. Qədimdən yerli üsulla qatıqdan kərə yağı alındıqdan sonra, qalan ayranı sərinləşdirici içki
kimi istifadə etmişlər. Ayran ilin isti vaxtlarında susuzluğu daha tez yatıran içki hesab olunur. Süd həm isti, həm
də soyuq halda içilirdi. Südə bəkməz, bal, şəkər qatılaraq, soyuqdəymə zamanı daha çox işlədilərdi. Aranzəminin
isti iqlim şəraitində qatığı uzun müddət saxlamaq mümkün olmadığından, onu süzdürüb süzmə hazırlayır,
sonradan bu süzməyə su qataraq atlama hazırlayırdılar. Atlamanın tərkibinə azacıq duz da vurulanda daha içməli
olurdu. Naxçıvan bölgəsində “qatıq ayranı” adı ilə məlum olan (4, səh. 144) bu içkini soyuq halda içirdilər.
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Bölgə əhalisi arasında sevilən sərinləşdirici içkilərdən biri də körəməz olmuşdur. Onu hazırlamaq üçün soyuq
südə bir neçə qaşıq qatıq qatılır, sonra onlar həll olunana qədər çalınır, alınan məhlulun içinə azacıq duz qatılır və
sərin halda içilirdi.
Aş, xəngəl və sülfüllü həlimini də bu bölgənin içkiləri sırasına daxil etmək olar. Nənələrimizin dili ilə desək,
“həlim cana istilik, qüvvət verər”. Xüsusilə xəngəl və sülfüllünün həliminə sarımsaq-qatıq qataraq içməyə
üstünlük verilirdi.
Təzəcə maya vurulmuş, hələ bərkiməmiş süd məhlulu dələmə adlanırdı. Bölgədə dələmədən də içki kimi
istifadə etmək təcrübəsi olmuşdur. Xalq şairi Səməd Vurğun “Muğan” poeması üzərində işləyərkən, Muğanda,
eləcə də Mingəçevir və ətraf bölgələrdə tez-tez səfərlərdə olmuş, belə səfərlərin birində könlündən dələmə içmək
arzusu keçmişdir:
Maşını sür görək, Anatoli, sür!
Bu yaxın komada dincələk bir az.
Qoyun sürüləri nə çox görünür?
Bir dələmə tapıb içsək, pis olmaz. (6, səh. 376)
Bölgədə az-çox dərəcədə meyvə şərbətləri və şirələrindən də içki kimi istifadə edilmişdir. Bunlardan gülab,
qızılgül şərbəti, qəndab, zoğal, nar, heyva şirələri, abqora və s. plov, qovurma, kabab, içalat qovurması kimi yağlı
və ətli yeməklərin yanında süfrəyə çıxarılırdı. Bu bölgənin içkiləri nəsillərdən-nəsillərə ötürülərək bu
günümüzədək gəlib çatmışdır.
Şərqin bütün müsəlman xalqlarında olduğu kimi, tədqiq etdiyimiz bölgədə də XIX-XX əsrin əvvəllərində
alkoqollu içkilər İslam dininin qadağalarına görə istifadə edilməmişdir. Lakin XX əsrin 20-30-cu illərindən
başlayaraq şərab içməyə olan meylin artması müşahidə olunmuşdur.
Göründüyü kimi, bəhs olunan dövrdə Mingəçevir və ətraf bölgələri əhalisinin yemək və içkiləri müxtəlif
çeşidli olmuş, hazırlanma texnologiyasına görə Qarabağ və Gəncəbasar və Şəki-Zaqatala tarixi-etnoqrafik
bölgələrinin qida mədəniyyəti ilə müəyyən oxşarlıqlara malik olması ilə seçilmiş, bölgə əhalisinin qida təlabatını
yetərincə ödəmişdir.
Yaşayış məskəni kimi qədim tarixi olan bölgənin maddi mədəniyyətinin də ənənəvi tarixi zəmin əsasında
yaranıb formalaşmasına təbii hal kimi baxılmalıdır. Bölgə əhalisinin uzun sürən tarixi inkişaf prosesinin nəticəsi
olan maddi mədəniyyətinin formalaşmasında həm də yerli təbii-coğrafi şəraitin, ərazinin relyef-landşaft
zonallığının, əhalinin təsərrüfat fəaliyyətinin yönümünün, sosial-iqtisadi inkişafın tədqiq olunan dövrə uyğun real
səviyyəsinin, sosial mənsubiyyət və ictimai təbəqələşmənin olduqca böyük rolu olmuşdur. Bu sadalanan
faktorların spesifikliyi və fəal təsiri nəticəsində bölgənin ayrı-ayrı maddi mədəniyyət sahələrinin (xalq yaşayış
məskənləri və evlər, geyimlər və bəzəklər, yeməklər və içkilər, nəqliyyat vasitələri və yollar) yaranıb
biçimlənməsində bir sıra məhəlli xüsusiyyətlər özünü büruzə versə də, bütövlükdə Mingəçevir və ətraf bölgələri
əhalisinin maddi mədəniyyəti tipoloji və terminoloji nöqteyi-nəzərdən Ümumazərbaycan maddi mədəniyyət
kompleksinin tərkib hissəsi kimi səciyyələnir və bəzən Ümumqafqaz paralelləri də izlənilir. Belə bir ümumiliyin
əsasında isə Azərbaycan bölgələri, eləcə də Qafqaz xalqları arasında tarixən yaranmış mədəni-iqtisadi əlaqələr və
qarşılıqlı təmas durduğu aydın görünür.
Nəticə
Məqalə də bölgə süfrələrini rövnəqləndirən ənənəvi içkilərin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Mingəçevir və
ətraf bölgələri əhalisinin içkiləri tipoloji və terminoloji nöqteyi-nəzərdən Ümumazərbaycan içkilərinin tərkib
hissəsi kimi səciyyələnir və bəzən Ümumqafqaz paralelləri də izlənilir. Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu
kimi, XIX-XX əsrin əvvəllərində Mingəçevir və ətraf bölgələri əhalisinin də ən geniş yayılmış ənənəvi soyuq və
isti içkiləri, eləcə də, sərinləşdirici içkiləri olmuşdur.
Ədəbiyyat
Azərbaycan Kulinariyası Ensiklopediyası, Bakı, Şərq-Qərb, 2007: 302 s.
Evdarlıq (Məlumat kitabı). Tərtibçi-müəllif Mələk Quliyeva). Bakı, Azərnəşr, 1989: 184 s.
Bünyadova Ş.T. Azərbaycanın təsərrüfatı və maddi mədəniyyəti (XII-XVI əsrlər) Bakı, Elm, 2007: 360 s.
Nəsirli M.N. Azərbaycanın bəzi içkiləri haqqında // Azərbaycan Etnoqrafik Məcmuəsi (AEM). I buraxılış,
Bakı, 1964: səh. 136-146
5. İsayev V.İ. Yevlax sənədlərdə və yaddaşlarda. Bakı, Azərnəşr, 2001: 456 s.
6. Vurğun S. Əsərləri. 6 cilddə, III cild. Bakı, Azərb.SSR EA nəşri, 1961: 584 s.
1.
2.
3.
4.

93

Günay Mətləb qızı Həsənova
AMEA Folklor İnstitutu
doktorant
gunay_yusifzade@mail.ru
ELEKTRON İNFORMASİYA KONTEKSTİNDƏKİ XALQ
DEYİMLƏRİNDƏ GÜLÜŞÜN MAHİYYƏTİ
Açar sözlər: internet mühiti, folklor, internet folkloru, xalq deyimləri, gülüş, gülüşün mahiyyəti
The essence of laughter in folk sayings in the context of electronic information
Summary
The article analyzes laughter in idioms in the context of electronic information culture, its types, the essence
of laughter. The essence of laughter in idioms created on the Internet, regardless of whether it is new in form or
new in content, has been studied through traditional folklore and analyzed on the basis of existing patterns based
on the method of comparative analysis. Content, ideas that make you laugh in idioms, opinions in its origin, as
well as shades of laughter, and the current situation are explained on the basis of examples from Internet folklore.
During the research, it was characterized what types of laughter are preferred in the expressions on the Internet,
and what content conveys the essence with laughter. In particular, the transformation of humorous expressions
into the Internet environment has become the object of research. What are the factors that stand in the way of
explaining the essence of laughter in the sayings of the Internet folklore and how these factors are related to the
way of thinking of the people? Laughter in idioms has been studied on the basis of the interrelation of the
traditional and collectivistic functions of folklore.
Key words: internet environment, folklore, internet folklore, folk sayings, laughter, the essence of laughter
Giriş
Xalqımızın çoxəsrlik zəngin xəzinəyə sahib bir çox folklor nümunələrinin əksəriyyətində fikir, istək gülüş və
ya ironiya vasitəsilə çatdırılır. Təbii ki, bu janrların hər birində gülüşün mahiyyəti bu və ya digər formada dəyişir.
İnternet folkloruna transformasiya olunan bir çox janrlar içərisində deyimlər üstünlük təşkil edir ki, bu da birbaşa
olaraq bu janrın xalqın dünyagörüşü, xalqın istəkləri, arzuları ilə birbaşa bağlılığı ilə əlaqədardır. Məlumdur ki,
kollektiv düşüncə tərzi, xalqın fikir və dünyagörüşü ilə bağlı hər bir fikir folklor mahiyyətlidir.
Bu gün informasiya kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı bir daha sübut edir ki, müasir folklorun
inkişafı məhz internetin gücü ilə ölçülür. İnternet üzərindən araşdırmaların nəticəsinə uyğun olaraq qeyd edə
bilərik ki, deyimlərin əksəriyyətində fikir, məna, çatdırılmaq istənilən amal məhz gülüş yolu ilə auditoriyaya
ötürülmüşdür. Məhz internet mühitində yer alan deyimlərin semantik analizi əsasında məzmun baxımından
deyimlərin əksəriyyəti insanların gündəlik həyat tərzi, onların yaşayışı, mövcud çətinlikləri ilə bağlıdır ki, bunların
hər birindəki fikir də gülüş ilə birləşmiş formada təqdim edilmişdir. Xüsusilə iqtisadi, sosial və siyasi sferada baş
verən həqiqətlərin birbaşa deyil, məhz gülş yolu ilə təqdim edilməsini vurğulamaq lazımdır.
Professor Muxtar Kazımoğlu (2005: 51) “Gülüşün arxaik kökləri adlı araşdırmasında folklor motivləri
üzərindən gülüşün mahiyyətini, semantikasını açmış və xüsusilə qeyd edilməlidir ki, bu mahiyyəti açmağın
yeganə yolu arxaik köklərə nəzər yetirməkdir. Professor müəllifi olduğu kitabında gülüşü doğum və həyat
mənbəyi sayan xalqın komik folklor nümunələrinin məzmununu da məhz həmin baxış üzərində qurmasını qeyd
edir. Professor həmçinin işığın gülmək, gülümsəməklə semantik bağlılığını tez-tez işlətdiyimiz bəzi deyimlərin də
sübut etdiyini qeyd etmişdir. "Filankəsin üzündən nur yağır" deyəndə о adamın üzügülər adam olduğunu nəzərdə
tuturuq. "Filankəs qaraqabaq (yəni qaranlıqsifət) adamdır" deyəndə isə о adamın üzündə gülməkdən,
gülümsəməkdən əsər-əlamət olmadığına işarə edirik. (Kazımoğlu, 2005: 18).
İnternet mühitində fikrin yumordan istifadə edilməklə çatdırılması ilə əlaqədar aşağıda verilən nümunələrə
klassik folklorda mövcud ekvivalenti ilə birlikdə diqqət edək:
1. “Çörəyi ver çörəkçiyə, de ki, çəkisi azdı” – “Çörəyi ver çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik” (Behruz Heqqi,
2005: 437);
2. “Tələsən tıxaca düşər” – “Tələsən təndirə düşər” (Behruz Heqqi, 2005: 468);
3. “Topala dedilər ki niyə axsayırsan?Dedi mən axsamıram, asfaltı əyri vurublar”;
4. “Tutulmadınsa rüşvətxor deyilsən” (http://take.az/atalar-sozu/page,1,2,8614-21esr-atalar-sozleri.html)
Süfrənin ən əvəzolunmaz neməti, bərəkət və ruzi rəmzi olan çörək barədə “Çörəyi ver çörəkçiyə, de ki, çəkisi
azdı” nümunəsi ilə çörək istehsalçıları, sahibkarlar tərəfindən çörəyin qiymətinin qaldırılmaması ilə əlaqədar
çəkisinin azalması məsələsi gündəmə gəlmişdir. İqtisadi sahədə baş verən problemlə əlaqədar istehlakçının
aldadılması prizmasından baxılsa yenə də bu nümunə ilə kollektiv düşüncəyə məxsus olan fikir, onlara məxsus
düşüncə ortaya çıxmışdır. Ta qədim zamanlardan bu günə kimi çörəyin qədir bilənə verilməsi ilə bağlı baba94

nənələrimizdən, ağsaqqal-ağbirçəklərimizdən eşitdiyimiz bu deyim bu gün öz semantik mənasından
uzaqlaşmışdır. Belə ki, “Çörəyi ver çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik” kimi ənənəvi folklorda yer alan bu xalq
deyiminin ibrətamiz yükünün, mahiyyətinin iqtisadi sferada olan problemdən dolayı “Çörəyi ver çörəkçiyə, de ki,
çəkisi azdı” kimi virtual folklorda yer alması, yenidən çörəyin çörəkçiyə verilməsi, lakin bu dəfə çəkisinin az
olması ilə əlaqədar çörəkçiyə geri qaytarılması onun semantik mahiyyətinin dəyişməsini inkar etmir və təbii ki,
həqiqəti anlayan dərk edir ki fikirdə müəyyən bir gülüş, müəyyən bir tənqid və hətta ironiya da vardır. Həmçinin
tələskənlik kimi keyfiyyətin insana zərər gətirməsi ilə bağlı “Tələsən təndirə düşər” kimi xalq deyiminin internet
mühitində “Tələsən tıxaca düşər” kimi işlədilməsi iqtisadi-sosial sferada baş verən bir situasiyaya işarə edilir.
Əslində burada çatdırılmaq istənilən fikri açıq şəkildə anlamaq mümkündür. Lakin yuxarıda təqdim edilən
nümunələrin internet mühitində yer alan variantlarındakı ilkin baxışda forma olaraq dəyişiklik onun müəyyən
mənada məzmununa da təsir etmişdir ki, bu da onların fərqli semantik özəlliklərlə təzahür etməsini şərtləndirir.
Nümunələrin hər birində iqtisadi, siyasi vəziyyətlə əlaqədar real həyatda baş verən sitausiyalardakı həqiqət gülüş
yolu ilə çatdırılmışdır. Təsadüfi deyildir ki, “sözün düzünü zarafatla deyərlər” deyimi də bu nümunələrin
məğzində dayanan fikrin, mahiyyətin açılmasına kömək edən ən yaxşı ifadədir.
Gənc alim Hikmət Quliyev (2016: 327) “Folklor və internet: sosial-mədəni proseslərin virtual mühitə
transformasiyası problemləri” adlı kitabında internet folkloru ilə bağlı dərin araşdırma aparmış, ənənəvi folklordan
virtual folklora keçid prosesində baş verən bütün dəyişiklikləri nəzərə almaqla folklorunun mahiyyətinin, məhz
reaksiya, daha dəqiq desək kollektiv reaksiya ilə bağlı olduğunu qeyd etmişdir. Belə ki müəllif folklor faktlarında
müşahidə edilən trendlərdən biri kimi, baş verən sosial-iqtisadi, sosial-siyasi, sosial-mədəni prosesə komik
münasibətin, ironik-ələsalmanın və lağa qoyma tendensiyasının olduğunu bildirmişdir.
Ailə-məişət, nikah, gender məsələləri ilə əlaqədar folklor nümunələrinə diqqət yetirsək burada gülüşün
çalarının dəyişdiyinin fərqində ola bilərik. Belə ki, ailə, nikah məsələləri, qadının dəyərsizləşdirilməsi və ona
birmənalı münasibətin olmaması ilə əlaqədar internet mühitində yaranan kifayət qədər deyimlərdə kinayəli baxış,
acı istehzanın şahidi oluruq. Bu istehza da müasir düşüncənin köhnəyə qarşı üsyanı kimi qiymətləndirilməlidir.
Elə deyimlər vardır ki, orada fikir gülüşlə təqdim edilsə də, fikrin mahiyyəti kinayə ilə xarakterizə olunur.
“Cəmiyyətdə streotipləşmiş, keçmiş adət və ənənələrə və inanc sisteminə söykənən davranışlar müasir həyatın
ritminə və axarına uyğunlaşa bilmədiyindən, həmçinin bir sıra digər səbəblərdən yeni folklorun gülüş (tənqid)
obyektinə çevrilir. Ümumiyyətlə virtual folklor nümunələrində ənənəvi folklordakı keçmişi ideallaşdırma,
keçmişə kult kimi yanaşmadan fərqli olaraq sakraldan profana doğru (desakralizasiya) tendensiya aydın şəkildə
hiss olunmaqdadır” (Quliyev: 2016, 339).
İnternet mühitində foto, caps, şəkil formasında yayılan folklor nümunələri içərisində məşhur obrazların dili ilə
verilən foto formatında olan ifadələr diqqəti cəlb edir. Məşhur obrazlar sırasında Platon, Sokrat və ya Albert
Eynşteynin şəkilləri ilə birgə sanki onların dili ilə verilən ifadələr xüsusilə fərqlənir. Belə ki, Albert Eynşteyn və
onun kimi digər məşhur şəxsiyyətlərin şəkillərindən istifadə sadəcə fikrin çatdırılması üçün bir vasitədir. Fikir
onların dili ilə çatdırılmaqla onun təsir gücünü artırmağa sövq edilir. Klassik folklorda - lətifələr janrında Molla
Nəsrəddin, Bəhlul Danəndə kimi tipik qəhrəmanlar olduğu kimi müasir folklorda belə qəhrəman tiplər cərgəsində
Eynşteyn çıxış etmişdir. Məhz hazırda internet mühitində bu tipik qəhrəmanın dili ilə real mənzərə təsvir edilmiş
və həqiqətlərin gülüş yolu ilə çatdırılmasında bu obrazdan istifadə üstünlük təşkil etmişdir. Sosial şəbəkələrdə
(facebook, instagram) Albert Eynşteynin şəkilləri ilə yazılı folklor nümunələrinin yayıldığı, paylaşıldığı səhifələr
(@albertəmi, @Albert_Eynsteyn, @mırt dahilər) yaradılmışdır ki, bu səhifələr də gənc nəslin nümayəndələri
tərəfindən idarə edilməklə, daha çox gündəlik həyat tərzi, məişət mövzuları və həmçinin aktual olan mövzular
gündəmə gətirilir.
Albert Eynşteyn obrazı təbiəti etibarilə qlobal xarakterli olsa da aktuallaşdığı məqamda yerli və lokal xarakter
də kəsb etməkdədir. Xüsusilə, müəyyən yaş və peşə qrupları mühitində aktual olan zarafat mövzuları vardır ki,
bunların Eyşteyn obrazı vasitəsilə təqdim olunması komikliyin dərəcəsinin daha da yüksəlməsinə səbəb olur
(Quliyev: 2016, 345).
İnternet mühitində forma və məzmun baxımından yaranan bütün deyimləri daşıdığı funksiyaya görə təsnif
edərkən təsvir, birbaşa mesaj verən və ya məqalənin mövzusu əsasında rişxənd, kinayə, ironiya əlaməti daşıyan və
gülüş, yumor mahiyyətli deyimlər başlığı altında da qruplaşdırılması deməyə əsas verir ki, məzmunundan asılı
olmayaraq bütün deyimlərdə hər hansı bir fikir ötürülərkən müəyyən bir üsül təsirlilik baxımından hədəf olaraq
təyin edilir.
Nəticə
İnternet mühitində yaranan deyimlər ilə ənənəvi folklorda mövcud deyimlərin mahiyyətinin eyni olduğu hər
həsə məlumdur. Hər ikisi eyni amala xidmət etməklə müsbət yöndə insanların tərbiyələnməsinə, mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətlərə yiyələnməsinə, müsbət keyfiyyətlərin aşılanmasına, həmçinin mənfi ruhlu amilləri görməklə ondan
yayınmağa kömək edir. Əslində hər hansı bir situasiya anında məsələni gülərək ifadə etmək, güldürərək anlatmaq
və ironiya ilə münasibət bildirmək deyimlərin bir janr olaraq aktiv olmasını şərtləndirir. İnternetdə yaranan folklor
mahiyyətli deyimlərin toplanması, nəşr edilməsi və araşdırılması istiqamətində müəyyən işlərin aparılması müasir
folklorun inkişafına təkan vermiş olacaqdır.
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Summary
The article examines tourism and its problems in the field of economic cooperation between Azerbaijan and
Turkey. After gaining independence, Azerbaijan, along with other areas in the field of economic security, has
developed tourism relations with Turkey. Factors influencing the development of the tourism sector are analyzed.
The article examines the dynamics of tourism relations in recent years. The analysis of factual materials shows
that the developing cooperation in the field of economic security in the tourism sector is an important factor of
peace and stability in the region, national and regional economic progress. For the further development of
Azerbaijani-Turkish relations on a sound basis, it is necessary to eliminate the shortcomings in the economic
sphere, to implement large bilateral projects and to ensure diversity. The close cooperation of companies working
in the field of tourism and hospitality could be considered one of the best economic projects in the region.
Key words: Azerbaijan, Turkey, economic cooperation, tourism, dynamics, regional economic development
Giriş
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi təhlükəsizlik sahəsində əlaqələrin inkişafında turizm sektoru mühüm
rola malikdir. Azərbaycan və Türkiyənin turizm sahəsində də geniş əməkdaşlıq imkanları mövcuddur. Belə ki, hər
iki ölkə zəngin və rəngarəng təbiətə, çimərlik və dağ turizmi imkanlarına malikdir. Azərbaycan Respublikasının
bu sahədə beynəlxalq təcrübəsi kifayət qədər olmadığı halda Türkiyə dünyanın ən aparıcı turizm ölkələrindən biri
olub, bu sferada böyük təcrübəyə malikdir.
Türkiyədə turizm 1985-ci ildən sonra sürətlə inkişaf etmişdir. Türkiyə sahib olduğu təbii gözəllikləri və
mədəni irsi sayəsində 30 ildir ki, dünyada ən çox səyahət edilən ilk 10 ölkə arasında iştirak etməkdədir (1).
Azərbaycan isə 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra müstəqilliyini qazanmış ölkədir. Ancaq 1993cü ildən MDB-nin üzvüdür və Rusiyanın təsir zonasında iqtisadi formalaşma və inkişaf prosesindədir. Zəngin
təbii sərvətlərə malikdir. Ölkədə neft və təbii qaz kimi müxtəlif təbii ehtiyatlar ön plana çıxır. Başqa sözlə, dövlət
zəngindir, lakin vətəndaşlar aşağı gəlir qrupundadırlar. Bu səbəbdən Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı turistik
hərəkətlər araşdırılarkən yuxarıda göstərilən məsələlərin göz önündə saxlanılması lazımdır (2, s.408).
Müasir kütləvi turizmin dünyada yayılmasına iqlim, siyasi münasibətlər, mədəni əlaqələr, ziddiyyətlər, nisbi
xərclər və məsafə kimi müxtəlif coğrafi və iqtisadi amillər təsir göstərir. Türkiyənin cənub və qərb sahillərini
içərisinə alan Ağ dənizi bölgəsi daha çox turist cəlb edir. Bu bölgənin, Avropa, Rusiya və Ukrayna ilə yanaşı,
türkdilli dövlətlərdən də çoxlu turisti cəlb etməsi gözlənilir.
Hər bir ölkə alternativ turizmi yaradır və cəlbedici şəhərləri yaratmağa çalışır. Türkiyə də neft və təbii qaz
başda olmaq üzrə müxtəlif təbii sərvətlərə çox valyuta ödəyən və bu səbəbdən daimi xarici ticarət kəsiri olan bir
ölkədir. Bu baxımdan Türkiyənin xarici ticarət kəsirini azaltması üçün turizm əhəmiyyətli bir sektordur. Bu
səbəbdən Türkiyənin Avropa və Rusiya bazarı ilə yanaşı, Qafqaz, Orta Asiya və Yaxın Şərq kimi yaxın mədəni
bağların olduğu alternativ turizm bazarlarından daha çox turist almaq üçün müxtəlif layihələr ortaya çıxarması
lazımdır. Bu səbəbdən Azərbaycan Türkiyə üçün yeni bir turist göndərən bölgə vəziyyətinə gələ bilər.
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Türkiyə təcrübəli bir turizm ölkəsi kimi, Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün yaxşı bir modeldir. Bu
səbəbdən AzərbaycanTürkiyədən turist qəbul etməklə yanaşı, bu sektordakı professional şəxslərin bilik və
təcrübələrindən yaralana bilərlər (3). Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Türkiyə-2023 Turizm
Strategiyası”nda mövcud bazarların inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, Cənubi Qafqaz, Orta Asiya və Orta Şərq ölkələri
kimi alternativ bazarlara çıxmağın əhəmiyyəti vurğulanmışdır (4, s.408).
Araşdırma göstərir ki, coğrafi məsafə iki ölkə arasında turizmə müsbət təsir göstərir. Azərbaycan Naxçıvan
üzərindən ya birbaşa, ya da Gürcüstan və İran üzərindən quru yolu ilə Türkiyəyə çatmağın saxlandığı və gələn
turistlərin sayının ölkə əhalisinə nisbətən yüksək olduğu digər bir ölkə olaraq diqqət çəkir. Şübhəsiz bütün köhnə
Sovet ölkələrindən hava yolu ilə Türkiyəyə gələnlər var və uzaq ölkələrdən gələnlərin böyük bir qismi hava yolu
ilə gəlməkdədir.
Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin məlumatına görə, Türkiyəyə gələn xarici ziyarətçilərin sayı
2010-cu ildə 26.999.809, 2011-ci ildə 29.343.196, 2012-ci ildə 29.769.386, 2013-cü ildə 32.846.560, 2014-cü ildə
35.024.592, 2015-ci ildə 34.612.187, 2016-cı ildə 24.736.736, 2017-ci ildə 32.043.173, 2018-ci ildə isə
39.146.171 nəfər olmuşdur (5, s.4). Xarici ziyarətçilərdən turizm sektorunun əldə etdiyi toplam gəlir isə 2010-cu
ildə 19 110 003, 2011-ci ildə 22 222 454, 2012-ci ildə 22 410 365, 2013-cü ildə 25 322 291, 2014-cü ildə 27
778 026, 2015-ci ildə 25 438 923, 2016-cı ildə 15 991 381, 2017-ci ildə 20 222 971, 2018-ci ildə 24 028 311
milyard ABD doları olmuşdur (5, s.10-12).
İndi isə Türkiyəyə gələn xarici turistlərin ölkələrə görə pay bölgüsündə Azərbaycanın yerini
müəyyənləşdirməyə çalışaq. Bunun üçün aşağıdakı cədvələ diqqət yetirmək lazım gəlir:
Cədvəl 1
2016-2018-cı illərdə Türkiyəyə gələn xarici turistlərin başlıca ölkələrə görə sayları və payları (6)
İllər
Ölkələr
Rusya Federasiyası

2016
Sayı
nəfərlə

2017
Sayı
nəfərlə

%

%

2018
Sayı
nəfərlə

%

866,256

3.42

4,715,438

14.55

5,964 613

15.10

Almanya
Bolgarıstan
Birləşmiş Krallıq

3,890,074
1,690,766

15.34
6.67

3,584,653
1,852,867

11.06
5.72

4,512,360
2 386 885

11.43
6.04

711,481

6.75

1,658,715

5.12

2 254 871

5.71

Gürcüstan
İran
Ukrayna
Irak
Hollandiya
Azərbaycan
Fransa
Yunanıstan
Polşa

2,206,266
1,665,160
1,045,043
420,831
906,336
606,223
555,151
593,150

8.70
6.57
4.12
1.66
3.57
2.39
2.19
2.34

2,438,730
2,501,948
1,284,735
896,876
799,006
765,514
578,524
623,705

7.52
7.72
3.96
2.77
2.47
2.36
1.79
1.92

2 069 392
2 001 744
1 386 934
1 172 896
1 013 642
858 506
731 379
686 891

5.24
5.07
3.51
2.97
2.57
2.17
1.85
1.74

205 701

0.81

296 120

0.91

646 365

1.64

Belçika
ABŞ
İsveç
Diğər
TOPLAM

413,614
459,493
320,580
7,796,088
25,352,213

1.63
1.81
1.26
30.75
100.0

419,998
329,257
289,134
9,374,814
32,410,034

1.30
1.02
0.89
28.9
100.0

511 559
448 327
384 397
12,457,640
39,488,401

1.30
1.14
0.97
31.5
100.0

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi Türkiyəyə ziyarətçi göndərən ölkələrin sırasındakı 1-ci yerdə Rusya (5.964.613
nəfər), 2-ci yerdə Almanya (4.512.360 nəfər), 3-cü yerdə Bolqarıstan (2.386.885 nəfər), 4-cü yerdə İngiltərə
(2.254.871 nəfər), 5-ci yerdə Gürcistan (2.069.392 nəfər) olduğu halda, Azərbaycan 10-cu yerdə durur.
Türkiyənin ayrı-ayrı bölgələrinə gələn turistlərin ölkələrinə görə bölgüsündə Azərbaycan neçənci yerdə
durur? Məsələn, İstanbula gələn turistlərin sayına görə ölkələr arasında Azərbaycan 12-ci yeri tutmuşdur.
Azərbaycandan İstanbula əgər 2015-ci ildə 109.385 nəfər turist gəlmişdisə, bu say 2016-cı ildə 20,6% azalaraq
86.885 nəfər olmuşdur (7, s.29).
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2016-cı ilin ilk yarısında İstanbula gələn turistlərin ümumi cəmdəki faizi aşağıdakı kimidir: almanlar 10.4%,
iranlılar 8.0%, ingilislər 4.2%, amerikalılar 4.1%, fransızlar 4.0%, Səudiyyə ərabistanlılar 3.5%, ukraynalılar
3.4%, ruslar 2.9%, hollandlar 2.9%, iraklılar 2.4%, italyanlar 2.1%, azərbaycanlılar 2.0%, çinlilər 1.8%,
əlcəzairlilər 1.6%, küveytlilər 1.5% və diğər ölkələr 45,2% (8, s.29).
2016-cı ilin ilk yarısında İzmirə ABŞ-dan 2.604 nəfər, Almanyadan 94.914 nəfər, Argentina 106 nəfər,
Albania 105 nəfər, Avstralyadan 419 nəfər, Avstriyadan 4.025 nəfər və Azərbaycan Azerbaijan 857 nəfər turist
gəlmişdir (9).
Ümumiyyətlə, iki ölkə arasında turizm əlaqələrinin dinamikasını izləmək üçün AR Dövlət Statistika
Komitəsinin 2001-2006-cı illərdəki göstəricilərinə nəzər yetirək:
Cədvəl 2
2001-2006-cı illərdə Azərbaycandan-Türkiyəyə, Türkiyədən Azərbaycana gələn turistlərin dinamikası (nəfər)
(10, s.277; 11, s. 316; 12, s.314).
İllər
Ölkələr
Azərbaycana
Türkiyədən gələn turistlər
Türkiyəyə Azərbaycandan
gedən turistlər

2001

2002

2003

2004

2005

2006

8493

2037

1369

1599

17841

17360

52156

37729

38340

39856

154359

154751

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, turist səfərlərinin dinamikası qarşılıqlı olaraq ildən-ilə artaraq yüksələn xətlə
inkişaf etmişdir. Əgər Azərbaycana Türkiyədən gələn turistlər 2001-ci ildə 8.493 nəfərdən 2006-cı ildə 17.360
nəfərədək, Türkiyəyə Azərbaycandan gedən turistlər 52.156 nəfərdən 2006-cı ildə 154.751 nəfərədək artmışdır.
Sonrakı illərdə artım dinamikası artıq yüz minlərlə ölçülür. Belə ki, Azərbaycana Türkiyədən gələn turistlərin
sayı 2007-ci ildə 101537 nəfər, 2009-cu ildə177308 nəfər, 2010-ci ildə 214594 nəfər, 2011-ci ildə 242606 nəfər,
2012-ci ildə 437657 nəfər (13), 2013-cü ildə 365167 nəfər (13), 2014-cü ildə 314476 nəfər, 2015-ci ildə 288620
nəfər, 2016-cı ildə 313341 nəfər, 2017-ci ildə 301924 nəfər, 2018-ci ildə 222599 nəfər (13) olmuşdur (10; 11; 12).
Statistik rəqəmlərin müqayisəsi turistlərin sayının ildən-ilə artdığını, son illərdə azərbaycanlı ziyarətçilərin
900.000 nəfərə yaxınlaşdığını, son ildə artımın əvvəlki illə müqayisədə yüzdə 26 faiz olmasını (14) türk
ziyarətçilərin 300.000 nəfəri keçməsini aydın şəkildə göstərir. Lakin ölkələr arasında Azərbaycanın 10-cu yerdə
qərar tutması, gələn ziyarətçilərə görə Türkiyənin ilk yerlərdə durmaması təəssüf doğurur.
Nəticə
Beləliklə, Azərbaycan və Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin yuxarıda göstərilən sahələr üzrə araşdırılması deməyə
əsas verir ki, iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlər sturuktur baxımından kompleks şəkildə dinamik inkişaf
etməkdədir. Türkiyəyə Azərbaycandan gələn, yaxud əksinə Azərbaycana Türkiyədən gələn turistlərin sayını
artırmaq üçün müvafiq qurumların, xüsusilə də Turizm Nazirliyinin təşviq-təbliğini və reklamını genişləndirmək,
müxtəlif layihələr həyata keçirmək lazımdır. Eyni zamanda Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafı və xalqın
gəlirinin artması xarici ölkələrə və o cümlədən, Türkiyəyə gedən turistlərin sayını artıracaqdır. İki ölkə arasında
qarşılıqlı turistlərin sayının artırılması, Türkiyənin turizm sahəsindəki təcrübələrinin Azərbaycana gətirilməsi
turizm sahəsində əlaqələrin inkişafı baxımında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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FOLKLOR MƏTNLƏRİNDƏ QADIN OBRAZLARI İLƏ BAĞLI
METAFORALARA PSİXOSOSİAL YANAŞMA
Açar sözlər: qadın, folklor, konseptual metafora, analitik psixologiya
Psychosocial approach to metaphors concerning female images in folklore texts
Summary
The connection between language and thought has existed since ancient times, and today it has become the
subject of a number of studies. Thus, the initial form of thinking is formed in the brain and manifested in
language. From this point of view, the importance of metaphors is particularly noteworthy. Because metaphor
expresses not only the basic feature of language, but also the way a person understands the world. In modern
times, especially with the research of American researchers, the concept of metaphor has moved away from a
narrow framework into a broader context. The approach to metaphors from this aspect has shaped cognitive
linguistics. Although there are some similarities in the stages of formation of metaphors in different languages and
cultures, different metaphors stemming from cultural differences have been kept in focus and have been the
subject of comparative metaphor research. From this point of view, we can also use the metaphors studied in
connection with female images as an example. Today, research on women has a special place. Thus, the place of
women in social life, their struggle has become the object of research in many literary and social studies. The
connection between the concept of metaphor, which has acquired a philosophical and cognitive nature, and the
images of women are of special importance in this regard. Another point is the selection of examples of the
concept of woman from folklore, because folklore is a field of art that reflects traditional as well as everyday
thinking, as well as the way of psychosocial thinking that has been passed down from century to day.
Key words: woman, folklore, conceptual metaphor, analytical psychology
Giriş
Dil və düşüncənin əlaqəsi ən qədim zamanlaran etibarən var olmuş, günümüzdə isə bir sıra araşdırmaların
tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Belə ki, düşüncənin ilkin forması beyində formalaşıb dildə təzahür olunur. Bu
nöqteyi-nəzərdən yanaşdıqda isə metaforaların əhəmiyyəti xüsusi olaraq diqqət çəkir. Çünki metafora sadəcə dilin
təməl xüsusiyyətini deyil, insanın dünyanı anlama, qavrama şəklini də ifadə edir. Tədqiqatçıların əksəriyyəti
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ənənəvi nəzəri-metodoloji dünyagörüşə əsasən metaforaları dil fəlsəfəsinin örnəyi şəklində dəyərləndirirlər.
Müasir dövürdə, xüsusilə Amerikalı tədqiqatçıların araşdırmaları ilə metafora anlayışı dar çərçivədən uzaqlaşmış
və özünə daha geniş zəmində yer etmişdir. Metaforalara bu aspektdən yanaşma idraki dilçiliyi formalaşdırmışdır.
Fərqli dil və mədəniyyətlərdəki metaforaların yaranma mərhələlərində müəyyən qədər oxşarlıqlar olsa da, mədəni
fərqliliklərdən qaynaqlanan fərqli metaforalar diqqətdə saxlanılaraq müqayisəli metafora araşdırmalarının tədqiqat
obyektinə çevrilmişdir. Bu nöqteyi-nəzərdən qadın obrazları ilə bağlı tədqiq olunan metaforaları da nümunə kimi
göstərə bilərik. Metafora bir anlayışın başqa bir anlayışla ifadə edilməsi baxımından idraki sahəyə daxil olmaqda
və təcrübəni, düşüncəni qavradığı şəklə, formaya əsasən ərsəyə gəlir.
Günümüzdə qadınla bağlı araşdırmalar da özünə xüsusi olaraq yer etmişdir. Belə ki, qadının sosial həyatda
olan yeri, mübarizəsi ədəbi və sosial bir çox araşdırmaların tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Hal-hazırda özünə
fəlsəfi-idraki mahiyyət qazanmış metafora anlayışı ilə qadın obrazlarının arasındakı əlaqə bu baxımdan xüsusi
əhəmiyyətə sahibdir. Digər əsas məqam isə cəmiyyət və qadın anlayışına aid olan nümunələrin folklor
örnəklərindən seçilməsi məsələsidir. Çünki folklor ənənəvi, həmçinin gündəlik düşüncəni, eyni zamanda
əsrlərdən günümüzə ötürülən psixososial təfəkkür tərzini özündə əks etdirən incəsənət sahəsidir. Bütün bunları
nəzərə alaraq yazımızı iki başlıq altında qruplaşdırmışıq:
- “Metafora” anlayışı, mahiyyəti, mənası psixososial paradiqma fonunda;
- Folklorda qadın obrazları ilə bağlı olan metaforalar psixososial müstəvidə.
“Metafora” anlayışı, mahiyyəti, mənası psixososial paradiqma fonunda: “Metafor” yunan mənşəli söz
olub “meta: digər”, “pherin: daşımaq” kəlimələrinin birləşməsindən meydana gəlmiş, “bir şeyi başqa bir şey ilə
izah etmək” mənasını ehtiva edir (Parın, 2017:149). Metafora dedikdə, dil, dilin məcaz vasitələri, dildəki üslubi
zənginlik anlaşılır. Lakin qeyd etmək istərdik ki, multidisiplinar sistemdə, müasir ədəbi konteksdə, nəinki ədəbi
əsərlərdə, hətta gündəlik həyatımızın düşünmə və yaşayış şəkillərini nəzərə aldıqda metafora bir dil məsələsi
olmaqla yanaşı, sosio-psixoloji mahiyyət də daşıyır. Biz bu yanaşmamızı Lakoff George və Johnson Markun
metaforaların tədqiqinə həsr etdikləri otuz başlıqdan ibarət araşdırmalarındakı idraki-nəzəri fikirlərlə əlaqələndirə
bilərik. Konseptual metafora və bununla bağlı proseslərin ətraflı araşdırılmasına ilk dəfə burada (“Metaphors We
Live By” University of Chicago, 1980) geniş şəkildə yer verilmişdir. Əsərin beynəlxalq platformada tanınması ilə
metafora anlayışı dilçilikdə daha geniş idraki mahiyyət qazanmaqla yanaşı, metaforaya aid olan tədqiqat sahəsi
getdikcə daha da inkişaf etmiş və ona olan yanaşma sosio-mədəni, sosio-psixoloji mahiyyət qazanmışdır. Gerard
Steen kimi bəzi tədqiqatçılar metaforanın araşdırılmasında emprik yanaşmanı əsas götürmüş, Raymond Gibbs
kimi psixologiyayönümlü tədqiqatçılar isə psixoloji təcrübələr yolu ilə konseptual metafora və onun təcəssümünü
araşdırmışdırlar. Araşdırmalarını birbaşa idrakla əlaqələndirməyə çalışan alimlərdən Gilles Fauconnier isə
konseptual metaforaya aid bənzər mövzuları "analogiya", "konseptual qarışım" və "idealasteziya" başlığı altında
tədqiq etmişdir. Ənənəvi şəkildə yanaşsaq, metafora məcaziliyi simvolizə edən ifadə formasıdır. Bənzərlik ilə
mənanı ötürmək, oxşarlıqla və ya bənzətmə ilə başqa bir anlayışla əlaqəli olan anlayışları müqayisə etmək onun
gizli şəkildə icrasının əsas xüsusiyyətidir. Lakoff George və Johnson Marka görə isə konseptual metaforalar
gündəlik həyat vasitəsilə dilimizə ötürülür və təkcə ünsiyyətimizi deyil, həm də düşünmə və davranış tərzimizi
formalaşdırır (1980:24). “The Metaphor System Used To Justify War In The Gulf” adlı tədqiqatda qeyd edilir ki,
metaforik düşüncə özlüyündə nə yaxşı, nə də pisdir, sadəcə adi və qaçılmazdır, həmçinin abstraksiyalar və
olduqca mürəkkəb vəziyyətlər gündəlik olaraq metafora ilə başa düşülür (Lakoff George, 1991:26). Buradan belə
qənaətə gələ bilərik ki, mürəkkəblik və mücərrədlik anlayışını başa düşmək üçün hadisələr qarşısında ani olaraq
istifadə etdiyimiz geniş və əsasən şüursuz şəkildə anlaşılan bir metafora sistemi vardır.
Lakoffun xüsusi olaraq vurğuladığı boşluq və yönəlmə metforaları təcrübə və düşüncədəki anlayışların
dildəki təcəssümündən ibarətdir (1993:205). Lakoff ağılın "təcəssüm etdirildiyini" iddia etdikdə, ən mücərrəd
mülahizə yolu ilə demək olar ki, bütün insan idrakının sensorimotor sistem və duyğular kimi konkret və "aşağı
səviyyəli" imkanlardan asılı olduğunu və bunlardan istifadə etdiyini iddia edir. Bu səbəbdən təcəssüm təkcə ağıl
və maddəyə münasibətdə dualistik xarakter daşımır, həm də insan zehninin təməlində yatan “tətbiq detallarınha”
istinad olunmadan başa düşülə biləcəyi iddialarını rədd edir (Lakoff George and Johnson Mark, 1980:118).
Lakoff, metaforalardan qaynaqlanan təcəssüm anlayışının lehinə tamamlayıcı, lakin fərqli arqumentlər təklif edir:
1)Nevrologiya və sinir şəbəkəsi simulyasiyalarından olan dəlillərdən istifadə edərək, keyfiyyət qavrayışını
araşdırmaq;
2)Müharibə, iqtisadiyyat və ya əxlaq kimi mücərrəd mövzular üçün idraki dilçilikdə məcazi dilin təhlilinə
əsaslanmaq (1980:142).
Nəhayət, idrak psixologiyasındakı araşdırmalara və dil fəlsəfəsindəki bəzi araşdırmalara əsaslanaraq,
insanların istifadə etdiyi kateqoriyaların çox azının əslində zəruri və kafi şərtlər baxımından təhlil edilə bilən
olduğunu deyə bilərik. "Biz sinir varlıqlarıyıq" deyən Lakoff, beynimiz bədənimizdəki və dünyadakı siqnalları
qəbul edir və onun istifadə edə biləcəyi anlayışları təcəssüm etdirməsi qənaətinə gəlir (Yunusoğlu, 2015:1639).
Buradan belə bir nəticə əldə edə bilərik ki, təcəssüm yalnız beynimizin icazə verdiyi məhfumları təzahür etdirir.
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Lakoff şüurun sinir baxımından təcəssüm etdirildiyinə inanır, bununla birlikdə bu mexanizmin yalnız sinir hesabı
olmadığını açıq şəkildə bildirir. O, əgər ruh bədənin hər hansı bir xüsusiyyətinə sahib ola bilmirsə, o zaman hiss
edə, qavraya, düşünə, şüurlu və ya şəxsiyyətə sahib ola bilməyəcəyini iddia edir. Bir çox elm adamı, "mövcud
olanı" izah etmək üçün saxtalaşdırma və təməl ontologiyalar ilə əlaqəli problemlərin olması fikrini bölüşürlər ki,
ağlabatan bir empirik doğrulama metodu qura bilsinlər (Johnson, Lakoff, 2015: 121). Bu yanaşma isə insanların
müşahidələri necə şərh etdiyini tənzimləyən konseptual metaforaların məcmusudur.
Lakoff George və Johnson Marka görə metaforalar fikir və dili formalaşdıran ünsürlərdəndir. Bu zaman isə
metaforalarının dilçiliklə bağlı olan yönü arxa plana atılaraq konseptuallığı önə çıxarılır. Metaforalara
konseptuallıq noqteyi-nəzərindən yanaşdıqda o zaman, o,daha çox ədəbi-sosial mahiyyət qazanmış olur.
Metaforaların bu yönü daha çox dünyəvi-psixoloji substansiyaya malik olub, həyatda necə yaşayacağımızı, necə
yanaşacağımızı formalaşdırır.
Digər bir məsələ isə metaforaların mədəniyyətdən mədəniyyəttə fərqlilik göstərməsidir. Bir mədəniyyətdəki
anlayışın mənası başqa bir mədəniyyətdə dəyişkən xüsusiyyətə sahib ola bilər. Folklordakı qadın obrazları ilə
bağlı metaforaları araşdırdıqda isə bu dəyişkənlik xüsusi meyara çevrilir.
Folklorda qadın obrazları ilə bağlı olan metaforalar psixososial müstəvidə: Folklorda qadın obrazları ilə
bağlı elmi-nəzəri araşdırmaların aparılması yolunda əsas təməl daşlarından biri cəmiyyətdə, sosial mühitdə baş
verən gender rol bərabərsizlikləri olmuşdur. Gender bərabərsizliyi və onun tədqiqinə olan maraq istər ədəbi,
istərsə də soial elmlər fonunda qadınlara bağlı yaranmış akademik araşdırmalara təkan vermişdir. Folklorda qadın
obrazlarının və qadının soial yöndən tədqiqi 1970-ci illərdən etibarən Amerikada yaranmış və digər ölkələrə də
siraət etmişdir. Bunun nəticəsində ədəbi elm sahəsində “qadın folkloru” termini meydana gəlmiş, əsas layında isə
qadının yer tutduğu cinsiyyət mərkəzli folklor araşdırmaları günümüzə qədər yüksələn xətlə inkişaf etmişdir.
İctimai həyatda insanların qadınlarla əlaqəli yanaşma və düşüncə tərzləri qadınlarla bağlı metaforaların
yaranmasında və təcəssümündə əsas psixoloji faktor rolunu oynayır. Psixoloji düşüncənin bu şəkildə
əlaqələndirilməsi, dildə qazandığı idraki əhəmiyyəti ilə prototip nəzəriyyəsinin meydana gəlməsində rəhbərlik
etmişdir. Tədqiqatda sözügedən prototip qadın obrazı fonunda təhlilə cəlb edilmişdir.
“Kavramsal metafor kuramı ve belagat: karşılaştırmalı bir inceleme” başlıqlı araşdırmada konseptual
metaforalarla bağlı qeyd olunan aşağıdakı qənaətlərdə metaforaların psixososial mahiyyət daşıması faktını qeyd
etmək olar:
- Metaforalar düşüncə ilə əlaqəli məsələdir;
- Metaforalar idraki mərhələnin nəticəsidir;
- Metaforalar bənzərlikdən başqa məzmuna da malik ola bilər (Çiçekler, Aydın, 2019:14).
Bütün bunlara nəzər saldıqda deyə bilərik ki, qadın obrazları fonunda psixososial araşdırma aparmaq üçün
ədəbiyyat və psixologiyanın əlaqəsini mənimsəmək qaçınılmazdır. Ədəbiyyat və psixologiyanın bir-biri ilə
əlaqəsinin olması qənaətinə xüsusilə son dövrlərdə gəlinmişdir. Demək olar ki, ədəbi əsərlərdə psixoloji
ünsürlərin araşdırılması ənənəsi Freyd ilə başlamışdır. Onun “Writings on Art and Literature” (Freud, 1997) adlı
əsərində ədəbi obrazlar və ədəbi əsərlərin yaradıcıları psixoanalitik metodlarla təhlilə cəlb edilmişdir. Freydin
başlatdığı bu ənənə daha sonralar Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, Jacques Lacan və başqaları
tərəfindən davam etdirilmişdir. Ədəbiyyat və psixologiya dedikdə əsas üç psixoloji sistemi meyar hesab etmək
olar: Freydin “psixoanaliz”i; Adlerin “fərdi psixologiya”sı;Yunqun “analitik psixologiya”sı. Müasir dövrdəki elmi
araşdırmalarda qadınla əlaqəli olan metaforalara da sadaladığımız üç psixoloji sistem kontekstindən yanaşmaq
tədqiqatımızın əsas layını təşkil etmişdir. Qadın və psixososial semantika çağdaş araşdırmaların tədqiqat obyekti
olduğuna görə metaforalara da ənənəvi təhlil aspektindən yox, modern konseptual məna daşıyan anlayış
aspektindən yanaşmaq bizə daha dolğun ədəbi-sosial nəticələr əldə etməkdə köməklik döstərmişdir.
Lakoff özünün “Women, Fire, and Dangerous Things” adlı kitabında qadınların, atəşin və təhlükəli şeylərin
ortaq bir xüsusiyyətinin olması, bir-birinə zəncirvari üsul ilə metaforik şəkildə bağlanmasını qeyd edir (1987:
221). Bu yanaşma ilə də elmi-nəzəri ədəbiyyatlarda ilk dəfə qadın və metafora anlayışı özünə psixososial
mahiyyət qazanmış olur. Dil və düşüncə arasında yeri olan metafora bir cəmiyyətin dilini, onun mədəniyyətini,
ruhunu, adət və ənələlərini, düşüncə tərzini təcəssüm etdirir (Grady, 1999:82). Semra Kızılarsalan metafora
anlayışının dərketmə baxımınan iki növündən söz açır:
- Gündəlik həyatda istifadə olunan şərti metaforalar;
- Təxəyyül gücü yüksək olan yaradıcı metaforalar (2017:1987).
Tədqiqatçının gəldiyi bu qənaəti qadın obrazları ilə əlaqlənəndirsək deyə bilərik ki, folklor cəmiyyətin
gündəlik düşüncə tərzini təcəssüm etdirən ən təsirli incəsənət sahəsidir və burada nəinki mövcud cəmiyyətin, hətta
atalarımızdan günümüzə ötürülən kollektiv düşüncə mexanizminin izləri vardır. Qeyd edək ki, metafora bənzərlik
və ya əksinə, bir cismin və ya hadisənin digəri ilə ziddiyyətinə əsaslanaraq məcazi mənada istifadə edilməsidir.
Yəni başqa bir şəkildə metaforanın müqayisə olduğunu söyləmək olar, amma müqayisə gizli şəkildə aparılır,
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həmçinin müqayisə üzvlərindən birinin iştirakı vaciblik doğurmur. Lakoff Georgea görə, vəziyyətin məcazi
mənada başa düşülməsi iki hissədən ibarətdir:
- düşündüyümüzü ifadə edən geniş yayılmış, nisbətən sabit bir məcazlar toplusu;
- müəyyən bir situasiyaya belə bir məcaz tətbiq etməyə imkan verən məcazi təriflər (Lakoff, 1991:26).
Lakoffun metaforalarla bağlı olan bu fikirlərinə cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş qadın obrazlarının təhlili
zamanı da rast gəlmək mümkündür. Belə ki, cəmiyyətdə və incəsənət nümunələrində də qadın obrazlarına
yanaşmada sabitləşmiş psixoloji təfəkkürün izlərinə və mövcud məcazi təriflərlə qarşılaşmaq qaçınılmazdır.
Modern metafora yanaşmasında metaforaya insanın idraki sistemində möcud olan zehni modellərin iki sahəsi
“qaynaq və hədəf” arasındakı əlaqə şəklində baxılır (Yunusoğlu, 2017:226). Belə ki, hədəf sahəsindəki anlayış
qaynaq sahəsindəki anlayışla dərk oluna bilir. Folklordakı qadın obrazları ilə əlaqəli metaforalarda qaynaq
fonunda cəmiyyəti və ümumi psixoloji keyfiyyətləri təqdim etsək, hədəf fonunda qadın və qadına aid edilən
dəyərləri göstərmək olar. Metaforalar günümüzdə həyat hadisələrinə, düşüncə tərzlərinə uyğun yeni həqiqətlər
yarada bilər. Metaforaların həqiqətlər yarada biləcəyi fikri ənənəvi dilçiliklə bağlı olan metafora anlayışı ilə
ziddiyyət təşkil edir (Parın, 2017:150). Bu fikiridən belə bir qənətə gəlmək olar ki, günümüzdə həqiqət yaratmaq
və günümüzün idraki-psixoloji keyfiyyətini gözlər önünə sərmək gücündə olan metaforalar birbaşa qadınla əlaqəsi
olan sosial konseptual mahiyyətin mənfi və müsbət tərəflərini gözlər önünə sərə bilir. Buradakı əsas meyar isə
“qadına yanaşma” tendensiyasıdır ki, bu yanaşma kişi təfəkkürünün məhsuludur. Misal üçün, xalq arasında özünə
xüsusi yer tutan “qız istəmək, qız bəyənmək, qız almaq” kimi deyimlər buna örnək ola bilər. Və ya “Kitabi-Dədə
Qorqud” eposunda Dirsə xanın xanımının adının belə çəkilməməsi, qadın obrazının kişinin mövqeyinə görə təyin
edilməsi, Qazan xanın xanımının isə ancaq ya ana, ya da bir həyat yoldaşı kimi hörmət qazanması (Yolcu,
2019:66) kimi hallar müasir metafora anlayışının qadınlarla bağlı olan psixososial dərkinin nümunələrindəndir.
Həmçinin foklor mətnlərində “evlənmək istəyini müəyən etmək”lə, evlənəcəyi şəxsin necə olması ilə bağlı fikrin
ifadə şansı əksəriyyət etibarilə kişilərə verilmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda da, istər dastanın
müqəddiməsində, istərsə də boylarda Oğuz igidlərinin evlənəcəyi qadınların tərifləri qadınlara bağlı idrakı
metaforaların ən bariz örnəklərindəndir. Qeyd etmək olar ki, eposda, həmçinin qadınlar da onlarla güləşən, onlarla
at yarışları keçirən ərlərlə ailə quracaqlarını ifadə etmişdirlər. Başqa bir nümunəyə əsasən isə, əgər bir mədəniyyət
ünsürünün daşıyıcıları kişidirsə, həmin anlayış mədəniyyətin bütününü əks etdirən şəkildə, qadındırsa, ayrı bir
kategoriya kimi təqdim edilməkdədir. Misal üçün, kişi övliyalar/igid kişi/kişi aşıqlar anlayışı yoxdur, ancaq qadın
övliyalar/igid qadınlar/qadın aşıqlar anlayışı ayrıca qeyd olunması bariz örnəklərdən ola bilər (Yolcu, 2019:68).
Nəticə
Sonda folklordakı qadın obrazları ilə bağlı metaforaların psixososial təhlili istiqamətində bu qənaətlərə gələ
bilərik:
- Psixoloji meyarlara əsasən qadın obrazının daşıdığı metaforanı araşdırmaq cəmiyyətin psixoloji
tipologiyasının təyinində də xüsusi rola sahib olacaqdır;
- Dildə ifadə olunan və birbaşa qadınla bağlı olan folklor nümunələrində metaforaların psixososial
semnatikasının təhlili zamanı “cəmiyyət-metafora-qadın” anlayışlarının qarşılıqlı əlaqəsi əsas ədəbi-mədəni,
sosial-psixoloji göstərici hesab ediləcəkdir.
Həmçinin metaforaların idraki mahiyyətini əsas götürdükdə qadınlarla əlaqəli metaforaların psixososal
semantikasına iki fərqli aspektdən nəzər salmaq olar:
- Cəmiyyətin qadına (qadın obrazına) yanaşmasında olan metaforaların psixososial semantikası;
- Qadının (qadın obrazının) şəxsi təcrübələri fonunda təzahür olunan metaforaların psixososial semantikası.
Deyə bilərik ki, folklorda qadın obrazlarının psixososial aspektdən araşdırılması “xalq”, onun düşüncə tərzi
və davranış şəklindən kənarda təsəvvür edilə bilməz. Həmçinin adına yanaşma tendensiyasında kişi düşüncəsi
kişi mərkəzli mədəniyyətin qalıqları dilə birbaşa sirət etmiş və qadınların obrazlaşdırılmasında, qadın obrazlarının
yerlərinin müəyyənləşdirilməsində danılmaz rol oynamışdır
Cəmiyyətdə istər gender, istərsə də siniflərarası bərabərsizlik ictimai xarakter daşıyır. Folklorda, sosial
elmlərdə qadına dair araşdırmalar, qadın məsələsinin gündəmə gətirilməsi, qadın probleminə fərqli aspektlərdən
baxış sözügedən ictimai bərabərsizliklə mübarizədə ən bariz nümunələrdən hesab edilə bilər.
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The image of a modern woman in Azerbaijani art culture
Summary
This article, prepared by the author, reveals the important achievements of modern Azerbaijani women.
Speaking about the face of a new woman in the cultural thought of this period, the face of Zarifa Aliyeva is
described in the article as an ideal woman and a real Azerbaijani lady. By her nature, she is an example of a
woman who rises to the highest peak of science and humanity and can be an example for future generations. The
new page of the women's movement in the history of Azerbaijan is being considered with the professional
activity, rich experience, great humanism and broad outlook of the First Vice-President of the Republic of
Azerbaijan Mehriban Aliyeva, a prominent Azerbaijani lady of the XXI century.
Key words: Azerbaijani woman, art culture, women artists, artistic thinking.
XX əsrin 60-cı illərindən etibarən, Azərbaycan mədəniyyətində milli demokratik ideyaların diapazonu
genişləndi, sovet ideologiyasına müxalif fikirlər tədricən sovet mədəni sistemlərinin mövqeyini sarsıtdı. Millilik
tədricən Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm keyfiyyətinə çevrilir, bu da milli azadlıq, müstəqillik uğrunda
mənəvi-ideoloji mübarizənin başlanğıcı idi. Ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq, Azərbaycan mədəniyyəti öz
ideoloji sistemini, bədii-estetik tipologiyası, ideya məzmunu ilə yeni tarixi-kulturoloji ənənənin əsasını qoyur.
Təbii ki, proses ideoloji transformasiyasız baş verə bilməzdi. Sovet hakimiyyətinin qədim ənənələri olan
xalqların sosiomədəni təkanında bərqərar olması ilə tədricən “sovet adamı” deyilən fenomen, cəmiyyət həyatının
bütün sahələrinə hopan, ən başlıcası-sovet mədəniyyəti ilə dünya mədəniyyəti arasında süni şəkildə sədd yaradan
bir proses yer almağa başlayır. Məhz bu səbəbdən cəmiyyətin bütün mədəni həyatını sovet ideologiyası
məngənəsində saxlayaraq, mədəniyyətlərin dialoquna imkan verməmişdir.
Azərbaycan xalq sənətkarları sosializm realizmi çərçivəsindən çıxmağa imkan verilmirdi. Rəsmi, ideoloji
prinsiplərdən kənara çıxan sovet mədəni ideoloji yaradıcılıq ruhundan imtina etməyə cəsarət tapan sənətkarların
yaradıcılığı rejimin ab–havasına yabançı hal kimi qəbul edilirdi.
Dövrün cansıxıcı, yaradan zəkanı buxovlayan ideoloji sosiomədəni mühitinə baxmayaraq, Azərbaycan
sənətkarları öz istedadlı əsərləri ilə onlarda əks etdirdikləri estetik prinsiplər sayəsində hakim ideologiyanın sanki
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fövqündə duraraq, sonrakı zamanlar üçün son dərəcə işgüzar yaradıcılıq təcrübəsi yaratmışlar, özlərini sənətdə
azad məfkurəli sənətkarlar kimi təsdiq etmişlər.
Nəhayət, 1993-cü ildə ümummilli lider, ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması ölkədə əminamanlığın yaradılması və sabitlik mədəniyyətimizin inkişafına da geniş imkanlar açdı.
Xoşbəxtlikdən Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, mədəniyyətimizin hamisi Mehriban
xanım Əliyevanın yüksək təşkilatçılığı, onun Azərbaycan xalqının mədəniyyətinə dərin məhəbbəti sayəsində bu
təcridlik yüksək səviyyədə keçirilən simpoziumların, humanitar forumların, bir çox mədəni tədbirlərin sayəsində
aradan qaldırıldı (Hüseynova). Dünya mədəni proseslərinə inteqrasiya dövlətimizin böyük strateji məqsədinə
çevrildi.
Hazırda Azərbaycan mədəniyyəti özünütanıtma və dünya mədəniyyətinin müsbət nümunələrindən
bəhrələnmə missiyasını uğurla həyata keçirir. Qadın rəssamlarımız-Qeysər Kaşiyeva, Maral Rəhmanzadə, Vəcihə
Səmədova, Elmira Şahtaxtinskaya, Elmira Hüseynova, Güllü Mustafayeva, Xalidə Səfərova, Sima Ağayeva,
Ülviyyə Həmzəyeva, Aydan Salahova, Aida Mahmudova, memarlarımız-Fira Rüstəmbəyova, Avrora Salamova,
Gülçöhrə Məmmədova, Nərgiz Abdullayeva, İradə Rövşən, Rayihə Əmənzadə, Rahibə Əliyeva, bəstəkarlarımızŞəfiqə Axundova, Elza İbrahimova, Sevil Əliyeva, Gülarə Əliyeva, Əzizə Mustafazadə, Firəngiz Əlizadə, Gövhər
Həsənzadə, Pikə Axundova, Şəbnəm Hüseyni, Əminə Fiqarova, heykəltəraşlarımız-Zivər Məmmədova,
Münəvvər Rzayeva və başqaları bədii mədəniyyət növləri sahəsində çalışan qadınlarımız özlərini bu gün
mədəniyyətmizin qadın simaları kimi tanıtdırmağa nail olublar. Sənətkar qadınlarımız bilirlər ki, mədəniyyət
sahəsində taleyüklü problemləri ortaya çaxaran XXI əsrin keçməkeçli illərində tamamilə yeni sosiomədəni
mühitində yaşayırlar. Cəmiyyətin yeni inkişaf mərhələsi, insan şəxsiyyəti, cinslərin qarşılıqlı münasibəti ilə bağlı
geniş miqyaslı problemlərin işlənməsini ictimai fikir zəruri etmişdir. Məhz XX əsrdə vüsət almış siyasi, iqtisadi,
hüquq və insanın azadlıqları məsələsi bu gün də bəşəriyyəti düşündürən ən vacib şərtlərdəndir. Təbii ki, bəşəri
hüquqların tərkib hissəsi qadınların hüququdur. Azərbaycanda müstəqillik illərində kulturoloji fikrin formalaşması
fonunda ölkəmizin bədii mədəniyyətində böyük, dünya mədəniyyət xadimlərinin həm bədii estetik, həm də fərdi
üslub baxımından diqqətini cəlb edən əsərlər meydana gəlmişdir. Bunların içərisində qadın obrazının təsvirinə
həsr edilmiş əsərlər təqdirəlayiq bədii mədəniyyət nümunələridir. Hər halda müstəqillik illərinin azad yaradıcılıq
ab-havası sənət adamlarımızın öz fərdi üslubunu həyata keçirməyə, sevdikləri mövzuları lirik impulsiv formada
işləməyə imkan vermişdir.
Önəmli cəhət budur ki, haqqında söhbət gedəcək sənət adamlarımız XXI əsrə öz orijinal dəst-xəttilə daxil
olmuşlar. Qadın zərifliyi bütün zamanlarda, bütün sivilizasiyalarda-Şumerdə, Antik dünyada şairlərin, filosofların,
heykəltəraşların, bütövlükdə incəsənətin mədh etdiyi mövzu olmuşdur. Avropada XVII-XVIII əsrlərdə qadın
salonlarında qadınlarla kişilərin intellektual bərabərliyi problemindən bəhs ediləndə qadın zərifliyi məsələsinə
toxunulurdu. Salonlara məhz zərif zövqlü qadınlar rəhbərlik edər, qonaqları dəvət edər, məclisi idarə edərdilər.
Zaman keçdikcə qadının zövgünü oxşayan, dövrün dəbinə uyğun geyimlərin meydana gəlməsi qadın zərifliyini
tamamlayan elementlərə çevrilmişdir. Bütün xalqlarda olduğu kimi, azərbaycanlı qadınlarımızın zövqünü oxşayan
üst geyimləri məişətdə sabit yer tutmuşdur. Bu ənənə inkişaf edərək hazırda da qadınlarmızın zövqünü
oxşamaqdadır.
Müasir cəmiyyətimizin misilsiz sərvəti olan “mədəni kapital”ın yaranışında qadın əməyinin rolu müstəsnadır.
Belə bir mühüm problemi də qeyd etmək yerinə düşər: müasir qadın rolundan bəhs edərkən onun keçmişinə,
yəni qadının inkişaf dövrü mərhələlərinə nəzər salmamaq mümkün deyildir. Qafqaz Müsəlman Qadınları
Xeyriyyə Cəmiyyətinin təşkilatçısı Həmidə xanım Məmmədquluzadə. ilk müəllim Mədinə Qiyasbəyli, ilk
dramaturq Səkinə Axundzadə. Ağabacı Rzayeva həm Azərbaycanda, həm də bütün Şərqdə peşəkar musiqi təhsili
alan ilk qadın bəstəkardır. Onun davamı ilə digər istedadlı xanımlar Adilə Hüseynzadə, Hökümə Nəcəfova, Şəfiqə
Axundova yetişdilər. Şərqdə ilk qadın opera bəstəkarı Şəfiqə Axundova, ilk opera müğənnisi Şövkət
Məmmədova, ilk balet rəqqasəsi Qəmər Almaszadə, ilk qadın heykəltəraş Zivər Məmmədova, ilk ginekoloq Adilə
Şahtaxtinskaya. İlk kino aktrisası-İzzət Orucova. İlk qadın akademik-Valida Tutayuq. İlk qadın nazirimiz Xarici
İşlər Naziri Tahirə Tahirova, həm də neft sənayesində məzun olan ilk qadın azərbaycanlı mütəxəssis idi.
İlk qadın oftalmoloq Zərifə Əliyeva eyni zamanda Azərbaycanda oftalmologiya sahəsində ilk akademik idi.
Zərifə xanım Əliyeva keçmiş SSRİ-də akademik M.Averbax adına mükafatına layiq görülmüş ilk qadın alim idi.
Eyni zamanda, Zərifə Əliyeva müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, bütün mənalı ömrünü
vətəninin və xalqının tərəqqisinə həsr etmiş bir dahinin sadiq dostu və etibarlı yoldaşı idi. Zərifə xanımın fitri
istedadı, saf və bənzərsiz bir ziyalı, alim kimi yaratdığı şərəfli ömür yolu həyat və əxlaq dərsi, hər bir Azərbaycan
vətəndaşı, hər bir alim üçün mükəmməllik və müdriklik məktəbidir. Azərbaycan oftalmologiyasını dünyaya
tanıdan akademik Zərifə Əliyevanın mədəni irsi daim araşdırılır, öyrənilir və bir sıra tədqiqat işlərinin mövzusu
olur. Akademik Zərifə Əliyeva tükənməz bir məhəbbət, geniş qəlb, vətənpərvərliyini bütün həqiqətlərdən üstün
tuta bilən, öz təbiəti ilə elmin və insanlığın ən yüksək zirvəsinə ucalan həm də gələcək nəsillər üçün bir örnək ola
biləcək qadın nümunəsidir. Burada Ömər Eldarovun təkrarolunmaz sənət əsəri olan akademik Zərifə Əliyevanın
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məzarüstü abidəsini qeyd etməmək mümkün deyil. Müəllifin "Elegiya" adlandırdığı əsəri psixoloji hiss və
həyəcan olmadan baxmaq mümkün deyil. Zərifə xanımın xarakterik xüsusiyyətlərini o qədər dəqiqliklə çatdırılıb
ki, sanki canlı bir insanla üz-üzə dayanmısan. Ömər Eldarovun qadınlara həsr etdiyi son memorial abidələrdən biri
görkəmli şərqşünas, professor Aida xanım İmanquliyevanın heykəlidir. Ərəbşünas alim bütün həyatını elmi işə
həsr etmiş və şərqşünaslığın inkişafına layiqli töhfə vermişdir.
Bu gün ölkəmizdə əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan dövlətçiliyinə inam artmışdır. Bu
inam Azərbaycan cəmiyyətində bugünki sosiomədəni reallıqlarımızı dərk etmək baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edir, çünki sovet dövrünün son islahatçıları ölkənin, xalqın bədii düşüncəsində yeni obraz yarada bilməmiş
sovet sosiolizminin ideoloji stereotiplərini, onların təfəkkürünün mental xüsusiyyətlərini nəzərə almamışdır. Ona
görə də bu gün xalqın psixologiyasına və mentalitetinə biganə qalmaq, onun psixologiyasını qiymətləndirməmək
bütövlükdə mədəniyyətimizin imicinə ziyan təsir göstərə bilər. Real cəmiyyət belə idi: islahatların arzu edilən
istiqamətdə getməməsi, korrupsiyanın geniş miqyas alması, xalqı bir daha növbəti möcüzənin gələcəyi ehkamı ilə
aldatmaq kimi sosial mifə söykənən mentaliteti formalaşdırmaq deməkdir. Ümumiyyətlə, yaradıcılıq
proseslərinin, xüsusilə, bədii mədəniyyət dəyərlərinin öyrənilməsində mentalitet kateqoriyasından istifadə
olunması mühüm və məhsuldar yanaşmadır. Təcrübə göstərir ki, həyat şəraiti və hadisələri yaradan insanın
mentalitetinə təsir göstərir, onun mentaliteti isə yaradıcılığın xarakterini determinə edir. Yaradıcı prosesin orijinal
nəticələri fərdi mental xüsusiyyətlərin kollektiv bütöv şüurun arxetipləri və yaradıcının mentalitetinin rasional
komponentlərinin qarşılıqlı təsiri ilə şərtlənir. Biz yalnız ən ümumi məqamları qeyd edirik, əslində bu xüsusi
tədqiqat mövzusudur [Губанов, 2010: 186-192].
Müstəqillik bu kontekstdə təkcə mücərrəd azadlığa nail olmaq deyildir, o hər şeydən əvvəl, cəmiyyətin
sosiomədəni məkanını genişləndirmək və zənginləşdirmək, xalqın tarixən təşəkkül tapmış mədəniyyətinin
potensialını artırmaqdır. Hazırda dünya miqyasında uğurla təmsil olunan milli mədəniyyətinin qadın obrazı
özünün ülvilik səviyyəsinə yüksəlmişdir. Bu məqam da həqiqətdir ki, Azərbaycan qadınının keçmişini bilmədən
müasir intellektual qadınımızı estetik qiymətləndirə bilmərik, deməli, onun bədii mədəniyyətimizdəki obrazını
yarada bilmərik. Ulu öndər vaxtilə düzgün demişdir: tariximizi, tarixi ənənələrimizi bilmədən, onlara hörmət
etmədən müstəqil dövlətimizi gələcəkdə inkişaf etdirə bilmərik. Milli dövlətçiliyimizin, şübhəsiz ki, bir millət
imicimizin tərəqqisində Azərbaycan qadınının iştirakı əvəzsiz rol oynamışdır. Sovet dövrü bədii mədəniyyətində
qadın obrazı özünəməxsus forma kəsb etmişdir. Sovet ictimai sistemində mədəniyyətin spesifik inkişafını
şərtləndirən mühüm sosiomədəni faktorlardan biri qadın əməyi, onun yaradıcı intellektidir. Bu kontekstdə Sovet
mədəni həyatında “yeni qadın” obrazından söhbət gedir. Müasir qadının cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi onun
keçmişinə nəzər salmadan dərk etmək mümkün deyildir. Sovet qadını obrazının formalaşması bütövlükdə
Azərbaycan qadını obrazınının formalaşması və təkamülü prosesidir.
Müstəqillik illərində mədəni quruculuğa mane olan, daha doğrusu, müasir şəraitdə milli ideologiyanın
qurulması və köhnə stereotiplərdən yaxa qurtarmaq yolunda əngəllərdən biri Sovet ideoloji sistemində möhkəm
yer tutmuş “bir millətdə iki mədəniyyət” konsepsiyası olmuşdur. Bir milli mədəniyyətdə iki mədəniyyət ideyası
mədəniyyətin inkişafını ləngidirdi. Çünki bu şüar mədəniyyətdə millətlərin deyil, siniflərin mənafelərini müdafiə
edirdi, beynəlmiləl mədəniyyət haqqında ehkamı irəli sürməklə milli mədəniyyətin əhəmiyyətini, ümumiyyətlə,
onun varlığını kölgədə qoyurdu. Sovetlərin hökmranlıq etdiyi 70-ci ildə bu ideologiya Azərbaycanda
özünəməxsus xarakter kəsb etmişdir, belə ki, kommunist ideologiyasına xidmət edən Sovet mədəniyyəti xəlqi və
milli ideyaları ifadə edən sovet dövrü mədəniyyətidi (Abbasov, 2008:198). Lakin bu hələ milli ideologiyanın
formalaşması prosesi deyildi.
Nəticə
Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, müstəqillik illəri xalqımızın mədəni inkişafı yeni-yeni istedadların
yetişməsi və üzə çıxması üçün geniş yaradıcılıq imkanları açmışdır. Lakin uğurlar nə qədər önəmli olsa da,
cəmiyyətdə yeni bədii dünyagörüşünün aktiv formalaşma çağını keçirdiyi bir vaxtda bu gün nailiyyətlərlə
kifayətlənmək olmaz, sənət dinamikada olmalıdır.
XX əsr Azərbaycan qadınının əldə etdiyi parlaq məziyyətləri özündə əks etdirən Zərifə xanım Əliyeva, yeni
dövr Azərbaycan elmində müstəsna iz buraxmış Aida xanım İmanquliyeva kimi mötəbər xanımlar tariximizin
müxtəlif dövrlərində cəmiyyətin, dövlətçiliyin təkamülündə aparıcı qüvvə kimi çıxış etmiş və özlərindən sonrakı
nəsillər üçün Azərbaycan qadınının mükəmməl örnəyini yaratmışlar.
Bu dövrün kulturoloji düşüncəsində yeni qadın simasından danışarkən Zərifə xanım Əliyevanın siması ideal
bir qadın və əsil Azərbaycan xanımı obrazı göz önündə canlanır. Zərifə Əliyevanın bu siması, keçdiyi həyat
yolu bizim müasir qadınlarımızın həyatının formalaşması baxımından parlaq nümunədir. Buna görə də, onun
şəxsiyyəti, həyatı və keçdiyi yol daha geniş tədqiq olunmalıdır ki, müasir xanımlarımız nümunə götürsünlər.
Doğrudan da, Zərifə Əliyevanın davranışı, həyat tərzi, insanlara münasibəti, övlad böyütmək və xəstələrə həkim
kimi yanaşmaq baxımından qadınlığın parlaq bir siması kimi dəyərləndirilir. Zərifə xanımda dərin millilik vardı.
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Zərifə Əliyeva qızınıda əsil azərbaycanlı xanımı kimi böyüdmüşdür. Sevil xanımın milliliyi, sadəliyi, davranışı,
milli adət-ənənələrimizə diqqət və hörməti ailədən, ananın verdiyi tərbiyədən irəli gəlirdi.
XXI əsrin görkəmli Azərbaycan xanımı respublikanın Birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevadır. Mehriban
Əliyeva peşəkar fəaliyyəti, zəngin təcrübəsi, böyük humanistliyi və geniş dünyagörüşü ilə Azərbaycan tarixində
qadın hərəkatının yeni bir səhifəsini açdı. O, bu hərəkat tarixində ilk şəxsiyyətdir ki, fəaliyyəti təhsildən
səhiyyəyə, idmandan mədəniyyətimizin təbliğinə, xeyriyyəçilikdən ətraf mühitin qorunmasına qədər geniş bir
fəaliyyət arealını əhatə edir. Heç şübhəsiz ki, ulu öndərin adını daşıyan Fondun Prezidenti, Azərbaycan
Respublikasının birinci vitse prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın
milli mədəniyyətimizin inkişafı və təbliği problemlərinin milli maraqlarımız baxımından tətbiqi məsələrinin
həllində müstəsna rol oynamış və bu gün də mədəni dəyərlərimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün əzmlə
fəaliyyət göstərir.
Unutmamalıyıq ki, daha yaxşı cəmiyyət qurmağımız qadınlarımızın еlmi, əxlaqi, ictimai, iqtisadi, mədəni
həyatdakı uğurlarından yararlanmaqla mümkündür. Dahi Hüseyn Cavidin söylədiyi kimi:
“Qadın gülərsə şu issiz mühitimiz güləcək,
Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək”.
Unudulmamalıdır ki, hər hansı bir cəmiyyətin gələcəyə doğru inkişafında qadınla kişi bərabər yürüməzsə, o
cəmiyyətin tərəqqisi mümkün dеyil.
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Inquiry Based Learning and Research on the Current Situation at some
Private Schools in Azerbaijan
Summary
Despite the fact that teaching in secondary schools in a number of coutries around the world is organized through
inquiry-based learning, which has a positive impact on improving the quality of teaching and developing students’
research skills, there are still difficulties in implementing this pedagogical practice at schools in our country.
Although this practice is widespread in other countries, most teachers in our country are not inclined to use and
apply it in their classes. The article discusses the understanding of inquiry-based learning by teachers of several
private schools in Baku, its benefits and role in developing students’ research skills. The survey with selected
teachers, shows that teachers find difficulties, such as lack of appropriate learning conditions, teaching materials,
the large number of students in the classrooms and so on, in application of inquiry-based learning.
Key words: teaching, learning, inquiry, skill, research, method
Giriş
İnkişaf etmiş bir sıra ölkələrdə müasir təhsil artıq biliyi hazır şəkildə deyil, onu araşdıraraq, tədqiq edərək əldə
etməyi və problem həllini bacaran şagirdlərin yetişdirilməsini tələb edir. Bu baxımdan da həmin ölkələrdə
şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu isə müasir öyrənmə və
öyrətmə prosesində təhsilverənlər tərəfindən geniş istifadə olunan tədqiqat əsaslı təlim vasitəsilə mümkündür.
Təcrübə göstərir ki, bir sıra qabaqcıl ölkələrin, məsələn ABŞ, İngiltərə, Almaniya, Fransanın və s., özəl və dövlət
məktəblərində tədrisin tədqiqat əsaslı təlim yolu ilə təşkil edilməsi nəticəsində şagirdlərin tədqiqat aparmaq
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bacarıqları formalaşmış olur və bu zaman şagirdlər bilik və bacarıqlarını öz şəxsi təcrübələrinə əsaslanaraq və
yoldaşları ilə birlikdə araşdırma apararaq inkişaf etdirmiş olurlar. Tədrisin tədqiqat əsaslı təlim yolu ilə təşkil
edilən məktəblərdə şagirdlərin tədqiqat bacarıqları məhz erkən yaşlardan inkişaf etmiş olur və onlar təhsillərinin
növbəti mərhələlərində bu bacarıq sayəsində daha dərin araşdırma və tədqiqat aparma qabiliyyətlərinin nümayiş
etdirmiş olurlar. Hazırda Azərbaycanda mövcud olan özəl və dövlət məktəblərdə də qabaqcıl ölkələrin təlim
prosesində tətbiq olunan bu təcrübənin olub olmamasının araşdırılması əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir. Bu
tədqiqat bu məsələni araşdırmağı öz üzərinə götürür.
Problemin qoyuluşu
Azərbaycanda bir çox məktəblərdə dərslərin müasir təlim metordları əsasında təşkil edilməməsi, şagirdlər
tərəfindən tədqiqatın aparılması üçün lazımi mühitin yaradılmaması, müəllimlərin və məktəb rəhbərlərinin bunu
həyata keçirmək üçün istək və maraqlarının olmaması səbəbindən şagirdlər sual verməyə və ya araşdırma
aparmağa meyilli olmur və onlar yalnız passiv şəkildə dərsi və onlara təqdim olunan məlumatı dinləyir, onu yadda
saxlamağa, əzbərləməyə və hazır cavabları təkrar etməyə çalışırlar. Müasir dövrdə məlumat və faktların yadda
saxlanılması heç də lazımi bacarıq hesab edilmir, çünki faktlar dəyişir, lazım olan məlumat isə artıq
texnologiyanın köməyi ilə əldə olunur. Dərslərin tədqiqat əsaslı təlim yolu ilə keçirilməməsi şagirdlərin müstəqil
fikir yürütmək, aşağı siniflərdən başlayaraq fərdi və ya qrup şəklində araşdırma aparmaq, təhlil etmək,
araşdırmanın nəticələrini təqdim etmək kimi bacarıqlarının olmamasına gətirib çıxarır. Nəticə etibarilə
tədqiqatçılıq bacarıqları olmayan mətkəblərdən məzun olmuş şagirdlər ali təhsil ocaqlarında daha dərin elmi
işlərin aparılması işində bir sıra çətinliklərlə üzləşirlər. Məhz bu səbəbdən də təhsil işçiləri şagirdlərdə məlumat və
faktların toplanılması və yaxud yadda saxlanılmasından daha çox onların tədqiqat və ya araşdırma aparmaq
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində maraqlı olmalı, təlim və öyrənmə prosesində buna nail olmağa
çalışmalıdırlar. Hazırda Azərbaycanda dövlət məktəbləri ilə yanaşı bir sıra özəl və beynəlxalq məktəblər fəaliyyət
göstərir. Dövlət məktəblərində dərslər Milli Kurikuluma əsasında təşkil edilir və təcrübə göstərir ki, məktəbdə
tədqiqat əsaslı təlimin təşkil edilməsi üçün münbit şərait, bunun üçün müvafiq sinif uyğunlaşdırılması və resurslar
olmadığından, müəllimlərin əksəriyyəti daha çox ənənəvi təlim metodlarına üstünlük verirlər. Ölkədə fəaliyyət
göstərən özəl məktəblərin əksəriyyətində tədris daha çox Milli Kurikulum əsaslanır və yalnız beynəlxalq təhsil
proqramlarını tətbiq edən bir neçə özəl məktəbdə tədris tədqiqat əsaslı təlim yolu ilə təşkil edilmişdir. Bu
məktəblərdə şagirdlər aşağı siniflərdən tədqiqata yönəlmiş təlimin işitrakçısı olurlar və onların araşdırmaq, tədqiq
etmək və biliklərini praktikaya tətbiq etmək bacarıqları inkişaf etmiş olur. Həmin məktəblərin şagirdlərinin
tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi onların nəinki Azərbaycandakı ali məktəblərdə, hətta dünyanın bir
sıra ölkələrində təhsillərini daha asanlıqla davam etdirmələri üçün müvafiq imkanlar yaradır. Bu isə qloballaşan
dövrdə müasir təhsilin prioritet istiqamətlərindən biridir.
Metodologiya
Hazırki tədqiqatın aparılması üçün keyfiyyət və təsviri xarakterli tədqiqat tipindən istifadə ediləcəkdir. Bunun
üçün Bakı şəhərində dövlət və özəl məktəblərdə təcrübəsi olan 30-40 yaş arası 20 (kişi və qadın) müəllim seçilmiş
üç özəl məktəb müəyyən edilmişdir. Həmin müəllimlərin əksəriyyətinin həm dövlət, həm də özəl məktəblərdə
tərcübəsi olduğu üçün onlardan ənənəvi və müasir təlim metodları ilə keçirilən dərslər arasında fərq və şagirdlərdə
tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinin üstün cəhətlərini müəyyən etmək üçün məlumat əldə ediləcəkdir.
Məlumatlar 15 sualdan ibarət dərinləşdirilmiş müsahibə yolu ilə əldə ediləcək və nəqletmə metodu ilə keyfiyyət
təhlili aparılacaqdır.
Tapıntılar
Azərbaycanda bir sıra məktəblərdə dərslər hələ də ənənəvi tədris metodları ilə keçirilməkdədir. Müşahidələr
göstərmişdir ki, bu cür məktəblərdə şagirdlərin idraki aktivliyi, onların yaradıcılıq qabiliyyətləri aşağı səviyyədə
olur və onlar çətin və stress vəziyyətlərində müstəqil şəkildə qərar verə bilmirlər. Dərslərin ənənəvi tədris
metodları ilə keçirilən məktəblərdən fərqli olaraq Azərbaycandakı bir sıra özəl və beynəlxalq məktəblərdə
şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üzrə ən yaxşı təcrübələr vardır. Bu tip məktəblərdə tədris
zamanı şagirdlərə təqdim edilmiş tədqiqat mövzuları əsasında və dərslərin fəal təlim metodları ilə keçirilməsi
nəticəsində şagirdlər fərdi şəkildə və ya öz yaşıdları ilə birlikdə müstəqil işləyir, öz fikirlərini sərbəst şəkildə
yürüdür, bir sözlə, biliyi hazır deyil, onu araşdıraraq və tədqiq edərək əldə edirlər. Bu isə şagirdlərin güclü
mülahizə yürütmək, yazı yazmaq, sosial və kommunikasiya bacarıqlarını inkişaf etdirmiş olur. Müasir dövrdə
təhsilin əsas məqsədlərindən biri də məhz belə bacarıqları olan şagirdlərin yetişdirilməsidir.
Müzakirə
Bu tapıntılar özəl məktəblərdəki tədris proqramlarının tələbi və bu tələblərin yerinə yetirilməsi üzrə müvafiq
bilik, bacarıq və səriştəsi olan müəllimlərin, təhsil mütəxəssisləri və təhsil liderlərinin fəaliyyəti nəticəsində
mümkün ola bilər. Bir sıra özəl məktəblərdə fəaliyyət göstərən müəllimlər, ümumiyyətlə təhsil mütəxəssisləri və
hətta məktəb liderlərinin lazımi təlimlərdən keçməsi, öyrənmə və öyrətmə prosesində tədqiqat əsaslı təlim yolu ilə
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şagirdlərin bilik və bacarıqlarıınn inkişaf etdirilməsinin daha səmərəli olduğunu görməli və bu təcrübənin daha
çox sayda özəl və dövlət məktəblərində tətbiq edilməsinə çalışmalıdırlar.
Nəticə və tövsiyyələr
Təcrübə göstərir ki, tədqiqatçılıq bacarıqları zəif olan şagirdlərdə müstəqil araşdırma aparmaq, mülahizələr
yürütmək, esse yazmaq bacarıqları, o cümlədən əzbərçilik yolu ilə deyil, biliyi yaratmaq yolu ilə onun əldə
edilməsi, problem həllinə yönəlmiş və müstəqil qərar vermək bacarıqları aşağı səviyyədə olur. Bu bacarıqların
inkişaf etdirilməsi isə müasir öyrənmə və öyrətmə prosesində istifadə olunan təlim yanaşmalarından biri olan
tədqiqat əsaslı təlim vasitəsilə mümkündür və bu, məhz tədqiqat əsaslı təlim adlanır. Tədqiqat – sual vermək yolu
ilə hər hansı bir həqiqəti və yaxud məlumatı, problemi, eləcə də biliyi axtarmaq və araşdırmaq deməkdir.
Məlumdur ki, insanlar anadan olduqlarından ömürlərinin sonuna qədər bir şeyi araşdıraraq və tədqiq edərək
öyrənirlər. Çox vaxt insanlar bu prosesi anlamadıqları təqdirdə belə öyrənmə baş verir. Bildiyimiz kimi, hələ
körpə yaşlarından uşaqlar əşyalara toxunur, onu əllərinə və ya ağızlarına alır, yaxın insanları tanıyır və eşitdikləri
səsə tərəf dönürlər. Tədqiqat prosesi toxunmaq, görmək, dadına baxmaq və qoxulamaq kimi hislərin köməyi ilə
məlumatın toplanması və əldə edilməsi ilə başlayır. (Exline, 2004: 2). Təhsil işçiləri əmindirlər ki, bilik əvvəlki
öyrənmə əsasında müxtəlif yollarla yaradılır.
Tədqiqat şagirdlərin hər hansı bir problemi, mövzu və ya məsələni anlamaları üçün bir sıra məlumat və fikir
mənbələrini axtarıb tapmaq və onlardan istifadə etmək bacarıqlarını nümayiş etdirməyi nəzərdə tutan təlimə olan
bir yanaşmadır. Bu, şagirdlərin yalnız suallara cavab vermək və yaxud düzgün cavabı tapmaqdan daha çox şeyi
etmələrini tələb edir. Bu zaman şagirdlərdə tədqiq etmək, araşdırmaq, axtarış etmək və öyrənmək bacarıqları
inkişaf etmiş olur.
Tədqiqat əsaslı təlimin tarixi daha qədim vaxtlara gedib çıxır və Konfutsi və Sokratın təlimində də aydın
şəkildə qörünür. Sokrat sual vermək metodunu həmsöhbəti ilə dialoq zamanı istifadə etmişdir. Spinoza və XVII
əsrin digər filosofları göstərirdilər ki, bilik faktları ötürməklə deyil, ideyalar və fikirlərlə öynayarkən əldə edilir.
XX əsrin əvvəllərində məhşur amerikalı pedaqoq və filosof Con Dyui öyrənmənin ən yaxşı yolu kimi məhz “bir
şeyi edərək öyrənmək” fikrini irəli sürmüşdür. Təhsildə mütərəqqi cərəyanın əsas basiclarından biri kimi Dyui
məhz ibtidai siniflərdə təbiət elmləri dərslərində müəllimlərə əsas təlim strategiyası kimi tədqiqatdan istifadə
etməyə həvəsləndirirdi.
Tədqiqat əsaslı təlim Lev Vıqotski, Con Dyui, Jan Piaje və digərilərinin nəzəriyyələri əsasında qoyulmuşdur.
Bu təlim nəzəriyyəsi konstruktivizmlə əlaqələndirilir. Bu nəzəriyyəyə əsasən bilik hazır şəkildə əldə edilmir, o
qurulur, kəşf edilir və yaradılır”. Hələ qədim dövrlərdən Konfutsinin belə bir deyimi vadır: “Bir şeyi mənə
deyəndə, onu unuduram, mənə bir şeyi göstərəndə, onu yadda saxlayıram, məni bir işə cəlb edəndə, onu
anlayıram”. Bu təcrübələrə misal kimi tədrisin Beynəlxalq Bakalavriat (International Baccalaureate) proqramları
əsasında aparılan bir neçə məktəbi göstərmək olar. Bu təcrübənin əhəmiyyətinin təhsil mütəxəssisləri, təhsil
işçiləri, digər məktəblərin, xüsusilə də dövlət məktəblərinin müəllimlərinə çatdırılması, onun öyrənilməsi və tədris
prosesində tətbiq tətbiq edilməsi tövsiyə olunur.
Araşdırmalar göstərir ki, ənənəvi və tədiqat əsaslı təlim yolu ilə təşkil edilmiş dərslər arasında başlıca fərqlər
vardır. Belə ki, ənənəvi təlim zamanı öyrənmə vasitəsi məlumatı yadda saxlamaq, passiv şəkildə müəllimi
dinləmək, nəyisə təkrarlamaq və suallara cavab vermək olduğu halda, tədqiqat əsaslı təlim zamanı öyrənmə tədqiq
etmək, təcrübədən keçirmək, sual vermək, əlaqə yaratmaq, danışmaq, müzakirə aparmaq, biliyi yaratmaq, təhlil və
refleksiya etmək yolu ilə həyata keçirilir. Ənənəvi təlimdə başlıca nəticə məlumat və bilik əldə edildiyi və
şagirdlər arasında rəqabət yarandığı halda, tədqiqat əsaslı təlim zamanı tətbiq edilə bilən bacarıqlar, öyrənməyə
olan meyl və nəzəri biliklərin əldə edilməsi baş verir. Bu isə inkişaf yönümlü öyrənmə deməkdir.
Məktəblər şagirdlərə məlumatı əldə etmək, toplamaq və onu ötürməkdən daha çox onlara yararlı ola və tətbiq
edilə biləcək biliyin verilməsinə çalışmalıdırlar. Bunun üçün də məktəblər elə bir təhsil müəssisəsi olmalıdırlar ki,
orada şagirdləri öyrənməyə həvəsləndirmək, onların dərin düşüncəsini inkişaf etdirmək və təxəyyülü
fəallaşdırmaq kimi zəngin və yaradıcı işlə məşğul olmaları həyata keçmiş olsun. Bunu isə tədqiqat əsaslı təlim
vasitəsilə realizə etmək mümkündür.
Müasir dövrdə dünyanın bir çox məktəblərində müəllimlər tərəfindən geniş tətbiq edilən tədqiqat əsaslı təlimin
yuxarıda qeyd edilən üstünlüklərini nəzərə alaraq ölkəmizdə özəl və dövlət məktəblərində müəllimlər arasında
tədqiqat əsaslı təlim və onun tətbiqi ilə bağlı sorğu keçirilməsi planlaşdırılmışdır.
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Summary
In a globalizing society, companies operate in society and have some difficulties. Barely, the main purpose of
companies which is to extend income and provide demand is not enough. Modern society requires from
companies to do their social resposiblilities. These are responsibilities in the fields of education, culture, health,
sports and the environment. Companies become temporarily developed by socially responsiblities.
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Giriş
Müəssisələrin sadəcə gəlir əldə etmək və alıcıların təlabatlarını ödəmək məqsədi ilə fəaiyyət həyata
keçirmələri onları iqtisadiyyatda davamılı şəkildə mövcud olmasına şərait yaratmır. Müasir cəmiyyət
müəssisələrin onlar qarşısnda olan sosial məsuliyyətlərini dərk edərək iqtisadi fəaliyyətlərini həyata keçirməsini
tələb edir. Sosial məsuliyyətlərini şüurlu və xaotik şəkildə həyata keçirən müəssisələr davamlı iqtisadi inkişafa
nail ola bilərlər.
Müasir dövrdə müəssisələr sadəcə iqtisadi bir qurum olaraq deyil, həmçinin sosial bir qurum olaraq
dəyərləndirilir. Müəssisələr, cəmiyyətin bir hissəsini formalaşdırır ki, onların sahib olduqları nüfusdan dolayı
cəmiyyətə qarşı olan məsuliyyətləri fərdlərin məsuliyyətlərindən daha çox üstünlüyə malikdir. Hazırda
məsuliyyətini bilməyən hər bir firmanın bu nüfüzu azalmaqdadır. Firmalar bu nüfuzun azalmasını istəmədiklərinə
görə məcburi olaraq məsuliyyətlərini yerinə yetirirlər.
Müəssisələrin cəmiyyət həyatında xeyriyyə işləri görməsi, insanları problemlərinə həll yolları tapması marka
adı baxımından olduqca vacib sayılır. Onların olduqları ərazini qoruması, fərdlərin təhsil, mədəniyyət, səhiyyə
sektorunda dövlət dəstəyi olmadan köməklikliklər göstərməsi müəssisələrin məsuliyyət sahələrinə daxildir. Bir
firmanın sosial məsuliyyət anlayışı altında cəmiyyətə verə biləcəyi ən böyük fayda, əhalinin iqtisadi inkişafına
köməklik etməsidir. Aşağı gəlirli ailələrin və lazımi sosial müavinət ala bilməyən insanların rifah səviyyəsinin
yüksəlməsi marka adının tanınması və onun imicin inkişaf etməsinə gətirib çıxarar (1 s.125). Qeyd etdiyim kimi
müəssisələr cəmiyyətdə xüsusi paya malik olduqlarına görə onların uğurlu olması birbaşa cəmiyyətin də uğurlu,
sağlam olmasına gətirib çıxarır. Bu səbəbdən firmalar cəmiyyət ilə əlaqəli sahələrdə sosial məsuliyyət
fəaliyyətlərini həyata keçirməlidirlər (2 s.8). Bu sahələrə aşağıdakılar aiddir:
Təhsil sahəsində məsuliyyət
Mədəniyyət sahəsində məsuliyyət
Səhiyyə sahəsində məsuliyyət
İdman sahəsində məsuliyyət
Ətraf-mühitə qarşı məsuliyyət
Müssisələr gələcəkdə işçi kadrların toplanması zamanı problem yaşamamaq üçün təhsil sahəsinə investisiya
etmələri lazımdır. İnsan kapitalının yəni işçi qüvvəsinin təhsil səviyyəsinin artması öz növbəsində firma
gəlirlərinin artımına və daha çox tələbata səbəb olacaqdır. Bu tsikl isə müəssisələrin inkişafına gətirəcəkdir.
İnsanlar daima təhsil sahəsində olan yenilikləri araşdırmalıdırlar çünki cəmiyyətin rifah halının yaxşılaşması təhsil
ilə düz mütənasibdir. Bu səbəbdən təhsil müəssisənin sosial məsuliyyətinə daxil olur. Təhsil sektor iqtisadiyyatın
ehtiyac duyduğu insan kapitalını inkişaf etdirir, bununla da istehsalın daha da güclənməsinə gətirib çıxarır. Biz
bilirik ki, iqtisadiyyat istehsal ilə birbaşa əlaqəlidir və tələbatlar sonsuz şəkildə artır. Bu tələbatların ödənilməsi
üçün cəmiyyətin təhsilli insan kapitalı ehtiyacı olur. Həmçinin onu da qeyd etmək lazımdır ki, təhsilin yüksək
olduğu cəmiyyətlərdə daha çox inkişaf müşahidə olunur. Təhsil əhalinin mədəni səviyyəsini artırdığına görə
müəssisələr bu sahəyə biganə yanaşa bilməzlər.
İncəsənətin cəmiyyətin təhsilində, onun şüurunun formalaşmasında xüsusi yeri vardır. İncəsənət təhsildə
tamamlayıcı rol oynayır. Fərdin estetik ruhu, digər fikirlərə qarşı hörmətlə yanaşması, fərqli mədəniyyətlərə dəyər
verə bilməsi və s. bu kimi davranışlar icəsənət vasitəsi ilə reallaşır (3 s.17). Cəmiyyəti iqtisadi və sosial baxımdan
yüksəlişinin olması üçün təhsildə incəsənət xüsusi rol oynamaqdadır. Müəssisələr iqtisadi fayda ilə bərabər
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cəmiyyətin rifahının yaxşılaşdırılması üçün incəsənət və mədəniyyət sahələri üzrə də fəaliyyətlər göstərməli,
fayda verməlidirlər. Sosial rifah olmada iqtisadi rifahın əldə olunması olduqca mürəkkəb bir məsələdir. Mədəni
dəyərlərin qorunması cəmiyyətin şüuruun formalaşmasına və onu inkişafına fayda verməkdədir.
Səhiyyə sektoruna edilən investisiyalar tək bir şəxsin, işçinin deyil, cəmiyyətin problemlərini həll etmək
istiqamətindədir (4 s.68). Müəssisələr işçilərinin qeydlərinə qalmaqla, oları həyat təhlükəsizliyini təmin etməklə
sahiyyə sahəsidə məsuliyyətlərini həyata keçirirlər. Ölkədə təmiz bir imic və dəyərli bir ad qazanmaq istəyən
firmalar fəaliyyətləri zamanı öz diqqətlərini insanlara ayırmalıdırlar. Hazırda səhiyyə sahəsində həyata keçirilən
sosial məsuliyyət istiqamətləri fərdlərin və ətraf mühitin sağlamlıqlarının qorunması istiqamətindədir. Bu
layihələrin həyata keçirilməsi işçilərin öz sağlamlıqlarına qarşı daha diqqətli olmağa sövq edir. Fərdin
sağlamlığının, təhlükəsizliyinin təmin olunması tək onun deyil bütöv bir cəmiyyətin və gələcək nəsillərin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan hər bir müəssisə cəmiyyət qarşısında borclu olub oların
sağlamlığını düşünmək məcburiyyətindədir. Bununla həm cəmiyyət sağlamlaşır həm də müəssisələr ölkədə güclü
nüfuza sahib olarlar.
İdman sahəsində olan sosial məsuliyyət işçilərin sosial cəhətdə daha aktiv olmasına gətirib çıxarır. Müasir
dövrdə müəssisələrin idman, təhsil, mədəniyyət sahəsində həyata keçirdikləri bütün fəaliyyətlər camiyyətin rifah
halıın yaxşılaşmasına xidmət edir. Bununla da müəssisələr öz məsuliyyətlərini dərk edərək olara sosial bir mühit
yaradılır və işçilərin əmək qabiliyyətini daha da artırmış olurlar.
İnsanları həyat fəaliyyətlərinin sağlam bir şəkildə həyata keçməsi üçün ətraf-mühit önəmli bir rol oynayır.
Postindustrial dövrün başlaması ilə texnnologiyanın inkişafında sıçrayışlar baş vermiş, bununlada insanların
qidaya, suya, havaya tələbatı daha da artmış, hazırki ifrat dərəcəyə gəlib çıxmışdır. İnsanlar sadəcə ilkin
ehtiyaclarını deyil, başqa ehtiyaclar yaradaraq təbii qaynaqlardan daha çox istifadə etməyə başlamışlardır (1 s.93).
XXI əsrdə ekoloji problemlərin kəskin şəkildə artdığını müşahidə edirik ki, bunlara əhalinin təbii artımının 7
milyarddan çox olması, təbiətin yox olmaq təhlükəsi, hava, su, torpaq kimi təbii resursların çirklənməsi və s.
problemlər aiddir. Ətraf-mühitin qorunması üçün müəssisələr bu problemlərə xüsusi önəm verməlidirlər. İstehsal
zamanı tələb olunan təbii resursları səmərəli istifadəsi korporativlərin sosial məsuliyyət strategiyasına daxildir.
Hazırda ətraf-mühitin qoruması ilə bağlı bir sıra beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Onlar insanların həyat
standatrlarının yüksəldilməsinə, iqtisadiyyat sektorunda ətraf-mühitin çirkləndirilməsinin qarşısını almaqla dünya
iqtisadiyyatının fəaliyyət göstərməsinə çalışırlar. Bir ərazidə baş verən çirklənmə problemi sadəcə regional
problem olaraq qalmayaraq, dünyəvi bir problem kimi görülür. Məsələn, Amazon meşələrinin qırılması sadəcə
Cənubi Amerikanın problemi olaraq dəyərləndirilmir, çünki Amazon meşələri “dünyanın ağciyərləri” olaraq
dəyərləndirilir. Beləliklə bu ekoloji problem dünyanı təhdid etdiyi kimi birbaşa olaraq hər bir ölkəni də təhlükə
qarşısında qoyur (4 s.50). Ekoloji problemlər, ozon təbəqəsini deşilməsi, biosferanın azalması kimi problemlər
bizi əhatə edən ətraf-mühitin kirlənməsinə gətirib çıxarır. Bu kimi problemlər dünya əhalisini ,o cümlədən bütün
canlıları həyati risk ilə qarşı-qarşıya qoyur, onların yaşayış standartlarını aşağı salır. Sözsüz ki, bu problemlərin
həll olunmaması, ən azından qarşısının alınmaması gələcək nəsillərin həyatını və sağlamlığını suallar altına qoyur.
İqtisadiyyat ilə təbiət arasında olan tarazlığı qorumaması düyanın bir çox regionlarında müşahidə olunur. Bu
tarazlığın pozulmasının başlıca səbəbi insanların təbiəti öz məfəətlərinə görə mənimsəməsidir. İqtisadiyyatın
ayrılmaz hissəsi olan müəssisələr həyata keçirdiləri sosial məsuliyyət fəaliyyətləri ilə cəmiyyətin içərisində
mövcud olan şəxslərin ətraf-mühitə qarşı həssas olmasını təmin etməlidirlər.
Beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilə addımlara ətraf-mühitin qoruması ilə bağlı Ümümdünya Ticarət
Təşkilatının 1991-ci ildə “Davamlı iqtisadi inkişaf və ətraf-mühiti qorumaq” başlığı ilə şirkətlər ilə birgə bəyan
etdiyi “CERES prinsiplərini” (5), “Üçlü Məsuliyyət anlayışları”nı göstərə bilərik. Son illərdə müəssisələr bu
xəbərdarlılıqlara önəm verərək davamlı iqtisadi inkişaf anlayışını meydana gətirmişlərdir. Firmalar istehsal
etdikləri məhsulların ətaf-mühit verə biləcəyi zərərləri minimüma endirir. Həmçinin artıq onlar təbii qaynaqların
limitsiz olmadığını bilirlər.
İqtisadi inkişafı artığı bir dövrdə həyat standartlarının artması, təbii resurs mənbələrinin azalması, qıtlıq kimi
bir çox qlobal problemləri dərk edən alıcılar, bu məsələlərin fərqində olmayan, onlara diqqət ayırmayan
müəssisələrə qarşı kəskin tənqidi fikirlərdə olurlar.
Müəssisələrin ətraf-mühitə qarşı olan sosial məsuliyyətlər dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:
Bərpaolunmayan resurslardan səmərəli və şüurlu şəkildə istifadə etmək;
İstehsal olunan məhsulların “eko-məhsullar” olmasını təmin etmək;
Yenidən istifadə olunan bilən məhsullarla istehsalı həyata keçirmək;
Ətraf-mühiti qoruyan təşkilatlarla müştərək fəaliyyət göstərmək;
Sivil cəmiyyət üçün layihələr həyata keçirmək;
İstehsal prosesi zamanı mümkün olduğu qədər günəş, külək, su kimi enerji ənbələrindən istifadə etmək;
Enerji sərfiyyatına qənaət etmək;
İstehsal olunmuş məhsulların istehlakı zamanı mümkün ola biləcək tullantıları azaldırması və s.
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Bunları həyata keçirərən müəssisə üçün hüquqi şəraitin olması mütləq hesab olunur. Şüurlu cəmiyyət, şüurlu
alıcılar müəssisələrin təabiətə qarşı daha həssas olması ilə bağlı onlara təzyiq edirlər. Məhsulun ətraf-mühitə zərər
verə bilən olması, məhsulların alıcılar tərəfindən boykot edilməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də müəssisələr ətrafmühitə qarşı daha həssas olmağa çalışırlar. Müəssisələrin ətraf-mühitə həssas olması, öz sosial məsuliyyətlərini
yerinə yetirməsi həm müəssisəyə həm cəmiyyətə həm də dünyaya qarşı müsbət təsirini göstərir. Bununla da onlar
cəmiyyətdə nüfuzlu ada sahib olurlar.
Nəticə
Müəssisələrin təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ətraf-mühit sahələri üzrə olan məsuliyyətləri vardır. Bu
sahələrin hər birinə aid olan sosial məsuliyyəti təmin edərək onlar cəmiyyətə daha yaxşı nüfuz yaratmağa və
iqtisadi faəliyyətlərini möhkəmləndirməyə çalışırlar. Qeyd olunan hər bir sahə özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə birbirindən seçilir və birlikdə olar bir tamlıq təşkil edirlər. Yekun olaraq qeyd edim ki, müəssisələr bu sahələrdə
sosial məsuliyyətlərini həyata keçirməklə gələcək nəsillər üçün daha yaşanılası bir dünya inşa edirlər.
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Internal monologue in S.Ahmedli's novel "Love of the Hereafter" as a type of memory

Summary
The article discusses the memorable forms of prose, which determine the autobiographical features of S.
Ahmadli's prose. The novel "Love of the Hereafter" is one of the author's autobiographical works. Internal
monologues play an important role in the poetic system of the work. Internal monologues determine the type of
thinking of the explorer-the autobiographical hero and take an active part in the plot. The hero's inner monologues
allow him to restore his psychological portrait. One of the functions of internal monologues in the work is the act
of remembrance. The father's memories of his son, his metaphysical thoughts about life and death, are presented
through an internal monologue. The act of remembrance is connected with the image of his son.
Key words: autobiography, Karabakh war, novel, story, memoir, internal monologue
Məsələnin qoyuluşu. “Axirət sevdası” romanı S.Əhmədlinin avtobioqrafik əsərlərindən biridir. Onun
avtobioqrafik əsərlərində xatirələr mühüm yer tutur. Xatirə təhkiyə və sujetqurma forması kimi müxtəlif ritorik
üsullarla təqdim olunur. İşin məqsədi. S.Əhmədlinin “Axirət sevdası” romanında xatirələrin daxili monoloq
vasitəsilə verilməsini əsaslandırmaq. Təhkiyə tipi bədii mətndə yazıçının sujeti realizə etmə üsuludur və bu,
təhkiyəçi “səsi”nin seçimindən asılı olur. Xatirə, “xatırlama” forması fərdi yaddaş formalarından və yaxud təhkiyə
tiplərindən biridir. Yaddaş mövzusu müasir roman poetikasında janr, təhkiyə-sujet forması, qəhrəmanın strukturu,
ideya və s. səviyyəsində çıxış edir. Yaddaş kateqoriyası yalnız avtobioqrafik və ya xatirə-memuar tipli təhkiyə
formalarının deyil, həm də bir çox romanların sujetini təşkil edir. Yazıçı öz həyatını, öz keçmişini
narrativləşdirməyə-söyləmə aktına çevirməyə çalışır. Avtobioqrafizm xalq yazıçısı S.Əhmədli yaradıcılığının və
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nəsr texnikasının ayrılmaz hissəsi, S.Əhmədli təhkiyəsinin vacib elementi olub, “Ömür urvası”, “Axirət sevdası”,
“Kef” romanlarından ibarət trilogiyası və “Yazılmayan yazı” memuar romanının strukturunda əksini tapmışdır.
Onun bu romanlarında üçüncü şəxsin dilindən təhkiyəyə, bədii təxəyyülə sanki bir “etibarsızlığı” var. Qarabağ
müharibəsi avtobioqrafik təcrübə kimi öncə yazıçının “Qarabağın qarlı səngərləri” oçerkində keçir. E.Mehrəliyev
yazır: “Romanı (“Axirət sevdası” S.B.) və “Qarabağın qarlı səngərləri” oçerkini müqayisə etdikdə hər iki əsərin
yazıçının real müşahidələrindən, cəbhə həyatı ilə yaxın təmasından meydana çıxdığı dərhal sezilir. Oçerkdə
Cəbrayılda cəbhə epizodları, düşmənin məkrli hücumlarından əhalinin müdafiə vəziyyəti, çətin məqamda belə
xalqın öz xeyir işindən qalmaması və sairə bu kimi real, canlı həyat səhnələrinin təbii təcəssümü romanın təsvir
tərzinə, müəllif tərəfindən təhkiyə intonasiyasına çox yaxındır” (2000: 111). Ədəbiyyatşünas E.Mehrəliyev
romanla oçerk arasında tipoloji əlaqələri qeyd edərək, “Axirət sevdası” romanının janrını “xatirə-roman” kimi
səciyyələndirir. Əlbəttə, S.Əhmədlinin bu “xatirə-romanı”nı mücərrəd, nəzəri janr normaları ilə deyil, tarixi
kontekstdə, yazıçının roman estetikası çərçivəsində qiymətləndirə bilərik. Onu da etiraf etməliyik ki, bədii
siqlətinə və epik miqyasına görə Qarabağ müharibəsi və “tarixə İkinci dünya müharibəsi kimi düşmüş bu
müharibə ilə bağlı yazılan əsərlər və onların dəyərləndirilməsi arasında xeyli fərqlərin olduğu ortaya çıxmış oldu.
Ona görə ki, müharibələr arasındakı fərqlər, onların araşdırılması və qiymətləndirilməsi fərqlərini də ortaya
çıxarmışdır. Qarabağ müharibəsi bədii düşüncədə fərqli, yeni, milli cəhətləri ortaya çıxartdı. Ona görə ki, bu
müharibə əvvəlkindən fərqli olaraq, öz torpağımızda getdiyi üçün əsərlərdə də torpaqlarımız uğrunda döyüşən,
milli varlığını qoruyan insanların düşüncələri təsvir edilir və obrazları yaradılır” (Rəhimova, 2016: 74-75).
“Axirət sevdası” romanında da təhkiyə birinci şəxsin dilindən verilir, yəni təhkiyəçi-qəhrəman müəllifin
(S.Əhmədlinin) özüdür. “Lakin S.Əhmədov bu romanda təhkiyəçi – qəhrəman rolunda əsərin bütöv
konsepsiyasının daşıyıcısı kimi çıxış etdiyindən həm də gerçəkliyə müəyyən baxışlar sisteminin qurucusu,
təşkilatçısıdır, romanın digər obrazlarını danışdıran, şəhid əsgər haqqında məlumat verəndir. Bu mənada əsərdə
S.Əhmədovun öz şəxsiyyəti, xarakteri bədii əksini tapmış, həm obrazlar, xarakterlər silsiləsinin zənginləşməsində,
həm mühitin xarakterinin açılmasında, həm də sujet xəttinin inkişafında mühüm rol oynamışdır”. (Nağıyeva,
2014: 96-97).
“Axirət sevdası” romanında avtobioqrafik qəhrəmanın düşüncəsində müxtəlif həyat gerçəklikləri və məişət
hadisələri bir-birini əvəz edir, konfliktə girir etiraf, tövbə, şübhə formasında daxili monoloqlar və s. bir təhkiyə
məcrasında bütövləşir. Avtobioqrafik romanda daxili monoloq təhkiyə strategiyasından və qəhrəmanıntəhkiyəçinin düşüncə tipindən asılıdır. “Daxili monoloq o zaman yaranır ki, dioloqlu səciyyə daşısın, başqa sözlə,
məzmununda konflikt ifadə edilsin... əgər qəhrəmanda iki təsəvvür və anlayış üz-üzə gəlirsə, əgər insan öz-özü
ilə, yaxud xəyalən başqaları ilə gərgin mübahisə edirsə, daxili monoloq meydana çıxır.” (Boçarov, 1977: 216)
Müharibə zonasında oğul axtarışı atada “ikiləşmə”ni, daxili sarsıntıları gücləndirir. Daxili monoloq
təhkiyəçinin psixoloji portretini bərpa etməyə imkan verir. Etiraflar, şübhələr, ritorik suallar və nidalar
qəhrəmanın-təhkiyəçinin düşüncə obrazını əks etdirir. Atanın düşüncələri metafizik fikirlərdən təşkil olunur.
Metafizika varlığın və kosmosun (dünyanın) başlanğıcı haqqında elmdir. Müharibənin gətirdiyi problemlər,
Xeyirlə Şərin əbədi mübarizəsi, haqq-ədalət məsələləri və s. onun içində, belə demək mümkünsə, “metafizik
uçurum”, yaxud ikiləşmə yaradır. Romanın iki qəhrəmanı var: ata və oğul. Roman boyu atanın müxtəlif
hadisələrlə və məsələlərlə bağlı etiraz səsini eşidirik, amma oğulun virtual, xəyali obrazını gözümüzdə
canlandırırıq. R.Nağıyeva belə hesab edir ki, “romanda əsgərin özü yox, onun haqqında xatirə əsasdır. Sujet,
təhkiyə bu əsasda qurulmuşdur. Atanın oğulla xəyali görüşləri romanda əsgər obrazının mövcudluğunu, romanın
məhz ona həsr edildiyini, əsərin məhz onun haqqında olması fikrini təsdiq edir” (2014: 95). Qəhrəman tez-tez
ölüm, cənnət-cəhənnəm haqqında, dünyanın faniliyi haqqında dərin fəlsəfi düşüncələrə dalır, özünə və başqalarına
ritorik suallar verir: “Öldün-Yoxsan! Hər şey qalar, sən yoxsan. İndi bu an, bu gün varsan. Canlı, dirigözlü insan
birdən yox olur.” (Əhmədli, 2002: 28) Əsərə metafizik mahiyyət qazandıran da məhz ölüm mövzusudur. Ölüm
haqqında düşüncələr romanın ideya-məna strukturunu təşkil edir. Atanın “təhtəlşüur axını” “ölüm” üstündə
qurulur: “Məni ölüm düşündürür”-deyir. (Əhmədli, 2002: 26) Malik müəllimlə axirətlə, ölümlə bağlı söhbətləri də
düşdüyü depressiv-psixoloji gərginlikdən gəlir. Bu mövzuda Malik müəllimə ünvanladığı ritorik sualları bitmir:
“İnsan öldükdən sonramı Cənnətə, Cəhənnəmə göndərilir?; Qiyamət günü haçandır?; İnsan öldükdən sonra ruhun
yaşaması necə başa düşülsün” (Əhmədli, 2002: 27-28) Cavabsız sualların çıxılmaz labirintində vurnuxan ata
Allaha qarşı asilik fikrinə də düşür. Quran ayələrinə, dini ehkamlarla bağlı subyektiv yorumlar verir. Ənənəvi
qutsal dəyərlərə, sakral fövqəlqüvvəyə-Allaha asiliyinin, xüsusən universitetdə ilahiyyat fakültəsinin dekanı
vəzifəsində çalışan Malik müəllimlə Quranla bağlı mübahisə etməsinin səbəblərini müəllifin dünyagörüşü və
müəllifin “bioqrafik məkanı” çərçivəsində anlamaq olar: “Dünya, varlıq, aləmlər barədə yeni baxışa ehtiyac
duyulur. Müsəlmanların Ömür və Axirət kitabı mənə keçilmiş mərhələ, köhnəlmiş təki görünür. Məhəmməd
peyğəmbər dərin düşüncə, yüksək ağıl yiyəsi olsa da, indiki gözlə baxdıqda “ilahi vəhylər” bəsitdir. Təbii
hadisələr, insanın bütün əməllərinin Tanrının istəyi ilə baş verdiyi sübuta yetirməliykən, sübut olunmuş kimi
göstərilir. Məntiq çatmır. Quranda eləcə də bütün şər işlərdən, insanın başına gələn müsibətlərdən Allahın xəbəri
olduğu halda, hətta bunları onun törətdiyi söylənir... İnsan inana bilmir ki, yer üzündə baş verən bütün
haqsızlıqlqrın, fəlakət və dağıntıların, milyonlarla günahsız insan qanının tökülməsinin baisi Allahdır” (Əhmədli,
2002: 26). Təhkiyəçinin bu məntiqi sualları və düşüncələri qarşısında Malik müəllim “aciz qalıb” axırda yalnız
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bunu soruşur ki, “siz Quranı –Şərifi oxumusunuz?” (Əhmədli, 2002: 26). Qarabağ müharibəsinin mətbuatda açıq
söylənilməyən təfərrüatları müəllif “səsi” ilə təhkiyənin əsas xəttini müəyyən edir. “Təhkiyədə qəhrəmanın səsi ilə
müəllif səsinin qovuşması xalis daxili monoloqlara keçidlərin təbiiliyi və hissolunmazlığını təmin edir”
(Kazımoğlu, 2012: 113) Birinci şəxsin dilindən xatirələrin xarakteri romanı avtobioqrafik janr kimi təsnif etməyə
imkan verir. Atanın bir əsgərlə dialoqu bu baxımdan səciyyəvidir. Dialoqun məsamələrində sual-cavabın
intonasiyasında bir atanın nigarançılığı “yuvalanır”. Ata artıq sövqi-təbii hiss edir ki, oğlu ilə görüşü baş
tutmayacaq.
“- Apardılar hamısını. O da getdi.
Axı, mən ona demişdim gələcəm.
-Özü də deyirdi atam gəlməlidiə
-Gözləyə bilmədi? Elə bir imkan yoxdu?
-Vardı, qala bilmədi. Qalmadı” (Əhmədli, 2002: 40).
Onu da qeyd edək ki, Atanın şəhid olunmuş oğlunu axtarması motivi yazıçının “Yanvar hekayələri”nin
birində əksini tapmışdır. Morqlarda oğlunun meyidini axtaran atanın faciəsini o qədər içdən yaşayır və təsir edir
ki, “Axirət sevdası” və “Yazılmayan yazı” romanlarında özü həmin atanın mistik prototipinə çevrilir: “Hələ oğlu
sağ-salamat ikən S.Əhmədli 20 Yanvar faciəsində itkin düşmüş, şəhid olmuş oğulların axtarışına çıxan ata, ana
obrazını özü kimi təqdim edir özünü... Daha doğrusu, real, həyati, sənədli faktlar əsasında onların fəryadını,
axtarış yanğısını, morqları, ünvanları nalə, fəryad çəkə-çəkə gəzməsini elə canlı, şahid qismində təsvir edir ki,
oxucu müəllifin nə qədər yandığını açıq-aydın hiss edir. İlk hekayədən sona qədər bədbəxtliyə düçar olmuş
insanlar – qəhrəmanları ilə müəllif çiyin-çiyinə gəzir... Bir müddətdən sonra müəllif özü həmin atanın taleyini
yaşamalı olur...” (Musayeva, 2017: 280)
“Yanvar hekayələr”ində olduğu kimi, bu əsərdə də yazıçı cəmiyyətin sosial əhvalını, ictimai-siyasi nəbzini
həssaslıqla tutmağa çalışır. Mətbuatda deyilməyən, televiziyada göstərilməyən, amma əhali arasında qara şayiələr,
bəd xəbərlər kimi dolaşan məlumatlar müəllif tərəfindən səsləndirilir, xəbər, şayiə kimi kütləvi “nitq janrları”
insanların depressiv, dərdli durumunu təqdim edir. Məsələn, Gəncədəki bir epizoda da diqqət yetirək: “Çıxdım
eşiyə. İcra hakimiyyəti başçısının müavini burada idi, bayaqkından fərqli olaraq qanı qara. Oraya yığışmış beş-üç
kişi cəbhədən soraq verir, bir-ikisi deyirdi almışıq Kəlbəcəri. Kəlbəcərə bayrağımız sancılıb”. (Əhmədli, 2002:
50) Lakin bu xəbəri dərhal başqa bir söhbət əvəz edir. Cəbhədən təzəcə gəlmiş milis nəfəri ona başqa bəd xəbəri
verir: “Nə almışıq, nə girmişik Kəlbəcərə?! Mən bu gecə oradan, mühasirədən çıxmışam. Heç alıb eləməyiblər.
Üstəlik, bizdə olan bir neçə kəndi də ermənilər tutublar.” (Əhmədli, 50) Bu qanqaraldıcı informasiyanı eşidən
təhkiyəçi (ata) milisin mühasirə barəsində söylədiklərindən sonra bir az da ruhdan düşür, “bizimkilər ağır
vəziyyətə düşüblər. Ölən, yaralanan çoxdur. Gəncəyə gətirilmiş əsgər meyidlərindən danışdılar. Bakıdandı çoxu,
son çağırışla təzəcə aparılanlardı. Binəqədi... Yasamal adını çəkdilər.” (Əhmədli, 2002: 50)
Romanın əsas sujet məhvəri - “avtobioqrafik-xatirə diskursu” oğlu Məhəmmədin obraz ilə bağlıdır. Onun
obrazı xatirələrin simvolik məkanında bir ruh kimi dolaşır. “Bu da romanda, obrazın birbaşa yox, təhkiyəçinin
xatirələri, qavrayışları vasitəsi ilə təqdimindən irəli gəlmiş bir bədii üsuldur. Məhəmməd sujetdə birbaş iştirak
etmir, sujetdə onun haqqında ancaq danışıq gedir; süjet atanın oğlunu axtarmasını və bu prosesdə atanın
həyacanlarını, düşüncələrini əks etdirir. Buna görə də belə hesab etmək düzgün olar ki, romanda əsgərin özü yox,
onun haqqında xatirə əsasdır. Süjet, təhkiyə bu əsasda qurulmuşdur.” (Mehrəliyev, 2000: 116)
Atanın oğlu ilə virtual-xəyali görüşləri, bitməyən iç monoloqları və təhtəlşüur dialoqları təhkiyənin
emosionallığını gücləndirir. Ata artıq oğlu ilə “vəhdəti-vücuddur”, artıq ona qovuşubdur – “bu ona bənzəyir ki,
stereoskopda iki şəkil qovuşur və dərin bir təəssürat yaranır, yaxud eyni musiqi əsərində iki mövzu səsləndirilir.”
(Kazımoğlu, 2012: 113). Məhəmmədin obrazı əsərdə tədricən xəyali, simvolik obraza çevrilir: “Məhəmməd...
müharibədə həlak olmuş bu gəncin özü yox, xəyalı, nəfəsi romanda duyulur və bu mənada romanın janrını bəlkə
də xatirə-roman kimi təyin etmək daha doğru və dəqiq olardı” (Mehrəliyev, 2000: 119).
Hadisələr zavyazkaya doğru gedir. Bütün üzücü söhbətlərdən, qara xəbərlərdən və şayiələrdən atanın içinə bir
üşütmə düşür. “Əsgər atası” gürcü filmində olduğu kimi, ata içini qurd kimi gəmirən qara düşüncələrə, ayrılığa,
evdəki üzüntülü, qara sükuta son qoymaq üçün oğlunun olduğu cəbhə bölgəsinə- Beyləqana, Gorana, Gəncəyə
yollanır. Uzun axtarışlardan sonra ona oğlunu Gorana aparıldığını bildirirlər. Oğlunun Pirəküsküldən bir günlüyə
evə gəlməsini xatırlayır, onun ordan da Goranboy istiqamətində göndərilməsi ilə bağlı nigarançılığını,
narahatlılığını dilə gətirir. Ata qeyri-şüuri olaraq onu bütün təhlükələrdən qorumaq istəyir. Qarabağın onun üçün
ən güvənli yer olduğuna inanır. “Mən başqa səmt gözləyirdim. Goran yad yerdir, heç olmasa, öz yerimiz-Qarabağ
olsa idi, məhrəm, tanış adamlar vardı.” (Əhmədli, 2002: 46)
Goranda da oğlunu tapa bilməyən ata kor-peşiman yenidən Gəncəyə qayıtmalı olur. Hər yerdə gözləri onu
arayır, ondan bir xəbər bilmək, bir məlumat eşitmək istəyir. Qışın çovğunu, qarlı havaların soyuqluğu, qaçqınköçkün dalğası, cəbhədən gələn qara şaiyələr onun narahatlığını bir az da artırır. İçində son ümid kimi yolda rast
gəldiyi, qarşısına çıxan əsgərlər arasında onu görmək, onu tapmaq arzusu yaşayır: “Hər dəfə qar basmış yolda,
izdə bir əsgər, bir əliyalın döyüşçü görürdüm, elə bilirdim odur. O da onların arasındadır. Düşəcək indicə, oradan
gələcək üstümə. Çəhrayı üzü şaxtadan tay da allanmış, içində isti, qaynar ürək döyünür, qızdırırdı özünü də,
yanındakı dostlarını da. Dil-ağızı donmamışdı bu qoçağın. Gələ-gələ astadanca qışqıracaqdı: “Məni haraya
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göndərmisən, ata!” (Əhmədli, 2002: 51). Narahat düşüncələr daxili monoloqun intensivliyini artırır: “Daxili
monoloq–daxili nitq, söhbət və düşüncə formalarında təzahür etdiyi kimi, daxili təhkiyə formasında da təzahür
edib, birinci şəxsə aid təhkiyəyə çevrilə bilir” (Kazımoğlu, 2012: 95). Düşüncələr xatirələrə çevrilir: Məhəmmədin
virtual obrazı canlanır. Onunla bağlı epizodlar xatırlanır. “Bu xatırlamada təhliletmə tədricən nəqletmə ilə əvəz
olunmağa başlayır, daxili monoloq birinci şəxsə aid təhkiyəyə çevrilir” (Kazımoğlu, 2012: 95-96).
“Oğul axtarışı” zamanı ata gördüklərini və eşitdiklərini də qələmə alır, gəzib dolaşdığı yerlərin ictimai, sosial
atmosferini sərt obrazlarla, realist detallarla təqdim edir. Təhkiyəçinin müşahidələri, yol qeydləri “özəl, şəxsi
ağrısından başlanan suallar, iç dünyasındakı təlatümlər” (Musayeva, 2017: 275-289) müharibənin gerçək
epizodlarıdır, cəbhə salnaməsidir. Məsələn, bir cəbhə epizodunun təsvirinə baxaq: “Çovğun bürümüş yollar,
dolaylar, enişlər, meşə cığırları tey əsgərdir. “Yol evi” səmtdən axışıb gəlirdilər. Kimi də meşə təlaşında ocaq
qalayıb qızınırdı. Hamısı silahsız, başsız əsgərdi. Bunlar niyə səpələnmişdi qarda-qiyamətdə çöllərə? Əyin-başları
da qalın deyildi. Elə bil əldən buraxılıb, fəlakətdən qurtulub çatmışdılar buraya” (Əhmədli, 2002: 44). Həssas
yazıçı müşahidələri ilə müharibə aparan bir ölkənin siyasi, ictimai, sosial havasını bizə çatdırır. “Bu yandan, baş
yolla kazarmalardan üzübəri “UAZ”gəlirdi. Qabaq şüşəni qar bürümüşdü. Brezen örtüklü maşın bir az qalmış
dayandı. Oradan, silgəclərin azacıq açdığı sırsıra içindən, sürücünün yanında bir lalığ, qıpqırmızı bir sifət sezildi;
yüksək rütbəli zabitə oxşadı. İçmiş, ya bərk hirslənmişdi. Bir leytenant düşüb gəldi, bizimlə maraqlandı. “UAZ”dakı lalığ Goran göndəriş məntəqəsinin rəisi imiş, rusdu. Bizim-sivil adamların kazarma içində görünməyindən
acıqlanıbış.” (Əhmədli, 2002: 48) Bu gün həmin müşahidələri oxuyarkən insanı düşündürür, emosional effekt
yaradır.
Təhkiyəçi yaxşı bilir ki, bütün müharibələrin sonu sülh barış olur. Bu müharibə də nə vaxtsa bitəcək. Zaman
ən böyük loğmandır-yaralar sağalacaqdır. Dağılmış şəhərlər, kəndlər bərpa olunacaqdır. Həyat öz axarına
dönəcəkdir... Amma bir şey onu dərin təəsüfləndirir: “Amma gedənlər, ölənlər qayıtmayacaq. Ölümdən qayıdış
yoxdur”. (Əhmədli, 2002: 63)
Romanın sonu atanın oğlunun ölüm xəbəri alması və yas mərasimi ilə tamamlanır və beləliklə ekzistensial
mahiyyət qazanmış olur, yəni əsərin adı ilə assosiativ əlaqə əsaslandırılmış olur. Oğlunun nakam ölümü ilə barışa
bilməyən atanın ağrısında da keçmiş günlərin detalları kinolent kimi canlanır: “Eynək əlindən düşüb sınır,
günlərlə heyfslənirsən. Bəs canlı bir insan, bir gözəl oğlan yox olur. Biryolluq gedir. Otaqlar boş, o pilləkana heç
vaxt onun ayağı dəyməyəcək, o qapıda, gündə yüz kərə onu gördüyüm taxta qapıda o canlı halda görünməyəcək.
Köhnə kürsülər, hərdən onun uzanıb dincəldiyi mənim taxtapuşlu taxtım, tez-tez baş vurduğu, qazanların qapağını
götürüb yemək aradığı mətbəx... Məhəllə, bütün dünya onunla vardı, onunla bizə doğma, canlıydı. O, yoxdur...”
(Əhmədli, 2002: 45).
Fasiləsiz iç monoloqlar atanın şüurunda daim “ikiləşmə” yaradır. Artıq oğlunun real və xəyali obrazlarını
ayıra bilmir. “Girişdə görünən, otaqda gəzinən, havada sezilən Odur... Yoxsa mənim yaddaşım canlanır.
Xatirəmidi bu? Bax, bunu ayırd etmək, aydınlaşdırmaqdır mənim ümdə istəyim! Gözə görünən odur, yoxsa
mənim günü-gündən solan xatirəm? Onun özü-ruhumu, yoxsa mənim istəyimdən, nisgilimdən doğulanmı?”
Məhz bu suallar – daxili monoloq altında ata oğlunun şərəfli ölümü ilə barışmalı olur: “Olum, ölüm eyni
hadisədir. Birindən insan, o birindən ruh doğulur. Ölüm də Doğuluşca heyrət oyatmalı, sevinclə qarşılanmalıdır.
Ölüm əbədi ömürün başlanmasıdır. Ölüm məqamında doğulan ruh-işıqdır”. Beləcə romanın sonu metafizik,
ruhani sevinclə-işığa inamla bitir. Bu işıq nakam şəhid Məhəmmədin qutsal ruhunun işığıdır...
İşin elmi nəticəsi. “Axirət sevdası” romanının sujet əsasını təhkiyəçinin-avtobioqrafik qəhrəmanın daxili
monoloqları təşkil edir. Daxili monoloqlar yalnız onun düşüncə obrazını deyil, həm də xatirələrlə bağlı nitq
janrlarını müəyyənləşdirir və oğlunun obrazını ataya yenidən canlandırmağa imkan verir.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə romanın bədii strukturu və təhkiyə formaları ilə bağlı ümumiləşdirmələr edilir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə bağlı araşdırmalarda
və xüsusi seminarlarda istifadə oluna bilər.
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Great Nizami and the character created by Mehdi Huseyn – “Nizami”
Summary
We know that Nizami Ganjavi, the greatest representative of the XII century was the main hero of many
works. The article discusses the historical drama "Nizami" by writer M.Huseyn. Here, the similarities and
differences between great Nizami and the character “Nizami” created by Mehdi Huseyn are clarified. Many of the
notes about the work so far have been reviewed. Opinions were expressed about the work and the main character
of the work, Nizami. The work “Nizami” has been involved in an analysis along with a number of other works
compared to this work. The topicality of this work has been clarified. The importance of involvement in research
in modern times was noted.
Keywords: Nizami Ganjavi, Mehdi Huseyn, historical work, historical personality, character
Giriş
Bilirik ki, bu il, yəni 2021- ci il Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, Azərbaycan Respublikasında
“Nizami Gəncəvi İli” elan edilib. Bu il həm də qüdrətli söz və fikir ustadının anadan olmasının 880 illiyi tamam
olur. Nizami irsinin tədqiqi və təbliği həmişə öndə olan məsələlərdən olub. Belə ki, şairin 800 illiyi, o cümlədən,
1981- ci ildə 840 illiyi, 2011- ci ildə isə 870 illiyi ölkəmizdə geniş qeyd edilmişdir. Nizami Gəncəvi yubileylərinin
qeyd edilməsi, şair haqqında daha yeni- yeni elmi və bədii əsərlərin yaranmasına geniş yol açmışdır. Təkcə,
Nizaminin 800 illik yubileyi ərəfəsində yazılan əsərlərə nəzər yetirsək, bir çox böyük əsərlərin adını qeyd edə
bilərik.
Məlumdur ki, şairin 800 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında qərar 1939- cu ildə qəbul edilsə də, İkinci
Dünya müharibəsi səbəbi ilə yubiley 1947- ci ildə keçirilmişdir. Bu illər ərzində şair haqqında yaranan bir sıra
əsərlər ədəbiyyata öz möhürünü qoya bilmişdir.
Azərbaycanın görkəmli və böyük şəxsiyyətlərindən olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin 1951-ci ildə Ankarada
nəşr etdirdiyi "Azərbaycan şairi Nizami" monoqrafiyası əslində, 1941-ci ildə– Nizaminin anadan olmasının 800
illiyi münasibətilə yazılmış, müharibə illərinin yaratdığı çətinliklərlə əlaqəli olaraq əsərin çapı 10 il gecikmişdir.
Dahi şairin 800 illik yubileyi ərəfəsində yazılan əsərlərə müəlliflik edən yazarlar sırasında azərbaycanlı nasir
Məmməd Səid Ordubadinin də adını xüsusi qeyd etmək olar. Belə ki, o, Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı
ilə bağlı bir çox əsərlər yazmış, onun müxtəlif qəzet və jurnallarla yanaşı, yubiley münasibətilə buraxılan
"Nizami" almanaxlarında "Nizaminin dövrü və həyatı" (məqalələr silsiləsi, 1939), "Böyük şairin yaşadığı mühit"
(1947), "Nizami dövründə ədəbiyyat" (1947), "XII əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı və onun klassik Şərq
ədəbiyyatına təsiri" (1943) və s. elmi məqalələri çap olunub. O, həmçinin, "Nizami" (1939) adlı opera mətnini və
1941- ci ildən hissə- hissə, 1946 və 1948- ci illərdə isə kitab şəklində nəşr olunan "Qılınc və qələm" romanını
yazmışdır.
Belə əsərlər silsiləsinə Mehdi Hüseynin “Nizami” dramı da daxildir. Belə ki, Mehdi Hüseynin “Nizami”
(1941) əsəri də şairin 800 illik yubileyi və İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində yazılmış əsərdir.
Azərbaycan ədəbiyyatşünası kimi tanıdığımız Əziz Şərif (1943: 2) yazırdı: “Burada (“Nizami” dramında–
Ə.A.) biz böyük vətən müharibəsinin atəş və ölüm püskürən günlərində tam 800 il bundan əvvəl yaşamış dahi
Azərbaycan şairi haqqında əsər yazmaq fikrinə düşən yazıçının üzərinə çox böyük məsuliyyət götürdüyünü
xüsusilə qeyd etməliyik. Səməd Vurğunun olduqca yüksək bədii səviyyədə yazılmış mənzum “Vaqif” və “Fərhad
və Şirin” dramalarını bundan əvvəl yaradılmış olduğunu da nəzərə alsaq, Mehdi Hüseynin qarşısında duran
məsuliyyətin nə dərəcədə artdığını daha aydın görə bilərik. ”
Bu məqalədə bizi düşündürən əsas məsələ də budur. Görəsən, M.Hüseyn Əziz Şərifin sözləri ilə desək, üzərinə
götürdüyü bu böyük məsuliyyətli işi necə yerinə yetirə bilmişdir?!
Səməd Vurğunun 1937-ci ildə tarixi mövzuda yazdığı “Vaqif” mənzum dramı müəllifin yaradıcılığında əsas
yer tutur. Bu əsər Molla Pənah Vaqifə həsr edilmiş, onun obrazı yaradılmışdır. S.Vurğunun yaratdığı obraz- Vaqif
vətənpərvərdir və yerli məmurların və yadellilərin zülmünə qarşı mübarizə aparır. Əsərdə Vaqif vətənpərvər
olduğu qədər həm də cəsarətli çıxışları, açıq sözlü olması ilə seçilir. Vaqif xalqın yanındadır. O xalq ki, vətən
uğrunda canından keçməyə hər an hazırdır.
Səməd Vurğunun 1941-ci ildə yazdığı “Fərhad və Şirin” dramı isə Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin”
poemasının təsiri ilə yazılmışdır. Dram “Xosrov və Şirin” poemasından qaynaqlansa da müəllif burada məlum
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mövzudan, “Xosrov və Şirin” dastanından bir qədər kənara çıxmış, Fərhadı ön plana çəkmiş, Xosrovu isə tarixisiyasi məsələlərə yönəltmişdir.
Mehdi Hüseynin “Nizami” əsərinə gəlincə, bu dram haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bu əsəri kimi
yüksək qiymətləndirdi, kimisi zəif bildi. Qulu Xəlilov (1955: 139) “H.Mehdinin seçilmiş əsərləri” məqaləsində
yazır: “H.Mehdi “Cavanşir”dən əvvəl “Şöhrət” (1938- 39), “Nizami” (1940- 41) pyeslərini yazmışdır.
Vətənpərvərlik hər iki pyesdə əsas motiv olsa da, hadisələrin və konfliktin dramatik inkişafı zəifdir, əsas obrazlar
bədii yüksəkliyə qaldırılmamışdır.”
M.Hüseynin “Nizami” əsərindəki hadisələrin və konfliktin dramatik inkişafı və əsas obrazların bədii
yüksəkliyə qaldırılıb- qaldırılmaması haqqında fikir yürütmədən öncə demək istərdim ki, bu əsəri oxuduqca
yaranan ilk təssəvvür və sonrakı aparılan araşdırmalar, heç də “Nizami” əsərinin S.Vurğunun təkcə “Fərhad və
Şirin” əsərindən deyil, “Vaqif” dramından da geri qalmadığını ortaya çıxarır. M.Hüseynin “Nizami” əsərindəki
hadisə və şəxsiyyətlər haqqında reallıqdan uzaq bildiklərimizin (məs. Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsəri fars
dilində yazılsa da, “Nizami” əsərində ana dilində- Azərbaycan dilində təqdim olunur.) ortaya çıxarılması “Fərhad
və Şirin” əsərindəki Xosrov və Şirin məhəbbətinin bildiyimiz yöndən uzaqlaşması və saf, ülvi məhəbbətin
Fərhadın Şirinə olan münasibətində görünməsi kimidir. Bu əsərin “Vaqif” mənzum dramı ilə müqayisəsinə
gəlincə, hər iki əsərdəki hər iki əsas obraz rəqabətdə eynidir. Belə ki, obraz Nizaminin həm vətənvərpərliyi,
xalqın təmsilçisi olması, hər bir zülmə qarşı mübarizəsi, həm də bu mübarizədə cəsarətli davranışları əsərin
yüksək qiymətləndirilməsinə imkan yaradır. “Nizami” əsərində təkcə Nizami deyil, bütün müsbət obrazlar sadə
xalqın yanındadır. Əsərin doqquzuncu şəklində Şirvanda yeni saray tikən memar Əbdəklə şahın dialoqundan
aydın olur ki, əslində tikilən saray şah əqidəsinə görə şah üçün, Əbdəkin fikrinə görə isə xalq üçün yaradılıb.
Əbdək bunu sadəcə bir ifadə ilə əsaslandırıb insan ömrünün insanın yaratdığından az olduğunu deyir. Bu fikir və
ümumiyyətlə, əsərdə işlənən hər bir ifadə sadəcə söz yığımından ibarət deyildir. Deyilən fikirlərin pərdə arxasında
böyük düşüncələr dayanmaqdadır. Əsərdəki şaha verilən cavabda Əbdəkin işlətdiyi fikir həm də incəsənətə,
memarlıq abidələrinə verilən yüksək dəyəri özündə cəm edir. Bu isə əsərdəki fikir aktuallığını, ifadələrin hər
dövrdə müasirliyini nümayiş etdirir. Belə ki, tarix və mədəniyyət obyektləri- memarlıq abidələri, yaradılan
saraylar, muzeylər, ümumiyyətlə, xalqın zəhməti, əl əməyi olan bütün tikintilər həqiqətən də tarixin ölməzliyidir.
İşğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsindən sonra, oradakı abidələrə nəzər də bunu deməyə əsas verir.
Düşmən bu izləri nə qədər silməyə çalışsa da, xalqın alın təriylə hördüyü o abidələrin özülünü dağıda bilməmişdir.
Ağdam şəhərində yerləşən, ciddi ziyan görən Pənahəli xanın (XIX əsr) və Mehdiqulu xanın türbələri, o
cümlədən, İbrahimxəlil xanın türbəsi (XIX əsr) və digərləri buna əyani sübutdur. İşğal olunmuş ərazilərdə
müsəlman tarixi, dini-memarlıq abidələri ilə yanaşı, xristian tarixi-dini abidələrinə də ciddi ziyan dəymişdir.
Kəlbəcər rayonunda yerləşən Xudavəng və Gəncəsər monastırları, ümumiyyətlə, Qafqaz Albaniyasına aid bir çox
məbədlər o illər ərzində zərərli təsirdən kənar qala bilməyib. Burada memarlıq və arxeoloji abidələrlə yanaşı,
Qubadlı, Füzuli və Ağdam şəhərlərində 1941-1945-ci il müharibəsində həlak olmuş həmvətənlərimizin mövcud
olan xatirə abidələri, Molla Pənah Vaqifin Şuşa şəhərində yerləşən büstü, Füzuli şəhərində Məhəmməd Füzulinin
heykəli, Xurşidbanu Natəvanın Ağdam şəhərində yerləşən qəbirüstü abidəsi, Laçın rayonunun Güləbird kəndində
Sarı Aşığın xatirə muzeyi dağıdılmışdır. Lakin əsarətdən qurtulduqdan sonra, azad nəfəsdə hər bir şey tədricən öz
vəziyyətinə qayıdır. Silinməyə çalışılan özüllər, izlər yenidən önə gətirilir.. Bu mənada M.Hüseynin “Nizami”
əsərindəki mövzu aktuallığı, hər dövr üçün müasirliyini qoruyub saxlaya bilməsi təqdirə layiqdir.
Əsərin dramatik xüsusiyyətlərinə gəlincə, əsərdə cərəyan edən hadisələrin zamanı və məkanı aydın göstərilr.
Əsər doqquz şəkildən ibarətdir və bu şəkillər birlikdə əsərin məğzini izah edir. Süjet xətti boyunca, hadisələr
cərəyan etdikcə, tanış olduğumuz bütün surətlər öz hiss və həyəcanları ilə özlərini tam izah edir. Bununla da,
müəllif əsərin mövzu və ideyasını ön plana çəkməyi bacarmış olur. Vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı bu əsər
azərbaycançılıq ideyaları ilə birləşir və bu əsərdə Azərbaycan xalqının məğlubedilməzliyini, güclü xalq olduğunu
bir daha hər kəsə xatırladır, vətən uğrunda “öldü var, döndü yox” şüarını içdən- içə səsləndirir. Əsərdəki bütün
hadisələr və konfliktlər bir məqsədə- azərbaycançılıq ideyasının təbliğinə yönəlib. Bunun üçün isə əsas obrazlar
bədii yüksəklik zirvəsinə çatmaq üçün bədii dillə məharətlə ifadə edilmişdir. Bütün əsər boyu əsas surətlər
arasında gedən münaqişənin bir tərəfində sadə və vətənpərvər xalq, ikinci tərəfdə isə yerli və yadelli qəsbkarlar
dayanır. Bu iki insan qruplarından birincilərin ikincilərlə apardığı mübarizə isə Vətən uğrunadır. Bu mübarizədə
Nizami də ön cəbhədədir. Şairin qələmi qılınclarla yanaşı döyüşür.
Bu baxımdan “Nizami” əsəri haqqında Əziz Şərifin söylədikləri maraqlıdır. Tənqidçiyə görə M.Hüseyn
Nizami obrazını tam yarada bilmişdir və müəlifin yaratdığı Nizaminin məhz dahi şair Nizami olduğuna
oxucularını inandıra bilmişdir. Məsələyə bir də xüsusi diqqət yetirək! Görəsən doğrudanmı, Mehdi Hüseyn buna
tam nail ola bilmişdir?
Ədəbiyyatşünas bu fikrini belə əsaslandırır ki, əsərdəki Nizaminin də başlıca xüsusiyyəti onun şair kimi təsvir
olunmasıdır. Əziz Şərif (1943: 2) fikrini belə davam etdirirdi: “Mehdi Hüseynin yaratdığı şair obrazı elə obrazdır
ki, onun hər bir sözü insan qəlbinin ən incə tellərinə dəyib, onları xüsusi, gözəl bir ahənglə səsləndirir.” O,
M.Hüseynin mükəmməl Nizami obrazı yaratması qənaətinə gəlməsini həm də belə əsaslandırırdı ki, əsərdəki
Nizami sadəcə hikmətamiz sözləri, irihəcmli əsərləri ilə dahiləşmir. Onu həm də ucaldan fikirlərinin canına hopan
haqq- ədalət axtarışının şairin hərəkətlərində, əməllərində də öz əksini tapmasıdır. Nizaminin davranışı isə onu
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həyat fəlsəfəsinin, dünyagörüşünün əsas mahiyyətini göstərə bilir. Əziz Şərifə görə oxucu haqq- ədalət carçısı
olan Nizaminin örəyində ədalətsizliyə qarşı kini, nifrəti də tam aydın görə bilir və M.Hüseynin “”Nizami” dramı
sərt realizmlə dərin romantizmin vəhdətinin ifadəsidir. Müəllifin fikrincə, yazıçı əsərdə qəhrəmanlarının daxili
hiss və həyacanlarını məharətlə əks etdirməyi bacarmışdır. O, bu anlamda, “Nizami” əsərini mıəhəbbət
mövzusunda lirik- dramatik poema da adlandırmağı düzgün hesab edirdi. Müəllif öz fikrini əsərdə məhəbbət
duyğusunun bütün əsər boyu geniş ifadə edilməsi ilə əsaslandırırdı. Bunu əsas gətirərək demək olar ki, əsərdəki
Nizami obrazı monoton təsvir edilməmişdir. Obraz olaraq xarakteri, insani cəhətləri əhatəli əks edilmişdir. Bu o
deməkdir ki, M.Hüseynin bu əsərində əsas şüarlardan biri də “Dünyanı ən ali, insani hisslər xilas edəcək” fikridir.
Deməli, “Nizami” əsərində M.Hüseyn Nizamini həm gözəllik və məhəbbət tərənnümçüsü, həm də vətənpərvər
olaraq öz xalqını düşünən bir insan kimi təsvir edə bilmişdir.
Əsərə tənqidçi Yəhya Seyidovun da münasibətini öyrənək. O, (1979: 119) M.Hüseynin “Nizami” obrazı
haqqında yazırdı: “M.Hüseynin yaratdığı Nizami, xəbərdar oxucunun təsəvvüründə yaşayan dahi şairin zəngin
surəti ilə müqayisədə uduzur. Lakin oxucunun qənaəti sənətkarın əsərləri və şəxsiyyəti, başqa sözlə, bütün həyatı
haqqında bildiklərindən doğursa, dramdakı Nizami gəncdir, özünün ilk addımlarını atır. Bu nöqteyi- nəzərdən də
real və inandırıcıdır.”
Əslində, M.Hüseynin yaratdığı Nizami ilə sadəcə sənətkar obrazı təsəvvürdə yaranmır. Bu obraz vasitəsilə önə
çəkilən onun dahi sənətkar olmasına gedən yolun- zəngin mənəviyyatının əksidir. Yazıçının bu əsəri yazmaqda
məqsədi sadəcə olaraq o böyük ustadı olduğu kimi, hamının tanıdığı kimi “Nizami” dramı adı ilə yeni əsərə
köçürmək deyildi. Əsərlərini yenidən qələmə almaq deyil, bu əsərləri yaza bilən insanın ruhunu dindirmək, əsl
mahiyyətini anlatmaq idi məqsəd. Tariixi- həyati reallıqları ilə əks olunan deyil bu Nizami. Öz əsərlərinin dilindən
doğan Nizamidir bu. M.Hüseynin Nizamisi şairin əsərlərinin yaradıcı təhlilidir.
Hər kəsin bildiyi şair Nizaminin əsərlərinin mövzusu bəllidir: ülvi məhəbbət, haqq- ədalət axtarışı. Zülmə,
zülmkara etiraz. Bir sözlə, insaniyyətin carçısı. Eynilə M.Hüseynin Nizamisinin əkizi. Demək istərdim ki, tarixi
araşdırmalardan məlum olan Nizami bizə uşaqlıq illərindən ta qocalıq da daxil, vəfatına qədər tanışdır. Lakin
M.Hüseynin Nizamisi sadəcə gənclik illərindədir. Bu zaman belə bir sual ortaya çıxır. M.Hüseyn Nizamini öz
düşüncəsinə görə təsəvvür edərkən niyə məhz gənclik illərində dayanmışdır? Gəldiyim qənaətə görə, bu suala
cavab olaraq demək istərdim ki, Nizaminin öz əsərlərini də oxusaq, buradakı ruhu gəncdir, yəni nikbindir. Hansı
yaşda olsa belə, xoş günlərə, gözəl gələcəyə ümidlər səslənir. Hətta yaşlılıq dövründə yazdığı İsgəndərnamə əsəri
buna bir sübutdur. Məlumdur ki, İsgəndərnamə “Xəmsə”yə daxil olan sonuncu əsərdir və Nizaminin yaşlılıq
dövründə, 1200- 1203- cü illər arasında yazılan əsərdir. Əvvəlki poemalarında olduğu kimi “İsgəndərnamə”
poemasında da şairin əsas məqsədi mövcud olan ictimai və mənəvi nöqsanları düzəltmək üzərində düşünməkdir.
Yəni şair hələ də, son gününə qədər belə, hər şeyin yaxşı olacağına ümidlidir. Əsərdə İsgəndərin Xoşbəxtlər
ölkəsinə çatmasının təsviri bunu bir daha sübut edir. Burada Allaha inam, şükür, bərabərlik, güclü iman, yalandan
uzaq, düzgünlük , yıxılan varsa, xalq dili ilə desək, balta çalmaq deyil, ayağa qaldırmaq, özgə eybinə göz
yummaq, qəzəblini nifrətdən uzaqlaşdırmaq var. Əslində Xoşbəxtlər ölkəsi Nizaminin arzuladığı ideal
cəmiyyətdir və insani hisslər əsasında yaranıb: Yüksək mənəviyyat və bundan doğulan özünütərbiyə və nəticə
olaraq ədalət. Budur Nizaminin düşüncəsinə görə xoşbəxtlik.
Elə bil, dünyanı o Pərvərdigar
Bu mərd insanlarçün etmiş bərqərar.
Bunlar şövkət vermiş aləmə, yəqin
Sütunu bunlardır bütün aləmin (Gəncəvi, 2004: 182)
Nizami Gəncəvinin əsərləri yüksək mənəvi keyfiyyətlərin təcəssümü olmuş, insanları daim əxlaqi kamilliyə
səsləmiş və hələ də hər dövr üçün aktuallığını saxlamağı bacarmışdır.
Bu baxımdan “Nizami” əsəri fəlsəfi fikirlərlə zəngindir. Yəni insanın əsl gəncliyi və ya qocalığı yaşdan asılı
olmayandır. Daxilən hiss etdiklərimizdir əslində bunlar. Nə qədər ki yaşayıb yaratmaq, həyat eşqi varsa, bu
dünyaya baxış nikbindirsə, insan hər yaşda cavandır. M.Hüseynin Nizamisi kimi.
Mirzə İbrahimov (1983: 30) isə ““Nizami” dramı və tarixi dram məsələsi” məqaləsində yazırdı: “...Nizami
surətinin özü həddindən artıq lirik, həddindən artıq “naləkardır”. Biz onun şeypur kimi həmişə gurultu
qoparmağını istəmirik, lakin onun hər yerdə və hər zaman ney kimi naləyə başlaması da doğru deyildir. Deyə
bilərlər ki, Mehdi Nizami səciyyəsinin bir tərəfini vermək istəmişdir. Nizaminin bütün portretini çəkmək onun
üçün bir vəzifə olmamış, ola da bilməzdi.”
Bu fikrə münasibət bildirərək demək istərdim ki, əsəri oxuduqda gözümüz önündə yaranan obraz heç də hər
yerdə və hər zaman “ney kimi nalə”yə başlamır. M.Hüseynin yaratdığı Nizami obrazı bizdə bədbin şair, ancaq ahnalə edən insanı canlandırmır. Əsərin ilk şəklindən Nizami nikbindir. Cavanlıq ruhu məhəbbətlə doludur.
M.Hüseynin Nizamisi həyata, insanlara küskün deyildir. Əksinə, onun fikrinə görə, qəlbi sevgi ilə dolu insan olan
yerdə həm səadət, həm də gözəllik vardır. Əsərin ikinci şəklində Nizaminin Qivami ilə olan dialoquna nəzər
salsaq, Nizami hər sözüylə bu dünyadan gileyli Qivamiyə bir təsəllidir. Bu Nizami izah edir ki, Allahın yaratdığı
hər nə varsa gözəldir və məyusluq insanların ən böyük düşmənidir. Əsər Nizamini həm də əsl vətənpərvər kimi
təsdiqləyir. Nizami Bərdənin xilasında əlini qılınc, sinəsini qalxan edən Vətən oğullarına ümidlidir. Onlara inamı
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tamdır. O, hər qaranlıq gecədən sonra günəşli bir gündüzün də olduğuna inanır. Müəllifin Nizamisi təkcə
Qivamiylə deyil, kiminlə danışsa, sözlərində zülmətdən xilas yolu vardır.
Əsərin doqquzuncu, sonuncu şəklində belə Nizami məğrurdur. Əsər bitsə də, obrazın baxışlarındakı nikbinlik
bitməz- tükənməzdir. Onun əsərdəki son sözləri “şeypur kimi gurultu” qoparır. Əsərin sonunda yandırılan
“Xosrov və Şirin”in alovları hətta şahı dəhşətə gətirir. Əslində şahı vahiməyə salan “Xosrov və Şirin” də əsər
halında cəm olan şairin sözləridir.
Beləliklə, M.Hüseynin (2005: 89) yaratdığı Nizaminin dili ilə desək: “İti görən göz, yaxşı eşidən qulaq,
bənövşənin sözlərini reyhandan, qızıl gülün sevincini yasəməndən dərhal seçə bilər...”. Öz sözlərimizlə aydınlıq
gətirsək, nə boynu bükük bildiyimiz bənövşə kədərlidir, nə də ki qızılgül tikanından məyusdur.
Nəticə
M.Hüseynin bütün əsərləri, həmçinin, “Nizami” əsəri bu gün yenidən öyrənilməyə, düzgün araşdırma aparıb,
təhlil edilməyə ehtiyac duyur. “Bədii ədəbiyyatda Nizami” silsilə siyahısında M.Hüseyn Nizami əsərinin adının
yox dərəcədə olması bunu bir daha sübut edən məyusedici amillərdəndir. Xüsusilə, “Nizami ili”ndə bu əsər
üzərində aparılan tədqiqatlar bu əsərin Nizami Gəncəvi haqqında yazılan böyük əsərlər sırasına daxil edilməyə
layiq olub- olmamasını yenidən işıqlandırmış olar. Bu mənada, “Nizami” əsərinə münasibəti dəqiqliklə
araşdırmaq, doğru və yanlış fikirləri saf- çürük etmək, gəldiyimiz qənaətləri sübuta yetirmək olduqca vacibdir.
M.Hüseyn (1979: 427) öz əsərlərinin təhlili ilə bağlı yazırdı: “Elə düşünülməsin ki, mən hər tənqidçidən tərif
gözləyirəm və mütləq hər yazdığımın obyektiv qiymətini yox, mənim ürəyimə yatan müsbət bir qiymətini almaq
istəyirəm.
Belə yazıçı öz inkişaf yolunu kəsə bilər. Belə tələbi yalnız özü- özünə vurulmuş bir adam irəli sürə bilər.
Mən tənqidçidən yazdığım əsər haqqında, acı da olsa, əsl həqiqəti eşitmək istəyirəm. Bədii əsəri təhlil edib
ondan nəticə çıxarmaq yolu, tənqidi əsərlərin yaranması üçün ən faydalı yollardan biri ola bilər”
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4.
5.
6.
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The history of establishing vitrage art
Summary
Research of the historical and national problems of art, the problem of historicism, the in-depth study of each
genre of art and their form features belong to study of art history. It is important to use the methods of analysis of
art works in order to form a unity of content in all sections of the art history and to reveal the objective basics of
esthetical evolution. Monumental-decorative types of Fine Arts such as fresca, vitrage are known as the main
principes of mosaic. Currently, there are several popular types of the techniques of vitrage: classical, fusing,
tiffany, etc. Today, the classic vitrage refers to the colored paintings on gothic window glasses, which have been
very popular in Western art. For centuries as known, temples, palaces, castles glasses were decorated with vitrage
technique. In the past, especially at Renaissance period artists created unique paintings as they knew the
composition both theoretically and practically very well, and it is the beginning of the revolution in art history.
Key words: composition, mosaic, Renaissance, fine art, design
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Giriş
Sənətşünaslıq bir elm sahəsi, bədii yaradıcılıq mövzusu olaraq, eyni zamanda dövrün, müəyyən bir sinifin
estetik baxışları və zövq mühakimələri sisteminə əsaslanan sahədir. Klassik sənətşünaslığın əsas janr forması
ümümi incəsənət tarixidir. Tarixi və milli üslub problemlərinin tədqiqi, tarixilik problemi, incəsənətin hər bir
janrının və onların forma xüsusiyyətlərinin dərindən tədqiqi sənətşünaslığa aiddir. İncəsənət tarixi, nəzəriyyə və
tənqid bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olub estetikaya əsaslanırlar. Təsviri incəsənətin əsas bədii forması
kompozisiyadır. İncəsənət tarixinin bütün bölmələrində məzmun və formanın vəhdətini təşkil etmək və estetik
qiymətləndirmənin obyektiv əsasını açmaq üçün sənət əsəri təhlilinin metodlarından istifadə etmək vacibdir. Bu
elmi intizamın sərhədləri daxilində sosial və bir sıra dəqiq elmlərin metodikasından istifadə edərək yeniliklərin
aşkarlanması, incəsənət əsərlərinin aşkar edilməsi və ilkin təsnifatı məsələsi araşdırılır. İncəsənət tarixi
sənətşünaslıq sənəti ilə birbaşa əlaqədə olub tarixi zəmin yaradan ayrı-ayrı fakt və hadisələri, sənət əsərlərinin
yaranma şəraitini öyrənərək, bədii yaradıcılığın ümumi-mənəvi dəyərini öyrənən dünya tarixinin bir hissəsidir.
İncəsənət tənqidinin isə öz növbəsində əsas məqsədi mühakimə etmək və düzgün qiymətləndirmə aparmaqdır. Bu
sahədə yaradıcı insanların psixologiyası və daxili dünyasının təzahürünün incəsənət əsərlərində əksini tapdığını
tarix boyu müşahidə edə bilərik. Eyni zamanda incəsənət nəzəriyyəsi və tarixi konkret olaraq elmi metodlara
əsaslanır, lakin tənqidi mühakimə və estetik dəyərlər onun ayrılmaz hissəsidir. Əsərdə bədii obrazı, məzmunu
müəyyən qədər dəyişmədən onunla qanunauyğun şəkildə əlaqədə olan hissələrdə yenilik etmək mümkün deyildir.
Bir sözlə, dizayn sahəsində araşdırılan hər bir sahə müstəqildir və məhsulun yaradımasında spesifik və obyektiv
qanunların tədqiqi, universal təzahür və dizaynerin təfəkkürü çox mühüm rol oynayır. (Маль, 2008: 56)
Təsviri incəsənətin ən mühüm sahəsi sənət əsərinin bədii forması olan kompozisiya ilə bağlıdır. Keçmişdə
rəssamlar, xüsusən də intibah dövrü rəssamları kompozisiyanı həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən gözəl bildikləri
üçün təkrarolunmaz rəsm əsərləri yaratmışdılar. Klassik rəssamlar, sənətkarlar canlı və cansız təbiətin
qanunauyğunluqlarını bilərək öz mövzusuna uyğun kompozisiya qurub, estetik sənət nümunəsi yaradıblar.
Kompozisiyaya həm nəzəriyyə, elm kimi həm də nəzəri sənətşünaslığın bir hissəsi kimi baxmaq olar. Kompozisiya
qanunları bədii təcrübədən keçərək, təbiətdə olan hadisələrin estetik vasitələrlə verilmə bacarığını tələb edir. Real və
illüzor, forma, miqyas, ritm, hissələrinin ahəngi, perspektiva və rəng həlli bütün hissələrin və detalların vahid
sistemdə qurulması deməkdir. Kompozisiyanın mühüm komponentlərini statika, diaqonal, təzadlıq, monumentallıq,
dekorativlik və s. təşkil edir. Dizayner əsərini hansı üslubda yaratmaq istədiyini müəyyən etmək üçün bu üslubu
dərindən mənimsəməli və onun tarixi ilə yaxından tanış olmalıdır. (Рехт, 2014: 155)
Təsviri incəsənətin freska, vitraj kimi monumental-dekorativ növləri məlumdur, onun əsas xüsusiyyəti isə
mozaikaya yaxınlığıdır. Monumental incəsənət bilavasitə memarlıq tikililəri ilə əlaqədar olan dekorativ sənətdir.
Vitraj istehsalının hazırlanmasının ənənəvi texnologiyası 11-ci əsrdə formalaşmışdır. Alman rahibi Teofilin
traktatında orta əsr vitrajlarının istehsalı və tətbiqi prosesi prosesinin xüsusiyyətləri ətraflı şəkildə təsvir edilmişdir.
Orta əsrlərdə şüşə xüsusi sferik sobalarda bişilirdikdən sonra yüksək keyfiyyət əldə edilirdi. Buna fyuzinq deyilirdi.
Hal-hazırda vitrajın texnikasından asılı olaraq bir neçə növü mövcuddur: klassik, fyuzinq, tiffani və s. Əsrlər boyu
məbədlərin, sarayların, qalaların pəncərələri vitraj texnikası ilə bəzədilirdisə, artıq intibah dövründən etibarən vitraj
rəsmi bədii sənət növü kimi geniş istifadə olunmağa başladı. İndi yalnız yaşayış evlərində deyil, miniatür
aksesuarlarda belə istifadə olunurdu. “Vitraj” fransız dilindən “vitre” pəncərə şüşəsi, latın dilindən isə “vitrum” şüşə
deməkdir. Vitraj kiçik rəngli şüşə parçalarından ibarət ornamental kompozisiyadır. Freska, mozaikadan fərqli olaraq
vitraj qərb incəsənətini əks etdirir. Alimlər hesab edir ki, vitrajın tarixi 2000 ildən çoxdur. Müasir vitraj rəsmi şüşə
və ya keramika üzərində boya çəkilməsi prosesidir. İnsanlarda zənginlik, dəbdəbə anlayışları ilə assosiyasiya yaradır.
Orta əsrlərdə qotik kilsələrin, sarayların əsas atributu hesab olunan vitraj sənəti memarlıqla əlaqədə olaraq incəsənət
tarixinə öz əhəmiyyətli töhvəsini vermişdir. Lakin ilk vitraj ustalarının adı incəsənət tarixinə məlum deyil.
XVIII əsrdə vitraj sənətinin ən tanınmış nümayəndələri mozaika və vitraj haqqında kitabın müəllifi Pyer Le Vyey və
məbəd ustası Klod Lui Dyulak olmuşdur. İlk vitrajların nə vaxt yarandığı tarixi dəqiq müəyyən etmək çətin olsa da,
bu sənətin ən qədim nümunələri antik dövrə aid edilir. Məlumdur ki, qədim Misirdə kiçik rəngli şüşə parçalarından
ibarət mozaika aşkar edilmişdir. (Caviness, 1992: 146)
Bəzi ədəbi mənbələrə görə qədim İtaliyanın Pompey şəhərində qazıntılar zamanı e.ə. 79-cu ildə Vezuvi
vulkanınn püskürməsindən sonra rəngli şüşə mozaik döşəmələri, freskalar və virtaj parçaları tapıldı. Digər
mənbələrə görə isə Pompeydə yalnız döşəmə və divarların şüşə mozaikasi tapılır. Belə ki, yaşayış evlərində
pəncərələrin çox hissəsi şüşəsiz idi. Lakin pəncərə şüşəsinin istifadəsi qazıntılar zamanı tapılan mat və ya qeyrişəffaf şüşə parçaları ilə sübut olunur. 4-5-ci əsrlərdə Qərbi Avropada Ravenna bazilikasının pəncərə şüşələrində
nazik şəffaf alebastrlı lövhələrlə doldurulması texnikası öz əksini tapır və bu vitrajın primitiv imitasiyası texnikası
kimi geniş yayılır. Tarixi mənbələr sübut edir ki, 330-cu ildə müqəddəs Sofiya kilsəsinin pəncərələri rəngli virtaj
ilə bəzədilmişdi. 1453-cü ildən sonra artıq Aya-Sofya məscidi kimi tanınan möhtəşəm monumental tikilinin
pəncərələrinin vitrajlarında ərəb yazıları öz əksini tapmışdır. Məbəd zəngin şəkildə mozaika mərmər, qızıl,
gümüş, fil sümüyü kimi dekor elementlərilə bəzədilmişdir. Artıq intibah dövründə vitraj şüşə üzərində rəngkarlıq
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sənəti kimi incəsənətə yenilik gətirdi. O dövrün sənətkarları rəngli şüşələrdən maraqlı əsərlər yaradırdılar.
(Caviness, 1977: 164)
Orta əsr mənbələrində göstərilir ki, artıq 6-cı əsrdə rəngli şüşədən istifadə olunurdu. Orta əsrlərdə digər qotik
məbədlərdə olduğu kimi divar rəsmləri deyil, yeganə işıq mənbəyi çoxsaylı vitrajlar hesab olunurdu. Bu
vitrajlarda bədii obrazın canlılığı, tarixi detalların əksini izləmək olar. 12-ci əsrdə erkən qotika dövründə tikilmiş
Paris Notr-Dam kilsəsinda rəngli şüşələrlə yanaşı rəngsiz şüşələrin əlavə edilməsi texnikasi vitraj sənətində
yenilik kimi öz əksini tapdı. Heykəl və barelyef növləri çox istifadə olunan möhtəşəm tikilinin çoxsaylı mozaik
vitrajları əsl sənət nümunəsidir. Fransanın simvoluna çevrilmiş katolik kilsədə orta əsrlərdən bu günə qorunub
saxlanılan 3 böyük qızılgül pəncərəsi ölçülərinə görə fransız qotikasının şedevrləridir. Qızılgül pəncərəsi (ing-rose
window)-memarlıqda simmetik şəkildə qızılgül ləçəkləri formasında hissələrə ayrılmış böyük dəyirmi pəncərə və
vitraja deyilir. Onların ən gözəl nümunələrinə fransız katedrallarında rast gəlmək olar. (Deremble, 2015: 124)
Avropada 12-ci əsrdə roman üslubun inkişafı və tədricən qotik üsluba keçidi ilə əlaqədar olaraq vitraj rəsmləri
daha mürəkkəb quruluş almağa başladılar. İtiuclu arkalı binaların çox hündür olması çoxsaylı pəncələrin
vitrajlarla şüşələnməsi ilə bir növ balanslaşdırılırdı. Fransız incəsənət tarixçisi Emil Mal bənövşəyi rəng tonallığı
ilə seçilən Qərb qızılgülünü gözəl “matəm çiçəyi” adlandırmışdır. 1220-ci ildə məbədin girişini bəzəyən əsas
vitraj-Qərbi qızılgül vitrajı orta əsrlərdən bu günə qədər orijinallığını və rəng palitrasını qismən qoruyub
saxlamışdır. Hesab edilir ki, 1225-ci ildə Şimali qizilgül vitrajı ola bilsin ki, 1248-ci ildə Sant-Şapel məbədinin
vitrajları üzərində işləmiş ustalar tərəfindən hazırlanmışdır. Rəngarəng şüşələr, heyrətamiz ornamentlər dini
mövzulu qotik vitrajların emosionallığını artırır və rəssamların ustalığı haqqında təsəvvür oyadırdı. XIX əsrdə
parlaq işığı təcəssüm edən Cənubi qızılgül vitrajı restavrasiya olunduqda, Alfred Gerant Şartr məbədinin
vitrajlarını nümunə götürərək, onu orta əsr şüşələrinə bənzətməyə çalışdılar. (Guest, 2008: 118)
1260-cı ildən sonra Fransanın məşhur Şartr məbədinində məişət səhnələri təsvir olunan sujetli vitrajlar
yaradıldı. Minilliklərlə tarixi olan bu məbədin vitrajlarında Bibliyanın bütün tarixçəsini izləmək olar. Şartr
məbədinin məşhur vitrajları göy rəngin ahəngi ilə cəlb edirdi. Məbəddən 50 m uzaqlıqda Şartrın vitraj muzeyi
yerləşir. Muzeyin ən möhtəşəm nümunələri toplanmış qədimi vitraj şüşə kolleksiyası qotik koloritli zirzəmidə
yerləşdirili. Muzeyin daimi ekspozisiyası “İntibah vitrajı” adını daşıyır. Muzeydə həmçinin müasir vitraj
nümunələri də nümayiş olunur. (Guest, 2008: 120)
Artıq 15-ci əsrin sonunda qotika tədricən sıradan çıxır və yeni üslublarla əvəz edildi. 17-ci əsrdə Avropada
intibah dövrünün gəlişi və barokko, rokoko kimi üslubların yaranması mermarlıq və incənətin bütün janrlarına
təsir etdı. Müasir dövrümüzdə vitraj sənəti istənilən məkanın əsas dekor elementi kimi məkanın bədii daha
monumental edə bilər. Virtaj sənətinə yenilik gətirən şüşə dizaynı ilə məşğul olan amerikalı dizayner Luis
Komfort Tiffani olmuşdur. O, vitraj sahəsində daim eksperimentlər apararaq, yeni şüşə növü-favrili kəşf etdi. İlk
dəfə Fransada yaranan abajurlar lampaların tərkib hissəsi kimi interyerlərin dizaynında istifadə olunurdu. Məhz
Tiffaninin ideyası əsasında hazırlanan ilk abajurlar rəngli şüşə qalıqlarından vitraj üslubunda hazırlanmışdı.
(Guest, 2008: 122)
19-cu əsrin sonunda ənənəvi klassik sistemin qanunauyğunluqlarına qarşı çıxan yeni üslub-modern yarandı.
Novator rəssamın dekorativ vitrajlar, lampaların və abajurların yaradılmasında istifadə etdiyi yeni texnologiyası
modern üslubunun tələblərinə tam uyğun idi. Rəssamın şüşədən hazırladığı zərif məhsullar, abajurlar, zərgərlik
məmulatları, aksessuarlar ona beynəlxalq şöhrət gətirdi. Əsasən təbiət motivli və peyzaj rəsmli klassik formalı
lampalar və əlvan rəng çalarlarını əks etdirən vitrajlar artıq Tiffani texnikası deyil, üslubuna aid edilir. Orta əsr
vitrajlarına yaxın olan və eyni zamanda realistik üslubu özündə əks etdirən bu əsərlər rəng palitrasına görə müasir
tamaşaçıya olduqca əlvan görünə bilər. Belə ki, Tiffaninin əsərlərinin ideya və məzmunu çox vaxt rəngkarlıq
əsərlərini xatırladır. Nyu-Yorkun Metropoliten muzeyində bir Tiffaninin zərgərlik və şüşə məmulatlarından ibarət
amerikan dekorativ incəsənətinin ən böyük kolleksiyası saxlanılır. Bugün klassik vitraj dedikdə, qərb
incəsənətində məşhur olan qotik pəncərə şüşələrindəki rəngli rəsmlər nəzərdə tutulur. Müasir dövrdə interyerdə
vitraj məkanı dəbdəbəli göstərərək, lüks toxunuş vermək istəyənlərin müraciət etdiyi üslubdur. Dövrümüzdə
istənilən məkana Tiffaninin təbiət rəsmli bra və lampa abajurları, fuzinq texnikalı saat, yaxud kiçik vitraj
şamdanları fərqli görüntü verə biləcək aksessuarlardır. Eləcə də, əsl rəssamlıq əsərlərinin nümunəsi olan asma
panno vitrajlar bugün olduqca aktualdır. Artıq 20-ci əsrdə tavan vitrajlar ən bahalı interyerlərin dekor elementi
kimi çox böyük populyarlıq qazandılar. (Guest, 2008: 123)
19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəli Avropada ən çox yayılmış üslub olan modern üslubu düz xətlərdən,
simmetriyadan imtina edərək, maraqlı cizgiləri, eyni zamanda təbiiliyi ilə seçilirdi. Bu dövrün vitraj rəsmlərində
təbii bitki formasının imitasiyalarını, forma və rənglərin bir-birilə ahəngdar qarışmasını izləyə bilərik. ABŞ-da
modern üslubu “tiffani”, Fransada “ar-nuvo”, İtaliyada “liberty” kimi məşhurlaşmışdı. Amerikalı rəssam
Tiffaninin şüşə sahəsinə fərqli baxışlarından sonra memarıqla əlaqələndirilən vitraja artiq müstəqil sənət kimi
baxılırdı. Modern üslubu təbiətdə olan formaların, dalğalı xətlərin konsepiyasını yaradan üslubdur. Ar-nuvo
termini (fransızca Art-Nouveau-yeni incəsənət) ilk dəfə Fransada yaranıb. Ar-nuvo vitrajların konsepsiyasına
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əsasən cazibəli qadın obrazı gözəlliyini tərənnüm edirdi. Paradoks əks etdirən ar-nuvo üslubu yeni formaların
qədimi mədəniyyətlərlə vəhdətini təşkil edirdi. Bu üslubun incə məqamlarını əks etdirən obrazların təsviri, şərq
ornamentlərdən geniş istifadə çexiyalı rəssam Alfons Muxanın əsərlərində izlənilir. Ar-nuvo vitrajlarında adətən
cazibəli qadın obrazının ornamentlərlə təsvirində, yaxud su bitkisinin təsvirində əsas səciyyəvi xüsusiyyət
dekorativlikdir. İncəsənət tarixçiləri qədim yunan mədəniyyətinidə qadının yüngül parçalı geyimi, saçlarında gül
çələngi kimi elemenlərin təsviri vasitəsilə klassik gözəlliyin şərq motivlərinin mövcudluğunu qeyd edirlər. Adətən
ar-nuvo vitrajların rəng paltrasında yaşıl, mavi, ağac rənglərinin məhdud təbii formalar ilə harmoniyası göz
oxşayır. Bu vitrajlar mənzərə süjetli pannolar nümunəsində bir növ dünya mədəniyyəti və xalqları üçün bütün
dövrlərdə ilham qaynağı olmuşdur. Orta əsr mədəniyyətindən yeni dövr mədəniyyətin keçid dövrü incəsənət
tarixində inqilabi çevriliş baş verdi və bu İntibah adlanırılır. Ənənəvi vitraj texnologiyaları bu dövrdə yeniləndı.
Bu dövrdə vitrajlar ilk növbədə Florensiya və bütün Şimali Avropa üçün bədii təsvir formasına çevrildi. İtaliya,
Almaniya, İngiltərə, Çexiya, İsveçrədə şüşə incəsənətində yeni atribut olaraq işlədilən gümüşü oyma texnikalı
medalyonlar vitrajı bədii sənətin monumental zirvəsinə qaldırdı. İtalyan vitrajlarında kral ailəsinin üzvləri,
zədəganlar, dövrün qəhrəmanlarının təsviri yüksək mənəvi dəyərlərə önəm verildiyindən xəbər verirdi. (Guest,
2008: 124)
Ar-nuvo üslublu vitrajların əsas təbii rəmzləri zanbaq, sarmaşıq, sarmaşan qızılgül kimi incə cizgili güllərdir.
Belə vitrajlarda rənglər mozaikası fonunda qadın obrazının mifik təsviri su pərilərinin simasında tez-tez rast
gəlinir. Ar-nuvo vitrajlarının əsas ideyası reallıqdan uzaqlaşdıraraq təbiətlə insanın qeyri-adi vəhdətinin obrazlı
şəkildə təsviridir. Ar-nuvo üslublu interyerlərdə adətən tavan vitrajları rəngli şüşə, şüşəli mozaika, döymə
elementli dekorla məkanın işıqlandırmasını təmin edən əsas mənbədir. Belə tavanlar formasına görə mürəkkəb
dalğalı motivləri canlandırır. 20-ci əsrdə vitraj sənətinin əsas mövzusu olan heyvanlar aləmi ilə bağlı motivlərkəpənəklər, su sonaları, tovuz quşları təsvirləri vitraj tavanlarının dizaynının mühüm elementləri hesab edilir.
İtalyan heykəltaraş və rəssamları Donatello, 1440-cı ildə Paolo Uccello və Andrea del Kastanyo Florensiya
Kafedralının günbəzi üçün mükəmməl eskizlər yaratmışdılar. İtalyan üslubunda bazilikanın pəncələrinin
vitrajlarına baxdıqda onların dekorunda intibah dövrünün rəssamlarının ustalığı haqqında təsəvvür yaranır. (Guest,
2008: 128)
Ən böyük kilsələrdən biri olan Florensiyada Santa-Kroçe bazilikası rəssam Giottonun freskaları və möhtəşəm
kapellarlarının vitrajı ilə məşhurdur. Bu vitrajların müəllifiliyi Mazo Di Banko, Taddeo Qaddi, Aniolo Qaddi kimi
rəssamlara aid edilir və burada müqəddəslərin təsviri geniş yer alır. (Guest, 2008: 130)
Nəticə
Beləliklə, tarixi mənbələrdən vitrajın fərqli məkanlarla, üslublarla necə bütünləşdiyini izləmək mümkündür.
Qədim dövrlərdən vitraj üslubu öz gözəlliyi, ifadəliliyi ilə seçilmişdir və müasir dövrdə memarlığın ayrılmaz
hissəsinə çevrilmışdır. Sənətşünaslar tərəfindən müxtəlif üslublarla vəhdətdə olan virtaj sənətinə aid nümunələr
tarixi aspekt əsasında öyrənilir. Rəssamlar, dizaynerlər incəsənət aləmində yaddaqalan olmaq üçün bu günümüzdə
vitraj sənətində ən yeni texnologiyalara müraciət edir və estetikanın qanunlarını tətbiq edirlər. Burada əsas məqsəd
vitraj sənəti ilə bağlı elmi araşdırmalar aparmaq və konsepsiya, forma, məzmun, bədii obrazlarla yaxından tanış
olmaqdır.
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The role of the Contract of the Century in Azerbaijan-US bilateral relations
Summary
Economic and energy cooperation is the most important part of Azerbaijan-US bilateral relations. The basis of
this cooperation is the oil strategy implemented by our country. Just with the signing of the “Treaty of the
Century” on September 20, in 1994 began the process of turning Azerbaijan into a profitable economic partner for
the influential states of the West, especially the United States. At the same time, today our country is a major
player in international energy projects that play a role in Europe's energy security, which in turn plays an
important role in strengthening relations between the Western world and the United States with Azerbaijan. Of
course, the country's achievements in recent years is the development of bilateral relations within the Mega
Project, the country's strategic position in the South Caucasus and, in this context, the weakening of Russia's
influence in the region, rich energy resources in the Caspian Sea and Iran's energy projects. When we look at the
issue in the context of the policy of alienation, we can see how interested the United States is in bilateral relations
with Azerbaijan. In addition, if we approach the issue from the economic, political, military and cultural motives,
we can assume that the role of the Contract of the Century in bilateral relations and its future prospects will be
successful.
Key words: Azerbaijan, USA, bilateral relations, South Caucasus region, Caspian Sea basin, mutually beneficial
cooperation, Contract of the Century, Mega Project
Giriş
Azərbaycanın yeni neft strategiyası və enerji diplomatiyası praqmatik, balaşlaşdırılmış və çoxşaxələndirmə
prinsipinə əsaslanaraq, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, hərbi, humanitar və s. sahələrdə inkişafına yol açmışdır.
Azərbaycanın yeni və müasir neft strategiyası öz başlanğıcını əsasən “Əsrin müqaviləsinin” imzalanması
tarixindən götürür. Bundan başqa, onu da qeyd etmək olar ki, məhz “Əsrin müqaviləsi” sayəsində Azərbaycan bir
çox inkişaf etmiş ölkələrin, yəni Qərb dünyası və ABŞ-ın diqqətini cəlb etmişdir. Xüsusiylə də, Azərbaycan-ABŞ
arasındakı çoxşaxəli ikitərəfli münasibətlərin inkişafı və daha da güclənməsində bu Mega Layihənin əvəzolunmaz
əhəmiyyəti vardır. Həmçinin, məsələni dövlətlərarası ikitərəfli iqtisadi münasibətlər çərçivəsində qiymətləndirən
zaman, bu konteksdə enerji amilinin böyük rol oynadığını görə bilərik.
Bildiyimiz kimi, 1994-cü il 20 sentyabr tarixində Bakıda Gülüstan sarayında beynəlxalq neft şirkətləri
tərəfindən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq” neft yataqlarının və “Günəşli” neft
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin müştərək işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş yəni, “Əsrin
müqaviləsi” imzalanmışdır (Atakişiyev, 2004: 63). Müqaviləyə əsasən Azəri” və “Çıraq” yataqları bütövlükdə,
“Günəşli” yatağının dərinsulu hissəsindən 500 milyon tondan çox neft çıxarılması nəzərdə tutulmuşdur. Əsrin
müqaviləsi, 1994-cü il 12 noyabr tarixində Milli Məclisdə müzakirə edilib, ratifikasiya edildikdən sonra, həmin il
dekabrın 2-də ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən bu müqavilənin təsdiq edilməsi haqqında qanun
imzalanmışdır. Bu neft müqaviləsi 30 il müddətinə nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin müqaviləni həyata keçirmək
üçün kapital qoyuluşunun 80 faizini Qərb şirkətləri, yəni bu konsorsiuma daxil olan şirkətlər təmin etməli idi.
Mövcud kapital qoyuluşunun həcmi isə, təqribən 7,4 milyard dollar təşkil edirdi (Məsimov, 2018: 35-38).
Belə ki, 1994-cü ilin dekabr ayında konsorsium, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini (AİOC) qurdu.
AİOC-un əsas vəzifəsi, gündəlik iş prosesini izləmək, ölkəmizin neft sənayesi infrastrukturunun qərb standartlarına
uyğun şəkildə qurulmasını təmin etməkdən ibarət idi. Konsorsiuma BP, Amoco, Unokal, LUkoil, Statoil, Exxon,
TPAO (Türk Petrol Anonim Otaqlığı), Penzoil, Ramco, Delta və sonradan Itochu şirkəti daxil olmuşdur. Bu
konsorsiuma daxil olan beynəlxalq neft şirkətlərinin iştirak payları aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir: Amoco (ABŞ)17,01 %, Unokal (ABŞ)-10,04%, Exxon (ABŞ)-8,00%, Penzoil (ABŞ)-4,81%, BP (İngiltərə)-17,12%, Ramco
(İngiltərə)-2,08%, Lukoil (Rusiya)-10%, SOCAR (Azərbaycan)-10%, Statoil (Norveç)-8,56%, TPAO (Türkiyə)6,75%, Itochu (Yaponiya)-3,92%, Delta (Səudiyyə Ərəbistan)-1,68% (Aslanlı və b, 2005: 91-92).
Mega Layihə imzalandıqdan sonra Rusiya, İran kimi dövlətlərin Azərbaycana qarşı təzyiqləri artdı və hətta
bir çox xarici ölkələrin yüksək dairələrində bu sənədi pozmağa cəhdlər göstərildi. Bütün bu amilləri nəzərə alaraq,
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ölkəmiz ABŞ və bir sıra Qərb dövlətlərinə aid şirkətlərin özünün Xəzər dənizi və qurudakı yataqlarının birgə
işlənməsi, kəşfiyyatı və hasil olunan neftin pay bölgüsü məsələsində iştirakını məqsədəuyğun hesab etmişdir.
Yəni, Azərbaycan başlaşdırılmış xarici siyasət prinsipindən çıxış edərək, Rusiya və İranın mənfi təsir və təzyiqini
ABŞ və Qərb ölkələri vasitəsiylə aradan qaldırmış, bir növ böhranlı vəziyyəti əlverişli fürsətə çevirərək Əsrin
müqaviləsini reallaşdırmışdır. Xüsusiylə, ARDNŞ tərəfindən ABŞ-ın ən böyük neft şirkəti olan Exxon ilə aparılan
danışıqlar öz müsbət nəticəsini vermişdir. Beləliklə, 1995-ci il 19 apreldə ARDNŞ-nin (SOCAR) konsoriumdakı
payının 5%-ni Exxon şirkətinə verilməsi barədə saziş imzalanmışdır. Həmçinin, ümumilli lider Heydər Əliyevin
mərasimdəki çıxışı zamanı söylədiyi “Exxon kimi məhşur şirkətin Əsrin müqaviləsinə qoşulması bu müqavilənin
nüfuzunu daha da artırır” fikri iki dövlət arasındakı əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf edəcəyini bir daha sübut
etmişdir (Məsimov, 2018: 42-43). Çünki, Exxon kimi nəhəng neft şirkətinin Azərbaycan neft yataqlarının
işlənməsində iştirakı nəinki ölkəmizə iqtisadi fayda verəcək, həm də Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında
əhəmiyyətli rol oynaya biləcək müasir texnika və texnologiyanın tətbiq edilməsinə imkan yaradacaqdır. Exxon
şirkəti müqaviləyə qoşulduqdan sonra AÇG yataqlarının işlənməsində iştirak edən Amerika şirkətlərinin sayı beşə
çatmışdır. Bu isə öz növbəsində nəinki, ABŞ-la Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin, ümumiyyətlə bütün
əlaqələrin inkişafına geniş imkan yaratmışdır.
Bundan başqa, Əsrin müqaviləsində ən əsas və mübahisələrə səbəb olan məsələlərdən biri neftin hansı
maşurutlarla dünya bazarlarına daşınması məsələsi idi. Çünki, boru xətti həm Azərbaycanın müttəfiqləri və
qonşularıyla olan münasibətlərinin inkişaf istiqamətinə təsir edəcək, həm də regionun gələcək siyasətini müəyyən
edəcəkdi. Uzun mübahisələrdən sonra üç əsas boru xətləri üzərində dayandılar (Chufrin, 2001: 44). Bunlar BakıNovorossiysk, Bakı-Supsa, Bakı-Ceyhan neft boru kəmərlərindən ibarətdir. Burada ikinci həyati əhəmiyyətli
məsələ isə, neftin daşınmasında əsas ixrac boru xəttinin şeçilməsi idi. Buna görə də, 90-cı illərin ortalarından
etibarən Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına daşınmasında Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft
boru xəttinin inşası ideyası irəli sürüldü. Bir çoxları, buna şübhə ilə yanaşsalar da, Heydər Əliyevin əzmi və
məqsədyönlü siyasəti nəticəsində bu ideya bir reallığa çevrildi (Сеидов, 2013: 55). ABŞ da, Bakı-Tiblisi-Ceyhan
neft boru kəmərinin əsas ixrac boru kəməri seçilməsi yolunda Azərbaycana xüsusi kömək göstərmişdir. Belə ki,
ABŞ-ın ixrac və idxal bankı “Exim Bank” 2003-cü il 30 dekabr tarixində BTC (Bakı-Tiblisi-Ceyhan) neft boru
xəttinin inşası məqsədiylə Anerikan avadanlıqlarının ixracı və xidmətləri üçün 160 milyon dollar uzun müddətli
kredit ayırmaq haqqında qərar vermişdir. Layihə barədə məlumatlar konqresə təqdim edildikdən sonra bank bu
qərarı qəbul etmişdir. Daha sonra, 2004-cü il fevral ayında Bakı-Tiblisi-Ceyhanın reallaşması istiqamətində
mühüm bir addım atılmışdır (Aras və b, 2010: 184).
Həmçinin, ABŞ-ın BTC-ni dəstəkləməkdə ən əsas səbəb, təbii ki, ABŞ-ın istər Azərbaycan, istərsə də,
Cənubi Qafqaz üzərində geosiyasi maraqları idi. Çünki, ABŞ boru xətlərinin çoxşaxələndirilməsi prinsipindən
çıxış edərək, məsələni İranı bölgədən uzaqlaşdırmaq və Cənubi Qafqazda Rusiya ilə rəqabəti çərçivəsində
dəyərləndirmişdir.
Nəhayət, BTC neft boru xəttinin əsas ixrac boru kəməri seçilməsi istiqamətində həm Azərbaycanın, həm də ki
ABŞ-ın qarşılıqlı maraqlarının olduğunu deyə bilərik. Öncəliklə, Azərbaycanın maraqlarını aşağıdakı kimi
nəzərdən keçirmək olar:
Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda geosiyasi mövqeyini artımaqla, siyasi-iqtisadi sahələrdə uğurlu
inkişafa nail olmaq,
Azərbaycanın və digər Türk dövlətləri üzərində Rusiyanın təzyiqini minimuma endirmək (yəni, Rusiyadan
olan asılılığı azaltmaq),
Enerji boru xətlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək (BTC əsas ixrac neft boru kəməri Gürcüstan və qardaş
Türkiyə ərazisindən keçir, bu ölkələrlə isə, mövcud dostluq-qonşuluq münasibətlərimiz vardır),
ABŞ-ın iri neft şirkətlərinin maxsimum surətdə dəstəyini qazanmaq (Bu böyük neft şirkətlərinə misal
olaraq, Amoco, Exxon, Penzoil, Unocol-u göstərmək olar),
Bu məhşur neft şirkətlərinin neft saneyi sahəsindəki təcrübələrindən faydalanmaq,
Neftdən əldə edilən gəlirlər sayəsində ölkə daxilində elm, təhsil, səhiyyə, əmək bazarının inkişafını təmin
etmək.
Daha sonra, ABŞ-ın maraqları dedikdə isə, aşağıda sadalanan fikirlərə diqqət yetirmək mümkündür:
Yaxın Şərq neftinə olan asılılığı azaltmaq (bu çərçivədə enerji mənbələrinin diverifikasiyası, yəni
şaxələndirilməsi siyasəti),
Bu çərçivədə, Xəzər regionunun zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsi,
Azərbaycanın ABŞ-ın maraqlarını və xarici siyasətini müəyyən edən üç (Yaxın Şərq, Avropa və Asiya)
regionun qovşağında yerləşməsi,
Regionda ABŞ-ın müttəfiqi olan Türkiyə ilə və rəqibi hesab edilən İran və Rusiyanın qonşuluğu,
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Bölgədə həyata keçirilən enerji layihələrində İranı oyundan uzaqlaşdırmaq (Azərbaycan neftinin Bakı-İran
xətti ilə dünya bazarlarına daşınması ideyasına ABŞ-ın sərt reaksiyası),
Cənubi Qafqazda, xüsusən də Azərbaycanda nüfuz qazanmaq uğrunda qonşu dövlətlərin apardığı böyük
diplomatik-siyasi mübarizə,
Neft boru kəmərlərinin marşurutuna nəzarət etmək (Burada əsas məsələ, təbii ki, ABŞ-ın regiondakı
geosiyasi maraqlarıdır),
Yeni neft yataqlarının kəşfi (Bu məsələ, əsas etibariylə regionun strateji əhəmiyyətini artırır).
Ümumiyyətlə, “Əsrin müqaviləsinin” Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli münasibətlərindəki rolu çərçivəsində
məsələyə baxdıqda bu Mega Layihənin ikitərəfli əlaqələrə gətirdiyi perspektivləri dörd fərqli aspekt üzərində
qiymətləndirmək mümkündür. Bunları, iqtisadi, siyasi, hərbi və mədəni olmaqla, dörd motiv şəklində izah edə
bilərik:
1) İqtisadi motiv dedikdə, əsasən ikitərəfli münasibətlərdə beynəlxalq enerji layihələri, enerji təhlükəsizliyi,
investisiya, ticarət sahələrindəki əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. İki ölkə arasında ticarət, nəqliyyat və investisiya
sahəsində imzalanmış mühüm sazişlər, sərmayə qoyuluşunun qarşılıqlı qorunması və təşviq edilməsi haqqında
müqavilə və sazişlər Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsindən əldə edilən məlumatlara əsasən, iki ölkə arasında ticarət
dövriyyəsinin həcmi illər üzrə müvafiq olaraq 2016-ci ildə 552 255,9 min ABŞ dolları, 2017-ci ildə 781 785,7
min ABŞ dolları, 2018 -ci ildə 858 501,9 min ABŞ dolları və nəhayət 2019-cu ildə isə, 791 884,9 min ABŞ
dolları təşkil etmişdir (7). Bütün sadalanan fikirlər və statistik göstəricilər hər iki dövlətin iqtisadi sahədə
əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu və münasibətlərin hər iki dövlərin maraqları çərçivəsində inkişaf etdiyini bir daha
sübut edir.
Əsrin müqaviləsinin davamı hesab edilən “Yeni Əsrin müqaviləsi” Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindəki rolu
etibariylə xüsusi çəkiyə malikdir. Belə ki, 2017-cil 14 sentyabr tarixində Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda Azəri, Çıraq, yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft
hasilatının pay bölgüsü haqqında yeni Saziş imzalanmışdır. “Yeni Əsrin müqaviləsinin” imzalanması Azərbaycan
neft strategiyasının yeni mərhələsinin əsasını qoyur. Bu, müasir Azərbaycan tarixində yeni eranın başlanması,
ölkənin siyasi-iqtisadi təhlükəsizliyinə əlavə təminat, yeni investisiya qoyuluşu, ÜDM-un artımı, yeni iş yerləri və
sosial rifahın daha da yaxşılaşdırılması deməkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, həmin saziş Azərbaycan hökümətinin, SOCAR-ın, “BP”, “Chevron”, “Impex”,
“Statoil”, “ExxonMobil”, “TP”, “Itochu” və “ONGC Videsh” şirkətlərinin rəsmiləri tərəfindən imzalanıb. Yeni
kontrakta əsasən, yataqların işlənməsi 2050-dək uzadılmışdır. Həmçinin, bu kontrakt ölkəmiz üçün daha əlverişli
şərtlərlə imzalanıb. Çünki, SOCAR-ın payı 11 faizdən 25 faizə kimi artırılır, Azərbaycana çatacaq mənfəət
neftinin səviyyəsi 75 faiz olaraq müəyyənləşdirilib. Bundan əlavə, beynəlxalq tərəfdaş şirkətlər ARDNF-yə 3,6
mlrd.dollar bonus ödəyəcəklər. Yeni saziş imzalananadək pay bölgüsü bu cür olub: BP(35,8%), SOCAR (11,6%),
Chevron (11,3%), Inpex (11%) Statoil (8,5%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,7%), Itochu (4,3%), ONGC (2,7%).
Eyni zamanda, Əsrin müqaviləsi imzalananda AÇG yataqlarında 511 milyonj ton neft olduğu ehtimal edilirdi.
Ancaq, ehtiyatlar proqnozları üstələdi. Hazırda Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarında hasil edilməmiş neft
ehtiyatlarının 500 milyon ton olduğu ifadə edilir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əlaqələrinin ölkəmizin həyata keçirəcəyi beynəlxalq enerji layihələri
çərçivəsində xüsusiylə də, TANAP və TAP enerji layihələrini də nəzərə aldığımız təqdirdə gələcəkdə daha da
uğurlu inkişaf xətti istiqamətində möhkəmlənəcəyi və gələcək perspektivlər baxımından həm Cənubi Qafqaz
regionu və Xəzər hövzəsi, həm də ayrı-ayrılıqda iki dövlət üçün iqtisadi dividentlər əldə edilməsinə kömək
edəcəkdir. Eyni zamanda, enerji təhlükəsizliyi (boru xətlərinin təhlükəsizliyi) aspektindən məsələyə yanaşdıqda,
ikitərəfli iqtisadi münasibətlərin qarşılıqlı maraqların təminatı çərçivəsində yüksələn xətlə inkişaf edəcəyi
proqnozlaşdırılır. Xüsusən də, Azərbaycanın həyata keçirdiyi 44 günlük qələbə nəticəsində torpaqlarımızın
işğaldan azad olunması, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi kimi mühüm hadisələri də hesabladığımız zaman,
ölkəmizin Cənubi Qafqaz regionunda geosiyasi və geostratejik mövqeyini daha da artdığını görə bilərik. Bütün bu
sadalanan amillər isə, öz növbəsində Azərbaycanın sabit, təhlükəsiz, özünü xarici hücümlara qarşı daima müdafiə
edə bilən ölkə kimi regionda nüfuzunu yüksəldir. Həmçinin, bu prosses İsrailin enerji təhlükəsizliyi baxımından
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bildiyimiz kimi, İsrail enerjiyə olan ehtiyacının 30 %-ni məhz Azərbaycandan (BakıTiblisi-Ceyhan üzərindən) idxal edir. Məlumdur ki, ABŞ-İsrail münasibətləri yaxın müttəfiqlik kontekstində
qiymətləndirilir. Elə məhz bu baxımdan, ABŞ üçün Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi anlayışı, İsrailin enerji
təhlükəsizliyi məhfumuyla birbaşa bağlıdır, yəni düz mütənasibdir. Təbii, ki ABŞ kimi bir super güc yaxın
zamanlarda yaşanan bu hadisələri beyin süzgəcindən keçirərək Azərbaycanın reallaşdıracağı çoxsaylı enerji
layihələrinə daha çox maraq göstərəcək və buna paralel olaraq ölkəmizə kapital və valyuta axınını təşviq
edəcəkdir.
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2) Siyasi motiv dedikdə isə, iki dövlət arasındakı siyasi əlaqələrin inkişafı, erməni diaspora və lobbi
qruplarının ABŞ-da ölkəmiz əleyhinə apardığı qarayaxma kampaniyaları, erməni lobbisinin mənfi təsirlərinə qarşı
əks hücum olaraq azərbaycan diaspora və lobbisinin ABŞ-da mövqeyinin gücləndirilməsi, Azərbaycanın haqq
səsini ucaltmaq naminə maarifləndirici kampaniya və təbliğatların aparılması, lobbimizin strukturlarının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində dövlət tərəfində kütləvi, fəal tədbirlərin həyata keçirilməsi məsələləri xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Bu çərçivədə, ABŞ Konqresinin qəbul etmiş olduğu 907-ci əlavə ikitərəfli siyasi əlaqələrə
mənfi təsir göstərmişdir. Belə ki, 1992-ci il 24 oktyabr tarixində ABŞ Konqresi tərəfindən erməni lobbisinin təsiri
ilə, Azərbaycana hər cür yardımın göstərilməsini qadağan edən “Azadlığı Müdafiə Aktı” (Freedom Support Act)
adlı sənəd qəbul edildi.
Məhz 907-ci düzəlişə əsasən, Azərbaycan hökümətinə iqtisadi, siyasi və sosial sahələrdə islahalar həyata
keçirmək üçün ABŞ administrasiyasının texniki yardım göstərməsi qadağan edildi. Eyni zamanda, bu qadağa
nəticəsində, Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkümlərinə ABŞ höküməti tərəfindən veriləcək humanitar
yardımlar məsələsində də bir sıra problemlər ortaya çıxdı (Ismayılzade, 2004: 3). Lakin, Corc Buş hakimiyyətə
gəldikdən sonra mövcud vəziyyət xeyli dəyişdi. Belə ki, ABŞ öz xarici siyasət kursunda qlobal təhlükəsizlik
məsələlərinə daha çox üstünlük verməyə başladı. Bunu isə, erməni lobbisinin ABŞ-da təsirinin müəyyən qədər
zəifləməsi və ABŞ-ın öz dövlət maraqlarını prioritet hesab etməsi faktı bir daha göstərdi (Oztarsu, 2019: 30493055). Beləliklə, 2001-ci ilin 24 oktyabrda ABŞ Senatı 907-ci düzəlişin qüvvəsinin dayandırılması haqqında
senator Sem Braunbekin layihəsini təsdiqlədi. Artıq, 2002-ci ilin yanvar ayında isə, prezident C. Buş tərəfindən
“Azadlığa Dəstək Aktına” 907-ci əlavənin qüvvəsinin dayandırılması haqqında fərman imzalandı. Qeyd etmək
lazımdır ki, 907-ci düzəlişin qüvvəsinin dayandırılması ikitərəfli münasibətlərdə yeni bir mərhələnin başlanğıcı
kimi qiymətləndirilir.
Lakin, qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində davam edən Azərbaycan-ABŞ siyasi münasibətlərinin daha da inkişaf
etdirilməsi üçün, fikrimcə 907-ci əlavənin ləğvi məqsədəuyğun olardı. Çünki, 44 günlük mübaribənin verdiyi
qələbə Azərbaycanın geosiyasi mövqeyini daha da artırdı, ölkəmiz 30 il davam edən Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində qalib tərəf olaraq mövcud statuskvonu dəyişdirdi, bölgədə yeni geosiyasi
reallıqlar yaratdı və bununla da Cənubi Qafqazın Pələngi statusuna yüksəldi. Bu kimi əlamətdar hadisələri nəzərə
aldığımız zaman yaxın gələcəkdə Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli münasibətlərinə kölgə salan “Azadlığa Dəstək
Aktına” 907-ci düzəlişin tamamiylə ləğv edilməsi, mövcud əlaqələrin perspektivli inkişafı baxımdan təqdirəlayiq
adım olaraq dəyərləndirilə bilər. Təbii ki, bu məsələdə əsas iş ABŞ-dakı Azərbaycan diasporası və lobbi
qruplarının üzərinə düşür. Azərbaycan uzaq və yaxın tarixi hadisələri və beynəlxalq arenadaki ikili standartları
unutmamalıdır. Vaxtiylə, iqtisadi böhran və informasiya blokadasında olmağımızdan, diaspora və lobbimizin zəif
olmasından istifadə edən Ermənistan 907-ci bədnam düzəlişin qəbul edilməsində fəal rol oynamışdır. Bu gün isə,
iqtisadiyyatı güclü, müstəqil xarici siyasət yürüdən, müharibədə zəfər qazanan Azərbaycan bütün vasitələrlə Qərb
dünyasında əsasən də erməni lobbisinin tüğyan etdiyi ABŞ-da diaspora və lobbiçiliyin güclənməsində müəyyən
tədbirlər görməlidir. Bu baxımdan, əsası dahi liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan, günümüzdə isə, cənab
prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən “Əsrin müqaviləsi” və buna paralel olaraq digər enerji
layihələri böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, ABŞ-ın iri neft şirkətlərinin bu beynəlxalq enerji layihələrində iştirakı
və bu şirkətlərin ölkəmizə geniş miqyaslı kapital axını sayəsində, ölkəmizin lobbi və diaspora təşkilatlarına
maliyyə vəsaiti ayırması, bu qurumların fəaliyyət dairələrinin genişləndirilməsinə, eyni zamanda AzərbaycanABŞ ikitərəfli siyasi əməkdaşlığının yüksələn xətlə inkişafına dəstək olacaqdır.
3) İki dövlət arasındakı münasibətlərdə hərbi motiv dedikdə isə, Azərbaycan-ABŞ arasındakı hərbi sahədəki
əməkdaşlıq və bunun ən bariz nümunəsi olan Azərbaycan-NATO əlaqələri, həmçinin mövcud əməkdaşlığın daha
da gücləndirilməsi, ölkəmizin Avroatlantik məkana inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi, beynəlxalq
terrorizmlə mübarizədə birlikdə həyata keçirilən fəal və məqsədyönlü tədbirlər, dünyada və o cümlədən Cənubi
Qafqaz regionunda sülh və təhlükəsizliyin qorunub-saxlanılması istiqamətində uğurlu əməkdaşlıq, Azərbaycanın
hərbi sənayesi və ordu quruculuğunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasını qeyd etmək mümkündür.
Bu nöqteyi nəzərdən, 1994-cü il 4 may tarixində ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycanın
NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq (SNT) proqramına qoşulması haqqında çərçivə sənədi imzalandı
(Abbasbəyli, 2011: 289). Sənədin imzalanmasından sonra Azərbaycan-NATO əlaqələrində dinamik inkişaf baş
verdi və Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə bağlı alyansla daimi məsləhətləşmələr aparıldı, ordunun NATO
standartlarına uyğunlaşdırlması reallaşdı. Bu çərçivədə, ölkəmizin NATO sülhməramlıları ilə birgə həyata
keçirdiyi bir çox əməliyyatları qeyd etmək olar. Məsələn, 1999-cu ilin sentyabr ayından 2008-ci ilin mart ayına
qədər ordumuzun NATO rəhbərliyi altında Kosovoda, 2002-ci il 20 noyabr tarixindən Əfqanıstanda, 2003-cü il 7
dekabrdan 2008-ci ilə kimi isə, İraqda sülhün yaradılması və dəstəklənməsi üzrə həyata keçirilən əməliyyatlardakı
iştirakı özünəməxsus əhəmiyyət kəsb edir (11).
Bundan başqa, SIPRI-nin (Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu) dünya silah ticarəti haqqında
verdiyi hesabata əsasən, Azərbaycanın silah idxalının 60%-i İsrail 31%-ni isə Rusiya silahları təşkil etmişdir.
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Ümumiyyətlə, İsrail silahlarının ən iri idxalçıları arasında Azərbaycan, Hindistan və Vyetnamdan sonra üçüncü
yeri tutur. Bu ixracatın tərkibində ən müxtəlif pilotsuz uçuş aparatları, o cümlədən fəaliyyət radiusu 1000
kilometrə çatan ən yeni zərbə modifikasiyaları əhəmiyyətli yer tutur. İsraildən müdafiə məqsədli kibernetik
sistemlərin alışı da ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu məsələyə fərqli aspektən yəni, İsrail-ABŞ
stratejik müttəfiqlik münasibətləri çərçivəsində baxdığımız zaman, Azərbaycanın İsraildən silah idxalının, öz
növbəsində Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli hərbi əməkdaşlığına yaxın gələcəkdə də müsbət təsir göstərəcəyinin
proqnozunu verir. Hətta yaxın gələcəkdə Azərbaycanın ABŞ-dan silah idxalı iki dövlət arasındakı hərbi
münasibətlərin daha da gücləndirməsində mühüm rol oynaya bilər.
Ümumiyyətlə, bunu xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, hal-hazırki ikitərəfli uğurlu hərbi əməkdaşlıq,
vaxtiylə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən reallaşdırılan “Əsrin müqaviləsinin” nəticəsidir. Çünki,
Azərbaycan-ABŞ arasında iqtisadi-enerji sahəsindəki əməkdaşlıq, zamanla ABŞ-ın Cənubi Qafqaz və eləcə də
Azərbaycandakı geosiyasi maraqlarını həyata keçirmək üçün, enerji təhlükəsizliyi və beynəlxalq terrorizmlə
mübarizə kontekstinə keçərək, iki dövlət arasındakı hərbi əməkdaşlığın inkişaf trayektoriyasının yüksələn xətlə
davam etməsinə şərait yaratmışdır.
4) Mədəni motiv dedikdə, Azərbaycan-ABŞ arasında elm, təhsil sahəsindəki əməkdaşlığı misal göstərmək
mümkündür. Xüsusiylə də, təhsil sahəsində ikili diplom verilməsi və təqaüd proqramlarının təşkili çərçivəsindəki
əməkdaşlıq hər iki dövlətin qarşılıqlı maraqlarına xidmət edir. Bu baxımdan ADPU (Azərbaycan Dövlət Pedoqoji
Universiteti) ilə Corc Vaşinqton Universiteti arasında imzalanan ikili diplom proqramı xüsusi ilə diqqəti cəlb edir.
İkili diplom proqramı təhsilin idarəolunması üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını nəzərdə tutur (12).
Bundan başqa təqaüd proqramları çərçivəsində əməkdaşlıq da ikitərəfli mədəni münasibətlərdə mühüm yer
tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, Edmund S.Maski Magistr Proqramı (Edmund S.Muskie Graduate Fellowship
Program) Avrasiya məkanında demokratiya və iqtisadiyyatın inkişafına kömək edir. 1992-ci ildə yaradılan
proqram, IREX tərəfindən həyata keçirilsə də, ABŞ Dövlət Departamentinin Təhsil və Mədəniyyət İşləri üzrə
Bürosunun proqramıdır. Həmin proqram Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova,
Tacikistan, Türkmənistan, Ermənistan, Özbəkistan və Ukraynadan olan aspirant və mütəxəssislərə ABŞ-da 1 il
dərəcəsiz, 1 və ya 2 il müddətində isə, dərəcə almaq üçün təhsil almaq fürsəti verir. 1998-2008-ci illər üzrə
təqribən 280-ə yaxın azərbaycanlı gənc bu proqramda iştirak edib. Ali təhsili (ən azı bakalavr dərəcəsi) olan,
ingilis dilini bilən və biznes idarəçiliyi, hüquq, iqtisadiyyat, ictimai siyasət, ətraf mühit, beynəlxalq əlaqələr,
kitabxanaçılıq, ictimai idarəetmə, jurnalistika ixtisaslarından birinə yiyələnmək istəyən istənilən Azərbaycan
vətəndaşı proqram üzrə təqaüd almaq üçün müraciət edə bilər.
Bildiyimiz kimi, ABŞ-ın ümumi olaraq, İslam və Türk dünyası ölkələri ilə münasibətlərində bir sıra mühüm
problemlər vardır. İslam ölkələrindən demək olar ki, hamısı ilə münasibətləri ziddiyyətli xarakter daşıyır. Buna ən
bariz misal olaraq, 2003-cü ildə İraqa hərbi müdaxiləsini göstərmək mümkündür. Türk dünyası ölkəriylə
münasibətlərə gəldikdə isə, bunu deyə bilərik ki, Orta Asiyaya kifayət qədər nüfuz edə bilmir. Həmçinin
Türkiyəylə münasibətlərdə də zaman-zaman böyük geosiyasi problemləri ortaya çıxır. Bu çərçivədə,
Azərbaycanla mövcud əlaqələrin davam etdirilməsi və eyni zamanda, daha da möhkəmləndirilməsi, ABŞ-ın Türk
və İslam dünyasını, (xüsusən də ölkəmizdə şiələrin say etibariylə çoxluq təşkil etdiyini nəzərə aldığımız zaman)
və İranı tarazlaşdırmaq baxımından özünəməxsus əhəmiyyət kəsb edir. Fikrimcə, bütün bu proseslər, ABŞ-la
Azərbaycan münasibətlərinin yaxın gələcəkdə də müsbət istiqamətdə irəliləməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Nəticə
“Əsrin müqaviləsi” (Mega Layihə) və onun davamı sayılan “Yeni Əsrin müqaviləsi”, o cümlədən ölkəmizin
reallaşdırdığı beynəlxalq neft-qaz və enerji layihələri, Azərbaycan-ABŞ arasındakı çoxşaxəli əlaqələrin
istiqamətini müəyyənləşdirmiş, eyni zamanda bu münasibətlərin hər iki dövlətin qarşılıqlı maraqları çərçivəsində
inkişafına xidmət etmişdir. Həmçinin, ikitərəfli münasibətlərə fərqli prizmadan yanaşsaq, yəni bir növ iki dövlət
münasibətlərini neofunksionalizm nəzəriyyəsi çərçivəsində dəyərləndirsək, çox aydın bir şəkildə görə bilərik ki,
“Əsrin müqaviləsiylə” təməli atılan iqtisadi sahədəki əməkdaşlıq, öz növbəsində dövlətlərarası siyasi, hərbi və
mədəni sahələrə də yayılaraq Azərbaycan-ABŞ arasında hərtərəfli əlaqələrə müsbət təsirini göstərmişdir. Yəni,
neofunksionistlər belə hesab edirdilər ki, iqtisadi sahədə başlayan intqerasiya zamanla digər sahələrə də yayılaraq,
bu sahələrdə də inteqrasiya səbəb olacaqdır. Məhz elə bu baxımdan, “Əsrin müqaviləsinin” Azərbaycan-ABŞ
münasibətlərindəki roluna nəzər salsaq, neofunsionalizm nəzəriyyəsinin “spill-over” (yayılma effekti) tezisinin nə
dərəcədə effektiv olduğunu bariz bir şəkildə görmək mümkündür.
Bundan başqa, “Əsrin müqaviləsi” və həyata keçirilən digər beynəlxalq enerji layihələrindən əldə edilən
gəlirlər sayəsində ölkəmiz müstəqilliyin ilk illərində böhranlı vəziyyətdə olan iqtisadiyyatını gücləndirmiş, elm,
təhsil, texnologiya, səhiyyə sahələrini inkişaf etdirmiş, ölkədə yeni-yeni iş yerlərinin açılması prosesini daha da
təşviq etmişdir. Eyni zamanda, ABŞ-ın iri neft şirkətlərini beynəlxalq miqyaslı neft-qaz və enerji layihələrinə cəlb
etməklə, ölkəyə xarici investorların və bununla birlikdə, böyük miqdarda kapitalın daxil olmasına şərait yaratmış,
o cümlədən Azərbaycanın ABŞ-ın nəzərində etibarlı partnyora çevrilməsinə kömək etmişdir. Bütün bu yuxarıda
yazılan ifadələr, həm “Əsrin müqaviləsinin” ikitərəfli münasibətlərdəki rolunu, həm də gələcəkdə də
dövlətlərarası münasibətlərin perspektivli əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçiriləcəyini bir daha sübüt edir.
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Institutional aspects of tourism financing
Summary
The tourism sector plays a very important role in economic development. Thus, in the context of increasing
competition, attracting investment in tourism, especially foreign investment, can increase the development of this
sector in the country. In this regard, the state will improve the business and investment climate, promote
investment, develop entrepreneurship, support local production, protect the domestic market, apply mechanisms
for import and export operations, stimulate the non-oil sector, expand investment in tourism, etc. Many decisions
have been made and certain measures are being taken accordingly (Alirzayev, 2010: 493). In addition to the
above, this article discusses the attraction of investment in the tourism sector, the factors of investment
attractiveness of the tourism sector and the existing opportunities for tourism in our country, and analyzes the
volume of investment in this area in certain periods.
Key words: tourism, investment, investment attractiveness, tourism investments,foreign investment volumes
Müasir turizm kompleks və kütləvi bir fenomen, istirahət forması, ətrafımızdakı dünyanı öyrənmə üsulu,
bölgələrarası və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsi, xidmətlər və sahibkarlıq sahəsi, regional və dövlət siyasətinin bir
hissəsidir. Dünya iqtisadiyyatında turizm sabit statistik inkişaf sürətinə malikdir, bunu dünya statistikası sübut
edir. Təbii fəlakətlərin, terror partlayışlarının, müxtəlif sosial-iqtisadi, siyasi vəziyyətlərin təsirinə baxmayaraq
turizm baxışı baxımından cəlbedicidir. Göründüyü kimi, sadalanan mənfi tendensiyalar turist axınlarını
məhdudlaşdırmalıdır. Turizmin bu cür sabitliyi daha çox turizm xidmətlərinə olan tələbin elastikliyindən irəli
gəlir. Turizmin azalması məhduddur və bu daim səyahətə və asudə ehtiyaca əsaslanaraq əlverişsiz vəziyyətdə
turizmin dayanıqlığını təsdiqləyir. Bölgədəki turizm sisteminin səmərəli işləməsi, inkişafına cavabdeh olan
strukturların hərəkətləri planlaşdırılmadan, tənzimlənmədən və əlaqələndirilmədən mümkün deyil. Bu, regional
səviyyədə turizm fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün hərtərəfli bir mexanizmin hazırlanmasını zəruri edir.
Regional turizmin inkişafı üçün müəyyənləşdirilmiş və qruplaşdırılmış şərtlər həvəsləndirmə mexanizminin
formalaşmasına təsir edən müəyyən spesifik amillərdir ki, bu da hədəf təsirinin resurs, iqtisadi, təşkilati və inzibati
metodları sistemini təşkil edən funksional qruplarla təmsil oluna bilər. Bəzilərini nəzərdən keçirək.
1.Resurs potensialından istifadənin monitorinqi və qiymətləndirilməsi sisteminin hazırlanması və tətbiqi.
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İstiqamətləndirilmiş fəaliyyətin əsas tədbirləri olaraq bölgənin turizm ehtiyatlarının kadastrının
inventarlaşdırılması və tərtib edilməsini ayrıca qeyd etmək lazımdır;
təbii, tarixi, sosial-mədəni varlıqlar və müxtəlif turizmin inkişafı potensialı nəzərə alınmaqla bölgədəki
turizm zonalarının müəyyənləşdirilməsi.
2. Turizmin inkişafının stimullaşdırılması üçün, ilk növbədə, geniş iqtisadi rıçaqlar da daxil olmaqla
səlahiyyətli orqanlar tərəfindən dəstək sisteminin formalaşdırılmasını nəzərdə tutan effektiv iqtisadi mexanizm:
daxili banklardan alınan kredit faizlərinin qismən subsidiyalaşdırılması;
mövcud turizm infrastrukturu müəssisələrinin modernləşdirilməsi və yeni tikilməsi;
maliyyə təşviqinin təmin edilməsi-aşağı faiz dərəcələri ilə endirimlər və kreditlər (öz hesabına investisiya
axınını stimullaşdırmaq);
istirahət müəssisələrinin güzəştli vergiyə cəlb edilməsi və s.
3. Aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsinə əsaslanan bir təşkilati mexanizmin inkişafı:
turizm prosesi iştirakçılarının (dövlət orqanları, istirahət müəssisələri, turistlər, yerli əhali) fəaliyyətlərinin
əlaqələndirilməsi;
statistik məlumatların toplanmasını, yerli turizm məhsulları üçün reklam kampaniyalarını əhatə edən
informasiya dəstəyi.
4. Turizmi stimullaşdıran təsirli inzibati mexanizm nosti, aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla bölgədə turizmin
inkişafının hədəf yönümlü idarəetmə sisteminin formalaşdırılmasına əsaslanaraq:
turizmin inkişafı üçün hədəf regional proqramın hazırlanması;
turizm sənayesi müəssisələrinin fəaliyyəti, tənzimlənməsi və nəzarəti üçün şəraitin yaradılması;
sosial turizmin inkişafının dəstəklənməsi, turizm sistemindəki bütün iştirakçıların maraqlarının qorunması.
Qeyd etmək lazımdır ki, bölgədə turizmin inkişafını stimullaşdırmaq mexanizmi yalnız daxili şərtlərə
əsaslana bilməz, çünki bölgə turizm məhsulunu yerləşdirərək digər bölgələrlə rəqabət mübarizəsinə girərək milli
və beynəlxalq turizm bazarlarına çıxır.
Bölgədə turizmin inkişafını stimullaşdırmaq üçün göstərilən mexanizm aşağıdakı əsas tədbirlər daxil olmaqla
bir sıra hədəfli tədbirlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir:
rəqabətə davamlı turizmin inkişafı proqramının mövcudluğu;
turizm və rekreasiya potensialından səmərəli istifadə problemlərinin müəyyənləşdirilməsi;
sənayeyə investisiya axınının stimullaşdırılması;
bölgənin bazarda tanıdılması;
seçilmiş proqramın həyata keçirilməsinə və bölgədə turizmin inkişafına rəhbərliyin təmin edilməsi.
Maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinə, ilk növbədə özəl və dövlət maliyyə institutlarının
fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsinin optimal həddinin və ona nail olunması üsullarının müəyyən edilməsi, həmin
müdaxilələrin şəffaflığının artırılması, inkişafın sosial yönümünün qiymətləndirilməsi meyarlarının əsaslandırılması
və maliyyə sisteminin sosialyönümlülüyünün optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsinə çoxmeyarlı yanaşmaların
reallaşdırılması və s. aid edilməlidir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tempi və əhatə dairəsi, həlledici dərəcədə
innovasiyalı fəaliyyət növlərinin inteqrasiyasından, onların dəstəklənməsi sisteminin səmərəliliyindən və bu kimi bir
sıra digər amillərdən asılıdır. Onu da qeyd edək ki, bu və ya digər idarəetmə səviyyəsində innovasiyalı fəaliyyət
növlərinin inteqrasiyası və həmin fəaliyyətlərin dəstəklənməsi sisteminin səmərəliliyi innovativ meyarlara cavab
verən maliyyə-kredit sisteminin qurulmasını tələb edir. İnnovasiyalı istehsal fəaliyyətinin regional xüsusiyyətləri, bir
tərəfdən yerli imkanların reallaşdırılması səviyyəsi ilə şərtlənirsə, digər tərəfdən onlar maliyyə-kredit sisteminin
qarşısına qoyulan vəzifələrin icrası mühiti ilə bağlıdır. Həmin mühitin dinamikası, araşdırmalardan göründüyü kimi,
son illər bir qədər yüksəlmişdir. Belə ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə sistemli və davamlı surətdə
reallaşdırılan dövlət proqramlarının icrası dövründə müxtəlif maliyyə mənbələrindən istifadə, habelə dövlət bücəsi
vəsaitləri hesabına yaradılan istehsal güclərindən istifadə prosesində dövlət-özəl bölmə əməkdaşlığı istiqamətində
müəyyən təcrübə əldə edilmişdir. Regionlarda istehsal güclərindən istifadə səviyyəsi və müvafiq maliyyə-kredit
təminatının səmərəliliyi arasında qarşılıqlı əlaqələrin tədqiqi göstərir ki, müəssisənin istehsal fəaliyyətinin
ahəngdarlığı, onun istifadə etdiyi vəsaitlərdə borc vəsaitlərinin xüsusi çəkisi əhəmiyyətli rol oynayır. Məsələ ondadır
ki, regionlarda fəaliyyət göstərən müəssisələrin istehsal güclərindən istifadə vəziyyətinin araşdırılması, banklarla
münasibətlərdən asılılıq artdıqca, maliyyə-kredit sisteminin həssaslığının yüksəldiyini söyləməyə kifayət qədər əsas
verir. Regional inkişafın perspektivli maliyyəkredit sisteminin qurulması və fəaliyyətinin dəstəklənməsində
büdcədənkənar fondların, o cümlədən xüsusi büdcədənkənar fondların imkanlarından istifadə edilməsi, bir sıra Şərqi
Avropa ölkələrinin təcrübəsində, əhəmiyyətli bir müddətdə perspektivli hesab edilmişdir. Postsosialist dövrünün ilk
illərində dövlət büdcəsindən ayrı olmaqla müəyyən müstəqilliyə malik olan bu fondların rolu daha yüksək
qiymətləndirilirdi. Xüsusi büdcədənkənar fondların bilavasitə mərkəzi hakimiyyət tərəfindən, ayrı-ayrı hallarda isə
yerli hakimiyyət tərəfindən idarə olunması üzrə təcrübənin özü də regional inkişaf potensialına dəstək baxımından
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diqqətəlayiqdir. Turizm sənayesinin inkişafı üçün sərf olunan xərclər səmərəliliyinə görə yeyinti, maşınqayırma və
neftçıxarma sənayesindən sonra 3-cü yeri tutur. Dünyada turizm sektoruna qoyulan investisiyaların həcmi getdikcə
sürətlə artır. Buna səbəb odur ki, dünya iqtisadi sistemində ənənəvi turizm ölkələri kimi tanınan dövlətlər sırrasına bir
çox yeni ölkələr daxil olmağa başlamışdır.
Turizm sahəsində tədqiqat aparan ekspertlərin verdikləri rəyə görə turizm üç mühüm prosesi özündə əks
etdirir və bu proseslərə aşağıdakılar daxildir:
turistin yerləşdirilməsi prosesi (otelçilik);
turistlərin qidalandırılması prosesi (qida sənayesi);
turistlərin daşınması – transfer prosesi (nəqliyyat sənayesi).
İqtisadiyyatda turizmi inkişaf etdirmək, onu əsas sahəyə çevirmək məqsədi ilə xarici investisiyaların ölkəyə
cəlb edilməsi və onun bölüşdürülməsi mexanizmində əsaslı dəyişikliklərin aparılmasi çox önəmli məsələlərdən
biri hesab edilir. Çünki, hal-hazırda dünyanın bəzi ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda turizm sahəsinə qoyulan
investisiyaların həcmi kifayət qədər çox deyildir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda və iqtisadi rayonlarda turizm
sektru inkişaf edir. Ölkəmizin regionlarında fəaliyyət göstərən turizm müəssisələrinin illik xərclərini əks etdirən
göstəriciləri nəzərdən keçirək (cədvəl 1).
Сədvəl 1.
İqtisadi rayonlar üzrə turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin ümumi xərcləri
(min manat)
İqtisadi rayonlar
2015
2016
2017
2018
2019
Ölkə üzrə cəmi
30811,6 29101,8 36734,6 46085,1 50400,0
Bakı şəhəri
26304,2 23780,3 29819,8 37369,5 48903,7
Abşeron iqtisadi rayonu
59,2
570,0
221,6
538,6
935,4
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
99,0
139,7
95,8
2003,4
121,9
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
87,4
473,1
185,1
Lənkaran iqtisadi rayonu
35,8
6,5
29,6
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
1,1
Aran iqtisadi rayonu
2,0
0,6
15,0
161,6
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
16,6
49,9
92,4
21,4
Naxcıvan Muxtar Respublikası
4317,9
459,3
5556,6
5586,6
41,3
Mənbə:https://www.stat.gov.az/
Turizm sektoruna cəlb olunan investisiyaların iqtisadi səmərəliliyinin daha əlverişli olmasını Azərbaycanla
ərazi və əhali sayı göstəriciləri təqribən eyni olan Avstriyanın timsalında daha aydın görmək üçün müəyyən
müqayisələr etmək mümkündür. Bir mənalı olaraq təbii-coğrafi baxımından daha sərfəli və turistləri cəlb edən
ərazilərdə kiçik və böyük bazarlar yaradılır və həmin ölkəyə investisiya qoyuluşu həyata keçirilir. Düzdür, bu cür
yanaşmaya haqq vermək doğru deyildir. Çünki təbiətin istənilən güşəsinin insanlar üçün xeyri vardır. Bu qeyd
edilən amillərin əksəriyyəti gəzinti turizmi, alpinizm, kurort-sanatoriya, qış turizmi və digər turizm formalarının
fərqli yerlərdə inkişafı üçün əlverişlidir. Bu dediklərimizi aşağıdakı faktlar əsasında nəzərdən keçirək. Bildiyimiz
kimi, təbii rekreasiya ehtiyatı baxımından, Türkmənistan Azərbaycanla müqayisə edilməzdir. Lakin
Türkmənistanda səhrada çox da böyük olmayan Bayraməli şəhərində ürək-damar və asma xəstəliklərinin
müalicəsi üçün kurort – sanatoriya şəbəkəsi fəaliyyət göstərir ki, həmin əraziyə MDB və digər ölkələrdən turistlər
axın edirlər. Yayın ən qızmar vaxtlarında 45-50 dərəcə istilikdə Rusiyadan, Bolqarıstandan, Ukranyadan və digər
ölkələrdən məhz bu sanatoriyaya insanlar üz tuturlar. Məhz bura gələnlərin hesabına ölkə büdcəsinə küllü
miqdarda maliyyə vəsaitinlərinin daxil olmalarında artım müşahidə olunur. Təssüflər olsun ki, Azərbaycanda
təbii-coğrafi baxımdan istər dövlət, istərsə də özəl oxşar investisiyalar əsasında bu cür sanatoriya və kurortların
yaradılmasına lazimi diqqət göstərmirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Regionların İnkişafı Üzrə Dövlət
Proqramlarında bütün regionlarda dayanıqlı inkişafa kömək edən, ehtiyyatlardan düzgün istifadə etmək üçün
hüquqi bazanın yaranması üçün güclü üsulların tətbiqi də nəzərdə tutulur. Xarici kreditlərdən istifadə etməklə
regionların rekreasiya ehtiyyatlarının ölkənin iqtisadi dövriyyəsinə daxil edilməsi turizmin bazasının
genişlənməsinə kifayət qədər müsbət istiqamətdə yardım göstətmək qabilyyətinə malikdir.
Aparılan statistik tədqiqatlar və məlumatlar göstərir ki, ölkəmizdə turizmin inkişaf etməsində nəinki
investisiya qoyuluşunun, habelə kreditlərdən istifadənin vəziyyəti heç də arzuolunan səviyyədə deyildir. Turizmin
inkişafı və aparıcı sahəyə çevrilməsi prossesində xarici investisiyalarla birgə, daxili investisiyalardan da istifadəyə
geniş yer verilməlidir. Ümumiyyətlə, gələcəkdə iqtisadiyyatın bəzi sahələrinin kapitalizasiyasında yerli
investisiyalar üstünlük təşkil etməlidir (Əliyev, 2004: 192-195). Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb olunan
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investisiyaların müasir vəziyyətinin təhlili göstərir ki, xidmət sahələrinə, o cümlədən turizmə qoyulan investisiya
hal-hazırda aşağı səviyyədədir.
Xüsusilə də özəl sahibkarların vəsait qoyuluşları hesabına yenidən qurma üçün ciddi işlər həyata
keçirilməlidir. Əgər ölkəmizdə turizmin investisiya təminatının səmərəliliyini artırmaq üçün xarici investisiyanın
cəlbi və büdcədən müvafiq həcmdə kapitalın ayrılması müəyyən çətinliklər yaradırsa, bu problemin həlli üçün
başqa yollar axtarılmalıdır. Yuxarıda adını çəkdiyimiz turizm üçün yaralı olan iqtisadi rayonlarda investisiyaya
olan tələbatı müəyyən etmək, onun ödənilməsi üçün bu obyektlərin daxili investisiya bazarlarına çıxarılması daha
əlverişlidir.
Cədvəl 2.
İqtisadiyyata yönəldilən investisiyalar
İllər
2015
2016
2017
Bütün mənbələr üzrə investisiya
qoyuluşları (xarici investisiyalar
nəzərə alınmaqla):
mlyn.manat
20057,4 22706,4
24462,5
mlyn.dollar
19547,2 14228,0
14213,3
Xarici investisiyalar:
mlyn.manat
10998,9 162161,1 15697,3
mlyn.dollar
110719,1 101161,1 9120,5
Daxili investisiyalar:
mlyn.manat
9058,5
6490,3
8765,2
mlyn.dollar
8828,1
4066,9
5092,8
Mənbə: https://www.stat.gov.az/

2018

2019

25877,0
15221,7

24986,6
14698,0

14002,1
8236,5

12119,5
7129,1

11874,9
4066,9

12867,1
7568,9

Cədvəl materiallarından göründüyü kimi, ölkəmizdə investisiya qoyuluşlarının həcmi ildən ilə artmış, 2015-ci
ildə 20057,4 mlyn manat olan göstərici 2019-cu ildə 5 dəfə və ya 30% artaraq 7568,9 mlyn manat həcmində
olmuşdur. Həmçinin, xarici investisiyanın həcmi müqayisə edilən dövrdə 4 dəfə artmış, daxili investisiyanın
həcmində isə 15,0% azalma müşahidə edilmişdir.
Bir çox ölkələr turizm sferasını iqtisadiyyatın əsas sahələrindən birinə çevirmək və inkişaf etdirmək üçün
böyük həcmdə investisiyalar qoyurlar. Həmin ölkələrin arasında Böyük Britaniya, ABŞ, və Almaniya liderlik
təşkil edir. Son dövrlər aparılan araşdırmalara görə turizmə qoyulan xərclərin səmərəliliyini artırmaq üçün bir çox
Afrika,Şərqi Asiya və Avropa ölkələrində təxirəsalınmaz işlər həyata keçirmişdir.
Azərbaycanın dünya turizm bazasında payı 0,05%-dən də aşağı səviyyədədir. Buna baxmayaraq son 10 ildə
ölkəmizdə turizmin inkişafı üçün dövlət səviyyəsində çox ciddi işlər həyata keçirilmişdir. Bu dövr ərzində
ölkəmizdə turizm sferasının maddi-texniki bazası yaradılmış, sosial infrastruktur sistemi dünya standartları
səviyyəsində inkişaf etdirilmiş, bu sahəyə qoyulan maliyyə təminatı getdikcə daha da yüksəlmişdir. Lakin, bir
faktı nəzərə almaq lazımdır ki, xarici investisiyaların cəlb olunması və onların iqtisadiyyatın sahələri arasında
bölüşdürülməsində uyğunsuzluq amilləri özünü göstərir (Sadıxov, 2013: s.15-22). Bu uyğunsuzluq isə turizm
sahəsinin inkişafında öz mənfi təsirini göstərir.
Azərbaycanda mövcud olan rekreasiya ehtiyatlarından səmərəli şəkildə istifadə turizm sferasını dövlət
büdcəsinin ümumi gəlirlərinin formalaşmasında mühim mənbəyə çevrilməklə ölkəmizdə büdcə gəlirlərinin
artmasına səbəb ola bilər (Qurbanov, 2007: 28-37). Bu sahənin inkişafı üçün ölkədə müxtəlif turizm növlərinin
inkişafının investisiya təminatı əsaslı şəkildə artırılmalıdır. Bu proses ölkənin maliyyə təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında əsaslı rol oynaya bilər.
Turizmin maliyyələşdirilməsinin institusional aspektlərini elmi cəhətdən araşdıraraq aşağıdakı
ümumiləşdirilmiş nəticələrə gəlmək olar:
1. Müasir dövrdə qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin artdığı bir zamanda turizmi inkişaf etdirmək,
investisiyanın cəlb olunmasını təmin etmək və mövcud potensialdan səmərəli istifadə etmək, turist axının lider
mövqeyinə nail olmaq, beynəlxalq turizm əməliyyatlarında daha çevik və fəal olmaq istənilən milli dövlətin
dinamik, dayanıqlı və uzunmüddətli inkişafında vacib şərtlərdən biridir.
2. Ölkəmizin qlobal iqtisadi məkana daha tez inteqrasiya olunması, turizmin inkişafı və beynəlxalq
əməkdaşlığın sürətlənməsi gələcəkdə qarşıda duran əsas istiqamətlərdən biridir. Turizmi iqtisadiyyatın daha çox
gəlir gətirən sektoruna çevirmək üçün sosial və ekoloji tələblərə, səmərəli və rəqabətə davamlı müasir standartlara
cavab verən turizm sənayesinin formalaşması, bu sahədə yeni iş yerlərinin açılmasının təmin edilməsi qeyri-neft
sektorunun inkişafında qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir.
3. Beləliklə, turizm sahəsinin inkişafı bir sıra amillərdən asılıdır:
- rəqabətə davamlı turizm infrastrukturunun və turizm sektorunun formalaşması;
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- mövcud turizm müəssisələrinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması;
- turizmin xidmət sektorunda mütərəqqi üsullar və standartların formalaşması və tətbiqi;
- ölkənin regionlarında turizm-rekreasiya sahələrinin hüquqi statusunun formalaşması, həmçinin turizm
zonaları və marşrutlarının müəyyənləşdirilməsi;
- daha zəngin təcrübəyə malik olan ölkələrin təcrübəsini öyrənməklə kadr hazırlığı sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlığa üstünlük verilməsi.
Beynəlxalq təcrübədən göründüyü kimi, bir çox dövlətlərdə (ABŞ, Cənubi Koreya və s.) bəzi iqtisadi sahələri
inkişaf etdirmək üçün dövlət büdcəsindən, müxtəlif kreditlərdən, özəl sektor və sahibkarların maliyyə imkanlarından,
yerli sığorta şirkətlərinin maddi ehtiyyatlarından istifadə edilir. Hal hazırda Azərbaycanda kifayət qədər maliyyə
imkanları yüksək olan sığorta şirkətlərinin fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq milli iqtisadiyyatımızın inkişafında
onların rolu yox səviyyəsindədir. Azərbaycanda formalaşan geniş miqyaslı layihələrdə sığorta şirkətlərinin
vəsaitlərindən, investisiya keyfiyyətindən istifadə edilməsinə şərait yaradan hüquqi və iqtisadi mexanizmin
yaradılmasının məqsədləri nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda, regional turizmin maliyyə vəziyyətini formalaşdırmaq
üçün bu sığorta şirkətlərinin vəsaitlərindən də bir mənbə kimi istifadə etmək olar.
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The need for scientific support in solving problems in the family
Summary
In modern society, the family faces psychological, economic, and social difficulties, which lead to various
types of family conflicts. Accompaniment of conflict and violence and, as a result, violation of the rights and
dignity of another person is considered an interpersonal conflict. Due to the mismatch of people's views, needs
and interests, the conflict is often characterized by negative mental states, hostility and leads to mental disorders.
Therefore, there is a need for scientific support in solving family problems. Without scientific methods, it is
difficult to prevent and minimize this conflict. The article summarizes, analyzes and describes various scientific
methods in resolving family conflicts. Examples of such scientific methods include constructive negotiations and
disputes, family contracts, the social pedagogue (social worker) method, and so on.
Key words: family, family problems, conflict, methods, scientific assurance, family therapy
Giriş
Bu gün cəmiyyətdə ailə ilə bağlı çox dərin narahatlıq hiss olunur. Çünki ailə quran insanlar arasında boşanma
halları sürətlə yayılır. Ailə münasibətlərinin bir və ya bir neçə sferasında xroniki çətinliklər və qarşıdurmalar
olduğu zaman ailə üzvləri daimi təşviş, emosional narahatlıq yaşandığında və münasibətlərdə yadlaşma hökm
sürdüyüdə ailədə əlverişli psixoloji iqlim pozulur.
Ailə institutunun dağılması və orada baş verən bir çox proseslər Azərbaycan üçün arzuolunan deyil. Müasir
dövrdə Azərbaycanda ailə institutunun vəziyyəti iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin yolunu qismən
təkrarlayır: boşanma sayının artması, sonsuzluq, alternativ ailə formalarının inkişafı (tək valideynli ailələr,
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vətəndaş nigahı), ailələrdə uşaq sayında azalma. Bu proseslər bu gün dünyanın əksər ölkələrində ailə institutunun
vəziyyətini xarakterizə edir.
Azərbaycanda nigaha daxil olanların boşanma nisbəti artmışdır: 2018-ci ildə 24 %-i, 2019-cu ilin 11 ayı
ərzində isə 27 %-i boşanma ilə nəticələnmişdir (www.apa.az/2019). Deməli, 2018-ci ilə nisbətən 2019-cu ilin 11
ayı ərzində boşanma hallarının artmasının səbəbi insanlar üçün ailə həyat tərzinin müstəsna dəyərini itirməsidir.
Evlilik nisbəti azaldıqca, qeydiyyatdan keçməmiş nikahların yayılması artır.
Ailə problemləri isti münasibətləri olan xoşbəxt insanlar arasında da mövcud olur. Nəticə etibarı ilə, tərəflər
gizlətdiyi yaxşı və ya pis duyğularını qarşılıqlı olaraq büruzə verirlər. Keçmiş dövrlərdə belə məqamlarda ailə
böyükləri olan ağbirçək və ağsaqqallar gənclərə müəyyən məsləhətlər verirdilər. Lakin müasir dövrdə insanların
ağsaqqal və ağbirçəklərə olan münasibəti dəyişmişdir. Buna görə də, ailədə yaranmış problemlərin həllində elmi
təminata zərurət yaranır. Elmi təminat dedikdə hər hansı bir məsələnin həll olunmasında elmi metodlardan
(üsullardan, yollardan) istifadə olunması nəzərdə tutulur. Elmi metodlar problemlərin həll olunmasında daha
effektiv təsir göstərir.
Ailədə yaranmış problemlərin həllində effektiv səciyyə daşıyan bir sıra elmi metodlar mövcuddur. Həmin
metodlara nəzər yetirək:
1. Konstruktiv danışıqlar metodu. Bu metod insanların hiss və duyğularını müəyyən normaya salmağa
kömək edir. Əgər tərəflər problemin həllində maraqlıdırsa, onlar diqqətli olmalıdır. Konstruktiv danışıqlar
metodunun istifadəsi zamanı ər və arvad müzakirə mövzusu ilə bağlı fikirlərini aydın şəkildə ifadə etməli, öz
mövqeylərinin üstünlüklərini mümkün qədər geniş və hərtərəfli əsaslandırmalı, yalnız bir-birinin arqumentlərini
dinlədikdən sonra digərinin mövqeyinə qarşı tənqidi fikirlər (məntiqə əsaslanaraq) söyləməli və münasibətlərin
nizamlanmasında ümumi bir həll yolu tapmağa səy göstərməlidirlər (Евгеньевна, 2000: 143).
2. Konstruktiv mübahisə metodu. Bu metod vasitəsilə, ər-arvad arasında konstruktiv dialoq yolu ilə
münaqişənin həll edilməsi nəzərdə tutulur. Ər-arvaddan biri aralarındakı hansısa problemi müzakirə etmək istəyi
ilə bağlı məlumat verir və müzakirənin mövzusunu qeyd edir. Müzakirə zamanı qarşı tərəfin davranışı barədə sizə
zidd olan fikirləri qeyd edin, daima yalnış addım atdığınız məqamları qəbul edin və qarşı tərəfdə olan müsbət
keyfiyyətləri ortaya çıxarmağa çalışın (Эйдемиллер, 1999: 419).
Konstruktiv mübahisə metodu ər-arvadın bir-birinə olan münasibətini açıq şəkildə bəyan etməsinə yardımçı
olur, çünki tərəflər bütün gizlətdiyi məqamları bildirməzsə, problemi həll etmək daha da çətinləşir.
3. Ailə müqaviləsi metodu. “Ailə müqaviləsi” metodu ər-arvad arasındakı münasibətləri normallaşdırmaq
üçün istifadə olunan texnologiyadır. Ər-arvadın qarşılıqlı olaraq subyektiv ittihamları (nədənsə narazılıqlar,
ailəsinə ayıracaq vaxtının olmaması və s.) məhdudlaşdırılır, çünki bəzi hallarda onlar bu cür ittihamlardan suiistifadə edirlər. Buna görə də, müəyyən bir müddət ərzində hər iki tərəfin davranışı, uşaqla münasibətləri,
valideynlik vəzifələrinin yerinə yetirilməsi və.s haqqında qarşılıqlı olaraq öhdəliklər siyahısı hazırlanır. Bu
müqavilənin bir aydan yarım günə qədər (qısa müddətdə davranışdakı dəyişiklikləri müəyyənləşdirmək mümkün
olmayacaq, daha uzun bir müddət isə nəticələrin ümumiləşdirilməsinə imkan verməyəcək və prosesə maraq
azalacaq) davam etməsi və ikitərəfli olaraq hər iki tərəfdən imzalanması (belə bir müqavilənin hüquqi qüvvəsi
etibarsızdır, pozulmasına görə heç bir cəza ola bilməz, ancaq belə bir sənədin mənəvi və psixoloji təsiri vardır)
əhəmiyyətlidir. Ər-arvadın qəbul etdikləri öhdəliklər məqsədəuyğun olmalıdır. Müqavilənin müddəti bitdikdən
sonra, ər-arvad və sosial pedaqoq, sosial işçi birlikdə şərtlərin nə dərəcədə yerinə yetirildiyini təhlil edir və lazım
olduqda növbəti dövr üçün yeni tələbləri olan oxşar bir müqavilə bağlayırlar. Bir müddət sonra başqalarının sosial
yardımına ehtiyac qalmır, ər və arvad bu metod vasitəsilə problemlərini müstəqil olaraq həll etmək bacarığına
yiyələnirlər (Загвязинский, 2012: 396).
4. Ailə psixoterapevti metodu. Ailə psixoterapiyası-ailə üzvlərinin problemlərini birgə həll etmək üçün
əməkdaşlıq etməsidir. Ailə terapiyası məxsusi olaraq əməkdaşlıq formasında yaradılmışdır. Ailə
psixoterapiyasında təşkilati, diaqnostik, rekonstruktiv və terapevtik təsnifatlardan istifadə edilir.
Təşkilati metodlarda terapevtik işin effektivliyini təmin etmək və artırmaq üçün erqonomik şərtlər, məkan,
normativ və ənənəvi metodlardan istifadə olunur.
• Erqonomik şərtlər (rahat fiziki mühitin yaradılmasını təmin edir-səs izolasiyası, rahat mebel, yaxşı
işıqlandırma);
• Məkan metodları;
Normativ və ənənəvi metodlar.
Diaqnostik metodlar fərdi olaraq ailə üzvləri və bütövlükdə ailə haqqında əlavə məlumat əldə etməyi qarşısına
məqsəd qoyur. Bütün bunları reallaşdırmaq üçün psixoloqlar bir sıra psixodiaqnostik metodlardan (proyektiv,
qrafik, anket və s.) istifadə edirlər. Belə vasitələrin geniş yayılmasına baxmayaraq, müayinə və testlər ailə
psixoterapiyası praktikasında geniş istifadə olunmur.
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Psixodiaqnostik metodların məqsədyönlü istifadəsi faydalı ola bilər: təhsil və elmi araşdırmalar, karyera ilə
bağlı problemlərin həllində, ailə üzvlərinin psixopatoloji vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi, ailə üzvlərinin özözünə diaqnozu və.s.
Rekonstruktiv metodlar ailə münasibətlərinin düzəldilməsi, yenidən qurulması, ailə sisteminin yenidən təşkili
və ailə üzvlərinin davranışlarındakı dəyişikliklərlə bağlı terapevtik vəzifələri həll edir.
Sadalanan bütün metod qrupları (təşkilati, diaqnostik, rekonstruktiv və terapevtik) ümumi hədəflərin həllinə
yönəldilmişdir. Eyni zamanda, rekonstruktiv və terapevtik metodların ailə terapiyasında daha əhəmiyyətli rolu
var. Ailə ilə işin rekonstruktiv və terapevtik metodları iki yerə bölünür: ümumi və xüsusi metodlar.
Ümumi psixoloji metodlar.
• Müşahidə;
• İştirak (mimika, müxtəlif bədən dili forması və şifahi);
• Empatiya qurmaq;
• Rəhbərli müsahibələr (fərdi və ya müxtəlif deviant davranışın analizi üçün nəzərdə tutulub);
• Vəziyyət və problemin strukturlaşdırılması;
• Terapevtik razılaşma (birgə işin məqsədi və gözlənilən nəticə haqqında, iş qaydaları və digər şərtlər);
• Açıqlama və məlumat (özəl məlumatların verilməsi-psixoloji, tibbi, sosial, hüquqi);
• Dəstək (özünə hörməti artırmaq, inam aşılamaq, nikbinlik vermək);
• Baxışların dəyişdirilməsi üsulları:
1. Vəziyyəti normallaşdırmaq;
2. Problemi şəxsiləşdirməmək;
3. Problemin həllini addım-addım planlaşdırmaq;
4. Yenidən çərçivələndirmə-problemi pozitiv şəkildə yenidən nəzərdən keçirmək;
5. Problemin aradan qaldırılması (problemin baş vermədiyi və ya minimal dərəcədə olduğu sahələri tədqiq
etmək);
6. Müsbət rəy (şifahi, yazılı, görüntülü);
7. Sistemləşdirmə (problemin digər vəziyyətlə əlaqəsini müəyyənləşdirmək);
8.Travmatik təcrübəni dəyərləndirmək və onun verdiyi faydaları müəyyənləşdirmək;
9. Mənbələrin mövcudluğu-maksimum rahatlıq üçün vaxt və hadisələrin müəyyənləşdirilməsi;
10. Travmatik məsələ həllini tapdıqdan sonra maneəsiz gələcəyin dizaynını müəyyənləşdirmək;
11. Bütün müsbət dəyişikliklərin planlaşdırılması;
• Müştərilərin mənfi meyl və fikirlərinin müəyyənləşdirilməsi;
• Məsləhət (tövsiyə);
• Tələblər;
• Təhsil (təhsil, oyun oynamaq, vacib qarşılıqlı əlaqə bacarıqlarını öyrətmək, hisslərini ifadə etmək,
münaqişələrin konstruktiv həlli);
• Daha konstruktiv davranışların araşdırılması, öyrənilməsi və onların tətbiq edilməsi istiqamətində ev
tapşırığı;
• Davranış nəzarəti (ağırlığın ölçülməsi, narkotik maddə testi nəzarəti və xəstənin həyati təhlükəli davranışı
haqqında məlumat əldə etmək üçün digər obyektiv metodlar);
• Terapevtin müsbət şəxsi nümunəsi (terapevt identifikasiya və müsbət köçürmə üçün "yaxşı bir obyekt"
olmalıdır).
- Xüsusi ailə terapiyası metodları:
• Dairəvi müsahibə (ailə ünsiyyətinin formasını, ardıcıllığını və məzmununu göstərən xüsusi suallar);
• Genogram (ailənin üç və daha çox nəslinin qrafik təsviri);
• Ailə sistemi fərziyyələri (ailənin xüsusiyyətləri və problemləri barədə terapevtik fərziyyələr);
• Terapevtik metaforalar (məcazi müqayisələr, bənzətmələr, lətifələr);
• Terapevtik ailə hekayələri (digər ailələrin həyatından ibrətamiz və ya tipik nümunələr);
• Paradoksal reseptlər və qiymətləndirmə (müsbət assosiasiya);
• Sosiometrik metodlar (qrafik və şəkil metodu, ailə şurası, georing testi);
• Ailə terapiyasında psixodramatik metodlar (vəziyyətin simulyasiyası, ailə heykəli, ailə bürcləri)
(Змановская, 2011: 158). Qeyd etmək olar ki, ailə problemini həll etmək üçün onun dərinləşməsinə icazə vermək
lazım deyil. Adətən psixoterapiya mütəxəssislərinə müraciət edən şəxslər problemi həll etmək üçün daha təmkinli,
soyuqqanlı, anlayışlı olmaları ilə seçilirlər. Ər-arvad bir-biri ilə ünsiyyət vərdişlərindən istifadə etməklə əlaqə
qururlar.
Ailə psixoterapevtləri fərdi və ya qrup formasında məsləhətləşmə, konsultasiya keçirirlər. Ailə terapiyası
sistemli şəkildə həll üsulları təklif edir. Bəzən ailələr problemlə qarşılaşdığı zaman psixoterapevtə müraciət
etməyə çəkinirlər və problem virus kimi ər-arvadın bütün xoşbəxtliyini cənginə alır. Hər məqamda bir-birini
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günahkar kimi qələmə verən ər-arvadın mütləq surətdə ailə psixoterapiya mütəxəssisinə müraciət etməsi faydalı
nəticələrə dəlalət edir.
5.Sosial pedaqoq(sosial işçi) metodu. Müasir ailənin vəzifəsi sadəcə olaraq üzvlərinin gündəlik həyatı, bir
uşağın doğulması və böyüməsi, əlillərə dəstəklə bağlı çoxsaylı problemi həll etməsi ilə yanaşı, hər şəxs üçün bir
növ psixoloji sığınacaq da olduğu qəbul edilir. Ailə üzvlərinin iqtisadi, sosial, psixoloji və fiziki təhlükəsizliyini
təmin edir. Bununla birlikdə, müasir ailənin cəmiyyətin nəzərdə tutduğu funksiyaları tam olaraq həyata keçirmək
üçün köməyə və dəstəyə ehtiyacı var. Sosial pedaqoq, sosial işçi gündəlik ailə problemlərini həll etməyi, müsbət
əlaqələri gücləndirməyi və inkişaf etdirməyi, daxili mənbələri bərpa etməyi, sosial-iqtisadi vəziyyətdə əldə olunan
müsbət nəticələri sabitləşdirməyi və sosiallaşma potensialını həyata keçirməyi məqsəd olaraq qarşıya qoyur.
Buna əsasən o aşağıdakı funksiyaları ilə fərqlənir:
- diaqnoz (ailə xüsusiyyətlərinin araşdırılması, potensialının müəyyənləşdirilməsi);
- təhlükəsizlik və qoruma (ailəyə hüquqi yardım, sosial təminat xüsusiyyətlərinin və azadlıqlarının reallaşması
üçün şərait yaradılması);
- təşkilati və kommunikativ (ünsiyyətin təşkili, birgə fəaliyyətə başlamaq, birgə istrahət, yaradıcıllıq);
- sosial, psixoloji və pedaqoji (ailə üzvlərinin psixoloji və pedaqoji təlimi, təcili psixoloji yardım təminatı,
profilaktik dəstək və qoruma);
- proqnozlaşdırıcı (vəziyyətlərin modernləşdirilməsi və ünvanlı yardım proqramlarının hazırlanması)
- koordinasiya (ailəyə və uşaqlara yardım şöbələrinin, əhaliyə sosial yardımın, daxili işlər orqanlarının ailə
məsələləri şöbələrinin, təhsil müəssisələrinin, reabilitasiya mərkəzlərinin və xidmətlərinin səylərini birləşdirmək)
(Загвязинский, 2012: 86).
Ailə problemlərinin həll olunmasında sosial pedaqoqun istifadə etdiyi metod:
1. Ailənin araşdırılması və mövcud problemlərdən xəbərdar olmaq, ailələrin kömək istəklərinin araşdırılması,
sakinlərdən (qonşulardan) gələn şikayətlərin öyrənilməsi;
2. Disfunksiyalı (problemli) bir ailənin yaşayış şəraitinin ilkin müayinəsi;
Ailə ilə ilk görüş nəticəsində sosial işçi aşağıdakı suallara cavab almalıdır:
- Ailə mühiti uşağın orada qalmasına imkan verirmi?
- Ailənin hansı xüsusiyyətləri onun keyfiyyətcə müsbət istiqamətə doğru dəyişə biləcəyinə ümid verir?
- Bu ailədə hansı həyati keyfiyyətlər çatışmır və bunların reabilitasiya prosesində formalaşması tələb olunur?
3.Ailə üzvləri və ətrafları ilə tanış olmaq, valideynlərlə söhbət etmək, yaşayış şəraitini qiymətləndirmək;
Sosial pedaqoqun vəzifəsi sülhsevərliyi, dözümlülüyü nümayiş etdirmək, yetkin ailə üzvlərini ziyarətinin
yaxşı niyyətlə təyin olunduğuna inandırmaqdır. Sosial pedaqoqun rolu güc tətbiq etmək deyil, kömək və dəstək
verməkdir.
Ailənin yaşayış yeri araşdırılarkən bir sıra suallar (ailənin sosial göstəriciləri) cavablandırılmalıdır: sanitariya
və gigiyenik şərtlər, qida xidməti, geyim təchizatı və s. Eyni zamanda, təbii mühitdə ər-arvad arasındakı və
valideynlər ilə uşaqlar arasındakı münasibətlərin mahiyyəti də müşahidə edilə bilər.
Valideynlərin yanında uşağın davranışının xüsusiyyətlərinə diqqət yetirmək vacibdir (sualları cavablandırmaq
qorxusu, valideynlərlə birbaşa fiziki təmasdan çəkinmək istəyi, özəl və valideynlərlə sosial pedaqoq qarşısında
danışarkən cavablarında tutarsızlıq və.s).
4. Ailəyə göstərilmiş xidmətlər ilə tanış olmaq, tədbirlərin araşdırılması və nəticələri;
5.Ailə problemlərinin səbəblərini, xüsusiyyətlərini, məqsədlərini və dəyər istiqamətlərini araşdırmaq;
6. Ailə üzvlərinin fərdi xüsusiyyətlərinin araşdırılması;
Sosial pedaqoq ailə mühitində kömək axtarır. Disfunksiyalı ailələrin sosial dairələri çox məhduddur. Sosial
pedaqoq bütün qorunan münasibətləri nəzərə almalı, köhnə münasibətləri bərpa etməlidir. Bu şəraitdə o elə bir
şəxs olmalıdır ki, onun köməyi ilə uşağa, valideynlərə və bütün ailə üzvlərinə təsir etsinlər.
7. Ailə xəritəsi hazırlamaq;
8. Bütün müvafiq təşkilatlarla (təhsil müəssisələri, sosial reabilitasiya mərkəzləri, sığınacaqlar, uşaq evləri)
əməkdaşlıq fəaliyyətləri;
9. Problemləri olan bir ailə ilə iş proqramı hazırlamaq;
10. Mövcud və nəzarət olunan ailə ilə konsultasiyalar;
11. Disfunksiyalı ailə ilə işin nəticələrinin müzakirəsi (http://spc.zhlobinedu.by/ 2020).
6. Sosial işdə ailə terapiyası metodu. Ailə terapiyası texnologiyaları ailəyə qarşılıqlı konstruktiv dialoq
qurmağı, ortaya çıxan problemləri anlamağı və problemlərin birgə həll yollarını tapmağa kömək etməyi
hədəfləyir.
J.Karpenter ailə terapiyasına həm yanaşma, həm də bir metod kimi baxır. Ailə terapiyası bir yanaşma olaraq
ailə münasibətləri sistemindəki psixoloji problemləri və insanların qarşılıqlı münasibətlərini anlamağa imkan
verir. Bir yardım metodu olaraq, sosial işçiyə ailə münasibətləri sisteminə və ər-arvad arasındakı qarşılıqlı əlaqə
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quruluşu üzərində xüsusi müdaxilələr etməyə imkan verir. Buna görə də, ailə terapiyası məxsusi proses kimi
nəzərdən keçirilir:
- Ailə üzvlərinin toplanması;
- Problemin birgə müzakirəsi;
- Sosial işçi və ailə üzvləri arasında səmərəli əlaqələrin qurulması;
- Problemin həll olunmasında sosial işçinin rolu.
Sosial iş praktikasında ailə terapiyasının ən geniş yayılmış strateji, ekspres, psixodinamik və struktur
modellərindən istifadə olunur. Ailə terapiyasının psixodinamik və struktur modellərində tətbiq olunan yanaşmaları
daha ətraflı nəzərdən keçirək (Фирсов,Студенова, 2009: 358).
Ailə terapiyasının psixodinamik modeli. Bu metodun məqsədi fərdlər arasında və ailədaxili münasibətlərin
pozulması probleminin həllini təmin etməkdir. Ailə ilə sosial işin psixodinamik modelində bədənin patoloji
fəaliyyətinə dair tibbi fikirlərə əsaslanan diaqnoza böyük yer verilir. G.Aponte (1976:304) baxımından ailə
terapiyasının psixodinamik modelindəki diaqnostika aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
• şəxsin qarşılaşdığı problemi müəyyənləşdirmək;
• lazımi məlumatları toplamaq;
• diaqnostik fərziyyə seçmək;
• terapevtik sınaq vasitəsilə qısamüddətli və uzunmüddətli hədəflərini müəyyənləşdirmək;
• müdaxilə üçün strategiyalar tapmaq;
Ailə terapiyasının struktur modeli. Ailə terapiyasının struktur modeli günümüzə sistemlərin və quruluşların
ailə münasibətlərindəki uyğunsuzluğa necə təsir etdiyinə diqqət yetirir. Struktur model çərçivəsində V.Satir,
S.Minuxin, M.Bouena, R.Makqreqora və başqalarının əsərlərində ailə probleminin nəzəri anlayışı haqqında
məlumatlar əldə edilmişdir. Onların yanaşması ailə ilə sosial iş praktikasında istifadə olunur.
1.Mürreya Bouen sistemli terapiyası. M.Bouenin nəzəri yanaşmaları ən çox sistemli yanaşma ilə əlaqəlidir.
Sistem nəzəriyyəsinə görə, sistemin bir elementi dəyişərsə, bütün sistemin dəyişməsinə səbəb olan bir reaksiya
meydana gələ bilər. Bouen, nəsillərarası əlaqələrin ailə münasibətlərində xüsusi rolu olduğunu qəbul edir.
Terapevt tərəfindən tərtib edilmiş nəsillərarası münasibətlərin struktur sistemi olan genoqram, sistemin ayrı-ayrı
elementlərinin (həyat yoldaşları, uşaqlar, qohumlar, valideynlər) davranışlarını ailə əlaqələri sistemi kontekstində
anlamağa və qiymətləndirməyə imkan verir. Sosial terapevtin vəzifəsi hər kəsin ailə sistemində hansı funksiyaları
yerinə yetirdiyini anlamalarına kömək etməkdir
2.Salvador Minuxinin strukturlaşdırılmış ailə terapiyası, münaqişə vəziyyətində olan ailə üzvlərinin
mövqeyini dəyişdirməyi hədəfləyir. Sosial terapevt ailəni alt sistemlərə daxil olan çoxsistemli hesab edərək
mövcud münasibətlərin sərhədlərini tərəflərə izah etməyə çalışır:
- həyat yoldaşı;
- uşaqlar;
- valideynlər;
- uzaq və yaxın qohumlar.
Ailə münasibətləri sistemindəki gərginlik daxili və xarici dəyişikliklər (uşaqların doğulması, iş yerlərinin
itirilməsi və s.) vəziyyətində şəxsi məkanı (alt sistemin sərhədlərini) tənzimləyə və uyğunlaşdıra bilməməsi ilə
əlaqələndirilir. Sosial terapevt müştərilərə sistemlərinin sərhədlərini çevik şəkildə qurmağı, sərt qarşılıqlı təsir
modellərindən imtina etməyi və onları daha funksional olanlarla əvəz etməyi öyrədir. S.Minuxinin əsas
konsepsiyası terapevtlə ailə arasındakı "əlaqə"dir və terapevtik dəyişikliyə imkan verir.
3.Vircini Satirin ailə terapiyası. Ailə, münasibətləri homeostaz (sabitliyi qorumaq) prinsiplərinə əsaslanan özözünü təşkil edən bir sistemdir: sistemin elementləri münasibətlərin tarazlığını qoruyacaq şəkildə bir-birinə
reaksiya verirlər. V.Satir-ə görə, bir çox problem sistemli ailə əlaqələrində "qüsur" kimi qiymətləndirilə bilər.
İdeal ailə fikrinə sahib olan bir sosial terapevt mövcud vəziyyəti evli insanlara izah edir və onların inteqrasiyasını
təşviq edir. Hər bir ailə üzvü ailə münasibətlərinin xronoloji kontekstindəki roluna görə təhlil olunur. Böhranlı ailə
vəziyyətlərində problemin həlli üçün onun mənbəyi üzərində işləməyə daha çox vaxt ayrılır (Фирсов,Студенова,
2009: 359).
Nəticə
Sadalanan metodların təhlili əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ailə münaqişələrinin həllində ailəyə
kömək etmək üçün mütəxəssislər düzgün texnologiyadan istifadə etməlidir. Xüsusi texnologiyalar vasitəsi ilə
mütəxəssislər ailə problemləri ilə əlaqədar vacib nəticələr əldə edə bilərlər. Ailə ilə işləmək üçün mütəxəssis,
etibarlı bir psixoloji mühiti yaratmalıdır ki, ər-arvad özləri ailədaxili problemlərin həllində maraqlı olsunlar.
Ailədaxili problemlərin həllində xüsusi rol oynayan metodlar həyat yoldaşlarına effektiv qarşılıqlı
münasibətlərin əsaslarını öyrətməyə, ailə problemlərini təhlil etməyə, şüurlu qərarlar qəbul etməyə, mənfi
emosional vəziyyətləri tənzimləmək və onların nəticələrini proqnozlaşdırmaq bacarığını formalaşdırmağa imkan
verir. Diaqnostika metodu, ailənin mütəxəssislə birlikdə apardığı terapiya bütün ailə üzvlərinin maraqlarının
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nəzərə alınmasına, gərginliyi aradan qaldırmağa və bununla da ailədaxili münasibətləri normallaşdırmağa imkan
verəcəkdir. Ailə münaqişələrinin həllində əməkdaşlıq metodu aparıcı rol oynayır. Mütəxəssislər ailə
münaqişələrinin qarşısını almaq və həll etmək üçün bu sahədə yeni texnologiyaların və alqoritmlərin hazırlanması
məsələlərini daha dərindən öyrənilməli və araşdırılmalıdırlar.
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Summary
They developed certain theories to understand stuttering. These theories sought to develop the nature and
treatment of stuttering. Each theory explained stuttering differently. Stuttering is not only a complex speech
disorder, but above all a disease of the nervous system. Stuttering destroys the whole structure of the preschool
child's personality. Many researchers report personality changes as a result of stuttering due to speech disorders.
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Giriş
Kəkələməni izah etmək üçün vaxtaşırı təklif olunan nəzriyyələr son zamanlar artmışdır. Bir nəzəriyyə səbəbi
şüursuz olaraq yaranan emosional-iradi sferanın pozulması zamanı , digər nəzəriyyə isə psixoanaliz metodu ilə
(yuxu analizi, assosiasiya testləri) və ya şüurlu şəkildə aşkar edilə bilən kompleks zehni qarşıdurmalar zamanı
yarandığını qeyd edir. XX əsrin 30-cu və növbəti 50-60-cı illərində kəkələmə mexanizmi İ.P.Pavlovun kəllədaxili
təzyiq haqqında nəzəriyyələrinə əsaslanaraq nəzərdən keçirilmişdir. Eyni zamanda, bəzi tədqiqatçılar kəkələməni
nevroz simptomu kimi (Gilyarovski, Xvatsev, Koçergina), digərləri isə nervozun xüsusi forması (Florenskaya)
kimi qəbul etdilər. Kəkələmə simptom və ya sindrom deyil, ümumiyyətlə mərkəzi sinir sisteminin pozulması
zamanı özünü göstərən xəstəlikdir. Kəkələmənin meydana gəlməsində beyin qabığındakı sinir proseslərinin
əlaqəsinin pozulması əsas rol oynayır. Məktəbəqədəryaşlı uşaqlarda kəkələmənin mexanizmini reaktiv nevroz
(MSS-nin kəskin pozulması) və inkişaf nevrozu baxımından (patoloji stereotiplərin formalaşması) izah etmək
məsləhətdir. Müxtəlif mənşəli nitqin zəif inkişafı (Boskis, Levina) bəzən bunun nəticəsidir. Kəkələməni anlamaq
üçün müəyyən nəzəriyyələr hazırlamışdılar. Bu nəzəriyyələrdə kəkələmənin təbiəti və müalicəsi yolları inkişaf
etdirilməyə çalışıldı. Hər nəzəriyyə kəkələməni müəyyən baxımdan izah etmişdiki, bunlar aşağıdakılardı:
Kəkələmənin patogenetik nəzəriyyəsi. Patogenetik nəzəriyyənin tərəfdarları (L.I.Belyakova) kəkələməni üzvi
təmələ (səs pozulması, heca əmələ gəlməsi, mərkəzi sinir sisteminə üzvi zədələnməsi) sahib bir fizioloji qüsur və
ya çatışmazlıq kimi qəbul edirlər.
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Üzvi və genetik nəzəriyyələr. Ailədə kəkələyən olan şəxslərdə rast gəlinir, bu nitq pozulmasının irsi keçmə
ehtimalı yüksəkdir. Genetik və ya üzvi amillərin uşağın qabiliyyətinin təməlində dayandığnıı və nitqin şəxsiyyətin
xüsusiyyətləri ilə təhrif olunmağa meylili olduğunu irəli sürmüşdür. (1. Səh.134)
Biyokimyəvi və fizioloji nəzəriyyələr. Kəkələmə neyro-psixoloji və bazal metabolizma ilə əlaqəli beyin
dalğalarının araşdırmalarına əsaslanır. Kəkələməni nitq zamanı meydana gələn fizioloji və aerodinamik
hadisələrlə izah etməyə çalışan tədqiqatçılar kəkələməni fonasiya, tənəffüs və artikulyasiya ilə əlaqəli zəif
koordinasiya kimi izah etdilər. (2. Səh.163)
Diaqnozogen-Semantogenik nəzəriyyə. Kəkələmə uşağın nitqində deyil, valideynin qulağından başlayır.
Uşağa qarşı səhv davranış nümayiş etdirmək uşağın kəkələməsini gücləndirə və hətta qalıcı hala gətirə bilər.
Kəkələmənin psixoloji nəzəriyyəsi. Psixoloji nəzəriyyənin müəlliflərinə (R.E.Levina və s.) görə kəkələmə
dilin quruluşunda çətinliklər nəticəsində nitqin kommunikativ funksiyasının pozulmasıdır.
Eşitmə amneziyasına və ya eşitmə afaziyasını nəzəriyyəsinə görə fərd müəyyən sözləri deməyə çalışarkən
kəkələyir, çünki bu sözləri eşitməsi prosesi müvəqqəti olaraq zəifləyir və ya şüurda yüksəlməsi üçün mane olur,
nəticədə şəxs sözlərin səslərini xatırlaya bilmir. (3.səh. 349)
Şeehan (1958) tərəfindən yanaşma – qaçınma münaqişəsi nəzəriyyəsi kontekstində inkişaf edən kəkələmə
"yanaşma - danışmaq istəyi ilə səssiz qalmaq istəyi arasındakı qarşıdurma" olaraq izah edildi.
Kəkələmənin nevrotik, nevroza bənzər və qarışıq hala ayrılması nəzəriyyələri M.I.Buyanov və B.Z.Drapkin
tərəfindən təklif edilmişdir. Uşaqda əvvəllər mövcud olan bir nevroz fonunda inkişaf edən kəkələməyə nevrotik
kəkələmə deyilir. Bu cür uşaqlarda kəkələmə başlamazdan əvvəl də təsir qabiliyyəti, emosional qeyri-sabitlik,
yuxu pozulması və iştah artmışdır. Bu vəziyyətdə kəkələmənin əsas səbəblərindən biri zehni travmadır. Sonra bu
cür kəkələmə ümumiyyətlə zehni simptomlarla "böyüyür" - fobiya, hiylə, mövcud qüsur səbəbindən müxtəlif
təcrübələr ortaya çıxır. Kəkələmə simptomların zəifləməsi və intensivləşməsi ilə növbələşərək dalğalarla davam
edir. Nevrotik kəkələmənin fərqli xüsusiyyəti, beyində orqanik zədələnmə əlamətlərinin göstərilməsi, anada
hamiləlik və doğuş zamanı patoloji xəstəliyin olması, uşağın inkişafındakı sapmalar (erkən, ümumi nitq
inkişafında) aiddir. Nevroza bənzər kəkələmə, yalnız xarici təzahürlərinə görə nevrotiklərə bənzəyir, lakin
tamamilə fərqli səbəblərin mərkəzindədir. Uşaqlarda xüsusi tədqiqatlar apararkən bu vəziyyətdə beyində
zədələnmə əlamətləri aşkar edilir. Bunu mürəkkəb pozulma xəstəliyin tarixini sübut edir.
Bütün bu nəzəriyyələrin nümayəndələri kəkələmə probleminə vahid yanaşmaya ehtiyac olduğunu etiraf
edirlər, lakin bu yanaşma əsasən tibbi və pedaqoji vasitələrlə məhdudlaşır. Alimlər kəkələməni temp və ritmin
pozulması, həmçinin nitq aparatının əzələlərinin qıcolmalarından qaynaqlanan şifahi nitqin düzgünlüyünün
pozulması kimi tərif edirdilər. Bu nitq pozulmalarının başlanğıcı uşağın nitq funksiyasının intensiv formalaşması
dövrünə təsadüf edir. Bu dövrdə uşağın sinir sistemi çox həssas olur. Bu baxımdan, bəzi müəlliflər bunu təkamül
kəkələməsi (Yu.A.Florenskaya) və ya inkişaf kəkələməsi (M.Sovak) adlandırırlar. Mövcud nəzəriyyələrin
əksəriyyəti məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqlarda kəkələmənin ümumi qaydalarını nəzərə alır. Kəkələmənin
klinik mənzərəsini nəzərə alaraq etioloji xüsusiyyətlərinə görə 4 qrupa bölünür (A.Affister):
1. nitqdə iştirak edən orqanların quruluşunda və ya fəaliyyətində anormallıqlar ilə müşayiət olunan kəkələmə;
2. solaxaylıqla əlaqəli yaranan kəkələmə;
3. təqlid ilə bağlı yaranan kəkələmə;
4. emosional qeyri-sabitlik və emosional pozulmalarla müşayiət olunan kəkələmə, bura loqofobiya və s.
aiddir.
Kəkələyən uşaqların nitq inkişafının xüsusiyyətləri bütün zehni proseslərin formalaşmasına təsir göstərir və
bununla da uşağın şəxsiyyətinin ahəngdar inkişafını təmin edir. Kəkələmək yalnız mürəkkəb nitq pozulması deyil,
hər şeydən əvvəl sinir sisteminin pozulması xəstəliyidir. Kəkələmə məktəbəqədəryaşlı uşaqda şəxsiyyətinin bütün
quruluşunu pozur. Bir çox tədqiqatçı nitq pozulması səbəbindən kəkələmədə şəxsiyyət dəyişikliklərini qeyd edir.
Kəkələyən uşaqları təsvir edərkən, onu müəyyənləşdirərkən iki qrupa ayırmaq mümkündür:
I qrup - kəskin zehni travma nəticəsində "qəfildən və şiddətlə" kəkələməyə başlayan uşaqlar. Bu qrupun
uşaqları aşağıdakılarla xarakterizə olunur: nitqin erkən inkişafı, yaşa uyğun olmayan geniş lüğət, ifadə olunan
düşüncənin düzgün sintaktik formulyasiyası;
II qrup - kəllə zədəsi, yoluxucu xəstəliklər səbəbindən kəkələməyə başlayan uşaqlar. Nitqin gec inkişafı və
kəkələmənin yavaş-yavaş başlaması ilə seçilir.
Kəkələmənin görmə şəraitində eşitmə və kombinə edilmiş eşitmə-görmə şərtləri ilə müqayisədə ən düzgün
müəyyən edildiyi aşkar edildi. Bu səbəbdən kəkələmənin azaldılması nəzərə çarpan, müdaxilə edən və lazımsız
sözsüz davranışların, xüsusən ağız və burun hərəkətlərinin aradan qaldırılmasını əhatə etməlidir. Kəkələmənin
əmələ gəlməsində birinci dərəcəli rolu baş-beyin qabığında sinir proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsinin pozulması
oynayır. Baş beyin yarımkürələrində sinir pozulmaları birinci tərəfdən sinir sisteminin vəziyyətində, onun
normadan kənara çıxma hazırlığından, digər tərəfdən mənfi ekzogen amillərin olmasından aslıdır. (4. Səh.108)
Kəkələmənin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakıları nəzərdən keçirmək lazımdır:
-Kəkələmənin yaranma səbəbi,
-Kəkələmə vəziyyətinin növlərinin və tezliyinin araşdırılması,
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-Kəkələmə zamanı nitqdə baş verən dəyişkənliyin araşdırılması,
-Nitqdəki dayanma və fasilələrin qiymətləndirilməsi,
-Mənfi emosional reaksiyaların qiymətləndirməsi.
Bu qiymətləndirmədə fərdin kəkələmə tarixi və kəkələməyə reaksiyaları qiymətləndirilir. Ünsiyyət və oxu
zamanı kəkələmə faizi (7 yaş və yuxarı) hesablanır. Kəkələmə xüsusiyyətləri ilə müşayiət olunan ikincil
davranışlar qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə nəticələrinə görə, hansı terapiya metodunun tətbiq olunacağına qərar
verilir. Hələ XX əsrin əvvəllərində T.Qanfier və F.Freşels xüsusi olaraq qeyd edirdilər ki, “Kəkələmənin spesfik
əsası” elə bir psixi vəziyyətdir ki, onun təməlində “Nitq pozulmasının dərk olunması” durur. Sonralar F.Ştokkert,
Y.A.Florenskaya, M.Xvatsev, A.M.Smirnov, N.A.Jinkin və başqaları kəkələyənlərin öz qüsuruna dayanıqlı
diqqətinin olmasını ağırlaşdırıcı hal kimi qiymətləndirmişdilər.
Nəticə
Kəkələmənin mürəkkəbliyi və dəyişmə səbəblərini izah etmək üçün fərqli nəzəriyyələrin meydana gəlməsi
üçün əlverişli zəmin yaranmışdır. Ancaq bu nəzəriyyələrin heç biri yalnız bir səbəbi izah etmir. Əsas mübahisə
kəkələmənin psixoloji və ya fizioloji olmasıdır. Kəkələməni psixoloji amillərlə izah edən yanaşmalar, bu öyrənmə
və şəxsiyyət nəzəriyyələrinə əsaslanır. Fizioloji səbəblərdən kəkələmə, bu kəkələmənin genetik cəhətlərinə aid
edən nəzəriyyəçilər həssaslıqla vurğulayırlar. Məlumdur ki, kəkələmənin dəqiq səbəbini izah etmək olmur.
Kəkələyə dair bütün tədqiqat məlumatları, müalicənin istiqamətini və istifadə olunan metodları izah edən bir
nəzəriyyənin olması, mütəxəssislərin müalicə proqramlarını hazırlayarkən kəkələməyə vahid bir yanaşma ilə
baxmaları üçün faydalı olardı.
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The emergence of ethnic conflicts in the caucasus (analysis of chronology)
Summary
One of the ancient places of human civilization, the Caucasus, is the world's unique region from the
ethnolanguage, ethnodemographic, ethnosocial, ethnocultural and ethnic points of view. The Caucasus, according
to its geopolitical position is situated in the important strategic region between the East and the West, the North
and the South. In the modern period - at the beginning of the XXI century - the Caucasus plays an important role
in the world's policy as a geostrategic region. The Caucasus was always the place, where the interests of big
empires, leading states cross. Now it is also one of the geographic places, where many countries have their own
interests, because the region of the Caucasus connects Asia and Europe in economic and cultural spheres, plays
the role of bridge in the process of integration. From these points of view the EuropeCaucasus-Asia transport
corridor is very important for the integration of the East and West civilizations with each other, for the
modernization of the ancient cultural heritage of the East with modern technologies of the West. The Caucasus
also plays a very important role in the transportation of carbohydrogenic deposits from the Caspian Sea and the
products made from the raw materials of Central Asia and Kazakhstan to the West.
Key words: ethnic conflict, Caucasus, USSR, post-Soviet space
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Giriş
SSRİ-nin ümumi dövlət strukturu zəiflədikcə bölgələrdə vəziyyət daha da pisləşirdi. Qafqazda pozuculuq
fəaliyyəti ilə məşğul olan, əsasən Ermənistandan göndərilən silahlı qruplar meydana gəlmişdi. Belə bir şəraitdə
SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə yaradılan Xüsusi İdarəetmə Komitəsinin (XİK, 12 yanvar - 28
noyabr 1989-cu il) fəaliyyəti uğursuzluqla nəticələnib.
Erməni diasporu münaqişənin dinamikasına təsir etməklə yanaşı, fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə təbliğat işi
aparır və müxtəlif dövlətləri münaqişəni öz maraqlarına uyğun həllinə yönəltməyə çalışırdı. Təsadüfi deyil ki,
1989-cu il iyulun 19-da ABŞ Senatı “Sovet Ermənistanı xalqının arzusuna uyğun olaraq, Dağlıq Qarabağa dair
mübahisənin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə ABŞ-ın köməyi haqqında” qətnamə qəbul edib. 1989-cu il noyabrın
19-da ABŞ Senatı “Sovet İttifaqı ilə ikitərəfli diskussiyaların gedişində Dağlıq Qarabağ ətrafında münaqişənin
ədalətli, həqiqətən bu vilayətin əhalisinin baxışlarını əks etdirən tənzimlənməsinə kömək etmək” arzusunda
olduğunu bəyan edib. SSRİ-də yeni yaranmaqda olan “hüquq müdafiə hərəkatı”, xüsusən “Memorial” təşkilatı
Ermənistanın ərazi iddialarını birmənalı şəkildə müdafiə edib.
1989-cu il dekabrın 1-də Ermənistan SSR Ali Soveti “Ermənistan SSR-in və Dağlıq Qarabağın birləşməsi
haqqında” qərar qəbul edib. 1990-cı il yanvarın 9-da Ermənistan SSR Ali Soveti DQMV-nin sosial-iqtisadi
inkişaf planını Ermənistan SSR-in 1990-cı il üçün planına daxil edib. 1990-cı il mayın 20-də DQMV-də
Ermənistan SSR Ali Sovetinin DQMV-dən olan deputatlarının seçkisi keçirilib.
Ermənistan SSR Ali Sovetinin qərarları münaqişənin təcavüzkar mahiyyətini açıq-aydın ortaya qoyurdu.
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları təkcə millətçi qruplar tərəfindən deyil, həm də Ermənistanın dövlət strukturları
tərəfindən irəli sürülürdü. Ermənistan nəyin bahasına olursa-olsun Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini qopartmaq
istəyirdi.( 1)
SSRİ-nin süqutundan sonra Qafqazda millatlərarası və etnik zəmində qarşıdurmalar baş vermişdi.
SSRI-nin süqutu ərəfəsində Qafqazda başlanmış millətlərarası və etnik zəmində qarşıdurmalar bu imperiyanın
süqutundan sonra daha da genişlənməyə başladı. Demək olar ki, qısa müddət ərzində Qafqazda genişlənən
millətlərarası və etnik zəmində qarşıdurmalar bu regionu dünyanın ən qaynar ocaqlarından birinə çevirdi.
Hələ SSRİ-nin süqutu ərəfəsində erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinin
vacibliyini burada yaşayan erməni əhalisinin iqtisadi və siyasi diskriminsiyaya məruz qalması ilə əlaqələndirməyə
çalışırdılar. Şübhəsiz ki, ermənilərin bu xüsusda irəli sürdükləri iddianın heç bir tutarlı əsası olmamışdır. İqtisadi
və siyasi vəziyyət müttəfiq respublikalardan deyil, hər şeyden əvvəl mərkəzi hakimiyyətdən, yəni Moskvadan
asılı idi. Bundan başqa, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əhalisi planlı deportasiyaya məruz qalmamış və ya
iqtisadi inkişaf səviyyəsi heç də Azərbaycanın iqtisadi inkişaf səviyyəsindən seçilməmişdir.Ümumiyyətlə bu
fikirə baxsaq aydın şəkildə görərik ki Azərbaycan əhalisinin məruz qaldığı vəziyyət digər Dağlıq Qarabağda
yaşayan erməni əhalisinin başına gəlməmişdir.
Ağdam rayonunda va Qarabağ dağlarının, eyni zamanda Kür və Araz çaylarının arasında yerləşən rayonlarda
yaşayan və tarixi cəhətdən yerli əhali olan azərbaycanlıların böyük bir hissəsi heyvandarlıqla məşğul olduqları
üçün mövsümi miqrasiya vəziyyətində yaşamışlar. Bu səbəbə görə də haqsiz olaraq, onlar Dağlıq Qarabağın
əhalisi kimi qeyd olunmamışlar. Bundan istifadə edən ermənilər isə süni şəkildə regionda öz saylarını
şişirtmişlər.Ermənilər öz saylarını tez-tez çox göstərməklərində başqa səbəblərdə var idi. Bu səbəblərdən biri kimi
seçkiləridə götürmək olar .
Əgər erməni millətçiləri üçün «Türkiyə Ermənistan» adlandırdıqları ərazinin qaytarılması artıq əlçatmaz
hədəf hesab olunurdusa, əksinə, Dağlıq Qarabağın Moskvanın köməkliyi ilə ələ keçirməsi real görünməkdə idi.
Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı qərara dəstək vermək məqsədi ilə Yerevanda,
Xankəndidə mitinqlər keçirilməyə başlandi. DQMV-nin ümumi inkişafı Azərbaycanin, hətta SSRI-nin
bölgələrindən qat-qat üstün olduğu halda, SSRİ Nazirlər Soveti «DQMV-nin sosial-iqtisadi inkişafının
gücləndirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Şübhəsiz ki, belə bir qərarın qəbul edilməsi vilayətin Azərbaycandan
ayrılması istiqamətində atılmış ilk addım idi. Nəticədə başqa regionlarda ehtiyac olan yeyinti və sənaye malları
DQMV yə göndərilərək, vaqonlardan belə boşaldılmamış şəkildə saxlanılırdı. (2)
1989-cu ildə SSRİ Ali Soveti tərəfindən DQMV-də XİK yaradılması münaqişənin əsas səbəblərindən birinə
çevrildi. Belə ki, Komitəyə başçılıq edən A.Volski yaranmış vəziyyəti sabitləşdirmək əvəzinə, ermənipərəst
mövqe nümayiş etdirdi.
1991-ci il sentyabrın 2-də, ermənilər tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü kobudcasına pozularaq,
«Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın yaradılması elan edildi və Müdafiə Komitesi adlanan bir qurumun himayəsinə
verildi. Bundan sonra isə Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında dəhliz açılması məqsədilə erməni silahlı quldur
dəstələri tərəfindən Azərbaycanın digər rayonları da işğal edilməyə başlandı. Belə ki, 1992-ci il mayın 18-də
Laçın, 1993-cü il aprelin 2 da Kəlbəcər, iyulun 23-də Ağdam, avqustun 23-da Cəbrayıl, Füzuli, avqustun 31-də
Qubadlı, oktyabrın 29-da isə Zəngilan rayonu ermənilər tərəfindən işğal edildi. Qeyd edək ki, bu rayonlar Dağıq
Qarabağ ərazisi hesab olunmurlar.
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Beləliklə, Azərbaycanın 20% torpağı ermənilər tərəfindən işğal edildi. 1 milyon azərbaycanlı isə ermənilərin
həyata keçirdiyi etnik təmizləmənin qurbanına çevrilərək öz ata-baba yurdlarından didərgin salındı. (3)
Hazırda Azərbaycanın 700 yaşayış məntəqəsi və 12şəhəri olan 17 min kv. km ərazisi döyüş zonasında
yerləşir. Bu ərazidə yerləşən 4 min sənaye və kənd təsərrüfatı, mədəni- maarif obyektləri. 6 mln. kv.m sahəni
əhatə edən 180 mindən artiq ev və mənzil, 700-dən artiq səhiyyə müəssisəsi, xeyli sayda tarixi və memarlıq
abidələri ermənilər tərəfindən dağıdılmışdı.
Azərbaycan və Ermənistan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra dünya birliyi tərəfindən inzibati
sərhədləri ilə birlikdə tanınmışdır. Belə olan halda, Dağlıq Qarabağ beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınmışdır. Məhz bu səbəbə görə də heç bir dövlət ermənilərin Azərbaycan
torpaqlarını işğal edərək, yaratdıqları “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nı tanımamışdır. Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsi məsələsinə isə mənfi beynəlxalq reaksiya göstərilmişdir.( 4.s291)
SSRI-nin süqutu ərəfəsində Ermənistan Respublikası Dağlıq Qarabağ konfliktinde özünün deyil Qarabağ
ermənilərinin iştirak etməsi haqqında bayanatlarla çıxış etsə də imperiyanın süqutundan sonra isə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünə qarşı öz işğalçılıq siyasətini genişləndirdikdə, bu faktı beynəlxalq ictimaiyyətdən gizlədə
bilmədi.
SSRI-nin süqutundan sonra Qafqazda millətlərarası və etnik zəmində qarşıdurmalardan biri də gürcü-abxaz
və gürcü-osetin münaqişəsi oldu. Gürcü-abxaz münaqişəsinin əsası hələ XX əsrin əvvəllərindən qoyulmuşdur.
Hər 10 ildən bir Abxazlar Gürcüstandan ayrılma haqqında tələblər irəli sürmüşlər.Belə ki, abxazlar tərəfindən bu
tələblər 1913, 1937, 1965, 1971, 1977 və nəhayət, 1989-cu illərdə irəli sürülmüşdür. 1990-cı illərdə isə vəziyyət
özünün ən yüksək həddinə catmışdır
Sovet dönəmində Abxaziyada Mərkəz tərəfindən ruslaşdırma siyasəti həyata keçirilmişdir. Bunun əsas səbəbi
isə Abxaziyanın kurort ərazilərində imperiyanın birinci şəxslərinin istirahət etməsi ilə əlaqədar idi. Demək olar ki,
SSRI rəhbərliyində yüksək vəzifələr tutmuş bütün şəxslərin Abxaziyada istirahət evləri vardır. Belə olan halda,
Abxaziyanın rəhbərlik orqanları bilavasitə SSRİ rəhbərləri ilə mütəmadi əlaqədə olur və öz problemlərini
Gürcüstan hakimiyyət orqanlarından kənarda həll edirdilər.
Hələ 1964-cü ildə sovet lideri N.Xruşşov Pitsunda da istirahətdə olarkən, Abxaziya KP-nin birinci katibi
M.Bqajbaya Abxaziyinin Gürcüstandan ayrılaraq RSFSR-ə birləşdirilməsi məsələsini gündəmə çıxarmağı təklif
etmişdi. Lakin həmin vaxt M.Bqajba bunu etmir. Çünki, onun fikrincə, belə bir tələb irəli sürmək abxaz xalqının
məhvi ilə nəticələnə bilərdi. Mənim fikrimcə Bqajbanın bu məsələ haqqında düşünüb lakin belə bir tələb irəli
sürməməsi ağıllıca bir hərəkət idi. Çünki belə bir vəziyyət nəinki Abxaziya digər ölkələrədə təsir göstərəcəkdi.
Abxaz-gürcü qarşıdurması meydana gəldiyi vaxtlar abxaz separatçıları öz fəaliyyətlərinə bəraət qazandırmaq
üçün 1930-cu illərdə onlara qarşı həyata keçirilən repressiyaları və 1940-1950-ci illərdə Abxaziyada milli
siyasətin kobud casına pozulması faktını qabardırdilar.
SSRI dövründə Abxaziyada abxaz dilində məktəb fəaliyyət göstərməmişdir. Məktəblərin hamısında dərslər
rus və gürcü dillərində tədris olunmuşdur. Bu səbəblərə görə 1970-ci illərin axırlarında Abxaziyada anti gürcü
əhval-ruhiyyəsi ilk kütləvi çıxışlar, mitinqlər keçirilmişdir. Hətta bu kimi kütləvi çıxışlar təxribat xarakterli
hadisələr də baş vermişdi.1977-ci ildə isə Abxaziyanın Gürcüstanın tərkibindən çıxmasi tələbi ilə Moskvaya 130
min nəfərin imzası ilə məktub göndərilmişdir.
SSRI-nin süqutu ərəfəsində ölkəda baş verən ictimai siyasi prosesler, xalqların və millətlərin suverenlik
meyillərinin artması Abxaziyada mövcud olan separatizmin daha da qızışdırılmasına gətirib çıxardı. Lakin abxaz
separatçılarının milli özünütəyinetmə problemi ilə bağlı olan tələblərinin böyük bir hissəsi süni şəkildə
şişirdilmişdir. Rəsmi statistik məlumatlar abxazların heç də gürcülər tərəfindən hüquqlarının pozulması faktını
təsdiq etməməkdədir. Statistikaya görə, abxazlar nəinki bütün Gürcüstanda, hətta Abxaziyanın özündə belə azlığı,
yəni əhalinin 18%-ini təşkil etdikləri halda, 1980-ci illərin sonlarında Gürcüstandan SSRİ Ali Sovetinə seçilmiş
15 xalq deputatının 8-i abxaz olmuşdur. Bununla yanaşı, Abxaziyadan Gürcüstan parlamentinə seçilmiş 40
nəfərin 15-i abxaz idi. Abxaziyanın Ali Sovetində isə abxazlar 57%, gürcülər isə 53% təşkil etmişlər.
Abxaz-gürcü münaqişəsinin səbəblərindən biri də SSRİ-nin süqutundan sonra Gürcüstanda “partokratlar
əleyhinə elan olunmuş mübarizə”nin qatı millətçilik üzərinda aparılması olmuşdur. Belə ki, bu mübarizəyə
başçılıq edən Qamsaxurdiya prezident seçkiləri ilə bağlı özünün siyasi kampaniyasında “Gürcüstan gürcülər
üçün” şüarı altında burada yaşayan bütün milli azlıqların hüquqlarının gürcülərin hüquqlarından aşağı səviyyəli
olması fikrini irəli sürürdü.
Şübhəsiz ki, Z.Qamsaxurdiya prezident seçildikdən sonra milli azlıqlara qarşı özünün qatı millətçiliyinin
tədbiq edilməsi istiqamətində bir sira tədbirlər hayata keçirmişdir.
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Bu isə abxaz gürcü münaqişəsinin daha da genişlənməsinə gətirib çıxarmışdır. 1992-ci il avqustun 14-də
gürcü-abxaz münaqişəsi zorakı xarakter almağa başladı. Elə həmin il Gürcüstan prezidenti Z.Qamsaxurdiya
ölkəni tərk edir, Abxaziya Ali Sovetinin Sədri V.Ardzinba isə Abxaziyanın suveren respublika kimi fəaliyyət
göstərməsində əks olunan 1925-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyanın yenidən bərpa edilməsi məqsədilə hüquqi
sənədlər hazırlayır. Həmin vaxt Abxaziyada siyasi vəziyyət mürəkkəbləşir. Belə ki, abxazlar respublikanın daxili
işlər nazirini xidməti otağında döyərək, tutduğu vəzifədən istefa verməsinə məcbur etdilər. Onun yerinə isə abxaz
mənşəli bir şəxs nazir təyin olundu. Suxumi Dağıstan xalqlarının Konfederasiyası elan olundu və bununla da
şəhər yaraqlıların ixtiyarına keçdi. Abxaziyanın ərazisinə Gürcüstan Dövlət Şurasının qoşunu yeridildikdə,
Abxaziya Gürcüstan işğalçılıqda ittiham etməyə başladı. Öz növbəsində, Gürcüstan dövləti Abxaziyanın
Gürcüstanın yurisdiksiyasına tabe olduğunu və buna görə də hərbi hissələrini öz ərazilərində yerləşdirmək
səlahiyyətinə malik olduğunu bildirdi.
1993-cü ilin iyun ayında Rusiya, Gürcüstan və Abxaziya arasında əldə olunan razılığa əsasən atəşkəs elan
olundu. Atəşkəslə bağlı olan razılığa əsasən münaqişə zonasına əlavə güc yerləşdirilməsi, ordu səfərbərliyi və
silah-sursat gətirilməsi qadağan edildi. Hər üç tərəfin razılığı ilə münaqişə zonasına beynalxalq müşahidəçilərin ve
sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi zəruri hesab olundu. Bununla yanaşı, atəşkəsdən 10-15 gün sonra gürcü
qoşunlarının Abxaziyanı tərk etməsi nəzərdə tutulmuşdu. Münaqişə zonasında olan Rusiya hərbiçilərinə isə
bitərəfliyə riayət etməsi tapşırılmışdı. Münaqişə başladığı vaxtlar Suxumidə 200-ə yaxın insan öldürüldü. 400-dən
çoxu isə yaralandı. Abxazlardan ölən 33, yaralanan 12, gürcülərdən ölən 79, yaralanan 284, ruslardan ölən 51,
yaralanan 127, ermənilərdən olan 14 yaralanan isə 7 nəfər təşkil etmişdir. Gürcü-osetin
münaqişəsinin əsası Sovet hökumətinin qurulduğu illərdə qoyulmuşdur. Şimali Osetiya Muxtar Respublikası
yaradılmamışdan iki il əvvəl Cənubi Osetiya Muxtar Vilayəti yaradılır. Cənubi Osetiya Muxtar Vilayəti
yaradıldıqda sovet rəhbərləri tarixi reallığı nəzərə almadan, gürcü loreal osetinlərin birgə yaşadığı kəndlərlə
yanaşi, sirf gürcülərə məxsus olan kəndləri də vilayətin ərazisinə birləşdirmişlər. Əhalisinin əksəriyyəti gürcü və
yəhudilərdən ibarət olan qədim gürcü şəhəri Sxinvali isə muxtar qurumun paytaxtına çevrilmişdir. SSRİ süquta
uğradıqdan sonra isə Cənubi Osetiya Şimali Osetiya kimi Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil olmağa cəhd
göstərdi. Şübhəsiz ki, bu gürcü-osetin qarşıdurmasını daha da gücləndirdi. Lakin gürcü abxaz qarşıdurmasından
fərqli olaraq, burada münaqişə böyük miqyas almadi. 1992-ci ildə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə münaqişə zonasında
hərbi əməliyyatlar dayandırılmış, qaçqınlar öz evlərinə qayıtmış və Rusiya hərbiçilərindən ibarət olan kiçik
sülhməramlı dəstə göndərilmişdir.
Hazırda Cənubi Osetiya ilə Gürcüstan arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın bərpa edilməsi istiqamətində
hər iki tərəfdən qeyri-hökümət təşkilatları fəal mövqe nümayiş etdirirlər. Bununla yanaşı, münaqişə zonasında
yerləşdirilmiş üç tərəfin sülhməramlı qüvvələri ATƏT-in nəzarəti altında fəaliyyətini davam etdirir.
Qafiqazda baş verən milli münaqişələrdən biri də osetin inquş münaqişəsi olmuşdur. Bu münaqişənin əsası
Stalin dövründə qoyulmuşdur. Münaqişəyə səbəb isə Şimali Osetiyanın rayonu olmuşdur. Şübhəsiz ki, hər iki
tərəfin bu əraziyə olan iddiaları əsassızdır. Belə ki, 1921-1924-cü illərdə inquşlar Dağlı Respublikasının tərkibində
olduğu zaman, 1933-cü ilə qədər mövcud olmuş milli respublikalarını yaratmağa müvəffəq oldular. Vladiqafqaz
isə, eyni zamanda həm inquşların, həm də osetinlərin paytaxtı elan olundu. 1933-cü ildə İnquş MSSR Çeçen
MSSR ilə birləşdirildikdən sonra Vladiqafqaz tamamilə Şimali Osetiyanın yurisdiksiyasına keçdi.
Stalinin repressiyalarına məruz qalmış inquşlar 1957-ci il dən etibarən yenidən vətənlərinə qayıtmağa
başladılar. (5s. 127, 185, 200)
Nəticə
Nəticədə, 1990-cı ildə artıq bu ərazidə inquşlarin sayı 17.5 min nəfərə çatdı. Beləliklə də, inquşlarla
osetinlərin arasında münaqişənin əsasları qoyuldu və qısa müddət kəsiyində hər iki xalqın arasında silahlı
toqquşma ilə nəticələndi.
1992-ci ildə inquşetiyada «ümummilli silahlanma» prosesinin başa çatdırıldığı elan olundu. Bir-birlərinə qarşı
dayanmış hər iki xalq Rusiya Federasiyasının qanunlarının ərazidə hökm sürməməsindən istifadə edərək,
özünümüdafiə dəstələri yaratmağa başladı. Həmin ilin may ayında Hərbi Gürcüstan yolunda gürcü osetin
qarşıdurmasının qızışması ilə nəticələnmiş, 36 nəfərin ölümünə səbəb olan insident baş verdi. Bu hadisədən sonra
Vladiqafqazda yerləşən bir neçə müəssisədə silah istehsal edilməyə başlandı. Cənubi Osetiyada baş verən
münaqişə nəticəsində isə qaçqın düşmüş osetinlərin buraya axını vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirdi. Beləliklə,
artıq osetinler silahlanaraq, vahid bir etnos kimi yolları müəyyən edilmişdir. Məhz bunun sayəsində xalqlar öz
milli iqtisadiyyatlarinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlər hayata keçirmək imkanı əldə etmişlər SSRI-nin
süqutundan sonra çeçen-rus qarşıdurması güclənərək hər iki tərəf arasında müharibəyə çevrildi. Çeçen rus
141

qarşıdurmasının əsasında respublikanın siyasi statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə yanaşi, etnosiyasi amil də
mühüm yer tutmuşdur. Çeçen-rus qarşidurması Qafqazda sülh və sabitliyin pozulmasına gətirib çıxarmış
müharibəyə səbəb oldu. Yalnız Rusiyada prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə alaqədar olaraq hər iki tərəf üçün
qarşıdurmaya səbəb olan mübahisəli məsələnin həll edilməsinin beş il müddətində təxirə salınması ilə bağlı razılıq
əldə olundu. Bununla birinci çeçen-rus müharibəsi müvəqqəti olaraq dayandırıldı. Lakin birinci çeçen-rus
müharibəsinin dayandırılması həqiqi sülhün deyil “neqativ sülhün” meydana gəlməsi ilə nəticələndi. Belə ki,
müharibə dayandırıldiqdan sonra Çeçenistanda fərdi silahlı dəstələr respublikanın bütün sahələrini ələ keçirmək
uğrunda mübarizəyə başladılar. Respublikanın idarəçilik sistemi isə siyasi sabitlik və nizam-intizam yaradılmasını
təmin edə bilmədi. Çeçenlər böyük qurbanlar nəticəsində birinci çeçen rus müharibəsində qələbə çalmağa
müvəffəq olsalar da, hüquqi va faktiki cəhətdən dövlət müstəqilliyinin tanınmasına, iqtisadi çətinliklərə davam
gətirilməsinə, güclü idarəçilik sisteminin yaradılmasına və xalqın maraqlarını özündə ehtiva edən hüquqi dövlət
quruculuğuna nail ola bilmədilər. Bütün bunların nəticəsində respublika prezidenti formal liderə çevrildi.
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Summary
This article discusses the problem of the effectiveness of various methods of teaching anatomy in modern
conditions of reforming medical education. The analysis of literature data published in international databases in
recent years has been carried out. The advantages and disadvantages of various methods of teaching anatomy are
emphasized according to the opinion of scientists-anatomists from different countries. It is recommended to use
all the possibilities of modern interactive teaching methods, such as a computer and problem-oriented teaching, in
combination with traditional teaching methods.
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Introduction
Anatomy has historically been one of the foundational disciplines in medical education. Until recently,
dissection and didactic lectures were the only methods of teaching anatomy. Currently, the methodology of
teaching anatomy has evolved due to the rapid development of information technology, with the introduction of
the paradigm of student-centered learning, interactive methods, and a competency-based approach in medical
education. For example, current medical anatomy curricula place less emphasis on anatomical education and
underestimate the value of dissection. Many medical education organizations are now placing greater emphasis on
models, imaging, simulations, and the Internet to further consolidate and expand the learning experience.
Moreover, some universities have even abandoned dissection entirely in favor of user-friendly multimedia,
alternative learning approaches and new priorities for clinical practice. The anatomy curriculum is currently
undergoing international reform. But now there is no uniform approach and opinion about the optimal curriculum
for teaching anatomy. In this regard, we have analyzed the literature data in recent years, reflecting the
effectiveness of various interactive methods of teaching anatomy based on the results of research and application
experience.
Interactive lectures
Traditional didactic lectures have been a popular way of spreading information for centuries, where the
teacher delivers a well-prepared monologue to a group of students who passively receive information. But they
have their advantages, as they can be especially effective in spreading many facts to a large group of students in a
short time, synthesizing information from multiple sources, and clarifying complex concepts (1-2). Well-designed
lecture presentations can be graphically impressive. According to Mayer R.E. and Anderson R.B. the ability to
integrate text, images, videos, and animations into a lecture presentation is a great advantage and improves the
learning process, which leads to better integration and retention of knowledge (3). The results of numerous studies
conducted to determine the effectiveness, as well as the preference of students in the delivery of lectures, indicate
that the effectiveness of a lecture is increased when two or more teaching methods are combined (4-8). The
inclusion of a few simple active learning strategies can make significant headway in traditional student-centered
lecture. Some of the activities that can be presented in the lecture session are as follows: feedback from students,
the opportunity to present a clinical problem and ask students to apply what has just been studied during the
lecture to find the anatomical basis, student role play, recognition anatomical structures according to diagrams and
figures, a reflection of the important points obtained during the lecture (9-10).
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Problem-based learning.
The current trend in medical education is to integrate fundamental knowledge in the field of science with the
clinical application of this knowledge. Problem-based learning (PBL) is a well-established student-centered
learning approach. Through this learning strategy, students acquire creative thinking skills by working
collaboratively to solve complex, open-ended clinical problems (11-12).
Knowledge gained through the PBL method is clinically relevant and is likely to be better absorbed by the
student, as active student participation requires searching to acquire information. A critical aspect of PBL is the
skill development process that can be used when the student is faced with a clinical problem that does not fit the
“textbook”.
According to Nayak S. et al., An integrated curriculum based on organ systems using PBL as the main
teaching method can lead to a certain degree of fragmentation of anatomy, and if curriculum designers are not
careful, this can lead to the omission of some important components of the subject. Therefore, several anatomists
recommend that the future anatomy curriculum be a hybrid of PBL and traditional curricula (13-14).
Computer training
Advances in information technology and internet accessibility are reshaping medical education, providing
new learning environments and new ways of learning. Thanks to the introduction of web technologies in
combination with the increased availability of educational software and information databases via the Internet,
computer-assisted learning (CAL) is being introduced into anatomy to supplement or replace the traditional
anatomy teaching (15,16). Computer-assisted learning is an important alternative pedagogical tool. Some of the
anatomists believe that CAL provides an anatomy with a good opportunity to overcome the shortage of corpses,
and in some cases even replace the teacher (17). However, many anatomy educators believe that computer
anatomical resources are a valuable tool in teaching anatomy and can be used to enhance traditional methods but
cannot replace dissection as the main fundamental method of teaching and learning the anatomy (18). According
to Ackerman, German medical students preferred online anatomy resources as they find them more motivating
and fun than textbooks (19).
Computer-assisted learning is also called e-learning, online learning, web-based learning, or online learning.
The different ways of instruction used in computer learning are as follows:
4.1. Teaching and practice: educational material is provided to the student in advance, the subsequent
assessment of the student's knowledge on multiple-answer questions, using quiz for diagrams and figures, which
represent a certain anatomical structure for identification and designation of structural elements.
4.2. Didactic lecture: a digitized video lecture, slide, or other educational material available on a computer.
The advantage of this approach is that relevant reference materials can also be accessed via links at specific points
in the lecture.
4.3. Simulation. One of the most effective approaches, but extremely difficult to implement on a computer, is
a constructive approach to learning. A relatively simple example is the study of anatomy by reconstructing the
human body, either by combining separate body parts or by correctly placing cross-sections in the body.
4.4. Simulation: Educators can use 3D modeling to demonstrate human anatomy, including spatial
relationships. The student can follow the path of the nerve tract, follow the flow of a blood vessel, study the
structure of any part of the body or an organ in layers, hide external signs to reveal the basic structures, or see the
muscles that produce movements in the joint (20).
Numerous websites and software are available with anatomy teaching tools that can be used by students for
both self-study and classroom teaching. The Visible Human Project provides a color scan of a male body using
1871 cross-sections at 1 mm intervals (21). Brainstorm, developed at Stanford University, is an interactive atlas of
neuroanatomy with images of dissection steps and techniques, cross-sections, diagrams, and extensive supporting
text. Anatomy Laboratory's multimedia interactive software improves both memorization and visualization and
has been said to be an effective teaching tool (22-23). Other popular programs, such as ADAM Interactive
Anatomy or Dynamic Human, are good for rendering spatial images through layering of complex patterns that
can reveal deeper structures in stages (24-25).
Research on the effectiveness of CALs shows that it can improve student performance on exams, reduce their
time spent studying, and improve the learning process. Some of the benefits of CAL include its enormous
capacity, which can serve to empower the student with quick access to links, large numbers of images and videos.
CAL can provide an opportunity for one-to-one learning by providing material that matches the needs and
interests of the student (26).
In computer learning, the student has the right to choose the place, time, pace, and content of learning. In
CAL, learners take on greater responsibility for their learning, and teachers become facilitators, guiding and
motivating learners in the learning process. Some of the disadvantages of CAL are as follows: compared to leave
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teacher training, CAL lacks human contact, which greatly affects learning; the student has no opportunity to ask
questions during training, that is, there is no effective feedback. However, anything that stimulates the student's
interest and improves the learning process should be encouraged. Modern anatomists suggest that anatomy should
get rid of old methods and welcome the use of CALs, animated presentations, educational videos, 3D software
and multimedia computer programs, and virtual teaching laboratories designed to study anatomy (27-28).
Scientists believe that the application of modern technology in medical education and CAL can provide much
more information for teachers and students than ever before (29,30).
Currently, most computer materials are considered as supplementary material and are used by students on
their own initiative. They can be used more effectively by integrating them into the curriculum, for example, they
can be used for self-paced lab exercises or used as a basis for classroom discussion. Although computer education
cannot replace face-to-face communication with the teacher, it provides a new learning environment in the face of
the rapid growth of information. The integration of CALs into medical education can stimulate the transition to
andragogy, where the emphasis in the learning process is on the student. Using CALs alongside traditional
teaching methods would enable teachers to prepare professionals capable of self-directed, self-directed learning
throughout their lives. But it must be admitted that when using real cadaveric material in teaching anatomy, in
contrast to a virtual dummy, a skin analyzer is involved in information processing in addition to the auditory and
visual analyzers. Palpation of various structures gives the future doctor a deeper understanding of the features of a
particular anatomical structure, which is especially important in the training of competent surgeons.
Conclusions
Thus, the teaching of anatomy is undergoing significant changes due to reduced hours, a shortage of cadavers,
modern advances in information technology and changing requirements for the medical profession. In the era of
reforming medical education, there are constant discussions among teachers about the effectiveness of
conventional and new methods of teaching anatomy in view of its specificity. A meta-analysis of the available
literature on this issue has shown that the challenge is not to determine the superiority of one methodology over
another, but to take advantage of the learning benefits offered by different methods. Students should be given the
opportunity to use multiple resources, which fosters flexibility in acquiring knowledge, in other words, the ability
of students to apply the knowledge gained in different contexts. Curriculum material and learning style should
reflect changes in the real world. But, using modern high-tech teaching methods, the role of such a fundamental
method of teaching anatomy as dissection should not be underestimated.
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ABŞERON DENDROFLORASINDA AYLANT (AİLANTHUS ALTİSSİMA MİLL.)
BİTKİSİNİN İNVAZİV XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ
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Research of the invasive features of Ailanthus altissima Mill. in Absheron
Summary
The article provides a bibliographic analysis, bioecological features and geographic ranges of Ailanthus
(Ailanthus altissima Mill.).
They were studied the distribution, biovital optimums, a brief description of the soil-climatic conditions of the
studied territory, the analysis of harmful and phytocenotic features of the Absheron species. Studies have been
conducted on the basis of phytomonitorings, observations and experimental experiences. As a result of the study it
was revealed that Ailanthus altissima Mill. is an invasive plant in Absheron.
Key words: denroflora, Ailanthus altissima Mill., phytocenotic feature, invasive status.
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Giriş
Müasir dövrdə Yer kürəsində təbii enerji mənbələrinin tükənməsi və qida resursların məhdudluğu antropogen
amilin daha çevik və geniş fəaliyyətinə səbəb olmuşdur. Belə bir şəraitdə Yer səthində mövcud olan invaziv
növlər bu amil vasitəsilə daha intensiv yayılaraq, kütləvi çoxalır, yeni arealları yoluxdururlar. Bitkilərə ziyan
verən invaziyaların (zərərverici həşərat, xəstəlik törədiciləri və invaziv bitki növləri) kütləvi artımı bəzən yerli
florada olan aborogen növləri sıxışdıraraq onları sıradan cıxarır, biomüxtəlifliyin məhv edilməsi ilə nəticələnir.
Bəzi invaziv bitkilər insan sağlamlığına təhlükə yaratmaqla yanaşı, iqtisadi cəhətdən zərərlidirlər. İnvaziya və
invaziv növlər aktual problem olaraq bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda və konfranslarda müzakirə olunmuş, mühüm
qərarlar qəbul edilmişdir.
Respublikamızda təbii dendrofloraya, eləcə də Abşeron dendroloji bitkiçiliyə zərər verən ali çiçəkli bitki
növlərinin, eyni zamanda invaziv zərərverici həşərat və xəstəlik törədicilərinin öyrənilməsi istiqamətində elmi
araşdırmalar günün tələbləri səviyyəsində deyildir. Abşeron və eləcə də respublikamızın digər bölgələrində
dendrofloranın invaziv növlərinin müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, yayılma yollarının müəyyən edilməsi,
ölkəyə daxil olmasının qarşısının alınması kimi mühüm məsələlər aktuallığı ilə fərqlənir və problemin həlli böyük
təsərrüfat və iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də Abşeron yarımadasında torpaq-iqlim şəraitinin
introduksiya olunmuş bəzi dendroloji bitkilərin invaziv xüsusiyyətlərinə təsirini araşdırmaq məqsədilə elmitədqiqat işləri aparılmışdır.
Abşeronun özünəməxsus torpaq-iqlim şəraiti, qeyri-münbit torpaqları və eyni zamanda müxtəlif
ekosistemlərdən ağac-kolların əkin və toxum materialları formasında introduksiyası burada qarışıq çoxilliklərdən
ibarət dendrofloranı formalaşdırmışdır ki, buda öz növbəsində ərazidə müxtəlif taksonomik qruplarda təmsil
olunan mikobiotanın əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur.Son 20-30 ildə ölkəmizdə gedən abadlıq- quruculuq işləri
(yeni infrastrukturların yaranması, xalq təsərrüfatı sahələrinin genişləndirilməsi və s.) nəticəsində Abşeron
yarımadası güclü antropogen təsirlərə məruz qalmışdır.Bölgədə dendroflora müxtəlif biotik və abiotik stres
amillərinin təsirinə daima məruz qalır, belə ki, tez-tez fərqli coğrafi areallardan bitki və toxum materiallarının
introduksiyası zamanı mühitə yeni yad mikroorqanizmlərin gətirilməsi sayəsində mikobiotanın tərkibi zənginləşir,
nəticədə dendroflorada durum daim gərginləşir, bitkilər məhrumiyyətlərə düçar olurlar. Bu baxımdan Abşeron
dendroflorasında yad növlərin öyrənilməsi məsələsi çox aktualdır, bu istiqamətdə elmi-tədqiqatların
genişləndirilməsinə böyük ehtiyac duyulur.
Abşeronun təbii-coğrafi mövqeyi, o cümlədən 3 tərəfdən dənizlə əhatə olunması burada torpaq-iqlim
şəraitinin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Bölgədə mülayim, isti, quru iqlim üstünlük təşkil edir. İl
ərzində yağıntıların miqdarı 250-290 mm təşkil edir. Havanın orta illik tempraturu +140C-yə çatır. Yayı isti keçir,
havanın orta gündəlik tempraturu 25,50C olur, bəzən isə 38-390C-yə çatır. Cənub-qərb və şimal-şərq küləkləri
yarımada üçün xarakterikdir. Torpaqları qonur-gilli və yüngül qumludur, dəniz sahili ərazilər isə nisbətən şoranlı
və qələvi torpaqlardan ibarətdir.
Tədqiq olunan bitkinin botaniki təsviri ədəbiyyat araşdırılmalarında göstərilmişdir. (1) Aylant Azərbaycan
şəraitində hündürlüyü 12-15 m (nadir hallarda 20 m.), diametri 60 sm olan, öz vətənində isə hündürlüyü 30 m-ə
çatan ağacdır. Çətiri iri budaqlıdır, lakin iri yarpaqların çox olmasına görə sıxdır və kölgəlidir. Cavan budaqları
açıq-qəhvəyi, yaşlı gövdəsinin rəngi isə açıq boz rəngdədir. Abşeronun hər yerində ictimai müəssisələrin
həyətyanı sahələrində, fərdi təsərrüfatlarda, küçələrdə və s. yerlərdə rast gəlinir. Kür-Araz, Samur-Şabran,
Lənkəran, Alazan-Əyriçay oval, Kür, Naxçıvan, İsmayıllı və Xəzəryanı düzənliklərində təbii halda yayılmışdır.
Əsasən Bakı, Şamaxı, Ağsu, Kürdəmir, Göyçay, Ağdaş, Gəncə,Yevlax, Mingəçevir, Bərdə, Ağdam, Salyan,
Sabirabad, Beyləqan, Naxçıvan və s. yerlərdə daha geniş yayılmışdır. Aylant toxumla, həmçinin kök pöhrələri
vasitəsilə çoxalır. (2) Çiçəkləmə müddəti IV-VII, meyvəvermə isə VII-VIII. İlkin arealı Şimali-şərqi Çindir.
Materiallar və metodlar
Tədqiqat obyekti, Abşeronda yayılan aylant bitkisidir, dendroflora üçün növün invaziv xüsusiyyətləri tədqiq
olunur, invaziv statusu müəyyən olunur.
Ədəbiyyat mənbələrinin araşdırmaları göstərmişdir ki, invaziv bitkilərin tədqiqat metodikasında əsas yeri yad
növlərin bioekoloji və fitosenotik imkanları və o cümlədən yayılma dinamikasının öyrənilməsi, həmçinin bioloji
yaşam optimumlarının müəyyənləşdirilməsi tutur. Buna görə də tədqiqat işimizdə bu məsələlərin öyrənilməsinə
xüsusi diqqət verilmiş, növ biblioqrafik təhlil olunmuşdur.
Mövcud müvafiq metodlar əsasında aylant bitkisinin bioekoloji və fitosenotik imkanları, yayılma dinamikası,
həmçinin bioloji yaşam optimumları müəyyənləşdirilmişdir. İnvaziv bitki növlərin fitosenotik xüsusiyyətləri
geobotanikada qəbul olunmuş ümumi metodlarla (5) aparılmışdır. Bitkilərin təyini və taksonomik təhlili “Флора
Азербайджанa” (6) və “Azərbaycan florasının konspekti”nə (3) görə aparılmışdır. Növlərin ərazilərdə yayılma
faizi və sıxlığı 5 ballı şkala ilə təyin edilmişdir (Braun-Blanket). Növün invaziv statusu ümumi qəbul olunmuş
təsnifat sistemi ilə aparılmışdır. (4) Növün dendroflorada becərilən digər ağac və kollar üçün təhlükəli olması,
onların həyat tərzinə təsiri, fitosenotik nisbətdə üstünlük qazanaraq bitkilərin yaşayış ərazilərini zəbt etmək kimi
zərərli xüsusiyyətləri və həmçinin xalq təsərrüfatında istifadə olunma səviyyəsinin öyrənilməsi fitomonitorinq,
müşahidə və eksperimental təcrübələr əsasında təhlil olunmuşdur.
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Tədqiqatin nəticələri və müzakirələr
Abşeron dendroflorasında aylant bitkisinin yayılma əraziləri, yaşama yerləri, rast gəlmə tezliyi müəyyən
olunmuş, istifadə səviyyəsi dəqiqləşdirilərək, təbii bərpa imkanları araşdırılmış, bolluq indeksi və ya sıxlığı
qiymətləndirilmiş, xəstəlik törədicilərinə və zərərverici həşəratlarla yoluxma riski öyrənilmişdir.
Abşeronda aylant bitkisinin yayılmasını və sıxlığını öyrənmək məqsədilə bölgənin bir sıra ərazilərində
(Maştağa, Binə, Xırdalan, Mərdəkan, Bakı) ictimai müəssələrin həyətyanı sahələrində, fərdi və yaşıllaşdırma
təsərrüfatlarında, park, bağ və s. yerlərdə monitorinq və müşahidələr aparılmışdır. Ərazidə mədəni əkinlərdə
bitkinin becərilmə səviyyəsini və təbii bərpa imkanlarını qiymətləndirmək üçün metodikaya uyğun olaraq
monitorinq aparılan ərazidə ayrıca olaraq 10 nümunə yerə baxılmış, təxmini olaraq 1000 m2 sahədə olan bitkilərin
sayı qeydə alınaraq bitkinin yayılması və sıxlığı öyrənilmişdir. Aparılan monitorinq və müşahidələr nəticəsində
müəyyən olmuşdur ki, aylant bitkisi Abşeron bölgəsinin bütün ərazilərində, o cümlədən ictimai müəssisələrin
həyətyanı sahələrində, fərdi təsərrüfatlarda, asfalt yolları boyunca olan yaşıllaşdırma təsərrüfatları ərazilərində,
zibilliklərdə, dəniz sahili zolaqlarda və s. yerlərdə müşahidə olunmuşdur. (Cədvəl 1.)
Abşeronda Aylant (Ailanthus altissima Mill.) bitkisinin yayılması və sıxlığı.
Cədvəl 1
Bolluq indeksi və ya
Xəstəlik və
Yabanı
sıxlığı(1000m2/əd.)
zərərvericilərə
bitir
orta hesabla
yoluxması
Becərilir Xalq təsərrüfatı
Mədəni Yabanı halda
sahələrində
əkinlərdə
bitmişdir
Maştağa
+++
7
_
7
46
76
_
Binə
++
6
_
7
39
71
_
Xırdalan
++
7
_
7
40
74
_
Mərdəkan
++
5
_
6
45
68
_
Bakı
+++
5
_
6
30
52
_
Qeyd: növün yayılması və sıxlığı müşahidə aparılan ərazilərdə 10 nümunə yerə (hər nümunədə 1000m2
sahəyə baxılmışdır) görə verilmişdir.
Tədqiq olunan növ əvvəlcə Abşeron bölgəsində mədəni halda becərilmiş, lakin sonralar yabanı formada
Abşeronun hər yerində yayılaraq inkişaf etmişdir. Artıq son zamanlar (20-25 il) respublikamızda aylant
bitkisindən mədəni əkinçilikdə istifadə olunmur.
Abşeron bölgəsində növün bolluq indeksi və ya sıxlığı mədəni əkinlərdə və təbii şəraitdə öyrənilmişdir.
Müəyyən olunmuşdur ki, Abşeronun Maştağa qəsəbəsində aylant bitkisi istər mədəni əkinlərdə, istərsə də yabanı
halda yayılması digər ərazilərə nisbətən daha çoxdur. Maştağa ərazisində yeraltı qurunt suların səviyyəsinin yer
səthinə daha yaxın olması, torpağın tipi və su saxlamaq qabiliyyətinin yüksək olması növün yayılması və
yaşaması üçün əlverişli olduğundan, ərazidə aylant bitkisi yabanı halda daha geniş yayılmış, bolluq indeksi və
sıxlığı yüksək olmuşdur.
Aylant toxumla və kök pöhrələri ilə Abşeron şəraitində asanlıqla çoxala bilir.İnsan fəaliyyəti ilə əlaqədar bu
bitki daima torpaq vasitəsilə bir yerdən başqa yerə aparılır, həmin yerlərdə kök pöhrələri vasitəsilə asanlıqla
çoxaldığından mədəni dendroflorada becərilən və yabanı halda bitən digər ağac və kolların yaşayış ərazilərini zəbt
edir, bitkilərin yaşayışı üçün təhlükə törədir.Aparılan müşahidələrlə müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunan bu
bitki növün Abşeronda xəstəlik və zərərvericilərə yoluxması müşahidə olunmamışdır, ətraf mühit amillərinə qarşı
davamlıdır, qeyri-münbit torpaqlarda yaxşı inkişaf edir. Bölgədə növün sərbəst olaraq sürətlə təbii bərpa olunaraq,
digər bitkilər üçün təhlükə yaratmaq imkanları böyük olduğundan bitkilərin gələcək inkişaflarına mane olan
mənbəyə çevrilmişdir.
Bitkinin vətəni Çindir, qədim dövrlərdən Azərbaycana gətirilmiş, təbii ekosistemlərdə yaşayış areallarına
malikdir.
Monitorinqlər zamanı Abşeronun Xəzər sahilboyu bitki örtüyündə müəyən dəyişikliklərin baş verməsi, o
cümlədən burada gəlmə növlər hesabına kiçik assosasiyaların və mikroassosasiyaların yaranması muşahidə
olunmuşdur. Dəniz suyu ilə islanan yaş şoranlı, qumlu yerlərdə aylant bitkisinin bitməsi onun şoranlığa davamlı
olduğunu göstərir və bitkinin inkişafının yaxın gələcəkdə buralarda müsbət keçəcəyini təsdiq edir.
Bununla yanaşı torpağın mexaniki tərkibinin növün kök sisteminin forması və morfoloji qurluşuna təsiri
müşahidə olunmuşdur. Belə ki, avtomobil yolları boyunca yağışın rütubəti ilə nəmlənən qumsal torpaqlarda
toxumdan formalaşan bitkilərdə kök sistemi qısa mil köklərdən ibarət olduğu halda, nisbətən gilli bərk torpaqlarda
isə bitkinin kökü torpağın dərinliyinə nüfuzu çətinləşir, kök yana doğru inkişaf edir və kök pöhrələri verir, yeni
fərdlər yaranır. Generativ fərdlərdə (toxumla formalaşan) vegetativ çoxalma müşahidə olunmuşdur. Nəmli şoranlı,
gilli və qumlu yerlərdə bitən fərdlərin kök sisteminin inkişafı eyni olmur. Yüksək və daima nəmliyi olan
torpaqlarda bitkinin kök sistemi daha güclü inkişaf edir, əsas kökün qalınlığı (illik inkişafı) 13-15 mm, uzunluğu
isə 35-45 sm olur. Nisbətən quru və qumlu yerlərdə aylantın kök sisteminin inkişafı bir qədər zəif gedir, əsas
kökün qalınlığı (illik inkişafı) 8-11mm, uzunluğu isə 25-30sm-ə çatır, torpağa yerləşməsi isə 15-20sm dərinliyində
Yayılma Müşahidə və ya
əraziləri
rast gəlmə
tezliyi

İstifadə səviyyəsi
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olur. Beləliklə, tədqiqatlarla subut olunmuşdur ki, növün (aylantın) kök sisteminin adaptivliyi (müxtəlif
torpaqlarda bərpası və uyğunlaşması) onun sürətlə çoxalaraq məskunlaşma areallarının genişlənməsinə təkan
vermişdir.
Müəyyən edilmişdir ki, Abşeron bölgəsinin müxtəlif ərazilərində torpaq tipindən (mexaniki tərkibi, nəmlik
dərəcəsi, şoranlılıq səviyyəsi və s.) asılı olaraq bitkilərin bolluq indeksinin səviyyəsi və fitosenotik nisbəti
fərqlidir, bu da dendroflorada növlərin bioekoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onların invaziyalara qarşı
həssaslığını göstərir.
Bakı şəhəri və onun ətraf rayonlarında gedən sürətli abadlıq və quruculuq işlərinin (asfalt yollarının çəkilməsi,
dəmiryol xətlərinin yenilənməsi və digər infrasturukturların genişləndirilməsi) aparılması nəticəsində son 15-20 il
ərzində növün inkişafında stabillik pozulmuş, arealları əvvəlki onilliklərə nisbətən daha da artmışdır.
Aydın omuşdur ki, aylant bitkisinin yayılması əsasən torpaqların bir yerdən başqa yerə daşınması zamanı
bitkinin kök pöhrələri, həmçinin toxum (su, külək, quşlar) vasitəsilə baş verir. Beləliklə, Ailanthus altissima Mill.
növünün Abşeron yarımadasında invaziv statusu müəyyən edilmişdir, tədqiqat ərazisində növ özünü ksenofit,
epokofit, kolonofit, aqriofit, erqaziofit invaziv kimi aparır.
Nəticə
Tədqiq olunan növün bioekoloji xüsusiyyətlərinin və fitosenotik imkanlarının, həmçinin tədqiqat ərazisində
bioloji yaşam optimumlarının təhlili göstərir ki, aylant bitkisi invazivdir, yaxın gələcəkdə Abşeron bölgəsində
yayılaraq böyük əraziləri zəbt etmək imkanları genişdir, mədəni bitkilər üçün potensial təhlükəli olduqları üçün
dendroloji bitkiçilikdə istifadəsi məqsədəuyğun deyildir.
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Impact on fertility and development dynamics of microorganisms in oil-contaminated soils
Summary
Today one of the biggest problems in the world is the increasing of the pressure on the environment as a result
of technogenic development's reaching a larger scale. In other words, the role of anthropogenic influences in the
ecological crisis has reached its peak that it manifests itself in abnormal climatic conditions, increasing natural
disasters, and so on. Most countries have already been forced to spend more power to overcome these
consequences. Of course, it has also been materializing various measures to solve environmental problems in our
country that have existed for many years. In spite of this, environmental problems in the country are still actual. It
is known that a biological creature cleans itself as a result of a normal biological process in a contaminated soil (or
water) environment and is based on the ability of the surrounding microorganisms to decompose. The process of
self-cleaning is working slowly when the soil is contaminated with oil and oil products. This process depends on
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the amount of air, moisture, in the processing existing elements of nitrogen, phosphorus in aeration zone of the
soil. Generally, while these methods are being applied, the level of pollution in the areas is determined, and
cleaning process begins. The recultivation of the soil is realised at several stages. Our researches were conducted
in oil-contaminated areas of Bibi-Heybat OGEİ (Oil Gaz Extraction İnstituttion).
Physical and geographical features of the area have been given, the number of trees planted in the recultivated
area has been noted.
Key words: oil pollution, nutrition elements, bio-recultivation, microorganisms, fertility.
Giriş
Yer kürəsində əhali sayının artması və bununla əlaqədar sənayenin və kənd təsərrüfatının sürətlə inkişafı,
həmçinin insanların öz fəaliyyətləri ilə ətraf mühitə göstərdikləri mənfi təsir müasir dövrdə çətin həll olunan
qlobal problemlərdən biri hesab edilə bilər. Belə ki, insanlar öz həyatı və fəaliyyəti üçün təbiətdən və təbii
sərvətlərdən daim istifadə edir. Bu fəaliyyət nəticəsində ətraf mühitə mənfi antropogen təsir göstərirlər. Bu ətraf
mühiti pisləşdirir, biogeosenozların fəaliyyəti azalır, münbit, məhsuldar torpaq örtüyü yararsız hala düşür və onun
yaxşılaşdırılması üçün xeyli əmək və maddi vəsait tələb olunur. Hal-hazırda neft və neft məhsulları torpağa
yayılan əsas toksik maddələr olub, fauna və floraya mənfi təsir göstərir. Torpağa axıdılan neft onun müxtəlif
qatlarına hoparaq torpaqların genetik qatlarına, o cümlədən torpaqda yaşayan mikroorqanizmlərə öldürücü təsir
göstərir. Nəzərə alsaq ki, neft, neft məhsulları və onun kimyəvi birləşmələrinə nəinki ölkəmiz daxilində, hətta
dünya bazarlarında da böyük təlabat vardır. Bu da xüsusi dövlət qayğısı tələb edir. Neftin kompleks emalı böyük
iqtisadı səmərəliliyi ilə birlikdə ekoloji cəhətdən də nəzərə çarpacaq mənfi effektivliyə malikdir.
Azərbaycanda neft-qaz hasilatının artımı ilə əlaqədar olaraq ekoloji problemlər özünü daha qabarıq göstərir
və bu problemlərin həlli xüsusən də Abşeron yarımadası da birinci dərəcəli məsələ kimi qarşıya qoyulur, çünki
Abşeron yarımadası (xüsusəndə yarımadanın neft-qazçixarma idarələrinin əraziləri) respublikamızın ekoloji
baxımdan gərgin regionlarından biridir.
Keçmişdə olduğu kimi müasir dövrdə də Abşeron yarımadası neft ehtiyatları ilə zəngindir. Bu cür bolluq Yer
səthində neft gölməçələri, bataqlıqlar, üzərini neft pərdəsi örtmüş su yığınaqları həmçinin neft və qaz püskürən
palçıq vulkanları ilə müşahidə olunur. 1000-1500 metr dərinlikdən qaynaqlanan bu təbii ehtiyatların tərkibində
uzun geoloji dövr ərzində bitum qatı əmələ gəlir və həmin mazut yığınaqları qır-bitum gölməçələrinə çevrilir (2).
Neftlə çirklənmə təbii komponentlərə kəskin təsir göstərərək landşaftın komponentlərinin dəyişməsinə səbəb
olur. Bu zaman torpaq örtüyü, bitki və heyvanat aləmi dəyişməklə yanaşı landşaftın morfoloji qatlarınında
tamamilə dəyişməsinə, geniş ərazilərin səhralaşmasına səbəb olur.Yuxarıda qeyd olunanların qarşısını almaq üçün
pozulmuş landşaftın optimallaşdırılması fikrini irəli sürmək daha məqsədyönlüdür. Bu isə öz növbəsində
cəmiyyətin bütün tələblərini nəzərə almaqla landşaftın bərpasına, münbit torpaq qatının yaradılmasına,
məhsuldarlığının artırılmasına, təbiətin mühafizəsinə yönəldilmiş tədbirlər sistemidir. Landşaftın
optimallaşdırılmasının əsas tərkib hissələrindən biri neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyasıdır.
Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqların sağlamlaşdırılması üçün müasir dövrdə mexaniki (fizikikimyəvi), bioloji, kimyəvi, termik və biotexnoloji üsullar tətbiq olunur. Dünya ölkələrində bu üsulların qarşılıqlı
kombinasiyası əsasında torpaqların rekultivasiyasının 27 forması işlənilmiş və tətbiq olunmaqdadır.
Neft sənayesi tərəfindən pozulmuş ərazilərdə nisbətən qısa vaxt ərzində insan tələbatını təmin edən yeni
məhsuldar və davamlı təbii ərazi kompleksi yaratmaq üçün insanların aktiv və məqsədyönlü tədbirlər görməsi
lazım gəlir. Bu zaman torpaqların rekultivasiyası kimi aktual problem irəli sürülür. Torpaqların rekultivasiyası
praktiki, xüsusəndə nəzəri baxımdan nisbətən yeni istiqamət sayılır (2).
Müasir dövrdə Rusiyada, Ukraynada, Qazaxstanda qapalı və açıq üsulla istehsal edilən tikinti materialları,
faydalı qazıntılar istehsalı və neft sənayesi tərəfindən korlanmış landşaftların və torpaqların rekultivasiyasına
geniş yer ayırmaqla yanaşı eyni zamanda xeyli vəsait ayırırlar. ABŞ-ın Alyaska ştatının alimləri neftlə çirklənmiş
torpaqların rekultivasiyası üçün şumlama aparmaqla müxtəlif mineral gübrələr tətbiq etmişlər. Bu üsulların tətbiq
edildiyi sahələrdə dənli bitkilər birinci üç il ərzində məhv olmuşlar. Lakin dördüncü ildə isə cücərtilər əmələ
gəlmişdir (8).
Respublikamızda isə son zamanlar torpaqların neft məhsullarından təmizlənməsi istiqamətində praktiki
addımlar atılmağa başlamışdır. Kənd təsərrüfatı və əkinçilik üçün məhsuldar torpaqların çatışmadığı Abşeron
yarımadasında uzun illər böyük neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası indiki zamanda böyük
iqtisadi əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan Respublikasında neftlə çirklənmiş rekultivasiya olunacaq torpaqların sahəsi-24156 ha-dır.
Bundan 13805 ha Abşeron yarımadasında (Azneft üzrə 6788 ha) və 10351 ha isə digər rayonlarda yerləşir.
ARDNŞ rayonları üzrə: Xəzər rayonu 302 ha, Səbail rayonu 526 ha, Qaradağ rayonu 1277 ha, Suraxanı rayonu
533 ha, Sabunçu rayonu 410 ha və Binəqədi rayonu üzrə 183 ha təşkil edir (5).
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Abşeron yarımadası relyef əmələgətirən amillərə və relyefin özünəməxsus formalarına görə müstəqil
geomorfoloji rayondur. Abşeron yarımadası morfoloji quruluşuna görə Böyük Qafqazın cənub-şərq qurtaracağını
təşkil edir. Burada müxtəlif amplitudalı neotektonik hərəkətlər müşahidə olunur və bunun hesabına tektonik relyef
formalaşmışdır.Yarımadada palçıq vulkanlarının fəaliyyəti nəticəsində müxtəlifölçülü və formalı konusvarı
təpələr yaranmışdır. Abşeronun cənub-qərb hissəsində inversion relyef formaları inkişaf etmişdir. Burada relyef,
tərkibi denudasiyaya davamlı Abşeron əhəng daşlarından ibarət monoklinal yüksəkliklərdən və sinklinal
yaylalardan təşkil olunmuşdur (4).
Abşeron yarımadasının çox hissəsi hamar və zəif parçalanmış relyefə malikdir. Burada həmçinin relyefin
arid-denaudasiya, şorandefilasiya və eol formalarına rast gəlinir. Yamaclar, yüksəkliklər və yaylalar pilləvari
quruluşa malikdir. Bu da relyefin formalaşmasında dördüncü dövr dəniz terraslarının iştirakı ilə əlaqədardır.
İqlimin tərəddüdlü və dəyişkənliyi problemi müasir dövrdə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu dəyişənkənliyi
temperatur üçün 1880-1980-ci illərin məlumatları ilə müqayisə edərək veririk. Bu məlumatların təhlili göstərir ki,
orta illik temperatur normalarının ərazi üzrə fərqi 0,34 °C təşkil edir. Aprel ayında Azərbaycanın ərazisində il
ərzində ən maksimal nüsbət normalar fərqi müşahidə edilmişdir ( 0,77 0,39 °C).
Məlumatları təhlil edərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, 1961-1990-cı illərdə orta illik temperatur Azərbaycan
ərazisində 0,2 0,6 °C intveralında artmışdır. Son 10 il ərzində (1990-2000) temperatur daha 0,41 °C artmışdır.
Yağıntı normaları temperatura nisbətən ərazi və zaman üzrə daha böyük intervalda dəyişir.
Abşeron yarımadasının mürəkkəb iqlim şəraiti, seyrək bitki örtüyü və relyefin mürəkkəbliyi deflyasiya
prosesinin əmələ gəlib inkişaf etməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Abşeron yarımadasının iqlim şəraiti ayrı-ayrı
vaxtlarda müxtəlif alimlər tərəfindən öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, yarımadanın hava şəraitində
iqlimyaradıcı amil kimi rol oynayan əsasən şimal və şimal-qərb küləkləridir (5).
Yarımadanın iqlimi quru olub yarımsəhra tipinə aid edilir. Abşeron yarımadasının iqliminin əmələ
gəlməsində yarımadanın və onu əhatə edən Xəzər dənizi, Baş Qafqaz silsiləsinin morfostrukturunun fiziki-coğrafi
şəraiti əsas rol oynayır. Atmosfer proseslərinin fiziki-coğrafi şəraitlə olan qarşılıqlı təsiri nəticəsində yarımadanın
iqlimi subtropik səciyyə daşıyır. Abşeronda yay, xüsusilə onun cənub hissələrində quru və isti keçir. Yüksək
temperaturlu yay fəsli çox vaxt güclü şimal küləklərinin təsiri nəticəsində bir qədər mülayimləşir. Qış nisbətən
mülayim keçir. Qışda havalar çox vaxt buludlu olur, tez-tez yağıntı düşür və bəzən qar yağır.
Orta aylıq temperatur bütün il ərzində müsbət kəmiyyətə malikdir. İlin ən soyuq ayı yanvar ayıdır ( 3,0 3,8
°C). Ən yüksək orta aylıq temperatur iyul-avqust aylarında müşahidə edilir ( 27,8 25,7 °C), mütləq maksimum
42,0 °C-yə çatır. Avqustun axırında temperatur tədricən aşağı düşməyə başlayır. İl ərzində şaxtasız günlərin sayı
308-ə çatır. Yarımadada illik yağıntının miqdarı 129,0-311,0 mm arasında dəyişir.
Abşeron yarımadasının bitki örtüyü özünəməxsusluğu ilə seçilir və yalnız insanın və müasir ekoloji şəraitin
qarşılıqlı təsirini deyil, həm də uzun və mürəkkəb geoloji dövrlərin təsirini özündə əks etdirir. Abşeron yarımadası
öz coğrafi mövqeyinə görə yarımsəhra quru subtropik zonada yerləşib və bu səbəbdən də burada torpaq-iqlim
şəraitindən asılı olaraq yarımsəhra quru bozqır bitki örtüyü formalaşmışdır.
Abşeronun şorlaşmış torpaqları üzərində hallofit bitkilər, quru əhəngdaşı çıxıntılarla və bedlend sahələrdə
tipik yarımsəhra bitkiləri ilə bərabər təbii olaraq iydə, söyüd yarpaq armud, püstə və s. subtropik ağac və kol
cinslərinə rast gəlinir. Şoran və şorakətli torpaqlarda isə şoranlıq bitkilər yayılmışdır.
Abşeronun müasir bitki örtüyü əsasən mədəni bitkilərdən ibarətdir və ilkin bitki örtüyünə yalnız kənd
təsərrüfatında örüş və otlaqlar məqsədilə istifadə olunan sahələrdə rast gəlmək olur. Burada subtropik bağçılıq
(püstə, badam, əncir, zeytun), üzümçülük, tərəvəzçilik, yaşıllaşdırma, dekorativ və bağ təsərrüfatı yaratmaq
sahəsində diqqətəlayiq təcrübə vardır.
Abşeronda tədqiqat aparan alimlər bitki örtüyünün üç qrupda təmsil olunduğunu qeyd edirlər (6).
1. Yarımsəhra-ot bitkiləri, zəif şorlaşmış torpaqlarda yayılmışlar.Əsasən qurumuş duz göllərində və
yarımadanın mərkəzi hissəsində rast gəlinir. Bu bitki qrupu içərisində qarağan (Salsola Z.) üstünlük təşkil edir.
2. Bu bitki qruplaşmasında əsasən dəvətikanı üstünlük təşkil edir. Dəvətikanı (Alhaqi pseudoalhaqi)
yarımadanın bütün sahəsi boyunca yayılmışdır.
3. Dənli bitkilər qrupu-yarımadanın şimal hissəsində geniş yayılmışlar.
Abşeron kanalının çəkilişindən sonra yarımadada əkinçiliyin inkişafı artmağa başladı, belə ki, iqlim şəraitinin
əlverişli olması il boyu gülçülüyün və tərəvəzçiliyin mövcud olmasına şərait yaratdı. Abşeron parklarında
Amerika, Afrika və Avstraliya floralarından intraduksiya olunmuş nümunələrə daha çox rast gəlinir.
Tədqiqat obyekti
Neft sənayesi tərəfindən çirklənmiş torpaqların məhsuldarlığını bərpa etmək və onların müxtəlif kənd
təsərrüfatı bitkiləri üçün yararlı olan istifadəyə qaytarmaq məqsədilə Bibi-Heybət NQÇİ-nin ərazisində torpaq
sahəsi ayrılmışdır.
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Tədqiqat işi Bibi-heybət NQÇİ-nin rekultivasiya olunmuş ərazisidir. Sahə dəniz altindan çıxmış, neftlə
yüksək çirklənmiş, reyefcə hamar düzən ərazidir. Bu torpaqlar yüngül qranulometrik tərkibli, qida elementləri ilə
zəif təmin olunmuş, duzlu, şorakətli neft mədənləri aıtinda istismar olunan sahədir. Qeyd etmək lazımdir ki, vaxtı
ilə neft quyuları kor təbii üsullarla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə torpaqların çirklənmə dərinliyi 10-15 sm
bəzi ərazilərdə isə 70-120 sm-ə qədər çatır. Uzun illər boyu tökülən neft quruyur. Mikro çökəkliklərə tökülən
neftin səthinə su toplanır, neftin ağır fraksiyası isə torpağın dərinliklərinə hopur bir hissəsi isə buxarlanır. Çox
yerdə qrunt suyuna qarışır, qazılarkən açıq axıdılan (şərqdən-qərdə doğru, gəmitəmiri zavoduna tərəf) yağıntı
suları xəttinə yaxın ərazilərdə qrunt suyunun səviyyəsi yüksəkdir. Torpağa tökülən neft onun morfologiyasına,
fiziki, su-fiziki, fiziki-kimyəvi, bioloji xassələrinə mənfi təsir edərək, torpaq strukturunu pozur,
mikroorqanizmlərin torpaq fermentlərini və bakterlərin məhvinə səbəb olur. ARDNŞ-nin Ekologiya idarəsi Bibiheybət NQÇİ-nin balansında olan 526 ha olan sahəsində 443 ha sahəsində rekultivasiya tədbirləri həyata keçirərək
yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Ümumilikdə əraziyə 75,842 ədəd ting basdırılmışdır. Neftlə çirklənmiş torpaqların
rekultivasiyasından sonra əraziyə müxtəlif ağac tingləri basdırılmışdır. Hər hektara 1430 ting. (ARDNŞ Eİ-nin
məlumatı).

Şəkil 1. Bibi-Heybət NQÇİ-nin ərazisi
Neft sənayesi tərəfindən çirklənmiş torpaqların məhsuldarlığını bərpa etmək və onların müxtəlif kənd
təsərrüfatı bitkiləri üçün yararlı olan istifadəyə qaytarmaq məqsədilə Bibi-Heybət NQÇİ-nin ərazisində torpaq
sahəsi ayrılmışdır. Torpaq analizləri üçün nümunələr götürülmüşdür. Götürülmüş nümunələrdə fon və neftlə
çirklənmiş torlaqlarda udulmuş əsasların miqdarı müəyyən olunmuş və nəticələr aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.
Cədvəl 1.
Bibi-Heybət NQÇİ-nin ərazisində çirklənmiş boz-qonur
torpaqlarda udulmuş əsasların analiz nəticələri
Kəsimin adı

Dərinlik,
sm

Fon
1

0-10
10-35
35-67

Neftlə
çirklənmiş
2
3

25-64
64-100
40-59
59-80
80-103

Udulmuş əsaslar
Udulmuş
mq-ekv
əsasların cəmi,
mq-ekv
Ca
Mg
Na
8,89 9,64 1,10
19,63
10,16 14,63 1,60
26,19
10,52 5,37 1,30
17,2
Neftlə çirklənmiş
3,76 3,15 1,40
8,31
5,38 3,91 1,60
10,89
0-40 Neftlə çirklənmiş
6,11 4,83 2,80
13,74
5,08 3,01 4,20
12,29
3,25 6,51 4,00
13,76

Cəmdən % -lə
Ca
Mg
45,28 49,10
38,79 55,09
60,9 31,11

Na
5,60
6,10
7,53

45,25 37,91 16,84
49,40 35,90 14,70
44,47 35,15 20,38
41,33 24,49 34,18
23,62 47,31 29,07

Cədvəldən göründüyü kimi fon torpaqlarda udulmuşəsasların cəmi 19,63-17,2 mq/ekv-arasında, neftlə
çirklənmiş torpaqlarda isə bu göstərici 8,31-10,89 mq/ekv arasında dəyişir. 0-40sm dərinlkdə isə bu göstərici
13,74-13,76 mq/ekv arasına tərəddüd edir. Bu göstəricilərin faizlə miqdarı isə fon təmiz torpaqda Ca miqdarı
45,28-60,9%, Mg 49,10-31,11%, Na 5,60-7,53% təşkil edir. Neftlə çirklənmiş torpaqlarda isə Ca 45,25-49,40%,
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Mq 37,91-35,90%, Na 16,84-14,70% arasında 0-40 sm dərinlikdə isə bu göstərici Ca 44,47-23,62%, Mg 35,1547,31%, Na 20,38-29,07% təşkil edir.
Torpaq mikroorqanizmləri ekosistemdə ən mühüm funksiya yerinə yetirir. Mikroorqanizmlər ən kiçik ölçüyə
(bir necə mkm) malik olaraq ən böyük çoxalma sürəti ilə səciyyələnir.Torpağın mikrobioloji proseslərinin
əhəmiyyətini yalnız fotosintez ilə meqayisə etmək olar. Mikroorqanizmlər torpaqda bitki və heyvan qalıqlarının
parçalanmasını yerinə yetirərək,onları yeni üzvi maddələrə çevirir.
Torpaq mikrobiosenozu özündə təbii sistemi ifadə edir. Sisremin fəaliyətiüsulu-torpaq və onun
mikroorqanizmlərinin qarşılıqlı əlaqəsidir. Bu səbəbdən torpaqların antropogen deqrdasiyasının bütün növləri
torpaq mikroorqanizmlərinə təsir edir. Həm insanın təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif növləri, həm də torpaqların
aerozol, maye və bərk tullantılarla çirklənməsi torpaqların kimyəvi xassələrinə təsir edir, torpaqda
mikroorqanizmlərin mövcud olma şəraitini pozur (1).
Neftlə çirklənmış torpaqların təmizlənməsini mikroorqanizmlər vasitəsilə iki usulla həyata keçirkək olar: Itorpağın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə təsir edən təbii mikrofloranın metobolok fəallıqını yüksəltmək; II-təbii
mikrofloradan götürülmüş fəal neft turşulaşdirici mikroorqanizmlərin neftlə çirklənmiş torpaqlara vermək.
Torpaqda mikroorqanizmlərin fəaliyyəti neftlə çirklənmədən başqa torpağın həddən artıq kipliyi, nəmliyi və digər
deqradasiya prosesləri də mənfi təsir göstərir. Tədqiqat apardığımız təcrübə sahəsinin neftlə müxtəlif dərəcədə
çirklənmiş ərazidəki torpaqlarda bioloji göstəriciləri müəyyən etmək üçün 0-10sm,10-20sm, 20-30 sm arasinda
qoyulmuş kəsimdən torpaq nümunələri götürülmüş və mikroorqanizmlərin sayı təyin edilmişdir. Bu göstəricilər 010sm qatında 1911,12 mln/1q.tortaqda, 10-20sm-də 136534 mln/1q.t., 20-30 sm qatında 712,01mln/q.t. təşkil
edir.
Təbiətdə neftin karbohidrogenlərinin transformasiyası proseslərind karbon qidasının yeganə mənbəyi kimi
neft və neft məhsullarından istifadə qabliyyətinə malik olan bir çox mikroorqanizm qruplaşmaları mühüm rol
oynayır. Təmizlənmə proseslərini tezləşdirmək üçün neftlə cirklənmiş torpaqların rekultivasiyası metodları işlənib
hazırlanır. Bu metodlar təbii assosiasiyalara təmiz və qarışıq mikroorqanizmlərin destruktorların kulturunun tətbiq
olunmasına əsaslanır.
Tədqiq etdiyimiz Bibi-Heybət NQÇİ gillicəli və qumsal təmiz (fon) və neftlə çirklənmiş torpaqlarda
qoyulmuş kəsimlərdə mikroorqanizmlərin ümumi sayını yanaşı karbohidrogenləri parçalayan
mikroorqanimlərində sayini müəyyən olunmuşdur. Nəticələr cədvəldə verilmişdir. Analiz AMEA Mikrobiologiya
institutunda aparılmışdır.
Cədvəl 2.
Abşeron yarımadası Bibi-Heybət NQÇİ ərazisində neftlə çirklənməmiş (fon) və çirklənmiş
torpaqlarda ümumi və karbohidrogenləri parçalayan mikroorqanizmlərin sayı (min/1qr.tor.).
Kəsimin
№
№
Genetik
Gillicəli
Mikroorqanizmlərin Karbohidrogenləri
№
qatlar sm-lə
ümumi sayı
Parçalayan
min/1qr.tor-paqda
mikroorqanizmlər
min/1qr.torpaqda
Кəsim
Gillicəli
103
1 1-fon 0-10
4 103
10-30
//–––//
102
1
2 104
Кəsim
0-25
Neftlə
104
2 №2
2 104
çirklənmiş
2 Çirklənmiş
25-6
gillicəli
103
3 103
Кəsim
0-10
qumsal
103
102
3 №3
3
10
102
3 çikrlənməmiş 10-17
4
fon
10
102
17-48
Cədvəl 9-a əsasən neftin ərazisində çirklənməmiş (fon) torpaqda 1 saylı kəsim 0-10 sm qatda
mikroorqanizmlərin sayı 4·103 karbohidrogenləri parçalayan mikroorqanizmlərin sayı isə 103 olmuşdur. Bu
göstəricilər 10-30 sm alt qatda iki dəfə azalmışdır uyğun olaraq 2·104 və 102 qədərdir.
Ərazisində gillicəli torpaqda qoyulmuş (neftlə çirklənmiş) 2 saylı kəsimin 0-25 sm çirklənmiş qatda heterotrof
mikroorqanizmlərin 2·104 karbohidrogenləri parçalayan mikroorqanizmləri isə 104 olmuşdur. Çirklənmiş qatın
altındakı torpaqda isə mikroorqanizmlər azalır. Torpağın 25-40 sm qatda isə mikroorqanizmlər kəskin azalaraq
2·103, karbohidrogenləri parçalayan mikroorqanizmlərin ümumi sayı 102-yəni cəmi 100 qədərdir. Ərazisində
qumsal torpaqlarda 3 saylı çirklənməmiş torpaqda 0-10 sm qatda mikroorqanizmlər 103 və karbohidrogenləri
parçalayan mikroorqanizmlərin sayı 103 olmuşdur. Bu göstəricilər 17-48 sm dərinlikdə hər ikisi azalaraq 104 və
102 təşkil edir. Neftlə çirklənmiş 4 saylı kəsimin üst 0-10 qatında mikroorqanizmlər 9·103 və karbohidrogenləri
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parçalayanlar isə 2·103 qədərdir. Çirklənmənin alt qatında 10-30 sm dərinlikdə bu göstəricilər 3 dəfə azalır yəni
4·102 və 2·102-dir. Qeyd etdiklərimizdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, tədqiqat sahələrində torpağın
qranulometrik tərkibindən asılı olaraq ümumi mikroorqanizmlərin və karbohidrogenlərin parçalayan
mikroorqanizmlərin sayı çirklənmiş və çirklənməmiş gillicəli və qumsal torpaqlarda kəskin fərqlənir (yəni azalır).
Qeyd olunan bu göstəricilərin hər ikisində fərq 10 dəfəyə çatır.
Nəticə
1. Bibi-heybət NQÇİ-si ərazisindən götürülmüş nümunələrdə torpaq analizləri aparılmış, fon və neftlə
çirklənmiş torpaqlarda udulmuş əsasların cəmi müəyyən olunmuşdur.
2. Tədqiqat aparılan sahənin bəzi bioloji göstəriciləri təyin edilmişdir.
Ədəbiyyat
1. Məmmədov Q.Ş., Məmmədova S.Z., Torpaqların ekoloji monitorinqi. Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı2017. 278 c.
2. Mirzəyev A.B., Mirzəyev F.B. Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən
neft mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları. Bakı, Elm, 2012, s. 367.
3. Yaqubov Q.Ş. Azərbaycan Respublikasında texnogen pozulmuş torpaqların tədqiqi, genetik xassələri və
onların rekultivasiya yolları. Bakı, 2003, 125, 203-206 s.
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On the treatment and prevention of ischemic stroke modern approaches
Summary
Studies have shown that acetylsalicylic acid is the mainstay of antithrombotic therapy in patients with risk
factors, transient ischemic attacks, infarction or stroke. The choice of dosage form of acetylsalicylic acid depends
primarily on the characteristics of the clinical picture of the disease and the purpose of prescribing antithrombotic
therapy. Acetylsalicylic acid is the only platelet antiplatelet agent and has a evidence base for its use in primary
ischemic stroke prevention programs. There are some age limits for the prophylactic appointment of
acetylsalicylic acid: for men it is 55 years, for women - 65 years. Acetylsalicylic acid can be prescribed to prevent
the entire pathogenetic hemisphere of ischemic stroke. The development of new approaches to the complex
diagnosis and treatment of ischemic stroke, taking into account the pathogenetic aspects as factors aimed at
eliminating the identified disorders, is important in the timely diagnosis and optimization of treatment and
prevention measures in patients with this pathology. Timely detection of patients, organization and
implementation of effective therapy and prevention methods will reduce the prevalence of ischemic stroke in law
enforcement officers, which is not only important medical but also social.
Key words: ischemic stroke, cerebrovascular diseases, neurological aspects, epidemiological aspects, risk factors,
treatment
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Giriş
Baş beynin damar xəstəlikləri yüksək səviyyədə yayıldığı və əhalinin sağlamlığı üçün ağır fəsadlar törətdiyi
üçün mühüm tibbi və sosial problem təşkil edir. Geniş yayılması, yüksək ölüm səviyyəsi, uzunmüddətli əlillik və
iş qabiliyyətinin itirilməsi sayəsində insult təbabətin mühüm problemi sayılır (1, 2, 3). Belə qəbul edilmişdir ki,
ürək-damar xəstəliklərinin inkişaf etməsi ehtimalı insanın sağlamlıq vəziyyətinə aşağıdakı mühüm risk
amillərinin təsir göstərməsi ilə müəyyən edilir: yaş, cins, xolesterinin səviyyəsi, şəkərli diabet, arterial
hipertenziya, siqaret çəkmə. Son illər verilən tövsiyələr həkimlərin diqqətini il ərzində baş verən fərdi ürək-damar
hallarının yaranması riskinin qiymətləndirilməsinin zəruri olmasına yönləndirir (4, 5). Bu yeni fikir təsadüfi
meydana gəlməmişdir: fərdi profilaktika proqramların işənib hazırlanması damar mənşəli dəyişikliklərin
qarşısının alınmasının müasir sisteminin əsasını təşkil edir. (6).
Risk amillərinin sayı artdıqca və onların eyni anda müştərək təsiri zamanı insult təhlükəsi 2-3-5 dəfə və daha
çox artır. Müasir risk amilləri nəzəriyyəsində onun mərhələlərindən biri konkret pasiyentdə əsas risk amillərinin
cəminə görə ürək-damar xəstəlikləri riskinin təyin edilməsi sayılır. Bununla əlaqədar olaraq tamamilə aydındır ki,
xəstəliyin proqnozlaşdırılması çoxamilli olmalıdır, profilaktika isə tam fərdidir (7, 8). İşemik insultun
heterogenliyinin müasir konsepsiyası beynin kəskin ocaqlı işemik zədələnməsinin inkişafının səbəb və
mexanizmlərinin müxtəlifliyi haqqındakı təsəvvürlərə əsaslanmışdır.
Preventiv kardionevrologiyada dərman terapiyasının 3 başlıca istiqaməti əmələ gəlmişdir: antihipertenziv
vasitələrin tətbiq edilməsi, statinlər və antitrombotik terapiya ilə müalicə (1, 2). Antitrombotik terapiya onlardan
ən mühümüdür, çünki işemik insultların patogenezi bilavasitə damardaxili trombəmələgəlmə ilə bağlıdır.
Xəstələrin müasir səviyyədə müayinəsi zamanı gələcəkdə baş verəcək işemik insultun patogenetik yarımtipinin
proqnozlaşdırılması tamamilə real məsələyə çevrilmişdir. Müasir dövrdə aterotrombotik, kardioembolik, lakunar
və kriptogen işemik insult ayırd edilir. (3, 4). Bəzən klinik vəziyyətlər hemodinamik və mikrosirkulyator işemik
insultun inkişaf etməsi ehtimalından şübhələnməyə əsas verir. İşemik insultların patogenezindəki əhəmiyyətli
fərqlərə baxmayaraq, iri, orta və ya xırda damarların trombotik okklyuziyası beyin qan dövranının kəskin
pozğunluqları əksər hallarında serebral işemiyanın (əgər başlanğıc mərhələdə olmasa, onda patoloji prosesin
inkişafı dövründə) mühüm mexanizmlərindən sayılır. Bu fakt antitrombotik terapiyanın yüksək preventiv
potensialını müəyyən dərəcədə izah edir.
Antitrombotik terapiya – damardaxili trombəmələgəlmənin və bununla əlaqədar baş verən ürək-damar
ağırlaşmalarının qarşısının alınması məqsədilə antikoaqulyantların və ya trombositar antiaqreqantların tətbiqi üsulları
və metodlarıdır. Belə ağırlaşmalara işemik insult, miokard infarktı, tranzitor işemik həmlələr, periferik arteriya və
venaların trombozları, sistem tromboemboliyaları aid etmək olar. Klinik təcrübədə birbaşa təsirə malik
antikoaqulyantlar (heparin və onun aşağımolekulyar formaları), antikoaqulyantlar – K vitaminin antaqonistləri (çox
vaxt Varfarin istifadə edilir) və yeni peroral antikoaqulyantlar – dabiqatran, rivaroksaban, apiksaban və s. geniş tətbiq
edilir. Trombositar antiaqreqantlardan: asetilsalisil turşusu (AST), dipiridamol, klopidoqrel istifadə edilir. Müxtəlif
farmakoloji qruplardan olan digər antitrombotik vasitələr də vardır, lakin birincili insultun qarşısının alınması üzrə
proqramlarda effektivliyinə və təhlükəsizliyinə dair daha tam məlumatlar yalnız asetilsalisil turşusu, klopidoqrel,
dipiridamol və oral antikoaqulyantlar barəsində verilmişdir (1, 2, 4).
Antitrombotik terapiyanın preventiv potensialını müxtəlif farmakoloji qruplardan olan dərmanların
kombinasiyaları sayəsində artırmaq istəyi klinik təcrübədə yeni fəal trombositar antiaqreqantların (klopidoqrel)
tətbiqindən sonra meydana gəlmişdir. İlk iri müqayisəli tədqiqat işi (PRORESS) təkrari işemik insulta
münasibətdə AST-nin klopidoqrel və AST-nin ləng xaric edilən dipiridamol ilə kombinasiyalarının inandırıcı
olmayan üstünlüklərini nümayiş etdirmişdir. AST+klopidoqrel kombinasiyası ilə AST-nin müqayisə olunmasının
son cəhdi tədqiqatçılar tərəfindən 2013-cü ildə həyata keçirilmişdir – bu zaman preparatların kombinasiyalarının
üstünlükləri müəyyən edilməmişdir (7).
Beləliklə, AST – yeganə trombositar antiaqreqantdır və onun işemik insultun birincili profilaktikası
proqramlarında tətbiq edilməsi üçün sübutedici bazası vardır. AST-nin profilaktik məqsədlərlə təyin edilməsi
üçün bəzi yaş həddləri vardır: kişilər üçün bu, 55 yaşdır, qadınlar üçün – 65 yaşdır. AST işemik insultun bütün
patogenetik yarımtipərinin qarşısının alınması zamanı təyin edilə bilər. Lakin kardiogen emboliya mənbələri
olduqda, qulaqcıqların fibrillyasiya olan xəstələrdə peroral antikoaqulyantların (Varfarin, dabiqatran, rivaroksaban
və s.) təyin edilməsi daha effektiv və təhlükəsizdir (4, 5, 6).
AST-nin müxtəlif formalarının trombositlərin aqreqasiyasına təsiri də öyrənilmişdir (4). AST-nin 3
formasının müqayisəsi zamanı (müdafiə olunmayan – «sadə» AST, Kardiomaqnil və AST-nin bağırsaqda həll
olan forması) ilk 2 formanın bağırsaqda həll olan forma ilə müqayisədə üstünlükləri nəzərə çarpmış və onlar
trombositlərin aqreqasiyasını daha effektiv dəf etmişlər. Çox güman ki, bu, bağırsaqda həll olan xüsusi qişaların
istifadəsi zamanı AST-nin bağırsaqda ləng xaric edilməsi və sorulması ilə bağlıdır. Mədə-bağırsaq
pozğunluqlarının tezliyi AST-nin qəbulu zamanı ən yüksək (48,9%), AST-nin bağırsaqda həll olan forması ilə
müalicə zamanı-xeyli aşağı (13,9%; p<0,005) və Kardiomaqnilin istifadəsi zamanı-ən az (5,3%) olmuşdur.
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Antitrombotik terapiya insultun profilaktikasının müasir sistemində böyük rol oynayır. Damar
zədələnmələrinin effektiv birincili profilaktikasının təşkili mühüm vəzifə sayılır, çünki bütün insultların 70%-dən
çoxu birincili baş verir. İnsultun qarşısının alınmasına dair müasir tədqiqatçılar tərəfindən verilmiş tövsiyələrdə
elmi cəhətdən əsaslandırılmış, daha təhlükəsiz və effektiv preventiv müalicə metodları təklif edilir. Risk amilləri
olan, tranzitor işemik həmlələr, infarkt və ya insult keçirməyən xəstələrdə antitrombotik terapiyanın əsasını AST
təşkil edir. AST-nin dərman formasının seçimi
hər şeydən əvvəl
xəstəliyin klinik mənzərəsinin
xüsusiyyətlərindən və antitrombotik terapiyanın təyin olunmasının məqsədindən asılıdır. AST preparatlarının
qəbulu işemik insultun bütün patogenetik yarımtiplərinin inkişaf etməsinin qarşısını alır, lakin qulaqcıqların
fibrillyasiyası, kardioembolik insult təhlükəsi olan xəstələrdə oral antikoaqulyantlar daha yüksək effektivlik
nümayiş etdirirlər.
Nəticə
Aparılmış tədqiqatlarda aşkar edilmişdir ki, risk amilləri olan, tranzitor işemik həmlələr, infarkt və ya insult
keçirməyən xəstələrdə antitrombotik terapiyanın əsasını asetilsalisil turşusu təşkil edir. Asetilsalisil turşusunun
dərman formasının seçimi hər şeydən əvvəl xəstəliyin klinik mənzərəsinin xüsusiyyətlərindən və antitrombotik
terapiyanın təyin olunmasının məqsədindən asılıdır. Asetilsalisil turşusu – yeganə trombositar antiaqreqantdır və
onun işemik insultun birincili profilaktikası proqramlarında tətbiq edilməsi üçün sübutedici bazası vardır. A
asetilsalisil turşusunun profilaktik məqsədlərlə təyin edilməsi üçün bəzi yaş həddləri vardır: kişilər üçün bu, 55
yaşdır, qadınlar üçün – 65 yaşdır. A asetilsalisil turşusu işemik insultun bütün patogenetik yarımtipərinin
qarşısının alınması zamanı təyin edilə bilər. Aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılmasına yönəldilmiş amillər
qismində patogenetik aspektlər nəzərə alınmaqla işemik insultun kompleks diaqnostikası və terapiyasına dair yeni
yanaşmaların işlənib hazırlanması diaqnostikanın vaxtında aparılması zamanı mühüm əhəmiyyət daşıyır və bu
patologiyası olan xəstələrdə müalicə və profilatika tədbirlərinin optimallaşdırılmasına imkan yaradır. Xəstələrin
vaxtında aşkar edilməsi, effektiv terapiya və profilaktika metodlarının təşkili və həyata keçirilməsi hüquqmühafizə orqanlarının əməkdaşlarında işemik insultun yayılması səviyyəsinin aşağı salınmasına imkan verəcəkdir
ki, bu da nəinki mühüm tibbi, həm də sosial əhəmiyyət daşıyır.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI FLORASINDA ARENARİA L. – QUMLUCA CİNSİ
BİTKİLƏRİNİN TAKSONOMİYASI, BİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ YAYILMA ZONALARI
Açar sözlər: Naxçıvan Muxtar Respublikası, flora, Arenaria L., Arenaria serpyllifolia L., Arenaria leptoclados
(Rchb.) Guss., yayılma zonası
The taxonomy of Arenaria L.- Gumludja, belonging to the flora of
Nakhchivan Autonomous Republic, its biological properties and distribution zones
Summary
The Nakhchivan Autonomous Republic differs from other regions of Azerbaijan by its geographical position,
orographic features, relief and unique flora. One of the main natural resources of the region is its rich flora and
vegetation. This richness was created and developed from time to time due to the combined influence of naturalhistorical, ecological and anthropogenic factors in the long process of evolution.
Plants belonging to the genus Gumludja, which is widespread in the area and plays an important role in the
formation of flora, are one of the ancient plant groups that contributed to the formation of the biosphere on Earth,
and especially the quality of the atmosphere. Species belonging to the genus Arenaria L. are distributed in the
areas from the lower mountain range to the high mountain range of the Nakhchivan Autonomous Republic. It is
most common in sandy places, along rivers, in wet meadows, and sometimes among weeds. Species have annual
and perennial life forms.
Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic, flora, Arenaria L., Arenaria serpyllifolia L., Arenaria leptoclados
(Rchb.) Guss, distribution zone
Giriş
Naxçıvan Muxtar Respublikası coğrafi mövqeyi, oroqrafik xüsusiyyətləri, relyefi və özünəməxsus florası ilə
Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqlənir. Regionun əsas təbii sərvətlərindən biri onun zəngin florası və bitki
örtüyüdür. Bu zənginlik uzun sürən təkamül prosesində təbii-tarixi, ekoloji və antropogen faktorların birgə təsiri
sayəsində yaranıb inkişaf etmiş və zaman-zaman formalaşmışdır.
Ərazidə yayılan və floranın əmələ gəlməsində mühüm rol oynayan Qumluca cinsinə daxil olan bitkilər Yer
kürəsində biosferin formalaşmasında, xüsusən atmosferdə keyfiyyət dəyişkənliklərinin yaranmasına şərait
yaratmış qədim bitki qruplarından biridır. Arenaria L. cinsinin tərkibinə daxil olan növlər Naxçıvan Muxtar
Respublikasının aşağı dağ qurşağından başlamış, yüksək dağ qurşağınadək olan ərazilərdə yayılmışdır. Ən çox
qumsal yerlərdə, çay kənarlarında, rütubətli çəmənliklərdə, bəzən alaq bitkiləri arasında rast gəlinir. Növlər birillik
və çoxillik həyat formalarına malikdir.
Material və metodlar
Tədqiqatın obyekti Qərənfilkimilər fəsiləsinin Arenaria L. cinsinə daxil olan növlər və material olaraq
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə gedilən çöl tədqiqatları zamanı tərəfimizdən toplanılan Qumluca cinsinə
daxil olan bitkilər götürülmüşdür.
Ərazi florasında öyrənilən cinsin tərkibinə daxil olan növlərin təyinatında A.A.Qrossheymin “Флора
Азербайджана” və “Флора Кавказа” (Гроссгейм А.А., 1952; 1945), əsərlərindən istifadə edilmişdir. Son
taksonomik əlavə və dəyişikliklər AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun və Naxçıvan Dövlət
Universitetinin Herbari fondlarındakı faktik materiallardan və “Конспект флоры Кавказа” III cildində (8, 2012),
həmçinin T.H.Talıbov və Ə.Ş.İbrahimovun Naxçıvan Muxtar Respublikasının taksonomik spektri, T.H.Talıbovun
tədqiqatlarına uyğun aparılmışdır (4, 2008; 5, 2010; 6, 2017).
Ərazi florasına daxil olan Arenaria L. cinsinin sistematik strukturu catalogue of life: 2017 annual checklist və
müasir APG IV (2016) sistemi nəzərə alınaraq işlənilmişdir.
Ərazidə yayılan bitki adlarının dəqiqləşdirilməsində E.M. Qurbanovun Ali bitkilərin sistematikası, AM.
Əsgərovun Bitki aləmi əsərlərindən istifadə olunmuşdur (2, 2009; 1, 2016).
Nəticələrin müzakirəsi
Yer kürəsinin Şimal Yarımkürəsinin soyuq və mülayim bölgələrində, Tropik zonalarda isə yalnız dağlıq
ərazilərdə yayılmış Arenaria L. cinsinin 80 növündən Azərbaycanda 10, həmçinin Naxçıvan Muxtar
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Respublikasında 7 növü yayılmışdır (E.S.Novruzova, 2019). Müxtəlif ədəbiyyatlarda Qumluca cinsi 2 müxtəlif
cins kimi (Arenaria, Eremogone) göstərilir. Bu zaman bəzi morfoloji əlamətlər nəzərə alınır ki, Arenaria cinsində
yarpaqlar ovalşəkilli, ləçəklər kasayarpağından qısadır, Eremogone cinsində isə yarpaqlar xətvari-qalxanşəkilli,
ləçəklər kasayarpaqlardan 2-3 dəfə uzundur. Lakin göstərilən əlamətlər növlərin 2 cinsə ayrılması üçün kifayət
etmədiyindən Catalogue of Life və APG sisteminə əsasən bitkiləri Arenaria L. cinsinin tərkibində yarımcins kimi
göstərmişik.
Cinsin tərkibinə daxil olan növlərə subalp qurşağınadək, ən çox qumsal yerlərdə, çay kənarlarında, rütubətli
çəmənliklərdə, bəzən alaq bitkiləri arasında rast gəlinir. Növlər birillik və çoxillik həyat formalarına malikdir.
Bəzi növləri dekorativ xüsusiyyətə malik olub, gülçülükdə istifadə edilə bilər.
Bitkilərin adları catalogue of life: 2017 annual checklist və sistematikası müasir APG IV (2016) sisteminə
uyğunlaşdırılmaqla verilmişdir.
Genus: Arenaria L. - Qumluca
Subgen 1. Arenaria
Sect.1. Arenaria
11(1) A. serpyllifolia L. - Kəklikotuyarpaq qumluca
12(2) A. leptoclados (Rchb.) Guss. - Nazikgövdə q.
Sect.2. Rotundifolia McNeill
13(3) A. rotundifolia Bieb. - Girdəyarpaq q.
Subgen. 2. Eremogone (Fenzl.) Fenzl. - Eremoqon
Sect 1. Eremogone
14(4) A. gypsophiloides L. - Süpürgəyarpaq q.
15(5) A. steveniana Boiss. (Arenaria graminea C.A.Mey.) - Taxılyarpaq q.
Sect. 2. Glomeriflorae F.N. Williams
16(6) A. dianthoides Smith - Qərənfilvari q.
Sect. 3. Rigidae McNeill
17(7) A. macrantha Schischk. (A. szovitsii auct. non Boiss.) - İriçiçək q.
Arenaria serpyllifolia L. - Kəklikotuyarpaq qumluca.
Növün təsviri Avropadan verilmişdir.
Gövdəsi 5-30 sm hündürlüyündə, yayılan budaqlı, vəzcikli-tükcüklü, birillik bitkidir. Yarpaqları 4-7 mm
uzunluğunda, 2-3 mm enində, oturaq, yumurtaşəkilli-itiuclu, damarlanması 3-5-dir. Çiçək saplağı 6-8 mm
uzunluğunda, meyvə ilə birbaşa birləşir, əyri yuxarı dayanır. Kasa yarpaqları 3-4,5 mm uzunluqda, 1-1,5 mm
enində, yumurtavari-neştərşəkilli, itiuclu, damarlanması üçdür. Ləçəkləri yumurtaşəkilli formalı, kasacıqdan
qısadır. Çiçəklənmə və meyvə əmələ gətirmə dövrü may-iyun ayında baş verir. Bitki ovalıqdan subalp zonalara
qədər, qumlu, çınqıllı ərazilərdə, həyətyanı sahələrdə bitir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılma zonaları: Şərur rayonunun Arpaçay ərazisindən, Ordubad
rayonunun Düylün, Məzrə, Biləv, Şahbuz rayon Külüs, Aşağı qışlaq, Ayrınc, Babək rayonunun Nəhəcir kəndləri
ətrafında, toplanılmışdır.
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. – Nazikgövdə qumluca.
Növün təsviri Avropadan verilmişdir.
Gövdəsi nazik, 5-22 sm hündürlüyündə, budaqları aralı, üzəri xırda tükcüklü, birillik bitkidir. Yarpaqları
demək olar ki, oturaq, yumurtaşəkilli, itiucludur. Kasayarpaqları 3 mm uzunluğunda, yumurtaşəkilli, itiuclu,
kənarları tükcüklüdür. Çiçəklər yarımçətir çiçəkqrupunda toplanır, çiçəksaplağı uzundur. Ləçəklər kasacıqdan 3
dəfə qısadır. Qutucuq əsasından genişlənmiş, slindirşəkilli, kasacıqla bərabərdir. Çiçəkləmə və meyvə əmələ
gətirmə aprel-iyun aylarında baş verir. Bitki ovalıqdan orta dağ qurşağınadək bütün ərazilərdə, qumlu, əsasən alaq
otları ilə birlikdə bitir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılma zonaları: Culfa rayonunun Əlincəqala ərazisində, Ərəfsə kənd
ətrafında, Şahbuz rayonunun Batabat, Babək rayonunun Göynük kənd ətrafından toplanılmışdır.
Arenaria rotundifolia Bieb. - Girdəyarpaq qumluca.
Növün təsviri Qafqazdan verilmişdir.
Gövdəsi 5-20 sm uzunluğunda olub, çim əmələ gətirən, sürünən, çoxillik bitkidir. Yarpaqlar 5-10 mm
uzunluğunda, 4-8 mm enində, çox qısa saplaqlıdır. Çiçəklər 7-9 yarımçətir çiçəkqrupunda toplanır, çiçək saplağı
4-8 mm uzunluğundadır. Kasayarpaqları 2,5-3 mm uzunluğunda, bir damarlı, uzunsov-neştərşəkilli, çılpaqdır.
Ləçəklər kasacıqdan daha qısa və ya onunla eyni ölçüdədir. Çiçəkləmə və meyvə əmələ gətirmə dövrü iyun-iyul
aylarında baş verir. Bitki dağlıq, subalp və alp zonalarında, çay kənarlarında, rütubətli çəmənliklərdə bitir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılma zonaları: Ordubad rayonunun Pəzməri, Məzrə, Nəsirvaz kəndləri
ətrafında, Culfa rayonunun Xəzinədərə ərazisindən toplanılmışdır.
Arenaria gypsophiloides L. - Süpürgəyarpaq qumluca.
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Növün təsviri Şərqdən verilmişdir.
Gövdəsi 20-45 sm hündürlüyündə, çoxsaylı, düzqalxan, çılpaq, əsasında meyvəsiz cavan zoğlar, aşağı hissədə
dəstlərdə yerləşən uzun sərt yarpaqları olan, çoxillik bitkidir. Gövdənin yuxarı hissəsində yerləşən yarpaqlar 4-8
sm uzunluğunda, 0,5-1,5 mm enindədir. Çiçəkləri qalxanvari-süpürgə çiçəkqrupunda toplanmış, saplaqları sıx
vəzciklidir. Kasayarpaqları 4-5 mm uzunluğunda, uzunsov-neştərşəkilli, uc hissəsi qara rəngli, alt tərəfi çılpaq və
ya vəzciklərlə örtülmüşdür. Ləçəkləri uzunsov-kürəkşəkilli, küt uclu, kasacıqdan 2-3 dəfə uzundur. Çiçəkləmə və
meyvə əmələ gətirmə dövrü iyun-iyul aylarında baş verir. Bitki orta dağ qurşağında, quru otlu və çınqıllı
yamaclarda bitir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılma zonaları: Şahbuz rayonunun Keçili, Kükü, Kolanı, Ayrıc, Babək
rayonunun Nəhəccir, Kəngərli rayonunun Qaraquş ərazilərindən toplanılmışdır.
Arenaria steveniana Boiss. (Arenaria graminea C.A.Mey.) - Taxılyarpaq qumluca.
Növün təsviri Qafqazdan verilmişdir.
Gövdəsi 50-70 sm hündürlüyündə, çılpaq, orta hissədəki buğumların arası bəzən yapışqanlı olur, aşağı
tərəfdən köhnə yarpaqların genişlənmiş qınları ilə örtülür. Yarpaqları 12-16 sm uzunluğunda, xətvari-cod, gövdə
üzərində uzun buğumaraları yerləşir, kənarları xətvari xırda dişciklidir. Çiçəkləri uzunsov qalxanvari süpürgə
çiçək qrupunda toplanmışdır. Kasa yarpaqları 3,5-5 mm uzunluğunda, uzunsov-yumurtavari formalıdır. Ləçəkləri
uzunsov, kasacıqdan 1,5 dəfə uzundur. Çiçəkləmə və meyvə əmələ gətirmə dövrü iyun-iyul aylarında baş verir.
Bitki orta dağ qurşağında, quru daşlı-çınqıllı yamaclarda bitir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılma zonaları: Ordubad rayonunun Məzrə, Düylün, Pəzməri kəndləri
ətrafında, Şahbuz rayonunun Yuxarı Qışlaq, Keçili, Biçənək kəndləri və Zorbulaq ərazisindən toplanılmışdır.
Arenaria dianthoides Smith - Qərənfilvari qumluca.
Növün təsviri Qafqazdan verilmişdir.
Gövdəsi 25-50 sm hündürlüyündə, çoxsaylı, düzqalxan, çılpaq, çoxillik bitkidir. Yarpaqları 10-20 sm
uzunluğunda, xətvari-cod, əsasında genişlənmiş, kənarları kələ-kötürdür. Çiçəkləri qalxanvari çiçək qrupunda,
oturaq, enli, dəricikli, kənarları çəkilmiş çiçəkaltlığına malikdir. Kasayarpaqları 6-10 (12) mm uzunluqda,
uzunsov-neştərşəkilli, itiuclu, kənarları ağımtıl pərdəciklidir. Ləçəkləri uzunsov-xətvari, ayaqcığı daralmış,
yuxarısı girdələşmiş kütdür, kasacıqdan 1,5-2 dəfə uzundur. Çiçəkləmə və meyvə əmələ gətirmə dövrü iyun-iyul
aylarında baş verir. Bitki yuxarı dağ qurşağında və subalp zonalarda, otlu yamaclarda bitir. Dekorativ bitkidir,
gülçülükdə istifadə edilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılma zonaları: Ordubad rayon Dərəşam, Culfa rayonunun Əbrəqunus
və Ləkətağ kəndləri ətrafından, Ərəfsə kəndi yaxınlığındakı Xəzinədərə ərazisindən toplanılmışdır.
Arenaria macrantha Schischk. (A. szovitsii auct. non Boiss.) - İriçiçək qumluca.
Növün təsviri Qafqazdan verilmişdir.
Gövdəsi (10) 20-30 sm hündürlüyündə, düzqalxan, aşağı tərəfi kələ-kötür örtüklə örtülmüş, yuxarı tərəfi
çılpaq, çoxillik bitkidir. Yarpaqları 2-3 sm uzunluğunda, ensizxətvari, bizvari-itiuclu, kənarları xırda dişciklidir.
Çiçəklərində 1-8 çiçək dəsti yerləşir, qalxanvari-lətlidir. Çiçəksaplağı 6-12 mm uzunluğunda, vəzciklərlə
örtülmüşdür. Kasayarpaqları uzunsov-neştərşəkilli, itiuclu, ensiz haşiyəlidir. Ləçəkləri uzunsov-tərsyumurtavari,
kasacıqdan nisbətən uzundur. Çiçəkləmə və meyvə əmələ gətirmə dövrü may-iyun aylarında baş verir. Bitki orta
dağ qurşağında, quru otlu və çınqıllı yamaclarda bitir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılma zonaları: Culfa rayonunun Ərəfsə kəndi yaxınlığındakı
Xəzinədərə və Paradaş ərazisindən, Kola meşəsindən, Berdik və İlanlı dağ ətrafından, Ordubad rayonunun Kilit
kəndi yaxınlığından, Şahbuz rayonunun Batabat zonasında Zorbulaq qayalıqlarından və Kükü kəndi ərazilərindən
toplanılmışdır.
Nəticə
2018-2020-ci illərdə aparılan tədqiqatlar zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Arenaria L. Qumluca cinsinə daxil olan bitkilərinin tədqiqi zamanı aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:
Aparılan tədqiqatlar və ədəbiyyat məlumatlarına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Arenaria L.
cinsin 3 seksiyada cəmləşən 7 növünün yayıldığı məlum olmuşdur.
Arenaria dianthoides Smith - Qərənfilvari qumluca növünün dekorativ bitki kimi gülçülükdə istifadəsi
öyrənilmişdir.
Ərazi florasına daxil olan fəsilə nümayəndələrinin muxtar respublika üzrə yayılma zonaları
dəqiqləşdirilmişdir.
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KİŞİLƏRDƏ CİNSİ HORMON ÇATIŞMAZLIĞININ EREKTİL
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The role of sexual hormone deficiency in men in the pathogenesis of erective dysfunction
Summary
Epidemiological studies have found that low levels of serum testosterone are associated with the development
of central obesity, higher insulin levels, metabolic syndrome, diabetes, high activity of C-reactive protein, and
high mortality. Testosterone replacement therapy increases the size of atherosclerotic plaques in patients with
severe coronary atherosclerosis. This information should be taken into account when justifying treatment in older
men. It has been shown that low testosterone syndrome occurs in middle-aged and older men with a relatively low
percentage. The main indicators of the condition of the male reproductive system at different ages (levels of
testosterone, sex hormone-binding globulin, gonadotropins and spermatogenesis) were interpreted. Complications
of age-related decrease in testosterone secretion and the possibility of their elimination or prevention with
testosterone drugs have been presented.
Key words: erectile dysfunction, diagnosis, epidemiological aspects, androgen deficiency, somatic pathology
Giriş
Əhalinin ömrünün uzadılması və həyat keyfiyyəti probleminin aktiv həlli XXI əsrdə təbabətin ən prioritet
istiqamətlərindən biri hesab edilməlidir. Gender demoqrafik problemlərin həlli patogenetik gender təbabətinin
inkişafı üzrə irəliləmədən uğurlu ola bilməz, çünki müşahidə edilən demoqrafik böhran ümumilikdə kişilərin
sağlamlığının qeyri-qənaətbəxş vəziyyətinin də əksi sayılır: 60 yaşlarında onların 64%-dən çoxunda müxtəlif
somatik xəstəliklər inkişaf edir ki, bu da ahıl yaşlı nəslin keyfiyyətli həyat dövrünün müddətinə olduqca mənfi
təsir göstərir (1, 2, 3). Son illər (uroloqlardan və endokrinoloqlardan başqa, gender sağlamlığı məsələləri ilə
məşğul olan həmmərz tibb ixtisaslarının həkimləri (kardioloqlar, terapevtlər, nevroloqlar, ümumi təcrübə
həkimləri və s.) də kişilərdə qeyd edilən androgen defisitə maraq göstərirlər. Bunu müasir klinik təbabətin pozitiv
metodoloji istiqaməti kimi nəzərdən keçirmək lazımdır.
Güman etmək olar ki, somatik xəstələrdə androgen defisit nəinki zəif aşkar edilir və çox nadir korreksiya
olunur, həm də bir çox hallarda o, aparılan farmakoterapiya ilə ağırlaşa bilər ki, bu da kişilərdə dərman-induksiya
olunmuş androgen defisitin inkişafına şərait yaradır (4, 5). Ambulator təcrübədə müxtəlif mütəxəssislərdən ibarət
həkimlərdə kişilərdə-pasiyentlərdə androgenlərin defisitinin klinik və laborator tezliyinin yüksək olması haqqında
mövcud olan müasir epidemioloji məlumatların təhlili son dərəcə vacibdir, çünki onlar klinik risk qrupunu əsas
xəstəliyin nozoloji mənsubiyyətindən və həkimin ixtisaslaşmasından asılı olaraq androgen defisit üzrə ayırd
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etməyə, perspektivdə isə somatik patologiyası olan kişilərdə testosteronun səviyyəsinin təyin edilməsinə dair
göstərişlərin genişləndirilməsinin məqsədəuyğunluğunu əsaslandırmağa imkan verir.
Seksual sağlamlıq-hər bir şəxsin emosinal və fiziki sağlamlığının mühüm tərkib hissəsidir. Seksual fəaliyyətin
müxtəlif səbəblərlə əlaqədar reallaşdırılmaması - ağır nevrozların inkişaf etməsinə gətirib çıxarır və şəxsiyyətin
cəmiyyətdə sosial adaptasiyasını pozur. Seksual pozulmaların strukturunda erektil disfunksiya (ED) həm əmələ
gəlmə tezliyinə, həm də sosial əhəmiyyətinə görə aparıcı yer tutur, belə ki, sosial cəhətdən daha fəal və əmək
qabiliyyətli kişilərin həyat keyfiyyətini aşağı salır. Son onillikdə kişilərdə seksual pozulmaların tezliyinin artması
müşahidə edilir. Çox vaxt bu, böyük psixi və emosional gərginliklə (onlar cinsi fəaliyyətə mənfi təsir göstərirlər),
stress vəziyyətləri, ekoloji şəraitin xeyli ağırlaşması, zərərli istehsalat amilləri, həmçinin ümumilikdə kişilərin
orqanizminin tonusunun zəifləməsi ilə şərtlənir. Buna baxmayaraq, bütün dünyada getdikcə həyat keyfiyyətinin
səviyyəsinin artırılmasına tələblər artır, seksual harmoniya isə onun ayrılmaz tərkib hissəsi sayılır, ona görə buna
nail olmaq üçün kişinin cinsi fəaliyyətinin normada saxlanması vacibdir (6, 7).
Müasir mərhələdə ED kişi seksual pozulmalarının ən çox rast gələn təzahürlərindən biri hesab edilir. Cinsi
pozulmalarla əlaqədar müraciət edən kişilər arasında o, 75-90% hallarda təsaüdf edir (8). Bu problemin
mürəkkəbliyi və həll olmaması barəsində o fakt xəbər verir ki, hazırda ED kişi əhalisinin sağlamlıq və həyat
keyfiyyətinin ən mühüm problemi olaraq qalır. Müxəlif yaş qruplarında olan kişilərdə ED-nin yayılması
intensivliyi birbaşa onların yaşından və yanaşı gedən xəstəliklərdən asılıdır. Hesablamalar göstərmişdir ki, əgər
müasir dövrdə dünyada ED-dan əziyyət çəkən 150 mln. yaxın kişilərin yaşamasını nəzərə alsaq, onda 2025-ci
ilədək onların sayı 322 mln.-a qədər artacağını gözləmək lazımdır ki, bu da ilk növbədə əhalinin yaşama
müddətinin (ömrünün) uzanması ilə bağlıdır (8). XX əsrin əvvəllərində aparılan tədqiqatlarda ED-nin əmələ
gəlməsi yalnız psixogen amillərlə əlaqələndirirmişdir. Son 20 il ərzində müəyyən edilmişdir ki, 80% kişilərdə ED
orqanik mənşəlidir. ED-nin patogenezi çoxamillidir və o, neyrogen, kavernoz, arterial, yatrogen psixogen və
hormonal səbəblərə malikdir. Bu problemin öyrənilməsinin mühüm aspekti ereksiya-nın pozulmasının
səbəblərinin kifayət qədər tədqiq edilməməsidir. Bu xəstəliyi törədən səbəbdən asılı olaraq, onun müalicəsində bir
çox metodlar təklif edilmişdir (4, 5). Yaşla əlaqədar ereksiyanın pozulması tezliyinin artmasını şərtləndirən
amillərdən biri müxtəlif somatik patologiyanın, xüsusilə də ürək-damar xəstəliklərinin inkişaf etməsidir. ED-ə
həsr olunmuş bütün epidemioloji tədqiqatlarda onun metabolik sindromla (MS) əlaqəsi aşkar edilmişdir, belə ki,
o, damarların endotelinə münasibətdə aqressiv amillərin məcmuyu sayılır.
Müxtəlif tədqiqat işlərində göstərilmişdir ki, yaş artdıqca kişilərin qanında testosteronun (o cümlədən sərbəst)
miqdarı azalır, cinsi hormonları birləşdirən qlobulinin (CHBQ) səviyyəsi yüksəlir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki,
ümumi və sərbəst testosteronun tədqiqi məqsədilə sənayedə istehsal olunan (və ya formula üzrə hesablanmış)
dəstlərin əksəriyyəti müəyyən texniki və nəzəri məhdudiyyətlərə malikdirlər ki, bu da klinik şəraitdə onların
köməyilə əldə olunan məlumatların əsasında konkret ahıl yaşlı kişilərdə hipoqonadizmi etibarlı şəkildə aşkar
etməyə imkan vermir (3, 4, 5).
Bir çox tədqiqat işlərində yaş artdıqca qan zərdabında ümumi testosteronun səviyyəsinin azalması o qədər də
kiçik olmamışdır: 20 yaşdan 80 yaşa qədər-100 nq% (3,5 nmol/l). 40 yaşdan 80 yaşa qədər qan zərdabında
ümumi testosteronun səviyyəsi ildə 0,4%-dək, sərbəst testosteron - ildə 1,3%-dək azalır (7, 8). Cavan kişilərin
qan zərdabında testosteronun səviyyəsinin dəyişkənliyi ahıl kişilərə nisbətən yüksəkdir. Ümumi testosteronun
miqdarı hipoqonadizm üçün səciyyəvi diapazonda olan şəxslərin payı 60, 70 və 80 yaşlarda olan şəxslər arasında
müvafiq olaraq 20, 30 və 50% təşkil etmişdir. Yaş artdıqca sərbəst testosteronun miqdarı ümumi testosteronun
miqdarı ilə müqayisədə daha çox (ildə 2,8%) azalır. Ümumi testosteronun miqdarı hipoqonadizm üçün səciyyəvi
diapazonda olan şəxslərin payı 60, 70 və 80 yaşlarda olan şəxslər arasında müvafiq olaraq 40, 70 və 90% təşkil
etmişdir.
Yaş artdıqca qan zərdabında CHBH miqdarı da tədricən yüksəlir. Belə ki, CHBH çox fəal şəkildə
testosteronu birləşdirir, ona görə də, məhz bu səbəbdən yaş artdıqca qanda getdikcə az sərbəst testosteron dövr
edir (3, 4). Spermanın hasil edilməsi də yaş artdıqca az dəyişilir. Testikulların orta həcmi ahıl şəxslərdə bir qədər
azdır (20,6 ml), nəinki cavan kişilərdə (29,7ml). Qeyd etmək lazımdır ki, yaş artdıqca qan zərdabında
testosteronun səviyyəsinin azalması və bu azalmanın klinik fəsadları arasında əlaqənin olması haqqında dəqiq
təyin edilmiş məlumatlar yoxdur. Yalnız hipoqonadizmin simptomları ilə qocalma prosesləri arasında bəzi
paralellik vardır ki, bu da yaş artdıqca testosteronun sekresiyasının azalmasını güman etməyə əsas verir.
Androgenlər güclü təbii andidepressantlar hesab edilirlər, ona görə də, nevrologiyanın monokonsepsiyaları
baxımından istənilən naməlum psixonevroloji simptomatika zamanı, çox güman ki, endogen depressiyanın
mümkün səbəbi qismində testosteronun defisitini qəbul etmək və pasiyentin androgen statusunun skrininq
qiymətləndirilməsini aparmaq (xüsusi sorğu toplusundan istifadə edilməsinin və qanda ümumi testosteronun
səviyyəsinin təyin edilməsinin əsasında) lazımdır. Bunun faydası xeyli yüksək ola bilər, xüsusilə bu faktı nəzərə
alaq ki, bütün müasir sintetik andidepressantlar praktik olaraq birbaşa və ya dolayı şəkildə aşkar olunmayan
androgen defisitin ağırlaşmasına və beləliklə, psixonevroloji simptomatikanın şiddətlənməsinə şərait yaradır.
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Nəticə
Epidemioloji tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir ki, zərdab testosteronunun aşağı səviyyəsi mərkəzi
piylənmənin inkişaf etməsi, insulinin daha yüksək miqdarı, metabolik sindrom, diabet, C-reaktiv proteinin yüksək
fəallığı və yüksək ölümlə assosiasiya edir. Testosteronla əvəzləyici terapiya ağır koronar aterosklerozu olan
xəstələrdə aterosklerotik piləklərin ölçüsünü artırır. Bu məlumatları ahıl kişilərdə müalicənin aparılmasının
əsaslandırılması zamanı nəzərə almaq lazımdır. Göstərilmişdir ki, orta və ahıl yaşlı kişilərdə testosteronun aşağı
səviyyəsi sindromu çox da yüksək olmayan faizlə rast gəlir. Müxtəlif yaş dövrlərində kişilərin reproduktiv
sisteminin vəziyyətinin əsas göstəriciləri (testosteronun, cinsi hormonları biləşdirən qlobulinin, qonadotropinlərin
və spermatogenezin səviyyəsi) şərh edilmişdir. Testosteronun sekresiyasının yaşlar üzrə azalmasının fəsadları və
testosteron preparatları ilə onların aradan qaldırılmasının və ya qarşısının alınmasının imkanları təqdim edilmişdir.
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Dynamics of the surface temperature of the Caspian sea against the background of climate change
Summary
This article is devoted to the analysis of changes in the surface temperature of the Caspian Sea during
2001-2015 using satellite data. It has been established that the sea surface temperature has been increasing
since 2001 both for the entire Caspian Sea and for the North, Middle and South Caspian. Moreover, the
temperature rise in the South Caspian manifests itself more clearly. An increase in temperature in the basin
of the Caspian Sea entails an increase in currents and heat exchange of seawater.
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Giriş
Yer kürəsi planet kimi formalaşmağa başladığı ilk dövrlərdən müasir dövrümüzə qədər iqlim
dəyişmələrinə məruz qalmışdır və bu tendensiya bu gün də davam etməkdədir. Belə ki, son 100 ildə Yer
kürəsində orta illik temperatur təxminən 0,8°C artmış, okeanın səviyyəsi 15-25 sm qalxmışdır.
Azərbaycan da qlobal iqlim dəyişmələrinin təsirindən kənarda qalmamışdır. Xəzərin səviyyəsinin
yüksəlməsi, buzlaqların əriməsi, mövsümlərə uyğun olmayan temperatur anomaliyaları, ən isti ayın
temperatur göstəricisinin tədricən artması buna misaldır. Tədqiqatlar göstərir ki, son 100 ildə Azərbaycanda
orta illik temperatur 0,4-1,3°C-ə qədər yüksəlmişdir [9].
Son 1000 ildə baş vermiş qlobal iqlim dəyişmələrindən ən önəmlisi XX əsrdə müşahidə olunan qlobal
istiləşmədir: bu 100 il ərzində orta illik qlobal temperatur 0,6 0,20°C artmışdır. Qeyd edək ki, bu müddət
ərzində qlobal istiləşmə bircins olmamışdır: 1910-1945-ci illərdə istiləşmə, 1946-1975-ci illərdə zəif
soyuqlaşma və 1976-2000-ci illərdə intensiv istiləşmə müşahidə olunmuşdur. Ən isti onillik 1990-cı illər, ən
isti il isə 1998-ci il olmuşdur [1].
Ümumiyyətlə, havanın temperaturunun yüksəlməsi onunla birbaşa təmasda olan suyun da temperaturunun
yüksəlməsinə səbəb olur. Xəzər dənizinin səth temperaturunun öyrəilməsinə bir çox tədqiqatlar həsr
olunmuşdur [2,3,4,5,6].
İşin əsas məqsədi iqlim dəyişmələri fonunda Xəzər dənizinin səth temperaturunun trendinin tədqiqinə dair
tədqiqatlara ümumi baxış və analizdən ibarətdir. Nəzərə alsaq ki, səth sularının temperaturunun artması
dənizin ekosistemi üçün fəsadlar yarada bilər, bu amilin Xəzər dənizi üçün dəyərləndirilməsi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Son on illərdə Xəzər dənizinin temperaturunun zaman və məkan dəyişmələrində müəyyən xüsusiyyətlər
özünü göstərmişdir.
2011-2012-ci illər ərzində qışda Orta Xəzərdə suyun temperatur anomaliyası Şimali Xəzərə nisbətən daha
nəzərəçarpan olmuşdur. Noyabr çox soyuq keçmiş, bu da buz örtüyünün sürətlə yaranmasına səbəb
olmuşdur. Fevral və mart ayları xeyli soyuq olmuş, Peşnoyda (Qazaxıstan) minimum su istiliyi müvafiq
olaraq 0,3°С və 0,7°С təşkil etmişdir. Aprel əhəmiyyətli dərəcədə isti, havanın temperaturu 22°C-ə, suyun
orta aylıq temperaturu isə 12°C-ə çatmışdır. Aprel ayında havanın temperaturunda müşahidə olunan önəmli
artım su səthinin sürətli istiləşməsinə zəmin yaratmışdır. 2015-2016-cı illərin qış mövsümü ərzində suyun
temperaturunun uzunmüddətli orta dəyəri 1-1,5°C-dən yüksək olmuşdur [2].
Qoltuq-Astara akvatoriyasında səth qatının istiliyi öyrənilərkən, Astara, Lənkəran və Qoltuq
stansiyalarında uzunmüddətli müşahidə məlumatları istifadə edilmişdir. Digər stansiyalardan cənubda
yerləşdiyindən Astara stansiyasında daha yüksək temperatur müşahidə olunmuşdur. Məsələn, 1975-ci ilin
avqust ayında səth qatının istiliyi 32,8°C-ə yüksəlmişdir. Buna baxmayaraq, sərt keçən 1969 və 1972-ci
illərin fevral ayında suyun üst qatının minimum temperaturu sıfırın altında olmuşdur (müvafiq olaraq –0.4
və –0.7°C). Bu dövr üçün mövsümi istilik göstəriciləri aşağıdakılardır: qışda 7,5°C; yazda 13,6°C; yayda
25,6°C; payızda 19,1°C. Dənizin Astara sahəsinin səth qatında su temperaturlarının uzunmüddətli,
maksimum və minimum dəyərlərinin paylanmasının təhlili temperaturun azaldığını göstərir.
Lənkəran hidrometeoroloji stansiyasında, səth qatında uzunmüddətli (1961-1990) suyun temperatur
norması 16°C-dir. Aylıq orta temperatur dəyərlərinin paylanma intervalı 6.2°С (Fevral) ilə 26.6°C arasında
dəyişir (Avqust). Fəsillər üçün istilik norması aşağıdakı dəyərlərə sahib idi: qışda 7.2°C, yazda 13°C, yayda
25.7°C və payızda 18.2°C. Bu dövrdə ən yüksək orta illik temperatur 1981-ci ildə 16.8°С, ən aşağı 1982-ci
ildə 15.4°C-də olmuşdur. Orta aylıq dəyərlərin paylanma intervalının 1991-2009-cu illərdəki normaya
nisbətən daha geniş aralığa (6,2-27,5°C) malik olmuşdur. 2005-ci ildə ən yüksək orta temperatur 18.1°C-yə,
1996-cı ildə ən aşağı orta temperatur 14.8°C-yə bərabərdir.
Kür axınının təsiri səbəbindən Qoltuq körfəzinin sularındakı hidroloji quruluş müəyyən dəyişikliklərə
məruz qalır. Cədvəl 1-də 1961-1990-cı illər üçün suyun səth qatındakı temperatur norması göstərilmişdir.
Orta aylıq nisbətin 5.9°С (yanvar) ilə 27.1°С (iyul) arasında dəyişdiyi və uzun müddətli temperaturun 16.3°C
olduğu görünür.Dənizin digər hissələrindən fərqli olaraq, burada suyun temperaturunun minimum dəyəri
yanvar ayında müşahidə olunur. Bu dövrdə, suyun orta illik temperaturunun ən yüksək dəyəri 1966-cı ildə
17,5°C, ən aşağı dəyəri isə 1969-cu ildə 14,1°C qeyd edilmişdir. 1999-cu ildə, minimum temperatur 13,5°C
olmaqla Qoltuq-Astara akvatoriyasında müşahidə edilmişdir. 1961-2009-cu illər üçün suyun səth qatının
temperaturunun uzunmüddətli orta dəyəri normadan 0,1°C-dən aşağı olmuşdur. Normadan nisbətən yüksək
temperatur qış və yaz, nisbətən aşağı temperatur isə yay və payız fəsillərində baş vermişdir.
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Cədvəl 1
I

II

Qoltuq-Astara su səthinin temperaturu,°C
III
IV
V
VI
VII VIII IX

1961-1975
1991-2009
1961-2009

6,5
–
–

6,5
–
–

8,9
–
–

13
–
–

1961-1990
1991-2009
1961-2009

6,5
6,2
6,3

6,2
6,2
6,3

8,2
8,7
8,5

12,7
12,5
12,6

1961-1990
1991-2009
1961-2009

5,9
7,5
6,5

6,1
8,1
6,9

8,9
10,8
9,6

13,4
14,3
13,8

1961-1990
1991-2009
1961-2009

6,3
6,9
6,4

6,3
7,2
6,6

8,7
9,8
9,1

13,0
13,4
13,2

Aylar

X

XI

XII

İllik

İllər
Astara HMS
18,8 23,7 26,2
–
–
–
–
–
–
Lənkəran HMS
18
23,5 27
17
22,5 26,3
17,4 23,0 26,6
Qoltuq HMS
19,7 24,5 27,1
18,9 22,6 25,2
19,4 23,8 26,3
Qoltuq-Astara
18,8 23,9 26,8
18,0 22,6 25,8
18,4 23,4 26,5

26,9
–
–

23,4
–
–

19,5
–
–

14,4
–
–

9,6
–
–

16,5
–
–

26,6
27,5
27,1

23,5
23,3
23,4

18
18,3
18,3

12,9
13,6
13,5

8,8
8,5
8,8

16,0
15,9
16,0

26,5
25,8
26,2

22,9
20,4
22

18,
17
17,6

13,2
12,1
12,8

9,2
8,7
9,0

16,3
16,0
16,2

26,7
26,7
26,7

23,3
21,9
22,7

18,5
17,7
18,0

13,5
12,9
13,2

9,2
8,6
8,9

16,3
16
16,1

Hesablama nəticəsində, Qoltuq-Astara su sahəsi üçün suyun səth qatının orta aylıq temperaturunun
6,3°C-26,8°C intervalında dəyişdiyi müəyyən edilmişdir.
Norma ilə müqayisədə 1991-2009-cu illər ərzində iqlim dəyişikliyi dövründə Qoltuq-Astara
akvatoriyasının səth qatında suyun temperaturunun 0,3°C azaldığı məlum olmuşdur. Fəsillər üzrə orta
temperatur qışda 7,6°C, yazda 13,7°C, yayda 24,9°C və payızda 17,5°C -ə bərabər olmuşdur [3].
1961-2016-cı illər ərzində Neft Daşları stansiyasında səth suları üzərində aparılan çoxillik
müşahidələrin təhlilindən məlum olmuşdur ki, bu illər ərzində illik minimum temperatur göstəricisi 13,80C
olmaqla 1987-ci ildə, illik maksimum temperatur isə 16,10C olmaqla 2005-ci ildə müşahidə olunmuşdur.
Orta aylıq temperaturlara nəzər salsaq görərik ki, minimum temperatur 1974-cü ilin fevral ayında 40C-ə,
maksimum temperatur isə 2006-cı ilin avqust ayında 27,60C-ə bərabər olmuşdur. Mütləq minimum
temperatur (1,10C) 1976-cı ilin fevralında, mütləq maksimum temperatur isə (310C) 2006-cı ilin avqustunda
qeydə alınmışdır. Ümumiyyətlə, 1997-ci ildən başlayaraq 2003-cü il istisna olmaqla səth sularının orta illik
temperaturu normadan yüksək olmuşdur.

Şəkil 1. Neft Daşları stansiyasında səth suyunun temperatur paylanması [7].
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a)
b)
c)
Şəkil 2. NOAA-16 peykinin IR görüntüsünə görə Xəzər dənizinin səth temperatur xəritəsi:
a) 1 Avqust 2003-cü il, b) 7 Avqust 2003-cü il, c) 3 Avqust 2003-cü il [4].

a)

b)
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c)
Şəkil 3. Giovanni sisteminə görə 01.2003-12.2017-ci illər ərzində Xəzər dənizinin səthinin orta aylıq
temperatur trendi: a)Şimali Xəzər, b)OrtaXəzər,
c)Cənubi Xəzər.
Şəkil 3-ə əsasən qeyd edə bilərik ki, Xəzər dənizinin hər üç bölgəsinin səth temperaturunun dəyişkənliyi
2003–2017-ci illərdə əvvəlki dövrə nisbətən daha sürətlə artmışdır. XX əsrdə (1983-cü ilə qədər) dəniz
sahilindəki bir sıra hidrometeoroloji stansiyaların məlumatlarına görə, səth temperatur meylləri təqribən ildə
0,01°C-ə bərabər olmuşdur. 1982-ci ildən etibarən peyk məlumatlarından istifadə edərək bu tendensiyalar
xətti reqressiya ilə qiymətləndirilmişdir. Beləliklə, Orta və Cənubi Xəzər üçün səth temperatur trendlərinin
aşağıdakı müsbət göstəriciləri əldə edilmişdir: 1982-2000-ci illər üçün müvafiq olaraq 0,05 və 0,10°C/il
(NASA JPL PO.DAAC AVHRR MCSST, Ginzburg və digərləri, 2004); 1982-2009-cu illər üçün 0,06 və
0,05°C/il (NASA JPL PO.DAAC AVHRR-Pathfinder,Ginzburg və digərləri, 2012); 1982–2015-ci illər üçün
0,05 və 0,04°C/il GODAE (Global Ocean Data Assimilation Project), (GHRSST) (Kostianoy və digərləri,
2018). NASA Giovanni məlumatlarına görə, 2003–2017-ci illərdə Şimali, Orta və Cənubi Xəzərdə dənizin
səth temperaturunun müsbət trendləri müvafiq olaraq 0,050; 0,067; 0.087°C/il-ə bərabər olmuşdur [5,10].

Şəkil 4. 30 iyul 2010-cu il saat 22:40-da Aqua peyki tərəfindən çəkilən Xəzər dənizinin səth temperatur
xəritəsi. Nəticələr beş gün müddətində aparılmış (07.28.2010 – 01.08.2010) çoxsaylı ölçmələrdən alınan
altmetriya məlumatlarına əsaslanmışdır.
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Şəkil 5. Xəzər dənizinin səth sularının temperatur xəritəsi:
a)01.03.1976 00:00; b) 01.07.1973 00:00.
Şəkil 5 qışın sonlarında Xəzər dənizinin hər üç hissəsində istilik rejimindəki fərqləri qabarıq şəkildə
nümayiş etdirir.Şimali Xəzərdə dənizin səth temperaturu sıfır civarındadır və hövzə buz örtüyü ilə
örtülmüşdür. Cənubi Xəzərdə isə səth sularının temperaturu 11°C-ə çatır. Orta Xəzər hövzəsi isə şimaldan
qərb sahili boyunca yayılmış soyuq cərəyanın, cənubdan isə açıq dənizdəki isti anomaliyanın təsirinə məruz
qalır. Yay mövsümündə suyun səth temperatur sahəsindəki ən fərqli xüsusiyyət, yayda Orta Xəzər üçün
xarakterik olan şimal-qərb küləyi səbəbiylə şərq sahili boyunca meydana gələn soyuq anormallıqdır [6].
NOAA-nın Comprehensive large array data stewardship system (CLASS) (böyük məlumatlarının
kompleks idarəetmə sistemi) aktiv web səhifədən Xəzər dənizində (47,5 N; 46,5 E; 55 E; 36,5 N)
koordinatlar üzrə 50 km həll etməli və həftədə iki dəfə olmaqla (Tuesday and Saturday) 2001-2015-ci illəri
əhatə edən su səthinin temperaturunun (SST) peyk məlumatları işlənmişdir.

Şəkil 6.Xəzər dənizi, Şimali, Orta və Cənubi Xəzərin səth temperaturunun illər üzrə dəyişməsi
Bu analizin nəticəsi (Şəkil 6) göstərir ki, Xəzər dənizi, Şimali, Orta və Cənubi Xəzərin 2001-2015-ci
illərdə orta səth temperatur trendləri uyğun olaraq 0.023oC/il, 0.016oC/il, 0.019oC/il və 0.033oC/il olmuşdur.
Göründüyü kimi, temperaturun artımı Cənubi Xəzərdə Şimali Xəzərə nisbətən 2 dəfə daha çox olmuş və
artım trendi özünü daha dayanıqlı göstərir (korrelyasiya əmsalı = 0.38). Göründüyü kimi, şimaldan cənuba
doğru temperatur trendi [5,10]-da olduğu kimi artır. Ancaq trendlərin qiymətləri burada daha kiçikdir [8].
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Nəticə
Qlobal iqlim dəyişmələri fonunda Xəzər dənizinin səth temperaturunun illər üzrə dinamikasını nəzərdən
keçirdik. Məlum oldu ki, 1997-ci ildən başlayaraq 2003-cü il istisna olmaqla səth sularının orta illik
temperaturu normadan yüksək olmuşdur. Xəzər dənizi, Şimali, Orta və Cənubi Xəzərin 2001-2015-ci illərdə
orta səth temperatur trendləri uyğun olaraq 0.023oC/il, 0.016oC/il, 0.019oC/il və 0.033oC/il olmuşdur. Xəzər
dənizinin hər üç bölgəsinin səth temperaturunun dəyişkənliyi 2003–2017-ci illərdə əvvəlki dövrə nisbətən
daha sürətlə artmışdır. NASA Giovanni məlumatlarına görə, 2003–2017-ci illərdə Şimali, Orta və Cənubi
Xəzərdə dənizin səth temperaturunun müsbət trendləri müvafiq olaraq 0,050; 0,067; 0.087°C/il-ə bərabər
olmuşdur.
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LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ RAYONUNDA SUBTROPİK MEYVƏÇİLİYİNİN
MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ PERSPEKTİV İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: dövlət proqramları, sitrus meyvəçilik, əmtəlik məhsul, artım dinamikası, tədbirlər planı
Current state and perspective development directions of subtropical fruit
growing in Lankaran-Astara economic region
Summary
The article analyzes the development of citrus fruit, the current situation and the main directions of its
optimization. The state programs indicate the measures taken in this area. The article gives more space to the
optimization of citrus fruit farming. On the basis of existing statistical indicators, the current state of the citrus
farm complex was analyzed. Also, the dynamics of development in this area with the implementation of state
programs was shown.
Key words: state programs, citrus fruit growing, commodity production, growth dynamics, action plan
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Giriş
Sitrus bitkiləri, subtropik iqlimə malik Lənkəran, Masallı və Astara rayonlarında əkilir. İqlimə və yerli şəraitə
uyğun feyxoa, limon, kinkan, kivi, narıngi, portağal kimi sitrus meyvələri əkilə bilər. (2)
Azərbaycanda sitrus meyvəçiliyinin əsası 1930-cu ildə qoyulmuşdur. İlk dəfə olaraq Astara rayonunda
ümumi sahəsi 800 hektar olan Subtropik Bitkilər Sovxozu yaradılmış və onun 500 hektara yaxın ərazisində limon,
naringi, portağal, feyxoa, çay, nəcib dəfnə və s. bitkilərin becərilməsinə başlanılmışdır.1930-cu ildən etibarən
ölkədə sitrus meyvə bağları sahələrinin planlı surətdə artırılmasına başlanılmış, bu sahənin inkişafı 70-80-ci illərdə
daha da sürətlənmişdir.90-cı illərin əvvəllərində kənd təsərrüfatının digər sahələrində olduğu kimi, sitrus
meyvəçiliyi sahəsində də tənəzzül yaşanmış və meyvə bağlarının sahəsi 2000-ci ilə qədər sürətlə azalmağa
başlamış, 2000-2008-ci illər ərzində azalma nisbətən səngimiş, 2009-cu ildən etibarən kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarına dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi sitrus meyvə bağlarının sürətlə genişlənməsinə səbəb
olmuşdur.Müstəqilik illərində həyata keçirilən dövlət proqramlarında Lənkəran iqtisadi rayonunda sitrus
bitkilərinin sahələri də əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilmişdir. (1)
Azərbaycan kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri üzrə dövlət proqramları qəbul edilmişdir. Məqsəd bu
proqramların icrası nəticəsində kənd təsərrüfatının şaxələndirilməsinə nail olmaqdır. Ölkəmizdə həyata keçirilən 4
dövlət proqramlarında (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018, 2018-2023) sitrus meyvəçiliyin inkişaf etdirilməsi
məqsədiylə tədbirlər həyata keçirilmiş və əkin sahələri artırılmışdır. (6) 2000-ci ildə 1700 hektarda sitrus bitkiləri
əkilmişdisə, hazırda 2500 hektarda əkilir.Dağətəyi ərazilərdə, yamaclarda terras üsulu ilə sitrus bağlarının salınır.
2016-ci ildə 470 hektarda limon, 255 hektarda portağal, 1700 hektarda naringi əkilmişdir. (3) Qeyri neft
sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı olaraq Kənd təsərrüfatının inkişafı prioritet sahə hesab olunur.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara dövlət tərəfindən dəstək verilir. Fermerlər torpaq vergisindən
başqa bütün vergilərdən azad olunublar. Dövlət xətti ilə Azərbaycana 2017-ci ildə10 min texnika gətirilib.
Fermerlərə subsidiyalar verilir. Güzəştli şərtlərlə kreditlər verilir. Yanacağın, gübrənin böyük hissəsi dövlət
tərəfindən təmin edilir, metodik tövsiyələr verilir. (3)
Cədvəl 1
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarında Lənkəran iqtisadi rayonunda
həyata keçirilmiş və planlaşdırılmış tədbirlər
İllər

Rayonlar
Astara

Lənkəran

Cəm(ədəd)
Masallı

1
1
1
3
2004-2008
1
1
0
2
2009-2013
1
1
0
2
2014-2018
1
1
1
3
2019-2023
Qeyd:Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib
olunmuşdur
Son illərdə sitrus meyvəçiliyin inkişafı surətlə artır. Hazırda 5000 ha. meyvə bağı mövcuddur. 2025-ci ilə
qədər məhsuldarlıq 100 min ton proqnozlaşdırılır. 2015-ci ildən başlayaraq Lənkəranda “Gilan Orchards” MMC
tərəfindən Koreya Respublikasından gətirilmiş “Hallabonq” sitrus meyvə ağacları 100 hektar sahədə əkilib.
Hazırda Lənkəranda sitrus bağlarının ümumi sahəsi 1228 hektar burada çalışan işçilərin sayı 2700 nəfərdir. (3)
Astarada 2350 hektar sitrus bağı var. Bu bağların 425 hektarı yeni salınmışdır.İl ərzində bu bağlardan 44 min ton
sitrus meyvələri yığılır.Bu bağlarda işləyənlərin sayı 11 min nəfərdən çoxdur. Eyni zamanda rayona 10 mindən
artıq yüksək məhsuldarlığı və şaxtaya davamlılığı ilə seçilən “Satsuma” yapon sortu naringi və limon tingləri
gətirilərək əkilib.Rayon ərazisində az məhsuldarlığa malik bağların tədricən yeni növ tinglərlə əvəzlənir. (3) 2000ci ildən başdayaraq Feyxoanın və Naringinin məhsuldarlığı artmış limonun məhsuldarlığı azalmışdır. 2019-cu ildə
əvvəlki illərə nisbətən sitrus meyvələrinin məsuldarlığı azalmışdır. (5)
Cədvəl 2
Lənkəran iqtisadi rayonunda subtropik meyvəçiliyin məhsuldarlığı (s/ha).
Lənkəran
iqtisadi rayonu

Naringi

2000
136.8

2005
167.5

2010
181.6

2015
242.0

2019
232.6

Feyxoa
Limon
Naringi

61.8
169.1
248.1

70.9
101.5
280.5

110.9
107.9
246.9

119.5
112.8
320.5

112.6
111.5
276.2
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Astara rayonu

Feyxoa
Limon

127.8
311.9

128.9
118.8

154.9
54.8

139.7
86.7

118.5
83.2

Lənkəran şəhəri

Naringi

59.1

280.5

108.5

112.0

122.3

25.7
29.8
71.3
98.7
112.6
Feyxoa
86.5
90.1
130.6
134.2
140.1
Limon
174.1
70.0
44.0
45.8
51.3
Naringi
Masallı rayonu Feyxoa
58.0
49.3
27.2
23.8
53.2
215.5
75.8
27.9
37.0
60.3
Limon
Qeyd: Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib
olunmuşdur
İqtisadi rayonda sitrus meyvəçiliyinin ixtisaslaşmasını müəyyən etmək məqsədi ilə əmtəlik məhsul üzrə
muəyyən araşdırma aparılmış və cədvəldə verilmişdir.
Cədvəl 3
Lənkəran iqtisadi rayonunda subtropik meyvəçiliyin məhsuldarlığı (2019-cu il sentnerlə).
Umumi məhsul istehsalı
əmtəlik məhsul (sentnerlə)
(sentnerlə)
220.9
Naringi
232.6
107.97
Feyxoa
112.6
105.92
Limon
111.5
Qeyd:Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib
olunmuşdur
Digər dövlət proqramlarından fərqli olaraq sitrus meyvələri, çay və çəltik istehsalının inkişafı ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 3227
nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvəçiliyinin inkişafına
dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” ölkəmizdə sitrus meyvəçiliyinin inkişafına dövlət dəstəyinin
gücləndirilməsinə, bu sahənin potensial imkanlarından səmərəli istifadə edilməsinə, sitrus meyvələrinin
istehsalının stimullaşdırılmasına yönəldilmişdir. Dövlət Proqramının məqsədi və vəzifələri aşağıdakılardır:
Dövlət Proqramının məqsədi ölkədə sitrus meyvələrinə olan tələbatın daha dolğun ödənilməsi, istehsal
edilmiş məhsulların ixracının artırılması və kənd əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin və maddi rifahının
yüksəldilməsi üçün sitrus meyvəçiliyinin inkişafını stimullaşdırmaqdan ibarətdir.
Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:
sitrus meyvəçiliyinin inkişaf etdirilməsi üzrə institusional tədbirlərin həyata keçirilməsi;
sitrusçuluq sahəsində standartların təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması;
sitrus meyvəçiliyi sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi;
sitrus meyvəçiliyi sahəsində infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması;
sitrus meyvəçiliyi sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqinin dəstəklənməsi;
sitrus meyvəçiliyi sahəsində yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinin təşviqi;
sitrus meyvə məhsulları üzrə idxalın əvəzlənməsi səviyyəsinin yüksəldilməsi;
sitrus meyvə məhsullarının ixracının dəstəklənməsi və təşviqi;
sitrus meyvəçiliyi sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik ailə kəndli və fermer təsərrüfatlarının könüllülük
əsasında kooperasiyasının təşviqi. (1)
Nəticə
Dövlət proqramlarında sitrus meyvəçiliyin inkişaf etdirilməsi məqsədiylə tədbirlər həyata keçirilmişdir. Əkin
sahələri artırılmış 2000-ci ildə 1700 hektarda sitrus bitkiləri əkilmişdisə, hazırda 5000 hektara çatdırılmışdır.
Lakin əvvəlki illərə nisbətən məhsuldarlıq aşağıdır. Dağətəyi ərazilərdə, yamaclarda terras üsulu ilə sitrus
bağlarının salınır. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara dövlət tərəfindən dəstək verilir. Fermerlər
torpaq vergisindən başqa bütün vergilərdən azad olunublar. Dövlət xətti ilə Azərbaycana 2017-ci ildə10 min
texnika gətirilib. Fermerlərə subsidiyalar verilir. Güzəştli şərtlərlə kreditlər verilir. Yanacağın, gübrənin böyük
hissəsi dövlət tərəfindən təmin edilir, metodik tövsiyələr verilir. Sitrus meyvəçiliyinin intensiv inkişafı ilə bağlı
dövlət tərəfindən ciddi addımlar atılır. Buna baxmayaraq sitrus meyvələrinə tələbat tam ödənilmir.
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GƏNCƏ BEYNƏLXALQ HAVA LIMANINDA TEMPERATUR REJİMİNİN TƏHLİLİ
Açar sözlər: iqlim, temperatur,tendensiya,norma,statistik
Temperature analysis at Ganja International Airport
Summary
The temperature regime of Ganja International Airport is formed under the influence of the characteristics of
the surface cover, air masses entering the area, local factors. As we know, the relief of the area is the main factor
influencing the territorial differentiation of all elements of the climate, as well as the natural landscape. The relief
factor also plays an important role in the formation of the temperature regime and the presence of temperature
differences in the area.
Giriş
Səth örtüyünün xüsusiyyətləri, əraziyə daxil olan hava kütlələri, yerli amillərin təsiri ilə Gəncə beynəlxalq
hava limanının temperatur rejimi formalaşır. Bildiyimiz kimi ərazinin relyefi iqlimin bütün elementlərinin,
həmçinin təbii landşaftın ərazi differensiyasına təsir göstərən ən başlıca amildir. Temperatur rejiminin
formalaşmasında, ərazidə temperatur fərqlərinin olmasında da relyef amili mühüm yer tutur.
Relyef amilinin təsiri ilə dağlıq və dağətəyi ərazilərdə relyefin təzadlığına uyğun olaraq temperatur təzadlığı
yaranır. Düzənlik ərazilər də relyef amilinin təsiri ilə temperatur şəraitinə görə bir-birindən kəskin fərqlənir.
Günəş radiasiyası, atmosfer sirkulyasiyası və yer səthinin müxtəlifliyi ilə Gəncə beynəlxalq hava limanı
ərazisinin termik rejimi müəyyən olunur. Relyefdən asılı olaraq şimaldan soyuq hava kütlələri və cənubdan isti
hava kütlələrinin qarşısı dağ silsilələri ilə alındığı üçün bu hava kütlələri birbaşa əraziyə daxil ola bilmir.
Gəncə beynəlxalq hava limanı ərazisi subtropik qurşağın kontinental bölməsinə keçiddə yerləşir. Buna görə
də günəşli günlərin sayı il ərzində çox olur.
Atmosferin fiziki xarakteristikaları, havanın temperaturu hava gəmilərinin enmə və qalxma mərhələlərində
sürət və qaçış məsafəsinə təsir göstərir. Əgər havanın temperaturu qalxarsa hava gəmilərinin qalxma zamanı
sürətinin artırılması tələb edilir. Yerdən ayrılma sürətini dəyişdikdə bu hava gəmilərinin yerdə qaçış və qalxma
məsafəsinin də dəyişməsinə gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, hava gəmilərinin sürət yığması üçün ən əlverişli şərait
tropopauza və aşağı stratosferdə mövcud olan aşağı temperatur sahələridir. Havanın temperaturunun müsbət
dəyişməsi ilə havanın sıxlığı azalır. Bu zaman mühərrikin dartı gücü azalır, qalxma sürəti artır, təyyarənin qaçış
məsafəsi də artır. Əgər havanın temperaturu 100C artarsa, qaçış məsafəsi 7-13% artar. Hesablamalara əsasən deyə
bilərik ki, temperaturun 300C dəyişməsi bir saatlıq yanacaq sərfinin 5-6%-ə qədər dəyişməsinə səbəb olur.
Temperatur 50C aşağı düşdükdə isə maksimal sürətin 1% artmasına gətirib çıxarır. Standart atmosferdə yüksəkliyə
doğru temperatur azalır. Buna görə də 11 km hündürlükdə maksimal sürətin qiyməti sıfır səviyyə ilə müqayisədə
artır. Temperatur artdıqda maksimal sürət azalır. Mühərrikin mövcud dartı qüvvəsi ilə hava gəmilərinin maksimal
şaquli sürətləri təyin olunur. Temperatur rejimi mühərrikin dartı qüvvəsinə də təsir göstərir.
Temperaturun standart temperaturdan müsbət meyilliyi ilə maksimal şaquli sürət azalır. Havanın
temperaturunun 100C artması zamanı maksimal şaquli sürət 10-20% aşağı düşür. Buna görə də mülki aviasiyada
hava gəmilərinin uçuşları hündürlüyün yığılmasının optimal sürətində həyata keçirilir. “Баранов А.М.,
Белоусова Л.Ю., Лещенко Г.П. Авиационная метеорология и метеорологическое обеспечение полётов. –
М.: Транспорт, 1993.”
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Aşağıdakı şəkildə 2005-2019-cu illər üzrə Gəncə hava limanı ərazisində yanvar ayının orta temperaturunun
tendensiyası göstərilmişdir.
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Şəkil 1. Gəncə beynəlxalq hava limanında yanvar ayının orta temperaturunun tendensiyası (°C).
Şəkil 1-dən aydın şəkildə görünür ki, yanvar ayının orta temperaturunun tendensiyası artandır.
Baxılan statistik dövr ərzində ilin isti dövründə, iyun ayında havanın ən yüksək orta temperaturu 2015-ci ildə
26.9°C müşahidə edilmişdir. İyun ayında ən aşağı orta temperatur iyun ayının çoxillik iqlim normasına yaxın
(22.2°C) olmaqla 2005-ci ildə 22.4°C olmuşdur. Hava limanı ərazisində iyun ayı üzrə çoxillik temperatur norması
22.2°C-dir. 2005-2019-ci illər üçün iyun ayının orta temperaturu 24.4°C qeydə alınmışdır. Iyun ayında da eynilə
yanvar ayında olduğu kimi hava limanı ərazisində orta temperatur çoxillik iqlim norması ilə müqayisədə 2.2°C
yüksəkdir. Şəkil 2-də Gəncə beynəlxalq hava limanı ərazisində 2005-2019-cu illər üzrə iyun ayıının orta
temperaturunun tendensiyası göstərilmişdir.
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Şəkil 2. Gəncə beynəlxalq hava limanında iyun ayının orta temperaturunun tendensiyası (°C).
Trend əyrisindən göründüyü kimi qlobal iqlim dəyişmələri fonunda Gəncə beynəlxalq hava limanında iyun
ayının orta temperaturunun tendensiyası qismən də olsa, artandır. Lakin bu artım yanvar ayında daha yüksəkdir.
Ümumilikdə deyə bilərik ki, Gəncə hava limanı ərazisində təhlil edilən statistik dövr üçün havanın orta illik
temperaturunun çoxillik iqlim norması ilə müqayisədə ən yüksək temperatur artımı (2.2°C) yanvar və iyun
aylarında müşahidə edilmişdir. Noyabr ayında isə çoxillik iqlim norması ilə müqayisədə ən aşağı fərq qeydə
alınmışdır (0.5°C). Orta illik göstəricinin çoxillik iqlim norması ilə fərqi isə artaraq 1.3°C olmuşdur.
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Şəkil 3. Gəncə beynəlxalq hava limanında 2005-2018-ci illər üzrə orta temperaturunun çoxillik iqlim
norması (1961-1990) ilə müqayisəsi (°C).
Ərazinin termik ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində ərazi üzrə mütləq maksimum və minimum
temperaturların statistik göstəricilərinin təhlili olduqca əhəmiyyətlidir.
2005-2018-ci illər üzrə Gəncə hava limanında mütləq maksimum temperatur 2014-cü ildə müşahidə
edilmişdir. Belə ki, bu zaman avqust ayında mütləq maksimum temperatur 41.3°C olmaqla qeydə alınmışdır.
Ayrı-ayrı aylar üzrə isə mütləq maksimum temperatur baxılan statistik dövr ərzində yanvar ayında 21.0°C,
fevralda 21.3°C, mart ayında 28.0°C, aprel ayında 31.0°C, may ayında 35°C, iyun ayında 39.1°C, iyulda 39.5°C,
avqust ayında 41.3°C, sentyabrda 39.0°C, oktyabr ayında 33.1°C, noyabr ayında 25.6°C və dekabr ayında isə
22.0°C olmuşdur. Şəkil 8-də də Gəncə hava limanı ərazisində 2005-2018-ci illər üzrə mütləq maksimum hava
temperaturunun çoxillik iqlim norması (1961-1990) ilə müqayisəsi (°C) təsvir edilmişdir. ”...Gəncə aeroportunun
elektron formada arxiv məlumatları.”
Gəncə ərazisində il ərzində havanın orta temperaturu 14,4 C0 təşkil edir ki, bu da orta coxillik temperatur
gostericisindən 1,3 C0 yuxarıdır.
Temperatur rejiminin təhlili zamanı aşağıdakı göstəricilərindən istifadə edilmişdir :
• Aylar üzrə mütləq temperatur minimumları;
• Aylar üzrə temperaturun mütləq maksimumu;
• Orta Aylıq temperatur;
• İllik minimal və max temperatur
Məqalədə statistik məlumatlar olaraq 2002-ci ildən 2019-cu ilə qədər olan dövrdə elektron arxiv bazası
əsasında iqlim xüsusiyyətlərinə dair ilkin məlumatlardan istifadə edilmişdir. Orta çoxillik temperatur göstəriciləri
trendi şəkil 4 də verilmişdir. Şəkil 4-də göründüyü kimi Gəncə ərazisində o cümlədən aeroport ərazisində orta illik
tempertaturların çoxillik normaya nisbətən 1.3 dərəcə artması müşahidə edilir. Müşahidə dövründə isti il 2010-cu
il hesab olunur.
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Şəkil 4. Gəncə beynəlxalq hava limanında havanın orta çoxillik temperaturu
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Şəkil 5-də Gəncə aeroport erazisində orta aylıq minimal və maximal temperaturların gedişi verilmişdir.
Xətlərin yuxarı və aşağı kənarları maksimum və minimum temperaturları, nöqtələr isə orta aylıq temperaturları
əks etdirilir. Şəkildən göründüyü kimi maksimum temperatur avqust ayında, ən aşağı temperatur isə dekabr və
yanvar aylarında müşahidə edilir.

Şəkil 5. Gəncə beynəlxalq hava limanında minimum, maksimum və havanın orta temperaturu, °C.
Gəncə beynəlxalq hava limanında orta çoxillik temperatur 14.60 C təşkil edir. Gəncə Beynəlxalq Hava
Limanında 2002-2019-cu illər ərzində havanın mütləq maksimum temperaturu 41.30 C, havanın mütləq minimum
temperatur isə -120 C təşkil etmişdir. Müasir iqlim dəyişmələrinin regional təsirləri Azərbaycan ərazisində o
cümlədən Gəncə aeroportu ərazisində də orta çoxillik temperaturların artmasını göstərir. “...2. Hüseynov N.Ş.,
Məlikov B.M., Hacıyev A.X., Məmmədova H.V. Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Aeroportlarında
temperatur rejiminin təhlili. Milli Aviaisya Akademiyasının Elmi Məcmuələri №2, 2013”.
Nəticə
“Gəncə beynəlxalq hava limanında temperatur rejiminin təhlili” mövzusunda buraxılış işi yazılarkən aşağıdakı
nəticələr əldə edilmişdir:
1. Gəncə beynəlxalq hava limanının qısa coğrafi səciyyəsi təhlil edilmişdir.
2. Hava limanı ərazisində 2005-2019-cu illər ərzində havanın orta və ekstremal temperaturları iqlim norması
ilə müqayisəli təhlil edilmişdir. Təhlil edilən dövrün orta temperaturu 14.7°C, iqlim normasının orta temperaturu
isə 13.4°C təşkil etmişdir. Statistik göstəricilərin müqayisəli təhlilindən aydın olur ki, havanın orta temperaturu
1.3°C yüksəlmişdir.
3. Gəncə beynəlxalq hava limanında 2005-2018-ci illər üzrə orta temperaturunun çoxillik iqlim norması
(1961-1990) ilə müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir.
Ədəbiyyat
1. 1.Gəncə aeroportunun elektron formada arxiv məlumatları.
2. Hüseynov N.Ş., Məlikov B.M., Hacıyev A.X., Məmmədova H.V. Azərbaycan Respublikasının
Beynəlxalq Aeroportlarında temperatur rejiminin təhlili. Milli Aviaisya Akademiyasının Elmi
Məcmuələri №2, 2013.
3. Баранов А.М., Белоусова Л.Ю., Лещенко Г.П. Авиационная метеорология и метеорологическое
обеспечение полётов. – М.: Транспорт, 1993.
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