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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ ƏDALƏT MƏSƏLƏSİ 

 

Açar sözlər: dövlət, intibahına, humanizm, mənəvi kamillik, insanpərvərlik, şahlıq, xeyirxahlıq, ədalət  

 

The problem of justice in the works of Nizami Gancavi 

Summary 

The article discusses the creation of the image of a cust ruler in the “Khamsa” of Nizami Gancavi in the 12th 

century, who made an invaluable contribution to the revival of Azerbaican, including world culture. It also 

discusses the development of the ideas of statehood from the perspective of humanism and the important 

achievements of Azerbaican’s socio-philosophical thought. At the same time, in all his works, the great thinker 

focused his attention on the problem of moral perfection, hard work and philanthropy. In addition to other high 

moral qualities, he drew attention to the problem of a cust ruler and an ideal political structure. For him, the main 

features of a cust ruler are decency and humanism. According to Nizami, virtue is the one who serves his people 

and on this basis, he called the rulers of his time to custice. He believed that, in a conscious human society, the 

main task of the state and its leader is to ensure public confidence in the authorities and restore custice. According 

to the poet, oppression should not be included in the sphere of the state, otherwise the prosperity of such a state 

will not last long. 

Key words: state, renaissance, humanism, spiritual perfection, humanity, sovereignty, kindness, custice 

 

XII əsr Azərbaycan mədəniyyətinin intibahına dəlalət edən ən böyük nailiyyətlərdən biri, dünya hikmət 

xəzinəsinin əvəzolunmaz töhfələrindən hesab edilən poetik fəlsəfənin təşəkkül tapmasıdır. Bu dövr «Azərbaycan 

Renessansının önündə Nizami Gəncəvi gedirdi» (1, 56). Özünün ölməz dahi «Xəmsə»sində ədalətli hökmdar 

obrazını yaratmaqla Nizami Gəncəvi dövlətçilik ideyalarının humanizm müstəvisində təşəkkülünə rəvac vermişdi. 

Bu da, əlbəttə ki, Azərbaycan ictimai-fəlsəfi fikrinin mühüm nailiyyətlərindən hesab olunur. 

Ümumiyyətlə, tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti «müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif rənglərlə 

təzahür etmiş renessansların ümumi məzmununu, əsas mündəricəsini onun humanizmində görürlər» (3, 13). Belə 

ki, renessans filosofları, ədibləri, rəssamları dini və dünyəvi məsələlərin müzakirəsində həmişə insan problemini 

ortaya atır, onun kamil gözəlliyini əks etdirməyə çalışır, insan üzərində dinin, dövlətin ağalığını rədd edir, 

haqsızlığı, zülmü qamçılayır, azadlığı insanın təbii hüquqlarından sayırdılar. 

XII  əsr Azərbaycan poeziyasındakı humanizm ideyaları diqqəti xüsusilə cəlb edir. Bu dövr ədəbiyyatın 

mərkəzində insan, onun ətraf aləmlə ünsiyyəti, mühit və insan, cəmiyyət və insan problemi dairəsində insani 

gözəlliklərin, xeyirxahlığın, qayğıkeşliyin və i.a. tərənnün edilməsi səciyyəvi haldır. «Mücirəddin Beyləqani, 

Fələki Şirvani, Məhsəti, Xaqani, Nizami şeiri öz ilkin istiqamətini bu məhvərdən alır və buraya da qayıdır, bu 

estetik anlayışda mərkəzləşir. Lakin əlbəttə ki, müxtəlif yollarla» (1, 48).  

Sələfi Xaqanidən zəmanəyə qarşı «üsyankar ruhu» əxz etmiş böyük Nizami (80,55) orta əsr Azərbaycan 

fəlsəfi poeziyasının ən yüksək zirvəsinə qalxa bilmiş, Azərbaycan renessansının önündə getməyə müvəffəq ola 

bilmişdir. Nizamişünaslar çox haqlı olaraq dahi mütəfəkkir şairi nəinki orta əsr Azərbaycanın, həm də bütün 

müsəlman Şərqinin ən böyük, həm də həmişə yaşar nümayəndəsi hesab edirlər.   

Böyük mütəfəkkir bütün əsərlərində mənəvi kamillik, əməksevərlik, insanpərvərlik və başqa yüksək əxlaqi 

keyfiyyətlərlə yanaşı ən çox ədalətli hökmdar və ideal siyasi quruluş üzərində dayanmışdır.  Şahlığın nüvəsini 

ədəbdə, adillik nişanəsini xeyirxahlıqda, ən böyük xəzinəni xalqa xidmətdə görən mütəfəkkir şair dövrünün 

hökmdarlarını ədalətə  səsləyirdi.  

Dünyada zülm etmək qoçaqlıq deyil, 

Rəiyyət bəsləmək çox yaxşıdır bil (5, 317) 

Bütün əsərlərində əməkçi insanların arzu və istəklərinin ifadəçisi kimi çıxış edən Nizami feodal cəmiyyətinin 

əsas nöqsanı və bəlalarının səbəbini ədalətsizliyə, zorakılığa, zülmə, qarətə rəvac verən hökmdarların, onların 
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məmurlarının xarakterində görür, öz tənqidini müasiri olduğu cəmiyyətin qayda-qanunlarına qarşı çevirir, sosial 

ədalətsizliyi və amansız istismarı cəsarətlə tənqid edirdi (6, 97-98). 

Nizamiyə görə şüurlu insan cəmiyyətində dövlətin və onun başçısının əsas işi, varlıqlarının hikməti ictimai 

asayişi təmin etmək və ədaləti bərpa etməkdir.  Şairə görə dövlət anlayışı ilə zülm bir araya sığmaz; əks təqdirdə 

dövlət çox yaşaya bilməz (6, 316-317). 

Mütəfəkkir şairin əsas qayələrindən biri ideal hökmdar surəti yaratmaq olduğundan o, bütün əsərlərində həm 

mifik və həm də real hökmdarların surətlərini canlandırmış və demək olar ki, öz ideal hökmdarlarının 

əksəriyyətini Azərbaycandan seçmişdir. Müəllifin «Xosrov əv Şirin» əsərindəki Məhin Banu və Şirin,  

«İskəndərnamə»dəki Nüşabə öz təxəyyülünün məhsuludursa, əsərlərini ithaf edib bağışladığı Atabəy Məhəmməd 

Cahan Pəhləvan, Qızıl Arslan, Axsitan və s. real tarixi şəxsiyyətlərdir. 

Nizami bütün yaradıcılığı boyu hökmdarları ədalətli olmağa, böyük filosofların məsləhətlərinə daim əməl 

etməyə səsləmişdir (6, 119-129). 

Dahi mütəfəkkir əsərlərində mərkəzləşmiş dövlətçilik ideyasını irəli sürərək xalq deyimləri ilə bunu 

əsaslandırmış və göstərmişdir ki: 

Yüz şah olmaqdansa xoşdur bir nəfər 

Yağış çox yağarsa ziyanlıq verər (6, 172). 

Şairə görə hər bir dövlətin uzunömürlü olmasını  şərtləndirən ən mühüm amillərdən biri də məhz ağıllı 

siyasətdir. Xarici siyasətlə yanaşı dövləti mətin edən həm də daxili siyasət, özünün dediyi kimi «xalq siyasətidir». 

Dahi şair ədalətli monarx idealını hökmdar Şirinin şəxsində cəmləşdirmişdir. Şairin hökmdar Şirini ideal 

hökmdar üçün zəruri olan bütün keyfiyyətlərə malikdir. Şirin ədalətlidir, humanistdir, xalqını sevir və ona daim 

qayğı göstərir. Onun idarəçiliyi sayəsində  ölkədə bolluq yaranır, ölkə gözəl və abad bir guşəyə çevrilir, dövlətdə  

sülh yaranır, insanlar arasında düşmənçilik aradan qalxır. Xalq öz ədalətli şahını  sevir və onunla fəxr edir. Buna 

görə də Nizami dövrünün hökmdarlarına dərs olsun deyə Şirinin şahlığını yüksək qiymətləndirir.  

Şirinin əlinə çatanda şahlıq 

Ölkədən hər yana yayıldı işıq. 

…Qorxurdu fikrinin  dağınıq çağı 

Pozulsun saldığı ədalət bağı (5, 160). 

Nizami «Xosrov və Şirin» əsərində  hiyləgər və qəddar müstəbid olan Xosrovu Şirinin təsiri ilə müdrik 

hökmdara çevirir. Şair bütün əsərlərində olduğu kimi bu əsərdə də özünün dövlət və dövlətçiliklə bağlı fəlsəfi 

fikirlərini irəli sürərkən əqlə, zəkaya həmişə üstünlük verir. 

Əsərlərinin təhlilindən aydın görünür ki, böyük mütəfəkkir şair öz dövrünün müstəqil Azərbaycan dövlətləri 

olan Atabəylər və Şirvanşahlar dövlətləri ilə qürur duymuş, onların hökmdarlarını fəxrlə mədh etmiş, yeri 

gəldikcə dövlətin idarə olunmasında onlara öz dəyərli məsləhətlərini verməklə özünün və xalqının görmək istədiyi 

ideal hökmdar surətləri yaratmışdır. Bu haqda «Xəmsə»dən istənilən qədər nümunələr göstərmək olar. 

Əlamətdar haldır ki, böyük Nizaminin dövlətçiliklə bağlı dərin fəlsəfi düşüncələri millilik ruhu ilə 

yoğrulmuşdur. Öz türklüyü ilə daim fəxr edən böyük mütəfəkkir türk hakimiyyətini ədalətin simvolu hesab edir. 

Səlcuq İmperatorluğunun dağılmasında müstəsna rol oynayan, gününü eyş-işrətə sərf edərək keçirən,  məmur və 

darğalarının ölkədə özbaşınalıqlar törədən, xalqa zülm edən Sultan Səncəri etnik cəhətdən Türk olsa da, onu Türk 

yox, «yağmaçı hindu» adlandırır, təqribən iki yüz illik, nəhəng bir Türk imperatorluğunun  parçalanmasını ürək 

ağrısı ilə qələmə alır:  

 

Dağ kimi ucalmışdı bir zaman Türk dövləti 

Sarmışdı məmələkəti ədaləti, şəfqəti. 

Sən yıxdın o şöhrəti, batıb getdi o ad-san, 

Demək, sən Türk deyilsən, yağması bir hindusan. 

…Qalx, ey dərdli Nizami, bu dünyanı qucaqla, 

Ürəklər qana döndü, elə sən də qan ağla (7, 111-112). 

 

Böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəvi  intibah mədəniyyətimizin zirvəsidirsə, onun zəngin yaradıcılığının zirvəsi, 

əzəmətli və ləyaqətli yekunu, özünə dünya şöhrəti qazandırmış «İskəndərnamə» əsəridir. Özünəqədərki bütün 

Şərq və Yunanıstan tarixini, elmi-fəlsəfi və dini irsini, görkəmli filosofların, hökmdarların, sərkərdələrin həyat və 

fəaliyyətini dərindən öyrənən böyük filosof-şair bütün yaradıcılığı boyu onu daim düşündürən ictimai-siyasi həyat 

həqiqətlərini araşdırmış, insan və cəmiyyət münasibətlərini öz fəlsəfi konsepsiyası əsasında aydınlaşdırmağa səy 

göstərmiş,  bu ictimai problemlərlə bağlı suallara cavab tapmağa çalışmışdır. 

Dahi şair bütün əsərlərində olduğu kimi «İskəndərnamə» əsərində də feodal cəmiyyətində müşahidə etdiyi 

ictimai və mənəvi nöqsanları ifşa edərək, onları hansı yollarla aradan qaldırmaq haqqında düşünmüş, feodal 
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hakimlərə təsir göstərmək və onları ədalətə çağırmaq istəmişdir. Nizaminin elmi-fəlsəfi dünyagörüşünün ən 

böyük qələbəsi ondadır ki, onun yaratdığı ədalətli hökmdar yalnız qılıncla, şəxsi şücaəti ilə deyil, elmlə, ağılla, 

zəka ilə qalib gəlir. İskəndər həmişə öz ətrafına alimləri, filosofları toplayır, müxtəlif dillərdə olan kitabları 

yunancaya tərcümə etdirir, elmə qiymət verir, alimi, filosofu hamıdan üstün tutur. 
 

…Ağıl hər bir sirrə yol tapsın deyə, 

…Belə qərar verdi: yanında ancaq 

Hər kəs öz elmiylə bir yer tutacaq. 

Hamı elmə, fənnə elədi rəğbət, 

Çünki elmə təşviq edirdi dövlət (6, 36-37). 
 

«İskəndərnamə»də biz həm də Nizaminin dövlətçilik ideyalarının təkamülünün də şahidi oluruq. Belə ki, o, 

bütün ömrü boyu ümid bəslədiyi «ədalətli şah», «ideal hökmdar» konsepsiyasından getdikcə əl çəkir və əsərin 

ikinci hissəsi «İqbalnamə»də İskəndəri artıq ideal cəmiyyətə, «xoşbəxtlər ölkəsinə» aparıb çıxarır və bununla da 

demək istəyir ki, bəşər cəmiyyyətinin səadət dolu gələcəyi ədalətli şah konsepsiyası ilə deyil, ancaq maddi və 

mənəvi azadlıq ideyaları ilə  bağlıdır. Dahi mütəfəkkirin təsvir etdiyi «xoşbəxtlər ölkəsində» düzlük və bərabərlik 

hökm sürür, heç kəs yalan danışmır, acizlərə, dara düşənlərə kömək göstərilir. Bu ölkədə hamının varı bərabərdir, 

bütün mallar bərabər bölünür, heç kəs heç kəsdən artıq deyil, heç kəs ağlayana gülmür, heç kim oğurluq etmir, 

qapılara qıfıl vurulmur, mal-davar gözətçisiz otlayır. Bu ölkədə heç kəs pis yola çəkilmir, fitnə-fəsad axtarılmır, 

qan tökülmür, dərdlinin dərdinə şərik çıxılır, qızıla, gümüşə heç kəs aldanmır və s. və i.a.   

Nizami tədqiqatçılarından bəziləri haqlı olaraq belə bir nəzəri fikir irəli sürmüşlər ki: «Nizaminin kamil 

cəmiyyət nəzəriyyəsi fantastik uzaqgörənliyin məhsulu, şair dühasının qeyri-adi tapıntısı deyil. Bu nəzəriyyə Şərq 

və dünya ictimai-fəlsəfi fikir tarixinin ideal cəmiyyət haqqındakı nəzəriyyələr zəncirində bir həlqədır. XII əsrə 

qədər tarixən mövcud olan bu və ya digər dərəcədə utopik ideala yaxınlaşan, müvəqqəti də olsa ömür sürmüş 

demokratik dövlətlərin qanunauyğun davamıdır» (4, 11-12). Bu sözlərin müəllifi görkəmli alim Zümrüd 

Quluzadə «Nizamişünaslıq»da ilk dəfə olaraq Nizaminin irəli sürdüyü ideal cəmiyyət haqqındakı fikirlərini tarixi 

faktlara əsaslanaraq Nizamidən qabaq da mövcud olduğunu göstərir. Belə ki, Z.Quluzadə bu məsələ ilə bağlı 

yazır: «İdeal şəhər və cəmiyyət haqda həm qədim dövr, həm də orta əsr Şərqinin abidələrində müxtəlif 

təsəvvürlərə təsadüf edirik. Yaxın və Orta Şərqdə böyük şöhrət tapmış IX əsr alim və filosofu Fərabinin 

«Xeyirxah şəhər» əsərində hətta ideal şəhərlərin müəyyən təsnifatı belə verilir…  Tarixdən məlumdur ki,  kəskin 

sinfi mübarizə nəticəsində xalq kütlələrinin gücünə əsaslanaraq, Şərqdə ideal dövlətləri  bu və ya digər dərəcədə 

xatırladan demokratik qərmətilər, ismaililər (bunlardan da qabaq məzdəkilər, xürrəmilər - R.Ə.) dövlətləri 

mövcud olub, bunlar və xüsusən Beyləqanda, XI əsrdə kəskin sinfi mübarizə nəticəsində müvəqqəti də olsa 

yaranan xalq hakimiyyəti, sözsüz ki, Nizaminin ideal cəmiyyət nəzəriyyəsini qidalandıran real zəmin idi» (4, 11). 

Dahi mütəfəkkir şair bütün yaradıcılığında olduğu kimi bu möhtəşəm əsərində də Vətəni Azərbaycanı və 

mənsub olduğu türk soyunu unutmamış, hətta böyük imperiyaları diz çökdürən İskəndəri Azərbaycanın qadın 

hökmdarı Nüşabə qarşısında aciz duruma düşürmüşdür. Nüşabə mütəfəkkirin «Xosrov və Şirin» poemasındakı 

Məhinbanu və Şirin surətlərinin davamıdır. Burada da «Nizami İskəndəri öz doğma yurdu Azərbaycana gətirmək 

üçün bilərəkdən tarixi anaxronizmə yol verir» (2, 11). 
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On medium valence in the uzbek language 

Summary 
This work examines the types of valence in the Uzbek language. The verb - predicate, on the basis of its 

valence, at the request of communication, accepts its actants, realizing the semes that make up its semantics. 

An actant of a certain valency is considered a specific member of the sentence. Thus, valency is the 

intersection of grammar and vocabulary, syntax and semantics. It is for this reason that it is considered from 

two points of view, studied by dividing it into two types: semantic valence and syntactic valence. But in the 

Uzbek language there are other types of valence, for the Uzbek language, being an agglutinative language, 

like other Turkic languages, has a peculiar structure and semantics. 

Key words: valency, semantics, compatibility, actant, predicate, sentence model, semantic valency, syntactic 

valency, valency of the grammatical form of a word, mediated valence  

 

Введение 

Теория валентности является одной из ведущих в современном языкознании. Она появилась в 

связи с изучением, исследованием семантико-синтаксической и функциональной активности слов в 

речи. Изучение слова в речи, его сочетаемостных возможностей, составление семантических синтагм 

для раскрытия лексической семантики-все это легло в основу теории валентности (1-88). Валентность 

слова как субстанциально-семантический факт связана со значением слова и реализацией его 

значения в конструкциях предложения. В этом отношении характерно мнение С.Д.Кацнельсона, 

который в конце 40-х годов ввел в языкознание понятие валентности. “Валентность – свойство слова, 

осуществление синтаксического отношения слова с другими словами на основе своего значения” (1). 

Иными словами, “в теории валентности обозначаются особенности определенного слова соединять в 

себе одно, два или больше слов” (1). 

Объективность и научно-практическая значимость теории валентности определяется лексико-

семантическим потенциалом слова. Семантика, являющаяся «душой», «духом» слова, обеспечивает 

его соединение, сочетание с другими словами. (2). Словосочетания, предложения как единицы речи 

должны рассматриваться через семантическую возможность слов соединяться в речи с другими 

ловами как отношение валентности, что подчеркивает большое научно-теоретическое значение 

теории валентности для языкознания. 

Таким образом, валентность оценивается при субстанциональном подходе к слову, как внутренняя 

возможность слова быть распространенным в речи, как определенная семантико-синтаксическая 

особенность, присущая слову. 

И словосочетания, и предложения непосредственно связаны с валентностью слова. Следует 

учитывать, что соединение слов в речи не абсолютное явление, а относительное, т.к. слова 

соединяются в предложении не со всяким словом, предусмотренным грамматической моделью, а 

лишь с некоторыми из них” (1). Возможность соединения слов между собой ограничена, что 

находится в зависимости от семантической потенции каждого слова. Точнее, валентность существует 

на основании лексического смысла слова (3), т.е. слово имеет валентность на основании логических 

сем лексического значения. Если сказуемое в предложении выражено глаголом, то валентность 

предиката определяет модель предложения (4).  
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Из сказанного следует, что всякая синтаксическая связь должна рассматриваться как 

реализованная валентность, которую определяет валентность глагола в функции предиката. В речи 

семантика одного слова, чаще всего глагола, вступает во взаимоотношения с семантическим 

составом всего предложения.  

Термин «валентность» происходит от латинского слова «vаlentia», что означает «сила», 

«потенциал». Хотя валентность признается многими учеными как возможность взаимосвязи 

языковых единиц, но в лингвистике одно и то же понятие интерпретируется по-разному. В частности, 

И.Г.Ольшанский рассматривает валентность как возможность языковых явлений и утверждает, что 

соединение является синтагматическим выражением валентности (5). С.Д.Кацнельсон трактует 

“валентность” и “сочетаемость” как синонимы (1). В.Г.Адмони использует термин «комбинация» в 

русском языке, чтобы подчеркнуть, что «необходимое сочетание уровней и форм слов» играет 

важную роль в формировании общих синтаксических единиц (6). Б.А.Абрамов признает термин 

«валентность» характеристикой любого числа участников и называет их семантические свойства 

«возможностью семантического отбора». (7). И.Эрбен приравнивает термин «Wertigkeit» 

(возможность) к термину «Valenz» (валентность) (8). В своих ранних работах Г.Хельбиг под 

термином «валентность» понимает количество актантов глагола, определяет морфологическую и 

семантическую среду глагола термином «дистрибуция» и предлагает называть возможность 

присоединения частей речи к другим частям речи «возможность присоединения» (Fügüngs - 

потенция) (9).  

 

Об опосредованной валентности в узбекском языке 

Как было выше подчеркнуто, валентность существует на основе лексического значения слова. 

Точнее, лексическое значение слова приобретает валентность пропорционально тому, какую 

логическую семантику оно имеет. Если часть речи является глаголом, его валентность, то есть 

сказуемое предложения, определяет модель предложения. Именно поэтому М.Д.Степанова пишет, 

что «... глагол - основа предложения, от него зависят все остальные его члены и даже подлежащее» 

(3-14). Г.Хельбиг также в своей специальной статье проанализировал, что валентность основана на 

семантике слова, а модель предложения зависит от валентности. Значить, любую синтаксическую 

связь следует рассматривать как реализованную валентность. То есть формирование синтаксических 

отношений определяется валентностью. В речи семантика конкретного слова, скорее глагола, 

взаимодействует со семантической структурой всего предложения. Такова природа речи. 

Глагол – сказуемое на основе своей валентности принимает свои собственные актанты в 

зависимости от ситуации. Т.е. здесь проявляются семы в семантике глагола. Актанты, с другой 

стороны, служат определенной частью речи. Актант определенной валентности - это также 

определенная часть речи. Таким образом, валентность рассматривается с двух точек зрения и 

изучается по двум типам: 1) семантическая валентность; 2) синтаксическая валентность. 

Семантическая валентность основана на логической семе семантики слова. Эта сема согласуется с 

логической семой значения другого слова. Следовательно, слово сочетается со словом с семантикой 

которого совпадает его семантика. Эта считается его семантической валентностью. В связи с этим Г. 

Хельбиг пишет, что «семантическая валентность основывается на сочетание значений отдельных 

сем» (4). Здесь необходимо отдельно упомянуть возможности глаголов. Глагол может не только 

показывать действие, но и предварительно указать всех исполнителей и участников этого действия, 

прошедшее действие и всю ситуацию. Эта возможность глагола интерпретируется как его 

семантическая валентность (10-14). Ю.Д.Апресян в своей книге «Лексическая семантика. 

Синонимические средства языка» широко осветил вопросы семантической валентности. Он выделяет 

25 типов семантической валентности (11).  

В.А.Каримджанова же, размышляя о семантике составных глаголов, указывает, что для сочетания 

с глаголом слова должно иметь с ним общую сему, т.е.классему, или же семаническая валентность 

другого актанта должна совпадать с семантической валентности глагола (12). То есть в логических 

семантических валентностях принимаются определенные контекстные партнеры с определенными 

семантическими характеристиками, а контекстные партнеры с другими семантическими 

характеристиками не «распознаются». Семантическая, то есть семантическая структура валентности - 

это структура мышления, такая как предикат и его аргументы, выраженная в терминах формальной 

логики. Следует отметить, что, говоря о логической семантике слова, мы имеем в виду только его 

денотативную семантику. Они только создают семантическую валентность.  
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Семантическая валентность основывается на логических семах семантики слова. Эти семы 

согласуются с логическими семами значения другого слова, в результате у данного слова 

проявляютcя возможности сочетания с другим словом (на основании согласованных сем). Это 

считается его семантической валентностью. Г.Хельбиг писал: “Семантическая валентность 

основывается на скрещивании отдельных сем значения” (4). Здесь необходимо особо отметить 

валентностные потенции глагола. Глагол имеет возможность не только называть действие, но и 

указывать участников, исполнителей, а также содержит в имплицитном виде возможные 

обстоятельственные ситуации осуществления действия. Эти возможности глагола реализуются как 

его семантическая валентность” (4).
  

Необходимо подчеркнуть, что под логическими семами лексического значения слова мы 

понимаем только денотативные семы данного слова. Именно они образуют семантическую 

валентность. 

Итак, если всякая синтаксическая связь – это реализованная валентность, валентность можно 

анализировать и с точки зрения синтаксиса. Л.Теньер, основатель теории валентности, начинал свои 

исследования именно с этой позиции. Он считает, что в центре предложения находится глагол – 

сказуемое, а подлежащее не является главным членом предложения (13). Он распределяет 

валентности в таком порядке: подлежащее является первым, прямое дополнение - вторым, косвенное 

дополнение – третьим реализатором глагола – сказуемого. Теньер не включал другие члены 

предложения в валентности глагола – сказуемого. Если первоначально синтаксическая валентность 

трактовалась только как сочетаемость глагола с подлежащим и дополнением, то позднее круг 

“участников” значительно расширился за счет включения всех необходимых по смыслу добавлений к 

глаголу, в первую очередь – структурно обязательных обстоятельств. С точки зрения 

С.Д.Кацнельсона, возможность принятия определенного аффикса переходного глагола - это и есть 

формальная (синтаксическая) валентность (1).
 

В данных взглядах не учитывается семантико-

синтаксическая асимметрия членов предложения.  

Здесь существенным является предположение Бринкмана о том, что в процессе перехода между 

подлежащим и сказуемым устанавливается “тайная” связь, особенно проявляющаяся в том, что 

глагол–сказуемое, переходя в пассив, принимает функции подлежащего (14). Обмен функциями 

членов предложения происходит соответственно законам речи. Этот процесс наблюдается и в 

тюркских языках, особенно в узбекском. Исходя из этого, необходимо исследовать актант 

реализующей валентности, основанной на семантике глагола – сказуемого, а также внедрение 

актантов в синтаксические члены предложения. При этом мы разделяем точку зрения В. Бонцио, 

который не признаёт синтаксическую валентность, а считает, что существует лишь семантическая 

валентность (2).  

Г.Хельбиг указывает, что существует также и логическая валентность. “Логическая валентность, – 

пишет он, -это отношения понятий, не присущие языку (4). В данной валентности слова сочетаются 

не на основе сем, а на основании логики, то есть слова здесь сочетаются на основании логического 

восприятия. Например, в сочетаниях ich gehe, я пришел глаголы gеhen, пришел не имеют валентности, 

требующей 1 лица единственного числа. Понятно, что данные действия может исполнить человек, 

именно поэтому эти глаголы вступают в синтаксическую связь с местоимением 1 лица единственного 

числа (значит, логическая валентность для этих языков конкретно существует). По фактам же 

тюркских языков, в частности узбекского, логическую валентность доказать невозможно. Например, 

келдим в узбекском языке считается минимальной моделью предложения. Это слово и есть простое 

предложение с конкретным лицом -дим, (морфологическая форма сказуемого), указывающее на 

подлежащее в предложении. Подразумевается местоимение мен. С помощью данного аффикса мы 

можем реализовать, и валентность времени. Значит, на основе этого выявляется актант валентности 

времени. Эту валентность можно внедрить в залоги глагола. Семантика форм залогов глагола 

проявляет свою валентность в этом же глаголе. Из сказанного следует, что логическая валентность, 

открытая Г.Хельбигом и одобренная многими языковедами мира, присуща индо-европейским 

языкам, а в тюркских языках, в частности в узбекском, её нет. Вместо нее в тюркских языках 

существует валентность морфологической формы слова, т.е.по морфологической форме слова можно 

будет определить его валентность. Эта валентность присуща также хамитским языкам. 

Выше были отмечены виды валентности, основанные на семантике лексических единиц 

(семантическая валентность) и на семантике слова в коммуникации (валентность морфологической 

формы слова). Есть ещё один вид валентности слов, но основа этой валентности является 

проблематичной. Например, конструкции ўқиш учун мактабга бормоқ (идти в школу, чтобы учится) 
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или харид учун бозорга бормоқ (идти на рынок для покупок) правильны с точки зрения грамматики и 

логики. Но за счёт какой валентности глагола актанты сочетаются с глаголом? Очевидно, за счёт 

целевой валентности глагола, но в этой семантической валентности слова соединяются 

опосредственно. Рассмотрим этот процесс детально. Семы глагола бормоқ (идти) не образуют 

классему с семами слов ўқимоқ (учиться) и харид (покупка). Семы значения ўқимоқ (учиться) 

составляют получить образование; освоение, а семы смысла харид (покупка) – получить что-то, 

заплатив. Они не имеют ничего общего с семами глагола бормоқ (идти). В этих конструкциях глагол 

бормоқ (идти) также управляет словами мактаб (школа) и бозор (рынок). Слово бозор (рынок) 

обозначает место, где что-то продаётся и покупается; слово мактаб (школа) составляют семы 

место, где получают образование. Очевидно, что глагол бормоқ (идти) образует классему «место» 

со словами мактаб (школа) и бозор (рынок). Т.е. этот глагол на основании валентности места 

вступает в синтаксическую связь с актантами рынок и школа. Слово рынок образует классему с 

глаголом покупать, по семе что-то покупать; а слово школа образует классему со словом учиться 

по семе образование, и они на основании этого вступают в синтаксическую связь. Очевидно, что 

глагол бормоқ (идти) хотя и опосредованно управляет словом ўқимоқ (учиться), но сочетается с ним 

посредством слова мактаб (школа). Такая же ситуация - со словом харид (покупка). Глагол идти 

управляет словом покупка, но он состоит в семантической связи с этим словом при помощи слова 

рынок. Т.е. валентность глагола идти проявляется посредством актанта валентности места. Здесь 

валентность сочетается с аргументом, обозначающим цель только при посредничестве актанта места. 

Поэтому эти конструкции нельзя построить следующим образом: харид учун мактабга бордим 

(идти для покупок в школу) или ўқиш учун бозорга бордим (идти на рынок, чтобы учиться). Исходя 

из этого положения, данную валентность глагола следует назвать «опосредованной» т.к. она 

опирается на семантику актанта валентности места, т.е. при помощи его семантики сочетается с 

аргументом, который обозначает цель. Опосредованная валентность присуща не только тюркским 

языкам, но также и хамит – семитским языкам.  

 

Выводы 

Итак, валентность существует на основе лексического значения слова. Чем логичнее лексическое 

значение слова, тем больше у него валентностей по отношению к другим членам предложения. Среди 

валентностей, основанных на лексическом значении слова, есть валентности, которые основаны на 

семантике формы слова. Валентность имеют все слова, имеющие самостоятельное значение и даже 

имеющие вспомогательные значения. Особое значение имеет валентность глагола. Он будучи в 

функции предиката определяет модель предложения.  

Глагол – сказуемое на основе своей валентности принимает свои собственные актанты в 

зависимости от ситуации. Т.е. здесь проявляются семы в семантике глагола. Актанты, с другой 

стороны, служат определенной частью речи. Актант определенной валентности - это также 

определенная часть речи. Таким образом, валентность рассматривается с двух точек зрения и 

изучается по двум типам: 1) семантическая валентность; 2) синтаксическая валентность. Но в 

узбекском языке есть и другие виды валентности. Первым двум видам валентности в узбекском 

языкознании посвящено немало публикаций. Нами предпринята попытка определит и исследовать 

своеобразный вид валентности в узбекском языке – т.е. опосредованную валентность. 

Из выше сказанного следует, что в узбекском языке существуют следующие виды валентности:  

1) лексико-семантическая валентность;  

2) валентность грамматической (морфологической) формы слова; 

3) опосредованная валентность. 
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BALANSLAŞDIRILMIŞ YEMLƏNDİRMƏNİN HEYVANLARIN 

AZƏRBAYCAN TÖRƏMƏ QABİLİYYƏTİNƏ TƏSİRİ 

 

Açar sözlər: Balanslaşdırılmış yem, genotip, erkək, törəmə, böyümə, dəyişgənlik, məhsuldarlıq  

 

The effect of balanced feeding on the fertility of animals  

Summary 

Positive results have been obtained in the implementation of our research at the Livestock and Equestrian 

Training Center of ADAU on the basis of the recipes we have envisaged, along with the strong feed 

component, the feed norm and the share of feed in the required norm. The introduction of fully balanced 

feedings based on recipes has affected the milk yield of animals, as well as the fertility of cows, in addition 

to strengthening the dynamics of growth and development of young.  

One of the most widely used premixes on our farm is Ruminant-5322 Ekomix BKB, which has a high 

efficiency with the following saturation. A premix is a complementary feed mixture that is necessary for its 

composition and body and is essential to create a fully balanced feed portion. Depending on the abundance 

of feed available on the farm, it is possible to maintain a complete diet depending on the physiological state 

of the animals. On the basis of this nutrition, the dynamics of the growth of young animals, the normal 

development of the child in the womb during the drying period and the formation of the mother's 

reproductive cycle on demand are determined. 

Fertility activation is associated not only with the formation of 65 to 80 days in cows, but also with the 

stabilization of the follicles and the achievement of a form of superovulation. In our research, we found this 

not only in healthy cows, but also in cows that had difficult labor. Of the 18 cows on the farm, three gave 

birth to twins, which means that 16.7% of the cows gave birth to twins. 

Key words: Balanced feed, genotype, male, offspring, growth, variability, productivity  

 

Giriş 

Mövzunun aktuallığı: Müasir dövrdə aparılan inovasiyalı tədqiqatların son nəticəsi əhalinin kənd təsərrüfatı 

məhsullarına olan tələbatın ödənilməsi ilə əlaqədardır. Yəni hər bir insanın gün ərzində tələb olunan heyvandarlıq 

məhsullarına olan  norma ilə təmin edilməsidir.  

Gün ərzində insan orqanizminin 90-120 qram zülala tələbatına əsasən il ərzində orta hesabla adambaşına 75 kq 

ət tələb olunur. Ancaq respublikamızda adambaşına düşən ət orta hesabla 33 kq, süd məhsuldarlığı 169 kq-a 

yaxındır. Bu da fizioloji tələbat normasından bir qədər aşağıdır.  

Azərbaycanda 2017-ci ilin məlumatlarında mal əti 305 min ton, süd istehsalı 2015 min ton və yumurta 16010 

milyon ədədə çatmışdır. Rəqəmlərdən aydın olur ki, 2017 cu ilə nisbətən ət istehsalı 2019 ci ildə 130 min ton 

yüksəlmşdir. 

Bu onu göstərir ki, mövcud cinslər əsasında intensiv bəslənmə texnologiyalarının tətbiq olunması günün 

tələbidir. Eyni zamanda respublika ərazisində yerli cinslərdən istifadə olunaraq ətlik və südlük istiqamətli 

naxırların cins və tiplərin yaradılması zəruridir. Ona görə də mövzu öz aktuallığına görə seçilir. 

Əsaslandırma: Respublika ərazisində mövcud olan cinslərin kəsim dövründə 18 aylıq yaşda cəmdək çəkisi 

orta hesabla 150-170 kq-a çatır ki, bu da dünya maldarlığı ilə məşğul olan ölkələrdən çox geri qalır. Məsələn 

ABŞ-da 18 aylıq yaşda erkək cavanların cəmdək çəkisi 230-250kq arasında tərəddüd etdiyi halda Avstraliya, 

Argentina, Fransa dövlətlərində bu göstərici daha üstünlük təşkil edir. 

Ümumilikdə statistik məlumatlar təhlil edildikdə 2015-ci il məlumatlarına əsasən dünyada 309mln.345 min 

ton ət istehsal olunmuşdur ki, bunun 23,5 % qaramal əti, yəni 72696 min tonu mal əti olmuşdur. Ən yüksək 

qaramal əti ABŞ-da (11698 min ton), Brazilya (9675), Çin (6394), Argentina (2822), Meksika (1807), Fransa 

(1400), Almaniya (1106), İtaliya (1057), İngiltərə (847), Yeni Zelandiya (564), Ukrayna (428), Qazaxıstan (383), 

Belarusiyada ( 316)  min ton istehsal olunmuşdur. 
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İl ərzində adambaşına ən çox qaramal əti istehsalı Yeni Zellandiyada (123 kq), İrlandiyada (120), Avstraliyada 

(93,4), Argentina (65,4), Brazilya (47,6), ABŞ (36,4), Kanada (30,4), Belarusiya (33/3), Rusiyada isə 11,1 kq 

olmuşdur.  

Ətlik maldarlıqda cavanların intensiv bəslənmə tempi ilə yanaşı, ana-bala bəslənməyə də üstünlük verilməklə 

ət istehsalına  artırmaq mümkündür.  

İntensiv texnologiya əsasında yemləmə aparılaraq qısa müddət ərzində çəki artımı almaq üçün qarışdırılmış 

qarışıq yem birləşmələrindən geniş istifadə olunur. Fermer təsərrüfatlarında kökəldilməyə qoyulan heyvanların 

canlı kütləsi, bazar tələblərinə uyğun olaraq 460-550 kq-a qədər çatdıdırılır. 

Respublikamızda heyvandarlıq sahəsi üzrə bütün məhsul istehsalının az templə artmasını nəzərə alaraq 

heyvanların cins tərkibinin saxlanması və yeni tipli yemlər əsasında yemləndirilməsi çox vacibdir. Çünki 

Azərbaycanın təbii-iqlim şəraiti bir çox mədəni cinslərin sürətlə inkişaf etməsi üçün əlverişli deyildir. Ona görə də 

istənilən yüksək mədəni cinslərin gətirilib saxlanması və artırılması səmərə vermir. Bu heyvanlar eyni zamanda 

respublikamızın ekstrimal şəraitinə çətin uyğunlaşdığı üçün, bunlarda tam balanslaşdırılmış yemləndirmə tətbiq 

olunmadığına görə,  boğazlıq dövründə balasalma, ölü bala doğumu, az məhsul verməsi və balaların  zəif  

böyümə dinamikasına malik olaması ilə nəticələnir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, cinsin məhsuldarlığının yüksəldilməsində və mövcud cinslərin intensiv 

bəslənməsində yem və yemlənmə əsas amillərdən biridir. Onuda qeyd etmək lazımdır ki, digər dövlətlərə nisbətən 

respublikamızda qaramal üçün yem bazasının yaradılması və qış dövründə onların yemə olan təlabatının 

ödənilməsi çox aşağı səviyyədədir. Bu isə biavasitə yerli və gətirilmiş yüksək məhsuldar cinslərin damazlıq 

keyfiyyət göstəricilərinə təsir göstərir. Heyvandarlığın inkişafı üçün əsaslı olan müxtəlif yem bitkilərindən yonca, 

raps, günəbaxan, qarğıdalı, çuğundur əkinlərinin artırılması ancaq dövlət müəssəsi üçün deyil, eyni zamanda 

fermer təsərrüfatları üçün də zəruridir. Bu göstərilən tədbirlərin əsası heyvandarlıqda ucuz başa gələn məhsul 

istehsalının əldə olunması deməkdir. Eyni zamanda təsərrüfatlarda mövcud yemlərə yem əlavələrinin (premiks) 

qatılması ilə yemləndirilmə aparılması dünya praktikasında müsbət nəticələr əldə olunmasını göstərmişdir. Ona 

görə də təsərrüfatımızda belə yemləndirmə aparılmasını praktiki olaraq həyata keçirərək onun təsirinin 

öyrənilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

Tədqiqat materialı və metodikası:  Tədqiqat yeri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin maldarlıq və 

atçılıq tədris mərkəzi olmuşdur. Xüsusən 2017-ci ildə buraya gətirilmiş 18 baş düyə və 2 baş dişi dana üzərində 

aparılan tədqiqatlar olmuşdur. Bu heyvanlar cins tərkibinə görə holştin və simmental cinslərindən ibarət olmuşdur. 

Gətirilmiş heyvanlar ilk günlərində tələbat əsasında yemləndirilmiş və boğaz düyələrdən bala alınmışdır. Sonra 

həmin inəklərə nəzərdə tutulan metodikaya uyğun yem əlavələri verməklə onlarda 60-85 gün servis dövrü ərzində 

süni mayalandırma aparılmışdır. 

Tədqiqatın aparılması standart metodika olan RETHİ-nin 2001-ci il təlimatlarına əsaslanmışdır.  Burada 

Əvvəlcə 6-8 aylıq böğaz düyələrin yemləndirilməsi və doğuşdan sonra həmin inəklərə premikslərin (yem 

əlavələrin) əlavə olunması işi yerinə yetirilmişdir.  

Tədqiqatın nəticiləri: Maldarlıq və atçılıq tədris mərkəzində hazırda 4 ildən çox müxtəlif variantlı təcrübə və 

tədqiqatlar yerinə yetirilir. Xüsusən xaricdən gətirilmiş cinslərin Holştin və Simmental cinslərdən sənaye 

komplekslərində uzun müdddətli istifadə olunması, xəstəliklərə dözümlülüyü, uyğunlaşma qabiliyyəti, doğumlar 

arası interval, servis dövrü və cinslərin müqayisəli məhsuldarlıq göstəriciləri nəzərdə tutulmuşdur.  

Tədqiqatın ən əsas məqsədi normal yemləndirmədə tam balanslaşdırılmış yemləndirmənin tətbiq olunması 

üçün yem əlavələrindən (Premiks) istifadə olunduqda onun məhsuldarlığa və törəmə qabiliyyətinə təsirinin 

öyrənilməsi planlaşdırılmışdir. 

Premiks öz tərkibi və orqanizmi üçün lazım olan və tam balanslaşdırılmış yem payının yaradılması üçün vacib 

olan əlavə yem qatığığıdır. Təsərrüfatda mövcud olan yemlərin zənginliyi əsasında heyvanların fizioloji 

vəziyyətindən asılı olaraq tam qidalı yemləndirmə aparılması imkanı yaranır. Bu qidalanma əsasında cavanların 

böyümə dinamikası, qurutma dövründə balanın ana bətnində normal inkişafı və ananın təlabat üzrə təkrar 

istehsalat tsiklinin formalaşması baş verir. Bu da il ərzində hər inəkdən bir bala alınması imkanını yaradır. Ona 

görə də serviz dövrün 60-80 gün arası baş verməsi nəticəsində sürü dövrüyəsi geniş plan əsasında tərtib 

olunmasına nail olunur. İnəklərdə tam balanslaşdırılmış yemləndirmə zamanı xüsusən yem əlavələrin (Premiks) 

verilməsi inəklərdə folekulların stabilləşdirilməsi imkanını yaradır.  

Təsərrüfatda bir neçə premiksdən istifadə etmək qərarına gəldik ÜEFORMİX, Digestarom, Vital, Green Land, 

Revitamin Milk, BT_SACC və Ruminanant-5322 EKOMİX BKB.-növlü premikslərdən təslimat əsasında istifadə 

etdik. Sonuncu EKOMİX BKB premiksdən başqa digər premikslərdən istifadə edildikdə buzov və inəklərdə 

müəyyən çatışmazlıq kimi kliniki əlamətlər özünü biruzə verirdi. Xüsusən heyvanlarda dil oynatma, peyini  

yeməsi, torpağı yalaması, taxta qabları gəmirməsi və yeməsi, dırnaqlarda çatların əmələ gəlməsi, ayaqlarında x-
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varilik əmələ gəlməsi kimi hallar baş verirdi. Ancaq qeyd etdiyimiz bir tonluq qüvvəli yemə 10 kq premiks 

qataraq alınmış qarışığı inəklərə verdikdə müsbət nəticələrə nail olduq. 

Təsərrüfatımızda ən çox istifadə olunan premikslərdən Ruminant-5322 Ekomix BKB-dən istifadə olunur ki, 

bu da aşağıdakı zənginliyi ilə seçilməklə yüksək təsirə malikdir. 

Vitamin A-500.000 İU, Vitamin D3-150.000 İU, Vitamin E-2 000 mq, Vitamin K3-240 mq, Thiamine 

Mononitrate (Vit .B1)-320 mq, Vitamin B2-800 mq, Niasinamid-2 000 mq, Cal.D-Pantotenate-900 mq, Vitamin 

B12-1,6 mq, D-Biotin-200 mq, Choline Chioride-12000 mq, Betain-40 000 mq, Manqan 4 000 mq, Dəmir-5 000 

mq, Zink-4 000 mq, Mis-1 000 mq, Yod 60 mq, Kobalt-10 mq, Selenium-24 mq, Maqnezium oksid-32 446 mq, 

Dikalsium fosfat-153 451 mq, Sodium bikarbonat-100 000 mq, Actisaf Yeast 39 000 mq. 

Canlı orqanizmdə xüsusən məməlilərdə cinsiyyət orqanlarının ixtisaslaşması ana bətnində formalaşır. 

Cinsiyyət orqanların normal formalaşması üçün tam balanslaşdırılmış yemləndirmənin aparılması əsas şərtdir. 

Tam balanslaşdırılırmış yemləmə baş beyində yerləşən hipotalamus relizinq hormon  adlanan xüsusi maddə 

hazırlayır ki, bu da hipofiz vəzisi tərəfindən digər cinsiyyət hormonlarının hazırlanmasını tənzimləyir. Hipofis 

vəzisi daxili sekresiya üçün orqanizmi tənzimləyən horman hazırlayır. Məhz bu vəzidə bilavasitə yumurtalıqların 

fəaliyyətinə təsir edən qanotrop hormonlar (iyiteyinləşdirici hormon-LM, follikolstimullaşdırıcı hormon-FSH) və 

proloaktin hazırlanır. Qanodotrop hormonların təsiri altında dişi yumurtalıqlarda ekstrogenlər (dişi cinsi hormon) 

və progesteron hormonların hazırlanması və ifraz edilməsi baş verir. Hormonların hazırlanmasında baş beyinin bir 

hissəsi olan Hipotolamuz vəzinin fəaliyyətinə tam balanslaşdırılmış yemləndirmə və yemdə olan E vitamininin 

müsbət təsiri vardır. Çünki falekulların yetişməsi və cinsiyyət tsiklinin baş verməsi və biavasitə sağlam yumurtalıq 

üçün balanslaşdırılmış yemləndirmənin rolu böyükdür. Ona görə də yüksək tərkibli premikslərin qüvvəli yem 

qatışığına əlavə olunması prosesinə xüsusi önəm vermişik. 

Göstərilən zəngin tərkibli premiksin 1 ton yem qarışığına 8-10 kq qatılması bizim tərəfimizdən daha 

məqsədəuyğun sayılmışdır. Təsərrüfatda 1 ton qüvvəli-qarışıq yemin hazırlanmaısnda əlavələrin göstərilən 

nisbətdə qatılmasının daha keyfiyyətli təsiri olmuşdur.  

Təsərrüfatda qruplardan asılı olaraq yem reseptləri aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 

Cədvəl 1. 

1 ton qüvvəli yemin tərkibi % 

Göstəricilər 
Resept-1 

(Sağmal inəklər) 

Resept-2 

(Boğaz-6-8) 

Resept-3 

(Cavanlar-3-9 aylıq) 

Arpa 35 13 20 

Buğda 15 7 15 

Vələmir 5 5 15 

Qarğıdalı 10 5 20 

Soya 5 8 10 

Kəpək 16 55 7 

Günəbaxan (jimixi) 7 1 5 

Çiyid jimixi 2 1 3 

Duz 0,6 0,8 1 

Premiks 1 1 1,5 

Mono,dikalsium fosfat 0,4 0,2 0,5 

Mərmər tozu 3 3 2 

Palıq qozası (göstərilən nisbətdə arpa, 

buğda, qarğıdalını əvəz etmək) 
5 3 2 

 

Göstərilən yemlərin orta qidalılığı 1 kq-da orta hesabla 1,13 yem vahidinə bərabər olmuşdur ki, bu da 11,5 

coul enerji  deməkdir. Əgər təsərrüfatınızda palıd qozası varsa qüvvəli yemi  göstərilən faiz nisbətində qoza ilə 

əvəz etmək olar. Cavanlara palıd qozası verilməsi daha yaxşı nəticə verir, xüsusən ishalın qarşısını alır. 

Apardığımız tədqiqatlar bunu sübut edir. Eyni zamanda analarda köpün baş verməsi halları rastlaşmamışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, balanslaşdırılmış yemləndirmənin tətbiqi heyvanların süd məhsuldarlığı, eyni 

zamanda cavanların böyümə və inkişaf dinamikasının gücləndirməsi ilə yanaşı olaraq inəklərin törəmə 

qabiliyyətinə də müsbət təsir göstərmişdir. 

Sonrakı mərhələdə qarçıya qoyulan məqsəd ondan ibarət olmuşdur ki, analarda balanslaşdırılmış yemləndirmə 

tətbiq olunamaqla folekulların stabilləşdirilməsi və normal funksiyaya malik olması şəraitinin yaradılması üçün 

hormon fəaliyyətinin güclənməsinə fikir verilmişdir. Ona görə də aşağıda göstərilən cədvəl üzrə yemləndirmə 

aparılmışdır. 
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Cədvəl-3. 

Canlı kütləsi 480-550 kq olan gün ərzində 15 kq süd verən sağmal inəklər üçün yem rasionu  

Yemlər 
Gün  ərzində verilən yemlər, kq 

Miqdarı Yem vahidi MC enerji 

Yonca otu 10 5 132 

Sils (qarğıdalı) 10 2,1 25 

Yerkökü 2 0,38 3,2 

Çuğundur 1 0,25 3,6 

Qarğıdalı yar 1,0 1,17 11,2 

Vələmir 0,5 0,58 4,7 

Kəpək 1,5 1,4 17,6 

Soya şrotu 1 1,54 1,5 

Arpa yarması 2,5 2,95 27 

Monakalsifos 0,040 - - 

Xörək duzu 0,07   

Cəmi 29,5 15,37 225,8 

 

Cədvəldə göstərilən yemləndirmə nəticəsində demək olar ki, heyvanlar 15 kq və daha çox süd verməyə 

başlamışlar. Qeyd etmək lazımdır ki, holştin cinsli inəklərin I-laktasiyada orta süd vermə qabiliyyəti Simmental 

cinsindən üstün olmuşdur. Eyni zamanda həmin heyvanların serviz dövrünə nəzarət olunmuşdur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, simmental cinsli inəklərdə həvəs tsikli daha tez özünü biruzə vermişdir. Boğazlıq müddətində 

göstərdiyimiz yemləndirmə aparılmış və balanın normal doğuşu və doğulduqdan sonra cinsin standartına uyğun 

canlı kütlə artımı verilməsinə nail olunmuşdur. Təsərrüfatda mövcud olan 18 baş inək ikinci dəfə bizim 

tərəfimizdən mayalandırılmışdır. Hər bir inəyin fərdi göstəriciləri təsərrüfatda qeyd edilmişdir. Faktiki olaraq 3 

baş inək ikinci laktasiyada əkiz bala vermişdir. Şəkil-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.01822 nömrəli  Holştin X Simental mələz inəyindən alınmış əkiz balalar: 

Ləqəbi Ağbaş-22, erkək; Ağçanaq-23, erkək. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.01126 nömrəli inəkdən alınmış əkiz  balalar:  

Ləqəbi Ağdağ-34\8117-erkək, Ağdağ-2 35/8118 dişi 
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Şəkil 3.    00643 nömrəli inəkdən alınmış əkiz balalar: Erkəklər 41-42 

 

 

Nəticə 
Tədqiqatın yerinə yetirilməsini Nəzərdə tutduğumuz resptlər əsasında qüvvəli yem komponenti ilə yanaşı yem 

norması və yem payının tələb olunan normatifdə verilməsi əsasında yerinə yetirdik. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Maldarlıq və atçılıq tədris mərkəzində apardığımız tam balanslaşdırılmış yemləndirmənin tətbiqi heyvanların süd 

məhsuldarlığına, cavanların böyümə, inkişaf dinamikasının gücləndirməsi ilə yanaş olaraq inəklərin törəmə 

qabiliyyətinə də təsir göstərmişdir.  

Törəmə qabiliyyətinin fəallaşması ancaq inəklərdə serviz dövrünün 65-80 gün arasında formalaşması ilə 

yanaşı olaraq, folekulların stabilləşməsi və superovulyasiya formasına çatması ilə bağlıdır. Biz bunlara 

apardığımız tədqiqatlarda tək sağlam inəklərdə deyil hətta çətin doğuş keçirmiş inəklərdə də rast gəldik. 

Təsərrüfatımızda olan 01126 nömrəli inək çətin doğuşdan sonra çox pis vəziyyətə düşdü Xaricdən dəvət 

olunmuş Baytar həkimlər inəyin öləcəyini yəqin etdilər, həmin inəyə çıxdaş aktı yazılmasının və onun naxırdan 

çıxarılmasını təklif etdilər. Həmin inəyə xüsusi qulluq göstərdik və onun həvəsə gəlməsi üçün əlavə tədbirlər 

görüldü. İnək həvəsə gəldi və onu mayaladıq, ondan əkiz bala əldə etdik. Göstərilən qüvvəli yemlərin verilməsi 

nəticəsində təsərrüfatımışzda mövcud 18 baş inəklərin mayalanması nəticəsində 3-baş inək əkiz, 15 baş inək isə 

tək bala vermişdir. 
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MİKROKONTRELLERLİ GENİŞ DİAPOZONLU TEMPERATUR TƏNZİMLƏYİCİSİ 

 

Açar sözlər: temperatur vericisi, mikrokontroller, temperaturunun ölçülməsi, gərginlik çeviricisi, yeddi 

seqmentli indikator 

 

Temperature measuring instruments on microcontrollers 

Summary 
Modern temperature measuring instruments are implemented on microcontrollers. In this case, the 

thermometer is used not only to measure the room temperature, but also to measure and regulate the 

temperature of water in incubators, refrigerators, aquariums, etc. Can be applied in places. Temperature 

measurement schemes are also built on modern chips and microcontrollers.  Because these circuits have 

digital output, the measurement error is reduced. Here, the value of the sampling period is 2 seconds. Among 

these devices, we can also show an analog-to-digital converter with high traction capacity, which, when used 

in conjunction with a computer, has a sampling time of 30 ms.  RT-type regulators are used to regulate the 

temperature in water and steam water heaters and refrigerators. 

Key words: temperature transmitter, microcontroller, temperature measurement, voltage converter, seven-

segment indicator 

 

Giriş 
Ətraf mühitin və cismin temperaturunun ölçülməsi məsələsi həmişə aktual məsələlərdən sayılıb. Bütün 

texnoloji proseslər və maddələrin müxtəlif xassələri temperaturdan asılı olur. 

Temperatur intensiv  kəmiyyətdir və onu yalnız dolayı yolla ölçmək olar. Sənayedə, metallurgiyada, neft 

emalı proseslərində müxtəlif texnoloji proseslərdə temperaturun ölçməsi və tənzim olunması mühüm 

məsələdir. Temperaturu ölçmək üçün müxtəlif termometrlərdən istifadə edilir. Bunlara misal olaraq 

manometrik, termometrləri, qaz manometrik termometrləri maye kondension, termodinamik termometrləri 

göstərmək olar. 

Temperatur bir cismin termodinamik vəziyyətinin göstəricisidir və istilik proseslərinin 

avtomatlaşdırılmasında çıxış koordinatı kimi istifadə olunur. Temperatur nəzarət sistemlərindəki obyektlərin 

xüsusiyyətləri prosesin fiziki parametrlərindən və aparatın dizaynından asılıdır. Buna görə ümumi tövsiyələr 

seçim üçün temperatur ACP-ni formalaşdırmaq mümkün deyil və hər bir xüsusi prosesin xüsusiyyətlərinin 

hərtərəfli təhlili tələb olunur. / N.I.Hüseynov 2011: 25/ 

Proqramlaşdırılmış nəzarəti həyata keçirmək üçün tənzimləyicinin tənzimlənməsini (təyin etmə 

nöqtəsini) davamlı olaraq təsir etmək lazımdır ki, əvvəlcədən təyin olunmuş qanuna əsasən nəzarət olunan 

dəyər dəyişsin. Bu məqsədlə tənzimləyici tənzimləmə bölməsinə bir proqram elementi verilir. Bu cihaz, 

təyin olunmuş dəyərdəki dəyişiklik qanununun qurulmasına xidmət edir. 

Elektrikli isitmə zamanı ACS aktuatoru elektrikli istilik elementlərinin bölmələrinin açılması və ya 

söndürülməsi ilə hərəkət edə bilər və bununla da müəyyən bir proqrama uyğun olaraq qızdırılan qurğunun 

temperaturunu dəyişdirə bilər. Proqramlaşdırılmış hava istiliyi və rütubət nəzarəti süni iqlim qurğularında 

geniş istifadə olunur. 

Mühəndis sistemlərindəki hər bir ACP temperaturu  xüsusi bir məqsəd üçün yaradılmışdır (otaqlardakı 

istilik, soyuducu və ya soyuducu hava istiliyinin tənzimlənməsi) və bu səbəbdən çox kiçik bir zaman 

aralığında işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu baxımdan, bu və ya digər ACP-nin istifadəsi şərtləri həm 

sensorun, həm də temperatur tənzimləyicisinin cihazını və dizaynını təyin edir. Məsələn, mühəndislik 

sistemlərinin avtomatlaşdırılmasında, manometrik ölçmə cihazları ilə birbaşa hərəkətli temperatur 

tənzimləyicilərindən geniş istifadə olunur. Beləliklə, binalarda hava istiliyinin tənzimlənməsi inzibati və 

ictimai binalar istilik və soyuq tədarükün üç borulu sistemdən istifadə edərkən birbaşa fəaliyyət göstərən bir 

tənzimləyici istifadə olunur. Onun birbaşa növü Termal sistem və bir idarəetmə klapanından ibarət olan RTK 
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–dır. Girişdəki dövriyyə olunan havanın temperaturu yaxınlaşdıqda, idarəetmə valfi sapını mütənasib şəkildə 

hərəkət etdirən istilik sistemi həssas bir element, bir təyin etmə nöqtəsi və bir aktivator daxildir. Bu üç 

qovşaq bir kapilyar boru ilə birləşdirilir və temperatura həssas (işləyən) bir maye ilə doldurulmuş tək bir 

möhürlənmiş həcmi təmsil edir. 

Su və buxar su qızdırıcıları və soyuduculardakı temperatur tənzimlənərkən RTK tipli tənzimləyicilərdən 

bir qədər fərqlənən RT tipli tənzimləyicilər istifadə olunur. Onların əsas xüsusiyyəti tənzimləyici ilə 

termowellin birləşdirilmiş versiyası və tənzimləyici bir orqan kimi iki oturacaqlı bir valfın istifadəsidir. Bu 

təzyiq tənzimləyiciləri nominal diametri 15 ilə 80 mm arasında olan 20 ilə 180° C arasında bir neçə 40 

dərəcə aralığında mövcuddur. Bu tənzimləyicilərdə böyük bir statik səhv (10° C) olduğundan, yüksək 

dəqiqlikli temperatur nəzarəti üçün istifadə edilməməsi tövsiyə olunur. / Б.Панев, М.2000:128   

Ölçmə termo sistemləri, mühəndis kondisioner və havalandırma sistemlərində istilik nəzarəti üçün geniş 

istifadə olunan pnevmatik P tənzimləyicilərində də istifadə olunur Burada, temperatur dəyişdikdə, istilik 

sistemindəki təzyiq dəyişir, bu da körüklər vasitəsilə qüvvəni pnevmatik rele çubuğuna və membrana ötürən 

qollara təsir göstərir. Mövcud temperatur qurulmuşa bərabər olduqda, bütün sistem tarazlıqdadır, tədarük 

edən və qanayan həm pnevmatik röle klapanları bağlıdır. Kök üzərində təzyiq artdıqca tədarük klapanı 

açılmağa başlayır. Enerji mənbəyindən gələn təzyiqlə təmin edilir sıxılmış hava, bunun nəticəsində 

pnevmatikdə nəzarət təzyiqi əmələ gəlir, nəzarət olunan mühitin temperaturunun artmasına nisbətdə 0,2-dən 

1 kqf / sm 2-ə qədər artır. Bu təzyiq aktivatoru hərəkətə gətirir. 

Amerika şirkətinin termostatik klapanları otaqlarda havanın temperaturunu avtomatik tənzimləmək üçün 

geniş istifadə olunmağa başladı. Honeywell və radiator termostatları (termostatlar) RTD, Moskva filialı 

tərəfindən istehsal edilmişdir. Tənzimləyicilərin termostatik elementləri beş versiyada istehsal olunur: 

quraşdırılmış sensor ilə; uzaqdan sensorla (kapilyar borunun uzunluğu 2 m); sui-istifadə və oğurluqdan 

qorunur; 21° C-yə qədər məhdud ayar aralığı ilə Hər hansı bir versiyada, termostatik element, müəyyən 

edilmiş temperatur aralığının məhdudlaşdırılmasını və ya otaqda tələb olunan hava istiliyində fiksasiya təmin 

edir. 

Tənzimləyicilərin xidmət müddəti RTD üçün 20-25 il, baxmayaraq 2000 tənzimləyicinin xidmət müddəti 

Rusiya Otelində (Moskva) 30 ildən çoxdur. 

Elektrikli bimetalik sensor əsasən otaqlarda iki mövqedə olan temperatur nəzarəti üçün nəzərdə tutulub. 

Bu cihazın həssas elementi, bir ucu hərəkətsiz, digəri isə sərbəst olan və cari və təyin olunmuş temperatur 

dəyərlərindən asılı olaraq sabit bir təmasla bağlanan və ya açılan hərəkətli kontaktları təmin edən bimetalik 

spiraldır. Əvvəlcədən təyin olunmuş temperatur, parametr ölçüsünü çevirərək təyin edilir. Ayar aralığından 

asılı olaraq, termostatlar, hər tənzimləyicinin 10, 20 və 30° C aralığında olmaqla, ümumi parametr aralığı -30 

ilə + 35° C arasında 16 modifikasiyada istehsal olunur. İşləmə xətası orta işarədə ± 1° С, tərəzinin həddindən 

artıq işarələrində ± 2, 5 ° С-ə qədərdir. 

Dönüştürücü-gücləndirici kimi pnevmatik bimetalik tənzimləyici, bimetal ölçmə elementinin gücünün 

təsir etdiyi bir söndürmə boşluğuna malikdir. Bu tənzimləyicilər 8 modifikasiyada, +5 ilə +30° C arasındakı 

ümumi bir tənzimləmə aralığında birbaşa və əks tərs hərəkətlərdə istehsal olunur. Hər modifikasiyanın ayar 

aralığı 10° C-dir. 

Dilatometrik tənzimləyicilər bir İnvar (dəmir-nikel ərintisi) çubuğu ilə pirinç və ya polad borunun xətti 

genişlənmə əmsalı arasındakı fərqə əsaslanır. İdarəetmə cihazlarının iş prinsipinə görə bu termostatlar, 

manometrik ölçü sistemi istifadə edən oxşar nəzarətçilərdən fərqlənmir. 

Müasir mikrokontrollerlər üzərində temperatur ölçü sxeminin qurulması: Müasir mikrosxemlər və 

mikrokontrollerlər üzərində də temperatur ölçü sxemləri qurulur. Bu sxemlər rəqəmli çıxışa malik olduğu 

üçün ölçü xətası azaldılmış olur. Burada diskretlənmə periodunun qiyməti 2 saniyə təşkil edir. Göstərilən 

qurğular içərisində cəldişləmə qabiliyyəti böyük olan analoq-rəqəm çevricisini də göstərmək olar ki, o da 

EHM-lə birlikdə istifadə edildikdə diskretləmə müddəti 30 mksan təşkil edir. Əgər analoq-rəqəm çevricisi 

EHM-lə əlaqədə işlədikdə yaddaşa birbaşa mübadilə rejimindən istifadə edirlərsə daha böyük cəldişləmə 

əldə etmək olar. /A.Микушин  2016:89/.  

Temperaturun müasir ölçmə vasitələri mikrokontroller üzərində reallaşdırılır. Baxılan halda termometr 

tək otaq temperaturunu deyil, inkubatorlarda soyuducu kameralarda, zirzəmilərdə, akvariumda suyun 

temperaturunu ölçmək üçün və s. yerlərdə tətbiq oluna bilər. Qurğunun mikrokontroller üzərindəki prinsipial 

sxemi aşağıda göstərilmişdir: 

Qurğu temperatur verijisindən, R/U müqavimət, gərginlik çeviricisindən, məntiqi, idarəediji, indikator və 

klaviatura qurğularından ibarətdir. Məntiq qurğusu analoq-rəqəm çevirmə prosesini yerinə yetirir və məntiq 

əməliyyat nəticəsində xüsusi alqoritmlə siqnal qurğusunu idarə etmək üçün siqnal formalaşdırır. 
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Temperatur tənzimləyijisinin əsasını pic mikrokontrolleri təşkil edir. Qurğunun blok sxemi əsasında 

prinsipial sxemini qururuq (Şək.1.). 

Mikrokontrollerin tipini PIC16F628A seçirik. Bu sxemdə rəqəmli veriji olan DS18B20 tipli mikrosxemi 

temperatur verijilərindən sadəliyi ilə fərqlənir. Bu mikrosxem kalibirləmə tələb etmir və temperaturu -55 c-

dən +i25°c qədər ölçməyə imkan verir. Eyni zamanda -ıo^+85°c diapozonunda onun ölçü xətası ±0,5 C 

təşkil edir. 

Temperaturun sərhəd ölçü diapozonunda xəta ± 2  c ola blər. Termo- metrin temperaturu induksiyası 

±o,f c ilə əks olunur. 

 
Şəkil 1. Mikrokontrollerli temperatur tənzimləyicisi 

 

Termometr mənbədən 6V+16V yaxud 8V+20V diaplzonunda qidalana bilər. 

Mikrokontrollerlə veriji arasında verilənlərin mübadiləsi birnaqilli i-Wire interfeysi vasitəsilə yerinə 

yetirilir. Burada 1 ədəd temperatur verijisi olduğu üçün i-Wire interfeysinin protokolu sadələşir. Verijiyə 

ünvanlama lazım gəlmir, eyni zamanda onun əvvəljədən insiallaşması lazım gəlmir. Sxemdə r\ rezistoru i-

Wire interfeysi üçün yük rolunu oynayır. DQ verijisinin çıxışı d\ mikrokontrollerinin 3 girişinə qoşulur 

(RA3 portuna). 

Verijinin qidalanması +5V olmaqla R2 rezistoru vasitəsilə yerinə yetirilir. Bu rezistor həm də qida 

mənbəyini qısa qapanmadan qoruyur. Qurğuda dinamiki indikasiya yerinə yetirilir. Hər bir indikatorun 

yenidən işıqlanması ıoofa tezlikdən tez baş vermir ki, bu indikatorların sayrışmasını təmin edir. 

Mikrokontrollerdə RB portu dinamik induksiya ilə işə düşür: RBO+RBi portları çıxış rəqəmlərini yeddi 

seqmentli kod şəklində formalaşdırır. RAO, RA1, RA6, RA7 portları indikasiya olunan rəqəmləri seçir. 

R3+R10 rezistorları işıq diodlarından axan jərəyanları məhdudlaşdırır. 

Sxem aşağıdakı kimi işləyir. 

Sxem qida mənbəyinə qoşulduqdan sonra mikrokontroller insializasiya edilir və rəqəmli temperatur 

verijisinin iş qabiliyyəti yoxlanılır. Əgər veriji DQ qoşulmayıbsa, yaxud işləmirsə, onda onun çıxışında 

yüksək gərginlik səviyyəsi olur. İndikatorda «| in \» işıqlanır. Əgər DQ xətti OB-yə qapanıbsa, onda bu 

xəttdə verijinin özü, yaxud əgər sxemdə satışmamazlıq varsa, onda indikatorda «Şhot» işıqlanır. 

Əgər vericinin yoxlama testi müvəffəqiyyətlə başa çatıbsa, onda mikrokontroller verijiyə temperaturu 

ölçmək əmrini verir. Rəqəmli veriji tərəfindən temperatur qeyd olunduqdan sonra mikrokontroller 

temperaturun qiymətini hesablayır və nəticəni indikatora ötürür. Temperatur indikatorda əks olunduqda onun 

birinji indikatorunun sağ künjündə mənfi temperaturu qeyd etmək üçün minus işarə işıqlanmalıdır. 

Qida mənbəyi qoşulduqdan sonra termometr temperaturun qiymətini 1 saniyədən sonra göstərir. Birinji 

ölçmə apararkən indikatorda « / V »  əks olunmur. 

Konstruktiv olaraq indikatorlar montaj edildikdə çap platası üzərində 5 keçid naqilləri qoyulur. Bütün 

SMD rezistorları və kondensatorlar (J4 -dən başqa) 0805 tip ölçü ilə gövdədə yerləşir. Burada bir tərəfli çap 

platasından istifadə edirik ki, onun şəkli aşağıda göstərilmişdir. Mikrokontroller 18 çıxışı olan dip\htrs\ 8) 

panel üzərində yerləşdirilir. 
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Verici X1 və X2 yuvaları ilə qida mənbəyinə birləşir. Qurğuda yeddi seqmentli indikatordan istifadə 

edilmişdir ki, onlar da ümumi anod üzrə birləşir və SAM-nSRWa tipli seçilir (kingbright firması). 

Körpü diodları BAV100 tipli diodlar üzərində yığılmışdır. Onları GSIM tipli diodlarla da əvəz etmək 

olar. 

 

Nəticə 
Baxılan məqalədə temperaturun ölçülməsi və tənzimlənməsi üsullarına geniş yer verilmişdir. Müasir 

mikrokontrollerlər üzərində  temperaturun tənzimlənməsi sxemi qurulmuşdur. Bu sxem rəqəmli çıxışa malik 

olduğu üçün ölçü xətası azaldılmış olur. Burada diskretlənmə periodunun qiyməti 2 saniyə təşkil edir.  

Göstərilən qurğular içərisində cəldişləmə qabiliyyəti böyük olan analoq-rəqəm çevricisini də göstərmək 

olar ki, o da EHM-lə birlikdə istifadə edildikdə diskretləmə müddəti 30 mksan təşkil edir. 
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NİZAMİ VƏ ASTRONOMİYA 

 

 
 

Açar sözlər: Kainat, ulduzlar, üsturlab 

 

Nizami and astronomy 

Summary 

The genius poet of Azerbaijan Nizami has created high-grade compositions.  

Wherein he relied on numerous sciences. He also used data of astronomy. The united of poetry with the 

exact sciences created an eternally living literary material. It was been decided at astronomical science of XII 

century, that all stars have identical properties. Nizami write:  

Every stellar is one world. 

Only master of Renaissance may say that suggestion. 

Key words: Universe, stellars, astroluby  

 

Dahi Azərbaycan şairi Nizami əvəzedilməz ədəbi incilər yaradıb. Onun əsərlərində ədəbiyyatın və dəqiq 

elmlərin əlaqəsi izlənilir. Nizaminin ulduzlar aləmi haqqında ideyaları əsl İntibah baxışı idi.  

Tam adı Şeyx Nizaməddin Əbu Mühəmməd İlyas ibn Yusif ibn Zəki Mü’əyyəd Gəncəvi (1141-1209)  

olan Nizami ən yaxşı romantik (daha dəqiq sufi-romantik (1) Azərbaycan şairi, sonrakı fars romantikası üçün 

tükənməz  təbdil  mənbəyi, türkdilli ədəbiyyat nümayəndələrinin ən yüksək dərəcədə sevimli obrazıdır. 

Şair “Məxzənül əsrar” – “Sirlər xəzinəsı” poemasının  girişində Məhəmməd Peygəmbərin Meracını – 

Allahın dərgahına yüksəlməsini ulduz elminin mahir bilicisi kimi təsvir edir: 

Ostedeyi pişikeşi an səfər 

Əz Sərəta tacü, zə Covza kəmər. 

Xuşə kədo sunbülü-tər saxtə, 

Sünbüləra gər Əsəd əndaxtə (5). 

O səfərin hədiyyəsi 

Xərçəng bürcündən tac, Əkizlər bürcündən kəmər oldu. 

Qız bürcü sütülləşdi, 

Sünbülə bürcünü Şir bürcünün üstünə atdı. 

“Xosrov və Şirin”  poemasında da “Peyğəmbər meracı” fəsli vardır. 

Fələkra Qəlb dər Əğrəb dəride, 

Əsədra dəst dəst bər Cəbhət kəşide. 

Mücərra kəhkəşan pişe-Buraqəş, 

Derəxtə Xuşə çu Cövza şitağəş. 

mailto:bahram.guluzade@mail.ru
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Kəmanra ustuxan bər gənce kərde, 

Tərazura səadətsənc kərde. (6). 

Fələyin Gəlbini Əqrəbdə sökmüş, 

Əlini Əsədin cəbhəsinə çəkmişdi. 

Büraqının qarşısında Mocərrə saman daşıyan idi. 

Cövzanın Sünbülü onun şövqündən dən-dən olmuşdu. 

Gövsün sümüyünü xəzinəyə atmış, 

Mizanı səadət çəkən eləmişdi. 

Əqrəb və Əsəd (Şir) 12 Zodiak bürcündən ikisinin adıdır. Qəlb və Cəbhə isə ulduz adlarıdır. Qəlb Əqrəb 

bürcünün alfa  ulduzudur. Cəbhə Əsəd bürcünün ulduzudur. 

Möcərrə kəhkəşanda öz  işığı ilə fərglənən ulduz adıdır. Kəhkəşan sözü farsca saman oğrusu deməkdir. 

Türkcə Saman yolu şəklində işlənməkdədir. Bu, bir əfsanə ilə bağlıdır: guya qonşusunun anbarından gecə 

araba ilə saman oğurlayıb öz anbarına daşıyan birisi yerə tökülən samanları görüb başa düşür ki, səhər hamı 

onun  oğurluğundan xəbər  tutacaq. Yerə yolboyu tökülmüş  samanları yığmaqsa mümkünsüz  iş idi. Odur ki, 

ürəkdən peşman olub Allaha dua  edir ki, samanlar yoldan-rizdən yığışdırılsln. Allah onun tövbəsini qəbul 

edib samanları göyə sovurur. Beləliklə, kəhkəşan yaranır. Avropalıların “milky way”-süd yolu söz 

birləşməsini tərcümə edərək ruslar kəhkəşana «млечный путь» deyirlər. Büraq Məhəmməd peyğəmbərin 

Meraca  getdiyi vaxt mindiyi atın adıdır. Atı da samanla yemləyərlər. 

 

Şair yazırdı: 

Rəhm bər madəran dəhr bəste 

Ze heyze Doxtəran-nəş rəste. 

Ze rifət tace dade Möştərira,  

Rabude zAfitab əngöştərira    

Ze defi nəsliyane-asimangir 

Ze Cebe dadi cövzara yeki Tir (6). 

 

Dünya analarının rəhmini bağlamış, 

Nəş qızlarının heyzindən qurtarmışdı. 

Yüksəkliyində Yupiterə tac bağlamış, 

Günəşdən üzüyünü çəkub almışdı. 

Göyü  tutan şeytanları uzaglaşdırmaq üçün 

Cəbədən Cövzaya bir ox bağışlamışdı. 

Bənatün-nəş Böyük Ayı bürcünün ərəbcə adıdır, hərfi mənası “ölünün qızları” deməkdir. Sapılca şəklində 

düzülmüş bu 7 ulduzu ərəblər atalarının tabutunu aparan ağlayan qızlar şəklində təsəvvür etmişlər. Müştəri 

səyyarəsinə farslar Bərcis, Qədim türklər Onqay, latındillilər isə Yupiter deyib. Yupiter Günəşlə eyni bürcdə 

olanda astrologiyaya görə bu, böyük səadətdən xəbər verir. Tir Oxatan bürcünün adıdır. Guranda Hicr 

surəsinin 17-18-ci, Şüəra  surəsinin 212-ci, Şəffat surəsinin 7-10-cu, Cin surəsinin 8-9-cu ayələrində adı 

çəkilən şeytanlar göyün birinci qatındakı mələklərə qulaq asıb, eşitdiklərini fəlçıya  çatdırdığı üçün yanar  

oxlarla qovulur. Cəbədən Cövzaya bir ox bağışlamışdı sözlərinin mənası həmin ayələrə işarədir. (3). 

Nizaminin yaradıcılığında astronomiyaya dair mətləblərin bədii təsvirini vermək, səma cismlərinin 

hərəkət xüsusiyyətlərini qələmə almaq təşəbbüsü maraq  doğurur. 

Eşitmşəm ki, hər ulduz bir aləmdir. 

Ayrıca  yer və göy qədərdir (6). 

-deməklə şair səmada ulduzlar aləminin zəngin, rəngarəng olduğunu, hər ulduzun öz yeri, öz xassəsi 

olduğunu  bildirir. XII əsrin nücum elmində “səmada ulduzların hamısı eynidir” təsəvvürünün əksinə olaraq 

belə dərin elmi fikir söyləmək yalnız dərin astronomik məlumatlar əsasında mümkün ola bilərdi. Daha 

doğrusu, bunu İntibah sənətkarı deyə bilərdi. 

Nizami yazır: 

O vaxt ki mən qapını bağlamışdım, 

Göylərdən sözə başlamışdım, 

Gah mələklərin bürcünü kəsirdim, 

Gah da ulduzların örtüyünü cırırdım (7). 

Bu misralardan aydın olur ki, Nizami öz hücrəsinə çəkilərək səma cismlərini müşahidə edən, onların 

sirrlərini öyrənməyə çalışan bir sənətkar olub (2) 
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Orta əsrlər Şərgində ən geniş yayılan astronomik alət üstürlab-astrolobiya olub. Müxtəlif növ üsturlablar 

olub: xətti, müstəvi, universal, sferik və s. 

Biri 10 dənə arpanı mehrab edib,  

Biri 2 daşı üsturlab edibdir (6(. 

Burada Nizami üz və əks tərəfi dairə olan sadə, müstəvi astrolyabiyadan danışır (2). Bu astrolyabiya 

dərəcələrə bölünmüş çevrədən və onun mərkəzinə birləşdirilmiş əlidadadan-iki diaptrallı fırlanan xətkeşdən 

ibarətdir. Diaptrallar sadə bir borudur. Bu borunun içərisi boş olub, uçlarında diametri boyunca tel asılmış və 

bunun garşısında duran ucda isə yarıq açılmışdır. Müşahidəçi səma cisminin yüksəkliyini ölçmək istədikdə 

onu, diaptralları, diaptralların yarığını və telini bir xəttə gətirir, beləliklə, diaptralların şkala üzərindəki 

vəziyyətinə görə  nur saçan səma cisminin yüksəkliyini  hesablayır. 

Orta əsrlərdə təbiət hadisələrini anlamaq üçün başcıl amil ulduzlu səmanın müşahidələrinin elmi 

ümumiləşdirmələrlə birləşdirilməsi idi. Nizami qürurla deyirdi: 

Bütün fələk ziccini cədvəl-cədvəl 

Təfəkkür üsturlabı ilə açmışam (7). 

 

 
 

Quranda Sira ulduzundan başqa heç bir  ulduzun adı çəkilmir. Bu ad Nəcm surəsinin 49-cu ayəsindədir. 

Ayədə deyilir: 

Və ənnəha huvə Rəbbüş-Şira. 

Və odur Şira ulduzunu yaradan! 

Ayəni təfsir edərkən Məhəmmədkərim Ələvi Bakuvi yazırdı:”Şira ulduzu Cövzanın dalınca tülu edər. 

Şiradan başqa ona Kəlbül-cabbar (Zalım it) də deyirlər. Şira yıldızı ikidir. Biri – Əl Gəmişa, digəri 

Ələburdur, hansı ki, xəzaə cəmaəti ona sitayiş edərdilər. Şirayə sitayiş etməyi Xəzaə cəmaətinin rəislərindən 

Əbu Kəbsə adlı bir şəxs onlardan ötrü əhadis etdi. Ərəb cəmaətinin hamısı bütpərəst idilər.  

Həman Əbu Kəbsə onlardan aralanıb Şira  ulduzuna  sitayiş eylədi. Qureyş  camaatı Rəsuli-Xudanı dini-

cədid gətirdikdə Əbu Kəbsəyə müqabil tutub İbn Əbu Kəbsə - Əbu Kəbsənin oğlu deyirdilər” (4). 

Türk astronomları Şira ulduzunu Quruq adlandırırlar. El içində yayın yarı olmasını bu ulduzun görünməsi 

ilə təyin edirlər. Buradan Quruq sözü təhrif olunaraq “quyruq doğdu” ifadəsi yaranıb. Yay yarı olanda bu 

ulduz sübh vaxtı Günəşdən öncə görünməyə başlayır. Ulduz çox parlaq  olduğu üçün üstü  qıllı bir  kürəyə 

bənzəyir. Yeri gəlmişkən, Şira sözü ərəbcə elə “tüklü” deməkdr.  

Məxzənül-Əsrarda Nizami Şira  ulduzuna  eyhamla yüksək bədii deyim nümunəsi yaradıb. “Dər səbəbe 

nəzme-kitab fərmayəd” (Kitabın yaranma səbəbi  haqqında buyurur)  bəhsində aşağıdakı  beytlər  var: 

Ba fələk an şəb ke neşini bexan, 

Pişe men əfkən ğədəri-üstüxan. 

Kaxere –laf səgiyət mizənəm, 

Dəbdəbeye-bəndəgiyət mizənəm (5). 

 

O gecə ki fələklə bir süfrədə oturmusan, 

Bir gədər kababdan mənimçün endir. 

Sözümün axırındasənin Köpəkliyindən danışıram, 

Bəndə olmağının dəbdəbəsindən danışıram. 

Beytlər Ərzincan hakimi Bəhram  şaha müraciətlə deyilmişdi. Mars planetinə farsca Bəhram deyirlər.  

Planetlər Qoç, Buğa, Oğlaq bürcləri ilə bir məqamda qərar tuta bilər. Bürc  adlarından başqa, ətindən kabab 

çəkilən heyvanlar kimi tanındıqları üçün ənənə üzrə şairlər süfrəni səmaya bənzədirlər. Adı çəkilən bürcləri 

təşkil edən ulduzlar kabab tikələrinə bənzədilir. 
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Bəhram – od ünsürlü səyyarədir. Mətbəx astrologiyasında od üzərində bişirilən kabab və qovurmanı 

rəmzləşdirir. Qurmanlar tikə kababla müqayisədə ləzzətinə görə sümüklü  bişmişə üstünlük verir. Şair göy 

məclisindən sümüklü  kabab  istəməklə əsərinin müqabilində ədalətlə gələmiyyə (qonorar) istəyir. 

“Səg” – köpək  sözünə gəlincə isə, mətləb “Kəlb əl əkbər” – Böyük Ayı bürcünün ən parlaq  ulduzu olan 

Şira – Sirius ulduzu barədədir. Şair burada bədii figur olan istifhamdan bacarıgla istifadə edərək, böyük sənət  

möcüzəsi yaradır. Bir yandan şaha (böyük) Köpək deyir, ikinci tərəfdən, onun bir dəbdəbəli bəndə olduğuna 

rişxənd edir. Yəni, lap dəbdəbənlə fələyə ucalsan belə, sənə təzim edilsə də, yenə bir Allah bəndəsisən. 

Nizami burada həm də dünya malını murdar leşə, ona meyl edənləri isə köpəyə bənzədən Peyğəmbər 

hədisinə gizli işarə edir 

Dahi Nizaminin Kainatın sirrlərinə yaxından bələdliyi ulduz biliciləri yüksək səviyyədə 

dəyərləndirmişlər: Merkuri planetindəki kraterlərin biri indi Nizami Gəncəvi krateri adlanır. 

Nizaminin ulduzlar aləmi üzrə arzu və xəyallarını onun ondan sonra gələn həmyerliləri 

gerçəkləşdirmişlər. XIII əsr dünya elminin ən böyük nümayəndəsi Mühəmməd Nəsirəddin Tusinin yarardığı 

və uzun illər boyu rəhbərlik etdiyi Marağa Rəsədxanası sözün əsl mənasında beynəlxalq elm mərkəzi idi. 

Burada bir çox xalgların nümayəndələri: türklər, ərəblər, farslar, çinlilər...əl-ələ verib Kainatın sirrlərini 

açırdılar. 

1960-cı ildə yaradılan Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məhz Nəsirəddin Tusinin adını daşıyır. Bu elm  

məbədində adı Marsdakı kraterlərin birinə əbədi həkk olunmuş Nadir İbrahimov, eləcə də Rəhim Hüseynov, 

Zakir Seyidov, Dmitri Şestopalov və s. kimi elm nəhəngləri yaşayıb-yaratmışlar. 

Fələk ziccini təfəkkür üstürlabı ilə açan dahi şairimiz, əlbəttə ki, öz qədr-qiymətini 

yaxşı bilirdi: 

Gizlədib özünü verməzmi nişan 

Sizə hər sətrində bir sirr danışan!? 

Əgər soruşsaz ki, şair hardadır? 

Hər beyti səslənər:burda, burdadır!!! 
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ЎЗБЕК АДАБИЙ ТИЛИДА ОТЛИ МУРАККАБ СЎЗ БИРИКМАЛАР ДЕРИВАЦИЯСИ 

 

Калитсўзлар: ҳоким, тобе сўз, деривация, контоминация, конверция, отли мураккаб сўз бирикмалари, 

мураккаблашиш усуллари, дескриптив, атрибутив  

 

Derivation of complex words in the uzbek literary language 

Summary 

The article deals with the processes that complicate the simple phrase on the basis of word-formation laws. 

Cases of the formation of components of complex phrases are shown by formation methods. There are 

presentation about the formation of complex word combinations by methods of contamination and conversion in 

the Uzbek literary language. Of these, nominal complex phrases are more often used; adjectives, numbers, 

pronouns and modal words are less common. The given examples are substantiated scientifically and 

theoretically.  

Key words: main, dependent word, derivation, contamination, conversion, nominal complex phrases, 

methods of complication, descriptive, attributive  

 

Сўз бирикмалари ҳоким компонентининг қандай сўз туркуми билан ифодаланишига кўра от ва феълли 

мураккаб сўз бирикмаларга ажратилади. Отли мураккаб сўз бирикмалари кенг маънода бўлиб, 

бирикмаларнинг ҳоким бўлаги от сўз туркимидан ташқари сифат, сон, олмош, равиш ва модал сўзлар 

билан ҳам ифодаланиб келади. Маълумки, ўзбек тилшунослигида содда сўз бирикмаларининг синтактик 

қонуниятлари кенг ўрганилган аммо мураккаб СБларининг тузулишиэътибордан четда қолиб келмоқда. 

Отли (кенг маънода) исм МСБларининг ҳар иккала компоненти ёйилиб занжир ҳосилқилиши ҳам 

мумкин. Чунки улар сўз кенгайтирувчилари сифатида ҳоким бўлак вазифасидаги от ёки от вазифасидаги 

бошқа сўзларни аниқлашга қаратилади. Масалан: “Тез ёрдам”га қойил бўлиш керакки, ўн минут ўтар-

ўтмас каттагина ёғоч қути кўтарган аёл ҳамшираси билан Аброрникига етиб келди (“Олмос камар” 34 б.) 

Келтирилган жумлада катта ёғоч қути, аёл ҳамшира СБлари қути кўтарган сифатдошли бирикма 

ёрдамида контаминация (лот. сontaminatio- туташтириш, аралаштириш) усули билан отли мураккаб сўз 

бирикмасиниҳосил қилган. Тилшуносликда синтактик бирликларнинг ясалиши синтактик деривация 

усули ҳисобланиб,дастлаб рус тилшунослигида Л.Н.Мурзин ва Е.Куриловичлар томанидан ўрганилди. 

(5.,6.) Ўзбек тилшунослигида содда ва қўшма гаплар деривацияси профессор Н.К.Турниязов ва унинг 

шогирдларидан Г.Янгибаев, Ш.Н.Турниязовлар томонидан, сўз бирикмалари Мустаф Четин томонидан 

ҳимоя қилинди ва А.Мадаминовнинг монографиясида ҳамда Ш.Мадаминованинг илмий мақолаларида 

ўрганилди. (7.8.10.11.) Нутқда отли МСБлари таркибидаги ҳоким ва тобе қисмлар фикрни янада 

ойдинлаштириш, тўлдириш мақсадида кенгайиб келиши мумкин. Асосан, нутқдаотли мураккаб сўз 

бирикмалари қуйидаги ҳолларда мураккаблашиб келадилар: 

1. Содда СБлари тобе қисмининг кенгайиши натижасида: Эҳтимол, бундай туйғуни у мурғак чоғи 

беланчакда яйраб ётганича она алласига ғарқ бўлган онлари ҳам кечирмагандир (Ҳ.Назир). Бу йил эрта 

баҳорги буғдой ҳар йилгидан мўл бўлди. Келтирилган мисолларимизда: ғарқ бўлган онлар, баҳорги буғдой 

СБларининг тобе қисми она алласига ғарқ бўлган, эрта баҳорги каби тобе қисмларнинг кенгайиши 

ёрдамида мураккаблашиб келган. 

2. Содда СБларининг ҳоким бўлаги аниқловчи вазифасидаги сўзларни олибкенгайиши натижасида. 

Бундай ҳолларда синтактик деривациянинг контаминацияусули юз беради: Солдат бодом қовоқлари 

остида чақнаб турган қоп-қора кўзларини жаланглатиб ҳар томонга қаради (Ойбек). Оғирлиги етмиш 

кило келадиган битта семиз араби қўчқор элитдим (“Қаҳқаҳа” 27б). Келтирилган мисолларда ҳоким бўлак 

вазифасидаги сўзлар қоп-қора кўзлар,араби қўчқор кабиларбилан мураккаблашиб, ўзидан олдингисўзлар 

ҳисобига янада кенгайиб, мураккаб сўз бирикмаларини ҳосил қилмоқда. Демак, СБнинг бу тарзда 

контаминация усули билан ясалишини қуйидагича кўрсатиш мумки: бодом қовоқлари остида чақнаб 

турадиган қоп-қора кўзлар, оғирлиги етмиш кило келадиган битта семиз араби қўчқоркаби. 

Демак, юқорида келтирилган мисолларимиздан кўринадики, мураккаб СБлари деривацияси содда сўз 

бирикмаларининг кенгайиши ҳисобига юз берадиган синтактик жараён саналади. Бу албатта, 

сўзловчининг бирор шахс,нарса, воқеа-ҳодисаларни аниқроқ ифодалаши ва мазкур ёйиқ бирикмани ҳосил 
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қилган сўзларнинг лексик-семантик ҳамда грамматик хусусиятларини очиб бериши билан боғлиқ бўлади. 

Асосан, бу жараён уларнинг ҳоким бўлаги вазифасида келган мустақил сўз туркумига ҳам 

тааллуқлидир.Чунки ҳоким бўлак вазифасида от ёки отлашган  сўз туркумлари келса, улар бирор 

тушунчани тўла ваҳар томонлама ифодалаш мақсадида аниқловчи вазифасидаги мустақил сўзларни олиб 

кенгаяди. Агар феъл туркумига оид сўзлар келса, улар тўлдирувчи ва ҳол вазифасидаги сўзлар ёрдамида 

ёйилиши мумкин. Аммо барча ҳоким бўлак вазифасидаги сўзларнинг кенгайиш имконияти бир хил 

даражада эмас. 

От ва феъл туркумидаги сўзларнинг кенгайиш имкониятига қараганда сифат ва равишларнинг 

кенгайиш имкониятлари анча чегараланган. Сон, олмошларнинг айрим турлари эса содда сўз 

бирикмасининг ҳоким сўзи вазифасида келганда ҳам, тобе бўлак вазифасида келганда ҳам умуман 

аниқловчилар олиб кенгаймайди. 

Демак, отли МСБларининг контаминация усул билан ясалиши кўпинча от ёки феъл, қисман эса сифат, 

сон, тақлид сўз ва олмош каби сўз туркумларининг ҳоким бўлак вазифасида келган ҳолатларида содир 

бўлади.Бужараён ҳоким бўлаги сифат билан ифодаланган отли МСБларида қуйидагича рўй беради. Аммо 

сифат сўз туркумининг ҳоким сўз вазифасида келиб МСБларни ҳосил қилиш хусусияти анча 

чегараланган. Фақат бу ҳолат айрим сифатлар доирасидагина учрайди. Масалан: Бундан бўлим 

мудрининг ҳам қувончи чексиз, яхши шогирд етиштираётганидан хурсанд (“Ташвишли дунё”. 153 б.) 

Ёши ўттизларни қоралаб бораётибди-ю, ҳали ўн тўрт кунлик ойдай тиниқ, жуда ёш кўринади 

(“Ташвишли дунё” 46 б.) 

Мисоллардан кўринадики, яхши шогирд етиштираётганидан хурсанд, ўн тўрт кунлик ойдай 

тиниқкаби МСБларининг ҳоким бўлаги вазифасида келганхурсанд, тиниқ каби сифатлар сўз 

кенгайтирувчилари саналган тўлдирувчи ва аниқловчилар ёрдамида МСБлари ҳосил қилган. Бундай 

СБлар деривациясида оператор вазифасини сифатдошнинг -ётганзамон ва -дай, -дек ўхшатиш шакллари 

бажаради. Бунда ҳоким бўлак вазифасидаги сифат маъно жиҳатдан яна ҳам конкретлашади: Унинг овози 

худди сайроқи қушнинг овозидай ёқимли, сувдай тиниқ, бахмалдай майин эди (“Кўҳна дунё” 45б.) каби. 

Ҳатто ҳоким сўз вазифасида келган ясама сифатлар ҳам -дай аффикси ёрдамида ўзидан олдинги 

сифатдош билан ёйилиб МСБларни шакллантиради. Улар конверсия (лот.conversio-айлантириш, 

ўзгартириш) усули орқали бирикиб, мураккаб тушунчаларни ифодалайди.(1.10.) Масалан: Шукуров гўё 

дам олишга эмас, расмий иш билан келган одамдай, қошларини чимириб, кулимсираб келарди (“Диёнат” 

246б.) Аслида МСБ ҳосиласи расмий иш билан келган одам отли бирикма бўлиб,  улар бир бутун ҳолда -

дай аффикси ёрдамида ўхшатиш маъносини англатади. 

Бундай ўхшатиш маъносини ифодалайдиган МСБлар нутқимизда жуда кўп учрайдиган ҳолат бўлиб, 

улар асосан -дай, -дек деривантлари ёрдамида юзага келади. Масалан: Қоратош ёнбағрига тирмашаётган 

айиқдек, машина карнай-сурнай нағмаси устига телба йиртқичдек елиб борарди. (Ў. Х.) 

Хуллас, ҳоким бўлаги сифат билан ифодаланган отлиМСБларининг тобе қисми атрибутив 

муносабатни ифодалаши жиҳатидан отли мураккаб сўз бирикмаларидан фарқ қилади. Баъзан ҳоким сўзи 

олмош билан ифодаланган МСБлари деривациясида ҳам шундай ҳолатларни кўрамиз. Нутқда бу тарздаги 

СБларнинг тобе қисми ёйилиб, ҳоким бўлакни аниқлаб ва тўлдириб келиши кўп учрайди. Масалан: 

Майли, омон бўлсин, тангримдан тилаганим шу (Ў.Ҳ). Тўртинчи курсдаги ўзига ишонган йигитларнинг 

ҳаммаси Фаридага кўнгил қўйган эди (Ў.Ҳ). Кўпинча бундай МСБлари таркибидаги тобе сўзлар қаратқич 

келишиги -нинг оператори ёрдамида ҳоким сўз ҳисобланган олмошни кенгайтириб келади: Дарвоқе 

эшитганман, халойиқни исёнга бошлаган мард йигитларнинг бири у бўлган эди. (Ў.Ҳ) -Қоғозда бўш 

кўринган жойларнинг ҳаммаси банд, - деди (П. Қодиров). Баъзан эса чиқиш келиши-дан оператори 

ёрдамида ҳам ҳ,оким бўлаги олмош билан ифодаланган МСБлар ҳосил бўлади: -Бор, тақсир, - деди, 

кабинетга сиғмай ташқаридаги бўлмада қолганлардан бири(М.И). 

Аммо, олмошлар ёрдамида юзага келган бундай отли МСБлар  нутқда жуда кам учрайди ва улар 

сифатдош ёки келишик қўшимчалари ёрдамида бирикиб ёйиқ бўлак вазифасида келади. 

Бизнинг таҳлил объектимиз ҳисобланган отли сўз бирикмаларининг деярли кўпчилиги тобе 

қисмининг кенгайиши натижасида пайдо бўлган. Юқорида таъкидлаганимиздек, фақат тобе ёки ҳар 

иккала бўлакнинг кенгайиши натижасида ҳам МСБлари шаклланади. Масалан: Оналик меҳридан 

туғилган бу теран донолик ҳам, кампирнинг кўз ёшлари билан суғорилган бу тиниқ сўзлар олдида ўз 

хатларининг бутун мудҳиш шафқатсизлигини ҳам домла мана энди тушунди (“Диёнат” 85 б.) 

Келтирилган гап таркибида оналик меҳридан туғилган бу теран донолик,кампирнинг кўз ёшлари билан 

суғорилган бу тиниқ сўзлар каби СБлар икки томонлама ёйилишдан ҳосил бўлган. Мазкур гапда иккала 

қисмнинг оператори вазифасини -ган сифатдош шакли  бажаради. Ҳатто, икки ва ундан ортиқ сифатдош 

ўрамлар уюшган ҳолда битта ҳоким бўлак вазифасидаги отли бирикмага  тобеланиши ҳам мумкин: Ёши 
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қирқларга бориб қолган бўлса ҳам, ўзини яхши сақлаган, пардоз-андозни жойига қўйган кўҳликкина бир 

аёл обком секретаридан тап тортмай, анча дадил гапирди (“Диёнат” 154б). Мазкур гап таркибида ўзини 

яхши сақлаган, пардоз-андозни жойига қўйган, кўҳликкина бир аёл каби сифатдош ўрамлар уюшиқ 

шаклида ҳоким бўлак вазифасидаги отни ҳар томонлама аниқлайди. 

Кўпинча МСБлар таркибида ҳоким сўзлар алоҳида-алоҳида қўлланилиб, ўз аниқловчиси вазифасидаги 

сўзлар билан уюшиқ ҳолда кетма-кет келиши ҳам мумкин: Кўкси орден-медалларга тўлган йигитлар, 

ғижим рўмолга ўралган хотинларини етаклаб, болаларини опичлаб боғ дарвозасидан кириб келарди 

(“Уфқ” 515 б.) Келтирилган мисолимизда йигитлар, хотинлар каби ҳоким бўлак вазифасидаги отлар 

алоҳида-алоҳида ўз аниқловчилари билан кенгайибуюшиқ ҳолда мураккаб тушунчаларни ифодалайди. 

Айниқса, бундай атрибутив муносабатдаги отли МСБлардан ёзувчилар персонажнинг ҳулқ-атвори, 

қиёфаси ва характерини ва турли хусусиятларини очиб бериш мақсадида кенг фойдаланади. Масалан: 

Бошига оқ салла ўраган, калтагина учбурчак соқоли узунроқ қорамтир юзига ярашиб тушган новча бир 

аллома эди (О.Ёқубов). Сочи калта қирқилган, таги платформали яшил туфли кийган бу жувон 

Алибекнинг хотини Насиба эди (П.Қодиров). МСБларнинг тобе қисми таркибида уюшиб келаётган 

аниқловчили бирикмаларнинг ҳоким бўлаги от билан ифодаланиб, улар сифатдошнинг -ганшакли билан 

келган оператор ёрдамида бирикади. Баъзан бундай сифатдош ўрамлар орасида аниқловчи вазифадаги 

сўзлар ёки равишдош шакллар ҳам киритилади. Масалан: Сийрак сочлари тўзғиган, лунжлари ичига 

ботиб, кампирдаҳан бўлиб қолган Қудратхўжа уйқули кўзларини қисиб, ишшайиб турибди (“Диёнат” 

125 б.) Юзи офтобдай тиниқ, тимқора сочлари тўпиғига тушган, ҳусн-малоҳатда тенгсиз бу жувон – 

Ойниса эди (“Диёнат” 126 б.) 

Демак, аниқловчили СБларида тобе бўлак ёйиқ ва уюшган ҳолда  ҳоким бўлак вазифасидаги отни 

турли ҳар томонлама аниқлаб тўлдириб келади. Шунинг учун ҳам улар сўз кенгайтирувчилари сифатида 

гапнинг иккинчи даражалибўлакларини шакл ва маъно томондан мураккаблаштира олади. Келтирилган 

мисоллар таҳлили шуни кўрсатадики, отли СБларининг деривацияси асосан конверсия ва контаминация 

усуллари ёрдамида амалга ошади, оператор вазифасини сифатдош, равишдош шакллари, келишик 

қўшимчалари, кўмакчилар ва ўхшатиш-қиёслаш шаклини ясовчи аффикслар бажариб келади.Уларнинг 

бир бутун ҳолда ёйилиш жараёнида ҳоким бўлак вазифасидаги отнинг мавқеи муҳимдир. Чунки ҳоким 

бўлак вазифасидаги отнинг ўзига хос турли хусусиятларини ҳар томонлама очиб бериш мақсадида бир 

нечта аниқловчилар иштирок этади. Масалан, Бўй-басти келишган, мўйлови эндигина сабза ура бошлаган, 

тол чивиқдай нозик бу йигитчада ўз элининг ҳамма фазилатлари бор эди (“Кўҳна дунё” 32 б.) 

Келтирилган гапда йигитчага хос хусусиятлар ҳар томонлама очиб берилган бўлиб, бунда ёзувчи 

сифатдош ўрамлардан кенг фойдаланган. Натижада отли МСБларини ҳосил қилишда бир нечта 

предикатив характердаги атрибутив бирикмалар иштирок этади ва улар уюшган.дескриптив  

тарздамураккаб тушунчаларни ифодалашга ҳизматқиладилар. 
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ALİ TƏHSİLİN AŞAĞI PİLLƏSİNDƏ OXUNUN TƏŞKİLİ 

 

Açar sözlər: səsli oxu, səssiz oxu, yaddaş, autentik mətnlər, yekun fikir 

 

The Arrangement of Reading in the First Stage of  Higher Education 

Summary 
The article studies the arrangement of reading in the firs stage of higher education. The author states 

diverse methods and techniques for the improvement of the students` reading comprehension. It is suggested 

that teachers should present several cognitive strategies such as activating, inferring, monitoring-clarifying, 

questioning, searching-selecting, summarizing, and visualising-organizing. All these methods and strategies 

are very essential in terms of preparing students for further study and developing their reading skills. 

Key words: loud reading, silent reading, memory, authentic texts, final thoughts 

 

Giriş 

Müşahidələr göstərir ki, xarici dilin öyrənilməsində yazılı və şifahi nitq bacarığının formalaşdırılması, 

düzgün oxu qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi təmin olunmalıdır. Məsələn, tələbə məişətimizdə və ya 

gündəlik həyatımızda istifadə olunan əşyaların adlarını öyrənir, nitq etiketləri vasitəsilə ünsiyyət yaradır və 

müxtəlif nitq nümunələri qurur. O, öyrəndiyi dilin hərf birləşmələrini və onların verdiyi səsləri misallar 

vasitəsi ilə öz ana dili ilə müqayisəli şəkildə öyrənir və bu da ona bənzər və fərqli tələffüzü aşılmağa kömək 

edir. Eyni zamanda o, kiçik həcmli mətnləri oxuyur və onların məzmununu izah edir. Bu, tələbənin şifahi 

nitqinin inkişafını daha da təkmilləşdirir, onun ünsiyyət bacarığını formalaşdırır. 

Oxu nədir? Oxunun tədrisinə verilən proqram tələbləri hansılardır? Hansı növləri var? Oxunun 

mexanizmləri hansılardir? Hansı oxu strategiyaları var? Oxunun tədrisində qiymətləndirmə necə aparılır? 

Oxuma vərdişləri, anlama, səlis danışmaq və müstəqillik oxumaqla əldə edilən bacarıqlardır. Bu 

bacarıqlar insanlara səhifədəki dönüş sözlərinə aydın məna vermək imkanı verir. Bu bacarıqlar vacibdir, 

çünki hər gün bir formada bir şey oxuyuruq. Oxu müasir həyatın ayrılmaz hissəsidir. Oxu bacarıqlarını 

artırmaq ücün tələbə hər gün oxumağa vaxt ayırmalı, oxumaq üçün hədəflər qoymalı, oxuduğu mətnləri öncə 

izləməli, məqsədini müəyyənləşdirməlidir. 

Əvvəlcə ingilis dilində oxumaq təlimatı yalnız bu prosesin düzgün variantının əyani nümayiş etdirilməsi 

ilə baş tutmalıdır. Başqa sözlə, əgər mümkündürsə, doğma natiq tərəfindən yaradılan təklif olunan mətnin səs 

yazısını dinləmək lazımdır. Söz tələffüzünə, intonasiyaya, fasilələrə, nitq ritminə diqqət yetirmək lazımdır. 

İstəyirsinizsə, bu keçidi bir neçə dəfə dinləyə bilərsiniz. Seçim olaraq, nümunə olaraq müəllim tərəfindən 

mətnin savadlı oxunması daha məqsədəuyğun hesab edilir. Bu bir dərs olsa, bütün sinifləri bütövlükdə 

dinləyə və nəticədə kimin daha yaxşı olduğunu müəyyənləşdirə bilərsiniz. Əlbətdə ki, mütaliəni öyrətmə 

prosesində bu fəaliyyət növü üçün qabiliyyətlərinə nəzarət etmək üçün hər bir tələbəni dinləmək lazımdır. 

Oxumaq çox vacib bir dil öyrənmə bacarığıdır. İngilis dilinin bütün hissələrini - lüğət, imla, qrammatika 

və yazını yaxşılaşdırmağa kömək edir. Oxu vərdişlərinizi inkişaf etdirsəniz və nitqdə istifadə etsəniz bu 

zaman bütün İngilis dili vərdişlərinizi inkişaf etdirəcəksiniz. 

Xarici dilin tədrisinin mühüm vəzifələrindən biri də qazanılan reseptiv bacarıq kimi oxunun 

kommunikativ şəkildə inkişafıdır  Oxunun düzgün təşkili və tədrisi qarşısında duran ən mühüm məsələ 

tələbələrdə ətraf aləm və real həyat hadisələri haqqında düzgün obrazlı təsəvvürlər əsasında bilik və 

bacarıqlar formalaşdırmaqdır. Xarici dilin tədrisində oxu nə qədər tələb olunan bacarıq olsa da, onun düzgün 

təşkili və tədrisi prosesində hələ də problem və çətinliklər mövcuddur. Bir çox hallarda tələbələrimiz hələ də 

xarici dildə mətnləri oxuyub tərcümə etmək və məzmunu şüurlu şəkildə anlamaq üçün bir neçə sualları 

cavablandırmaqla bu fəaliyyəti başa çatmış hesab edirlər.  

Ənənəvi olaraq belə vərdişlər onlarda mövzu ətrafında sərbəst kommunikasiya qurmağa həvəsləndirmir. 

İllər boyu bizdə oxu bacarığı dedikdə, oxu texnikasının səviyyəsi nəzərdə tutulub. Düşünürdük ki, əgər 

tələbə səlis oxuya bilirsə, deməli, oxu bacarığına yiyələnib. Oxuyub qavrama bacarığını yoxlama 

texnologiyası isə milli təhsilimizdə çox zəif olub. Ən yaxşı halda verilmiş mətndən hər hansı nəqli cümlə 

çıxarılıb, sual cümləsi şəklində tapşırıq kimi qoyulurdu. 

mailto:monsumova.naile@mail.ru
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Qeyd etmək lazımdır ki, oxu fəaliyyəti və bacarıqlarının düzgün inkişaf etdirilməsi səmərəli 

kommunikasiyanın açarı kimi sərbəst düşüncənin əsasını qoyur. Oxu mətnləri üzərində yeni söz və ifadələrin 

müzakirə və şəkillərdə, vizual -əyani görüntülərdə öyrənilməsi, məzmunun şüurlu anlaşıılmasına 

istaqamətləndirir. Bunun üçün oxu mətnləri üzərində maraqlı nitq tapşıırıqları, qısa şərhlərin təşkili, 

müqayişələrin, analizlərin aparlması və oxunun yaradıcı tətbiqi arxa planda qalırdı. Təlimdənkənar oxu 

fəaliyyətinin inkişaf etdiriməsi, ekstensiv oxu vərdişlərinin qazanılması, maraqlı mətinlərin oxunması və 

tələbələrin təhsil mərhələsində mütaliə mədəniyyətinin qazanılması ən vacib tələblərdən biridir. Çünki, 

ekstensiv oxu tələbələrin idrak qabiliyyətini inkişaf etdirir və əqli fəallığı artırır.  

Oxu elə bu mərhələdə tələbələrdə ideya-siyasi, mənəvi-estetik vərdişləri tez formalaşdırır, onlarda vətənə 

məhəbbət, ailəyə hörmət, dosta sədaqət, xeyirxahlıq, mərdlik, fədakarlıq, təvazökarlıq, düzgünlük kimi 

mənəvi keyfiyyətləri formalşadırır. Oxu fəaliyyətinin kommunikativ şəraitdə formalaşması tələbələrin şifahi 

və yazılı şəkildə ifadə etmək bacarığını atırır, onlarda şüurlu, düzgün, sürətli və ifadəli oxu, oxunmuş mətnin 

məzmununu şərh etmək bacarıqları yaradır. Vacib hesab edilən və düşünülmüş bu metodikalar üzərində 

qurulan oxu tələbələrin dünyagörüşünü genişləndirir, söz ehtiyatını zənginləşdirir, nitq mədəniyyətini inkişaf 

etdirir.  

Oxu dərslərində ünsiyyəti formalşdıran və məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirən tarşırıqların, fəaliyyətlərin 

tətbiqi oxu mətnləridə məntiqi əlaqələrin tapılması, əşya və hadisələrin müqayisəsi, oxşarlığına və fərqinə 

görə onların tutuşdurulması, ümumiləşdirmə və nəticə çıxarmaq kimi bacarıqlar formalaşır. Bunun üçün oxu 

mətnlərinin dinləyib-anlama, danışma və yazı fəaliyyəti daxilində aparılması daha çox ünsiyyəti 

formalaşdırır. Oxu mətnlərinin yaradıcı mərhələdə inkişaf etdirilməsi, oxu mətnlərinin personallaşdırırlması, 

oxudan sonra sərbəst yazıların təşkili, məzmuna “sözlə” rəsmin çəkilməsi, əsərin səhnələşdirilməsi və s. kimi 

üsullardan istifadə edilməsi səmərəli nəticə verir. 

Beləliklə, oxu fəaliyyəti elə təşkil edilməlidir ki, təlimdə tələbələrin birbaşa ünsiyyət bacarıqları düzgün 

formalaşsın və kommunikativ nitq vərdişləri qazanılsın. 

Metodiki nöqteyi-nəzərdən oxunun aşağıdakı növləri var: - səsli oxu/səssiz oxu; - hazırlıqlı 

oxu/hazırlıqsız oxu; - sinifdə oxu/ev oxusu.  

Oxu tədrisi zamanı səsli oxu və səssiz oxu kimi qiymətləndirilir. Səsli oxuda oxunun ritmi, səslərin 

düzgün tələffüzü, intonasiya və oxu qaydalarının düzgün tətbiq olunması yoxlanılır. Səssiz oxuda isə, ümumi 

və detalları ilə mənanın başa düşülməsi və nə qədər vaxta icra olunması yoxlanılır. 

Oxunun tədrisi 2 əsas məsələ ilə bağlıdır: - mətnlərin seçimi; - oxunun reallaşdırılması, üsullarının 

hazırlanması və oxunun yoxlanılması. Oxunun tədrisində yazılı mətnlərin aşağıdakı növləri fərqləndirilir:  

1) Qurulmuş/hazırlanmış mətnlər. Məsələn, dərslik müəlliflərinin pedaqoji məqsədlə hazırladığı mətnlər 

buna misal ola bilər. 

2) Qurulmuş və autentik mətnlər. 

Bu mətnlər qurulmuş autentik sadələşdirilməyən mətnlərdir.  

3) Süzgəcdən keçirilmiş (yuyulmuş/uyğunlaıdırılmış) mətnlər. 

Öyrənənlərin yaş və bilik səviyyəsinə uyğunlaşdırılmış mətnlər nəzərdə tutulur.  

Oxu mexanizmləri dedikdə, oxunun texniki tərəfi, yəni oxunma qaydası və semantik tərəfi, yəni mənanın 

başa düşülməsi məsələlərindən bəhs olunur. Oxunun 5 strategiyası var:  

1) İstiqamət götürmək üçün, qeydlə oxu.  

2) Əsas mənanı başa düşmək üçün oxu. 

3) Göz kəzdirərək oxuma. 

4) Dərindən oxu.  

5) Zövq almaq üçün oxuma. 

Tələbələrin sadəcə bir sıra strategiyaları əzbərləmələrini və mütəmadi olaraq həyata keçirmələrini istəyə 

biləcəyini düşünmək, strateji işləmə və ya icra nəzarətinin mahiyyətini səhv qəbul etməkdir. Bu 

prosedurların belə cəlbedici tətbiqləri mahiyyət etibarilə həqiqi bir oksimoron-strateji olmayan bir strateji 

işlənməni təmsil edir. 

Oxumaq istəyən tələbələr, tədqiqatçıların səhvsiz oxumaq dedikləri ilə məşğul olduqları zaman səhvən 

oxuduqlarına inanırlar. Zehinsiz oxumağın əksi, bilik strategiyalarından istifadə edərək mətnin yüksək 

effektiv oxucular tərəfindən işlənməsidir. Bu strategiyalar, mütəxəssis oxuculardan oxuduqları zaman 

zehinlərində baş verənlər barədə yüksək səslə düşünmələrini xahiş edən maraqlı bir keyfiyyət araşdırmasında 

təsvir edilmişdir. Buna danışıq düşüncələrini (yəni yüksək səslə) qeyd edən  şifahi protokollar deyilir.  

Protokollarda mütəxəssis oxucuların oxu zamanı qurduqları daim dəyişən zehni mənzərənin dəqiq “anlıq 

görüntüləri” və hətta “videoları” təqdim olunur. Tədqiqatçılara görə oxumağa konstruktiv olaraq həssas 

yanaşılmalıdır, yəni yaxşı oxuyanlar həmişə oxuduqları mətnə cavab olaraq işləmə müddətini dəyişdirirlər 
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.Təlim yüksək təsirli oxucuların yeddi idrak strategiyasını müəyyənləşdirir və idrak strategiyasının tədrisi 

üçün dərs planı şablonunu təqdim edir: 

Fəaliyyəti aktivləşdirmə (activating), nəticə çıxarma (inferring), izləmə-aydınlaşdırma (monitoring-

clarifying), sorğu-sual (questioning), tədqiqat-seçmə (searching-selecting), ümumiləşdirmə(summarizing) və 

vizual-əyani-hazırlıq (visualizing-organizing). 

Mətndən məna çıxarmaq və qurmaq üçün əvvəlki bilik və təcrübələri uzunmüddətli yaddaşdan 

xatırlamaq, çıxarmaq üçün öncə “idrak nasosu” nun hazırlanması. 

Nəticə cıxarmaq – Mətndə danışılanları (yazılanları), mətndə danışılmayanları (yazılmayanları) və 

mətndən məna çıxarmaq və qurmaq üçün oxucu tərəfindən artıq bilinənləri bir araya gətirmək.  

Nəzarət və aydınlaşdırma – Hər hansı bir qarışıqlığı aydınlaşdırmaq və düzəltmək bacarığı ilə 

birləşdirilmiş mətni dərk edib-etmədiyini müəyyənləşdirmək üçün həm oxuma əsnasında həm də sonra necə 

oxuduğunu düşünmək. 

Sorğu və sual – Mətn (müəlliflər), həmyaşıdları və müəllimlərlə dialoqları öz-özünə soruşmaq, sual 

yaratmaq və suala cavab vermək yolu ilə öyrənmək. 

Tədqiqat və secimlər – Suallara cavab vermək, söz və terminləri müəyyənləşdirmək, anlaşılmazlıqları 

aydınlaşdırmaq, problemləri həll etmək və ya məlumat toplamaq üçün uyğun məlumat seçmək üçün müxtəlif 

mənbələrdə axtarış.Ümumiləşdirmə – Mətnin mənasını öz sözləri ilə yenidən söyləmək - orijinal mətndə 

istifadə olunanlardan fərqli sözlər. 

Vizual-Hazırlıq – Mətndən məna çıxarmaq və qurmaq məqsədi ilə zehni bir görüntü və ya qrafik qurmaq. 

Bunun üçün İdrak strategiyası ilə bağlı birbaşa təlimat verin. Strategiyanı müəyyənləşdirin və izah edin. 

Xülasə etmək, oxuduqlarınızın mənasını öz sözlərinizlə ifadə etməkdir – orijinal mətndə istifadə 

olunanlarda nfərqli sözlərdən istifadə edərək – ya yazılı şəkildə, ya da qrafik təsvirdə 

Strategiyanın oxu zamanı xidmət etdiyi məqsəd iizah edin. 

Xülasə oxucuya oxubitdikdən sonra nəyi xatırlamağın ən vacib olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan 

verir. 

Oxuduğumuz bir çox şeyin yalnız bir və ya iki təklif fikri var və onları müəyyənləşdirmək və saxlama 

məqsədi ilə təkrarlamaq vacibdir. 

Strategiyanın kritik xüsusiyyətlərini təsvir edin. Xülasə aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir. O: 

-Qısadır 

-Mətninböyükfikriniehtivaedənnöqtəyəgəldim 

-Xırdaməlumatlarıburaxırvəsiyahılarıbirsözvəyaifadəyəyığır 

-Mətnintəkrarıvəya “fotokopisi” deyil 

Nəticə 
Oxumağı öyrənmək - vacib psixoloji-pedaqoji paradiqmadır. Müşahidələr göstərir ki, tələbələrin bir qismi 

heç də idrak imkanlarının zəif olması səbəbindən yox, düzgün oxu vərdiş və bacarıqlarına yiyələnmədikləri 

üçün təlimdə geri qalır, oxuduqlarını qavraya, yadda saxlaya və dərk edə bilmirlər. Müasir şəraitdə 

“Öyrənməyi və düşünməyi öyrətmək” təhsil sisteminin ən əsas prioritetlərindəndir. İngilis dilində oxumağı 

öyrənmək, mətnin nə olduğunu başa düşməyi də əhatə edir. Üfüqləri genişləndirmək üçün müxtəlif janr və 

istiqamətlərə aid mətnləri oxumaq tövsiyə olunur. Bu vəziyyətdə leksik material öz layiqli təkmilləşməsini 

alacaqdır.  

Materialın nə qədər dərindən və ətraflı başa düşüldüyündən, onu oxuyan şəxsin həyatının digər 

sahələrində istifadə edib-etməyəcəyindən asılıdır. 

Müəllim tələbələrdə oxu bacarıqları, sürət və səmərəliliyin artırılması üçün öz təcrübəsini inkişaf 

etdirməli, onlarda səlislik vərdişinin formalşmasına nail olmalıdır.  

İngilis dilində oxumağın tədrisi prosesi olduqca mürəkkəbdir və təkcə bilik deyil, istək və əzm tələb edir. 

İstədiyiniz nəticəni bir yolla əldə etmək mümkün deyil, başqa metodlar və üsulları tətbiq edin.  
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BƏDİİ İFADƏ VASİTƏSİ: EYHAM VƏ NÖVLƏRİ 

 

Açar sözlər: eyham, bədii, mifik, danışıq dili, oxucu, tarixi 

 

Literary device: allusion and its types 

Summary 

In this article, we explained to take a look at the meaning of allusion and how it can be used in both day 

to day conversation as well as how it can be used in literature. We enforced this understanding by taking a 

look at some examples of how allusion can be used in both of these contexts. In most cases, allusion is used 

to divert the mind to something which is not within the general context of the current conversation and is 

often left to the imagination of the listener or reader to create the reference for themselves. When used in 

writing, an allusion can make a piece appear less bland and much more artful creating a more interesting 

reading experience. Allusion can be used in both a conversational context or within written work as a literary 

device. 

Key words: allusion, literary, mythical, figure of speech, reader, historical 

 

Yazıçılar fikirlərini ifadə etmək və yazılarında emosiyaları, hissləri artırmaq üçün bədii ifadə vasitələrdən 

istifadə edirlər. Epitet, metafora, metonomiya, bənzətmə (təşbeh), kinayə, litota və s. kimi bədii ifadə 

vasitələri xatırlanır. Bədii ifadə vasitələri mətndəki vacib anlayışları vurğulayır, povesti gücləndirir və 

oxucuların personajlar və mövzularla əlaqələndirilməsinə kömək edir. Məcazi mənada işlədilən bu vasitələr 

ədəbiyyatda geniş məqsədlərə xidmət edir: bəziləri intellektual səviyyədə işləyə bilər, bəziləri isə daha 

emosional təsir göstərir. Bu ədəbi vasitələrdən biri də eyhamdır (allusion). 

Latın mənşəli olan eyham oxucunun birbaşa və ya dolayı yolla tarixdən tanış olduğu bir insana, yerə, 

şeyə, hadisəyə və ya digər ədəbi əsərə qısa bir istinaddır. Əsərlərdə, mahnılarda və filmlərdə eyhamlara tez-

tez rast gəlinir. 

Ədəbi-bədii bir vasitə kimi eyham yazıçıya söz və ya söz birləşməsi daxilində mənalılığı artırmağa imkan 

verir. Bununla birlikdə, eyhamlar yalnız oxucu tərəfindən tanındığı və başa düşüldüyü, düzgün bir şəkildə 

təsbit və təfsir edildiyi dərəcədə təsirli olur. Eyham anlaşılmazsa və ya səhv başa düşülürsə, effektivliyini 

itirə bilər.  

Müasir dilçilikdə hər bir dilçi və hər bir oxucu eyhamı özünəməxsus şəkildə qəbul edir. Eyhamlar sadəcə 

üslubi bir vasitə deyil. Bəzən məlum bir həqiqətə toxunan yazıçı, bütün dünyanın da narahat olduğu başqa 

bir çox vacib problemdən bəhs edə bilər. Buna əsasən eyham işləndikdə çox dərin məna və mürəkkəb 

xarakter daşıyır. U.Harrisə görə, "eyham" anlayışına tez-tez müəyyən bir tədqiqatın maraqlarına və 

hədəflərinə cavab verəcək xüsusi olaraq yaradılmış təriflər verilir. Bundan əlavə, eyham bəzən "yeni mətndə 

gizli bir məna yaratmağın bir yolu" kimi qəbul edilir (1). 

Bəzən isə eyhamı əvvəl baş veriləni növbəti ilə bağlayan müəyyən bir "körpü" rolunu oynadığını və 

düşüncələri keçmişə yönəltməyin bir növü kimi də adlandırırlar. Bu isə dünya haqqında məlumatları 

anlamağa və təsnif etməyə köməklik göstərir.  

Ümumiyyətlə, eyham bütün dünya ədəbi dilində, mətnində və hətta musiqisində bəşəriyyətin ümumbəşəri 

insani keyfiyyətlərini axtaran bir vasitədir və o, istifadə edildikdə öz məqsədi var. Bu məqsəd oxuculara, 

dinləyicilərə problemləri anlamağa kömək edən vacib bir funksiyanı yerinə yetirir. Məhz bu xüsusiyyətinə 

görə deyə bilərik ki, eyham yalnız mətndə mətnlərarası funksiyanı yerinə yetirmir. 

 İnsanlar gündəlik danışıqda da tez-tez, bəzən bunu etdiklərinin fərqinə varmadan, bəzən də işarə etdikləri 

materialı bilmədən eyhamlar edirlər. Deyə bilərik ki, eyhamlar filmlər, kitablar, musiqi, ictimai xadimlər və 

s. aid olur: 

“Is there an Einstein in your physics class?” 

“He's a cool guy, but he becomes a lovesick Romeo every time he's around her.” 

“She's a good swimmer, but she's no Ariel.” 

“The tropical island was just like a garden of Eden.” (3) 
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Qeyd etdiyimiz kimi, eyham bir neçə xüsusiyyət tələb edir: qısa, dolayı və başqa bir şeyə istinad 

edilməlidir. Ümumiyyətlə, eyham tarixi və ya başqa bir sənət növündə nəyəsə, kiməsə istinad edir. 

"She was loving, kind, giving, and unselfish and spent her life helping those less fortunate," "She rivaled 

Mother Teresa." ("O, sevən, xeyirxah, yardımçı və fədakar idi və ömrünü daha az şanslı olanlara kömək 

etmək üçün sərf etdi" demək əvəzinə "Ana Tereza ilə rəqabət etdi") deyə yaza bilərsiniz. Bu oxucuya anlayış 

vermək üçün qısa bir yoldur. Bu zaman mənbə qeyd olunmur, lakin oxucu onun əlamətinə görə hadisəni 

xatırlayır. Məhz bu xüsusiyyət eyhamı sitatdan ayırır. Sitatda fikir sözbəsöz deyilirsə, eyhamda isə bir söz 

deyilən kimi (nəyə isə işarə edilirsə) eyham olduğu anlaşılır. 

Eyham yalnız oxucuların, dinləyicilərin əksəriyyətinin işlətdikləri cümlədə, ifadədə mənanı tanıdıqda 

təsirli ola bilər. Gündəlik danışıqda eyhamlardan tamamilə əlaqəli olmaya bilən, lakin onun məzmununa aid 

ola biləcək bir şeyə istinad etmək üçün istifadə edilə bilər. Danışıq dilində eyhamın nitq vahidi kimi necə 

istifadə oluna biləcəyinə dair bəzi nümunələrə nəzər salaq:  

“There is no need to act like a Romeo for her.” (3) Bu cümlədə müraciət U.Şekspirin “Romeo və 

Jülyetta” pyesindəki Romeo obrazına aiddir. 

“The new kid at school is like the new Newton, he is so clever.” (3) Bu cümlədə işlədilən eyhamın 

istifadəsində məşhur alim İsaak Nyuton nəzərdə tutulur. 

“Don’t go thinking you’re Robin Hood just cause you took an extra peppermint from the candy jar.” 

İngilislərin məşhur əfsanəvi qəhrəmanına –Robin Huda işarə edilir.  

“Stop behaving like your mother.” Burada isə bir şəxsə istinad etmək üçün eyham istifadə olunur. 

“Your foolishness and greed as Midas bothered me” cümləsindəki Midas Yunan və Roma əfsanəsindəki 

axmaqlığı və hərisliyi ilə tanınan Frigiya kralı idi. 

Göstərilən misallarda bir çox yazıçı mifologiyaya, daha çox da yunan mifologiyasına, U.Şekspirə və digər 

ədəbiyyata işarə edərək oxucuları oxuduqlarının mənalarını anlamağa vadar edir.  

Məlum olduğu kimi, İngilis dilində mifik (mythical), bibliyadan götürülmə (Biblical), bədii ədəbiyyatda 

(literary) işlənən eyhamlar olmaqla üç qrupa ayrılır.  

Yazıçılar mifologiyaya işarə etdikdə mistik və sehrli olan eyhamları əsərlərinə gətirirlər. Buna misal 

olaraq XVII əsr ingilis ədəbiyyatının ən parlaq siması C.Miltonun “İtirilmiş Cənnət” (“Paradise Lost”) 

poemasından götürülmüş nümunəyə nəzər yetirək: 

“Through the night the dreadless angel was unpursued.  

Woken by the circling hours with a rose hand.” (4) 

Birinci cümlədə istifadə edilən eyham – dreadless angel - Abdiel adlı qorxmaz bir mələyə aiddir və ikinci 

cümlədə eyham, dairəvi saatlarla "Horae" mifinə istinad etmək üçün circling hours- dairəvi saatlar  termini 

ilə istifadə olunur. 

Digər bir nümunə U.Şeksprin “Hamlet” əsərindədir. Burada Hamletin atasını təsvir edərkən Yunan 

Tanrısına istinad etmək üçün eyhamdan istifadə edildiyini görürük: “See what was upon his brow, Hyperion 

curls, the front of Jove and eyes like Mars.” 

“Witchcraft celebrates Pale Hecate’s offerings.” 

“Ere the bat hath flown His cloistered flight, ere to black Hecate’s summons.” 

“Will all great Neptune’s ocean wash this blood Clean from my hand?” 

U.Şeksprin “Maqbet” əsərindən götürdüyümüz bu nümunələrdə, Hecate’s Yunan sehrbazlığı, cadugərliyi, 

xəyalət, gecə ilə aya, Neptune’s Roma dəniz tanrısı Neptuna bir eyhamdır, işarədir. 

Bibliyadan götürülən eyhamı, daha böyük bir hekayə və ya mətn daxilində İncil hekayələri, personajları, 

yerləri və ya motivlərinə birbaşa istinad edən sözlərdən və ya vəziyyətlərdən istifadə edir. Bu yazıçı 

tərəfindən məqsədyönlüdür. Oxucu mətnə öz dini inancını tətbiq etməməyə diqqət yetirməli, ancaq yazıçının 

kinayə məqsədini başa düşməlidir. Görkəmli yazıçılardan U.Şekspir, C.Çoser, Ç.Dikkens, C.Steynbek, 

K.S.Levis, U.Qoldinq, C.R.Tolkin və başqalarının əsərlərində Bibliyadan götürülmüş və ya istinad olunmuş 

eyhamları görə bilərik. 

U.Şeksprin “Maqbet” əsərindən götürülmüş aşağıdakı cümlələrdə “heaven’s cherubim” ifadəsi bir cənnət 

mələyinə, “water clears us” Məsihin çarmıxa çəkilmə- sinə görə özünü hər hansı bir təqsirdən azad etmək 

üçün əllərini açıq şəkildə yuyan Pontius Pilate üçün, “great doom’s” ifadəsi isə qiyamət gününə işarə edilən 

eyhamdır. 

“Besides, this Duncan Hath borne his faculties so meek, hath been So clear in his great office, that his 

virtues Will plead like angels, trumpet-tongued, against The deep damnation of his taking-off; And pity, like 

a naked newborn babe, Striding the blast, or heaven’s cherubim, horsed.” 

“A little water clears us of this deed.” 

“Up, up, and see The great doom’s image! Malcolm! Banquo!” 
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“The tropical island was just like a garden of Eden.” (4) Buradakı eyhamın istifadəsi, Müqəddəs İncildə 

Yaradılış kitabında bəhs edilən cənnətə istinad edir. 

“This is the fruit that Eve hands to Adam after being tempted by the serpent (Satan), to consume.” (4) 

Serpent (ilan) sözü birinin "pis, qəddar, vəhşi" adlandıracağı şeyə işarə edir. 

“Noah sends out a dove in search of signs that there is land; it returns with an olive branch.” İki simvol 

bir araya gəldikdə və ya ayrı olaraq işlədildikdə, sülhü simvolizə edir (4). 

“It was the cloud no bigger than a man’s hand.” T.Hardinin “İki şöhrətpərəstin faciəsi” (“A Tragedy of 

Two Ambitions”) əsərindən götürdüyümüz bu cümlədə işlədilən “cloud no bigger” ifadəsi Bibliyada Kiçik 

buludun İlyas tərəfindən yaxınlaşan yağış fırtınasının işarəsi kimi təfsir edildiyi bir istinaddır, işarədir. 

Sonuncu qrup olan bədii ədəbiyyatda (literary) işlənən eyhamlar ədəbi bir vasitə olaraq, eyham (kinayə), 

əsərdəki kontekst üçün tanınmış və ya tanış bir adama, yerə, hadisəyə və ya başqa bir ədəbiyyat əsərinə 

istinad edərək istifadə olunur. Bu zaman eyhamlar bir yazıçının yaradıcılığı ilə oxucunun tanıyacağı başqa 

bir şeylə arasında olan əlaqələrin inkişafına kömək edir. Bu, xarakterlərin, obrazların inkişafında və 

hekayənin, əsərin ümumi mənasını və ya bir parçasının tərkibinə daxil olan ayrı söz və cümlələrin mənasının 

aydınlaşdırılmasında təsirli olur. Ədəbi eyhamların əksəriyyəti birbaşa oxucuya izah olunmur, əksinə 

oxucunun nəticə çıxarma qabiliyyətinə etibar olunur. Misal olaraq verilən nümunələri nəzərdən keçirdək: 

“All overgrown by cunning moss, 

All interspersed with weed, 

The little cage of ‘Currer Bell’ 

In quiet ‘Haworth’ laid.”[4] 

Bu E. Dikinsonun “All Overgrown by Cunning Moss” seirindən götürülmüş bir nümunədir. Burada 

E.Dikinson, Kyürer Bell (Currer Bell) deməklə, ingilis yazıçısı  Ş.Brontenin vaxtilə istifadə etdiyi ləqəbinə 

olan eyhamdır, işarədir. 

“Don’t act like a Scrooge” - Ç. Dikkensin (“A Christmas Carol”) kitabında pul xərcləməyə nifrət edən, 

lakin necə səxavətli olmağı öyrənən bir obrazıdır.  

“From street to street he piped advancing, 

And step for step they followed dancing, 

Until they came to the river Weser 

Wherein all plunged and perished 

– Save one who, stout as Julius Caesar, 

Swam across and lived to carry” [5] 

R.Brauninqin “The Pied Piper of Hamelin” seirindən götürdüyümüz bu nümunədə çayı üzməyi bacaran 

bir siçovul haqqında olan bu sətir qələbə qazanan Roma generalı Yuli Sezara işarədir.  

Bəzən xüsusi bir eyham yaradan yazıçı, oxucularına əsaslı bir süjet elementi yaratmaq üçün istinad 

yaratmaqdan daha çox öz şəxsi ambisiyalarını və daha az yazı məqsədlərini nümayiş etdirir. Bu səbəbdən 

həmin əsərdə edilən bir çox eyhamlar klişelərdən yaranır və süjet xətti kimi mahiyyətcə dəyərli olmur. 

Bir eyham yaratmaq və ya tərif etmək, oxunulan mətndən məmnun olma və ya başa düşmə prinsipi kimi 

tez-tez təyin olunan sadə bir ədəbi konstruksiyadır. Tək yazıda deyil, danışıqda da hər gün söhbət zamanı 

mənbələrini qeyd etmək və təsirlərini müəyyənləşdirmək üçün vaxt ayırmadan insanlar tərəfindən eyhamdan 

istifadə edirik. 

 

Ədəbiyyat 

1. Arnold K.V. Semantics. Stylistics. Intertextuality: Collection of articles. – SPb.: St. Petersburg 

publishing house. UN-TA, 1999. - 443c. 

2. Galperin I.R. Stylistics of the English language (Moscow, 1981) 

3. Allusion in Literature: Definition, Examples, and Purpose ...https://www.tckpublishing.com › 

4. Allusion - Examples and Definition of Allusion as a Literary https://literarydevices.net › 

5. The Pied Piper of Hamelin by Robert Browning | Poetry ...https://www.poetryfoundation.org ›  

 

 

Göndərilib: 14.05.2021   Qəbul edilib: 20.05.2021 

 



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

37 

DOI: http://www.doi.org/10.36719/2663-4619/66/37-40 

Азизахон Муйдиновна Расулова 
Ферганский государственный университет 

доктор философии по филологическим наукам 

azizakhon.rasulova@gmail.com 

 

К ВОПРОСУ ВЫРАЖЕНИЯ УСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ТЕКСТАХ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Ключевые слова: синтаксическое поле, суперсинтаксическая целостность, семантическая связь, 
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To the question of expression of concessional relationships in texts in the uzbek language 

Summary  

It is known that the text is a syntactic unit consisting of more than one independent sentence. These 

sentences are connected with each other by content and grammatical aspect and are merged under one 

concept. In fictions, where two or more sentences refer to one content there are many cases where the event 

in the second sentence can not be an obstacle for the occurrence of an event in the first sentence. Such 

sentences are considered as texts in a field with the same content, indicating the attitude of concession. In 

syntactic integrities with superphrases, interconnected meaningful relationships arise. Such complex 

semantic relationships as time-condition, condition-concession, cause-effect, comparison-contrast  are 

realized in them. 

The article discusses the concept of the syntactic field, supersintactic integrities and their role in the field. 

The data is given by analyzing many fictional books. 

Key words: syntactic field, supersyntactic integrities, semantic relationships, concession, contrast, time, 

semantic connection 

  

Язык и речь являются формой социального восприятия. Наряду с прогрессом общества в языке 

также происходят изменения, формируются новые взгляды. В частности, современная лингвистика в 

вопросе изучения языковой семантики ставит перед исследователями задачу подхода к ней на основе 

различных способов и методов системно-структурного анализа. Уделяя важное внимание изучению 

языковых явлений на основе “теории поля” в узбекском языкознании были осуществлены серьёзные 

исследования. Эти работы продолжаются и по сей день. Но изучение любого языка в качестве “поля” 

помогает обоснованному освещению мировых сознательных диалектических отношений языка.  

Слияние известных парадигм на основе определённой объединяющей лингвистических единиц 

сформировало впоследствии в языкознании “теорию поля”(1,46). Понятие “поля” вошло в 

лингвистику из естественных наук, т.е. произошло какое-то физическое явление и его влияние 

подразумевало “чувствительную область”. Также и в лингвистике”теория поля”, обладающая 

своеобразными свойствами, включает в себя различные направления.  

К 20-30 годам прошлого столетия под влиянием “теории поля” в физике в языкознании также 

появилась теоретическая трактовка понятия “поля”. В появлении понятий, связанных с “полем” в 

лингвистике важные значение сыграли взгляды В.Гумбольдта “о внутренней форме языка” (2, 45).  

Понятие “смыслового поля” со стороны исследователей того времени трактовалось по разному. 

И.Трир в качестве  “смыслового поля” имел в виду “поле понятий”, “область понятий”. Л.Вайсгербер 

“определённая часть языкового смысла”, “составная часть”, В.Порциг “смысловая связанность 

содержания”, Г.Ипсен трактует в качестве семантического поля группу слов, связанных 

грамматически и по смыслу. А А.Йоллес, назвав это семантическим объединением, определяет в нём 

антонимические пары. Ф.Дорнзайф и В.Вартбург видят в языковом лексическом составе смысловое 

поле семантических групп, которые возможно разделить (3, 80-81).  

В исследовательских работах по узбекскому языкознанию в последнее время важное место начало 

занимать освещение вопросов, относящихся к грамматике. Понятие “поля” в грамматике чаще 

используется в ходе проверки связи других уровней языковых средств грамматических категорий 

морфологического уровня, близких к ним функционально-семантически. В особенности для 

разделения синтактических полей различных, в первую очередь, по выразительности, но частично 

или полностью схожих в смысловом плане, т. есть обладающих общими инвариантными 

смысловыми свойствами. Вместе с этим, понятийная инвариантность целевая близость в 
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определенной синтаксической сфере приводит к отношениям в функциональном единстве. В плане 

поля приближенние синтаксические модели образуют поле и служат общей отрасли языка.  

Текст – объект синтаксического осмотра. В качестве синтаксического явления, текст сочетается с 

общепонятийными и специальными лексико-грамматическими требованиями и состоит из 

совокупности относительно самостоятельных видов предложений. Текст – это своеобразная сложная 

синтаксическая структура, являющаяся самым ярким выражением речи. 

Известно, что текст – это синтаксическое единство, состоящее из более одного самостоятельного 

предложения. В синтаксических единствах смысл уступительности выражается с помощью 

различных средств. Эти предложения, связанные по смыслу и грамматически, объединяются под 

одним понятием. Считаем уместным указать некоторые выводы об основных гранях категории 

уступительности.   

Единства, выражающие уступительные отношения, в узбекском языкознании не изучены в форме 

монографии. Однако, в традиционном языкознании имеются кандидатские и докторские 

диссертации, содержащие сведения о полисемии сложных предложений, о придаточных 

уступительных предложениях, о состоянии уступительности, об условных и уступительных союзах. 

В этом плане, исследования таких ученых как А.Азизoва, М.Аcкаpoва, А.Мамажoнoв, Г.Poзикoва 

заслуживают особого внимания.  

А.Нуpмoнoв, Н.Маҳмудoв, А.Аҳмедoв и C.Coлихўжаева в своей книге “Понятийный синтаксис 

узбекского языка”, говоря об особенностях взаимосвязи смысла условия и уступительности отмечают 

“Условные и уступительные отношения находятся рядом. Это наблюдается в их средствах 

выражения, т.е. в проявлении каждого из отношений присутствует –са (хотя). В выражении 

уступительных отношений наряду с –са, используется также ҳам,-да и умаляет условного отношения. 

Следует отметить, что условные отношения все равно будут присуствовать, но эти элементы лежат в 

основе уступительных отношений. При их отсуствии, уступительных отношений не будет” (4, 278-

279). 

В качестве функционально-семантической категории, уступительность включает в себя широкую 

семантическую вариативность, и наряду с этим строится на основе различных видов сложных 

условных отношений. Можно утверждать, что уступительность выражается в предложениях, где 

нарушены “неписанные законы мира”, т.е. на месте, где выполняются неожиданные действия. 

Например:  

Акмал касал бўлса ҳам, ерталаб ишга кетди (Несмотря на болезнь, Акмаль утром ушел на работу).  

Обычно больной человек по болезни находится дома и никуда не выходит, но Акмаль  ушел на 

работу.  

Своеобразие понятия уступительности состоит в том, что в различных ситуациях, не являясь 

припятствием для условия, она дает не ожидаемый результат, а совершенно другое состояние. Итак, 

выражение уступительного поля создается на основе  выражения различных языковых средств. В 

зависимости от того, к какой принадлежат эти языковые единицы, средства выражения 

уступительности также приобретают различные формы: если взять во внимание средства в составе 

слова в морфологическом плане, то в синтаксисе эти средства проявляются в позиции порядка слов в 

предложении, в выполнении определенной функции в предложении. 

В художественной литературе часто встречаются случаи, когда в последовательности двух или 

более предложений, для демонстрации событий одного предложения события второго  предложения 

не могут быть препятсвием. Вместе с этим, сложные предложения и их виды могут образовывать 

синонимический ряд.  

Ёнидан кўчат cудpаган, қўй етаклаган, қoп opқалаган кишилаp ўтади. У буни cезмайди. (C. 

Аҳмад. «Йўқoтганлаpим ва тoпганлаpим») – Мимо него проходят люди с рассадой, с бараном, с 

мешком на плече. Он этого не замечает.  

Настоящий текст состоит из двух простых предложений. Ожидаемый результат от первого 

события не осуществляется во втором. На самом деле, человек должен чувствовать движение подле 

него. Здесь прослеживается случай уступительности с противопоставлением. Это бессоюзное 

сложное предложение с противопоставлением, сложноподчиненное предложение с придаточным 

дополнительным параллельно может использоваться с придаточным уступительным:   

Ёнидан кўчат cудpаган, қўй етаклаган, қoп opқалаган кишилаp ўтади. У буни cезмайди. – Мимо 

него проходят люди с рассадой, с бараном, с мешком на плече. Он этого не замечает. (текст) 
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Ёнидан кўчат cудpаган, қўй етаклаган, қoп opқалаган кишилаp ўтади, у буни cезмайди. – Мимо 

него проходят люди с рассадой, с бараном, с мешком на плече, он этого не замечает. (бессоюзное 

сложное предложение)  

Ёнидан кўчат cудpаган, қўй етаклаган, қoп opқалаган кишилаp ўтади, биpoқ у буни cезмайди. –  

Мимо него проходят люди с рассадой, с бараном, с мешком на плече, но он этого не замечает. 

(бессоюзное сложное предложение с противопоставлением)  

У шуни cезмайдики, ёнидан кўчат cудpаган, қўй етаклаган, қoп opқалаган кишилаp ўтади. – Он не 

замечает того, что мимо него проходят люди с рассадой,с бараном,с мешком на плече. 

(сложноподчиненное предложение с придаточным дополнительным (изъяслительным)) 

Ёнидан кўчат cудpаган, қўй етаклаган, қoп opқалаган кишилаp ўтcа ҳам, у  буни cезмайди. – 

Несмотря на то, что мимо него проходят люди с рассадой, с бараном, с мешком на плече, он этого 

не замечает. (сложноподчиненное предложение с придаточным уступительным)  

Предложения, входящие в состав текста, связаны между собой интонационно и с помощью союзов 

и союзных слов. В научной литературе дается различная трактовка предложений, соединенных таким 

образом. В работах М.Абдувалиева они трактуются как компоненты текста, соединенные 

интонационно “два или более простых предложений, связанных семантически” (5, 63). 

Относительно самостоятельные предложения, входящие в состав суперсинтаксического целого – 

это компоненты, служащие для выражения одного общего понятия.  

Проявляются взаимосвязанные друг с другом понятийные отношения в суперфразовых 

синтаксических единствах. В них определяются сложные условно-временные, условно-

уступительные, причинно-следственные, сравнительно-противопоставительные понятийные 

отношения (6, 30). В следующем тексте при помощи слова фақат (только) определяются условно-

уступительные отношения: 

Ёқуббекнинг энг нуфузли ва қайcаp мўғул беклаpидан эканлигини ҳамма билаpди. Фақат унинг 

бундан биp неча coат oлдин Бoбуpга қаpши фитна уюштиpиб юpгани ўтиpганлаp учун cиp эди. 

(П.Қoдиpoв. «Юлдузли тунлаp») – Все знали, что Ёкуббек был самым авторитетным и упрямым 

монгольским беком. Только для сидящих было тайной, что несколько часов назад он организовал 

преступный заговор против Бобура. 

Входящие в состав этого суперсинтаксического единства предложения представляют собой 

сложное предложение с выражением уступительности. Но если заменить союзное слово фақат 

(тоько) одним из элементов –cа ҳам  - несмотря на или -cа(-да) – хотя в предложении выяснится 

смысл уступительности: Ёқуббекнинг энг нуфузли ва қайcаp мўғул беклаpидан эканлигини ҳамма 

билcа ҳам, унинг бундан биp неча coат oлдин Бoбуpга қаpши фитна уюштиpиб юpгани ўтиpганлаp 

учун cиp эди – Несмотря на то, что Ёкуббек был самым авторитетным и упрямым монгольским 

беком,  для всех сидящих было тайной, что за несколько часов до этого он организовал преступный 

заговор против Бобура. Здесь в качестве граничной семы наблюдаются и противопоставительные 

отношения. Если соединить предложения, входящие в состав суперсинтаксического целого, 

противительным союзом, противопоставление займет центральное место.    

 Когда предложения в составе текста связаны противительным союзам, “находясь в начале 

предложения, она противопоставляет мысль первого предложения второму” (7, 384). Тогда 

противоречие мыслей в тексте иногда отождествляются уступительности: 

Нўён oтдан cакpаб тушди ва Бoбуpга cаллаcини oлиб беpмoқчи бўлди. Аммo Бoбуp тупpoққа 

тушган cаллага қаpагиcи ҳам келмади. (П.Қoдиpoв. «Юлдузли тунлаp») – Нуён слез с лошади и хотел 

отдать чалму Бобуру. Но Бобур даже не посмотрел на упавшую на землю чалму.  

Данный текст состоит из двух синтаксических единиц: первое предложение – сложносочиненное, 

второе – простое предложение. Оба предложения связаны противительным союзом аммo (но). 

Несоответствие составных частей текста определяют уступительность. Трансформация текста 

элементами -cа ҳам не меняет смысла текста. В суперсинтаксическом единстве в качестве граничной 

семы присуствует понятие условия и времени.  

Предложения в составе текста могут быть связаны друг с другом при помощи таких союзных слов 

как шундoқ бўлcа-да, шундай бўлcа ҳам, баpибиp (несмотря на, несмотря на это, все равно). 

Предложения такого типа в академической грамматике трактуются, как сложные предложения. 

Несмотря на это мы и их предпочли обосновать как текст. Потому что подсистемы текста на разных 

уровнях языкознания трактуются в качестве объекта проверки (8, 5). В их число входит также и 

роедложение, являющееся объектом проферки синтаксиса:  



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

40 

Ёз тунлаpи қиcқа, уйқуга тўймай cаҳаpликка туpиш хийла нoхуш. Шундай бўлcа ҳам Қopакўз 

бегим ўpнидан oҳиcта туpиб ювинди, кийинди. (П.Қoдиpoв. «Юлдузли тунлаp») – Летние ночи 

коротки, не выспавшись, вставать спозаранку неохота. Несмотря на это, Коракуз бегим не спеша 

встала с места, умылась, оделась.  

В составе приведенного текста во второй части предложений, несмотря на ошибочную 

противоречивость первой части, выражается проявление определенного действия. Предложения 

связаны между собой при помощи такого эдемента как  шундай бўлcа ҳам (несмотря на). Именно это 

связующее служит раскрытию уступительности в содержании текста. Наряду с преобразованием 

текста в сложное предложение проявляется равенство между данным текстом и сложноподчиненным 

предложением с уступительным придаточным: Ёз тунлаpи қиcқа, уйқуга тўймай cаҳаpликка туpиш 

хийла нoхуш бўлишига қаpамай, Қopакўз бегим ўpнидан oҳиcта туpиб ювинди, кийинди – Летние 

ночи коротки, несмотря на то, что неохота вставать спозаранку не выспавшись, Коракуз бегим не 

спеша встав с места, умылась, оделась. 

В заключение можно сказать, что “для ясного и легкого доведения до слушателя или читателя из 

нескольких синтактических конструкций, выражающих эту мысль, выбирается самая удобная и 

подходящая”
 
(6, 13). Это часто встречается в текстах со сложноподчиненными предложениям с 

придаточными уступительными.   
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“SİRLƏR XƏZİNƏSİ” ƏSƏRİ AZƏRBAYCAN İNTİBAHININ QİYMƏTLİ BİR ABİDƏSİ KİMİ 

 

Açar sözlər: müasir, şair, poeziya, cəmiyyət, əsər, dünya 

 

“The Treasury of Mysteries” as a valuable monument of the Azerbaijan Renaissance 

Summary 

Nizami Ganjavi created a tremendous impression in the world literature with his imperishable five poems. 

The poet used only Nizami pseudonym in his works. This word means disciplined, temperate, a man of 

poetry, in other words, poems. The first monumental work of Nizami is Makhzan al-Asrar (“The Treasury of 

Mysteries”). It is his first writing experience in the field of epic poetry. Whatever the poet says, he thinks 

about modern life, modern people, and people are mostly narrowminded, captured by greed, fame and lust in 

this age of injustice, unfairness, oppression and arbitrariness. What saddens Nizami the most is that they 

dominate others and think they are superior. 

Key words: modern, poet, poetry, society, play, world 

 

XII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan intibah ədəbiyyatı Nizaminin yaradıcılğı ilə ən yüksək mərhələsinə 

qədəm qoyur. İndiyə qədər yazan sənətkarlardan fərqli olaraq Nizami öz elmi və mədəniyyəti ilə lirik və epik 

şeirə yeni istiqamət verdi. “Xəmsə” yaratmaq Nizamidən sonar ənənəyə çevrilir və digər sənətkarlar onu 

ustad olaraq qiymətləndirir.  

Azərbaycan xalqının böyük oğlu Nizami Gəncəvinin dahiyanə əsərləri dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən 

parlaq incilərini təşkil edir və bəşəriyyətin yetirdiyi ən böyük dühakların yaratdıqları ölməz abidələr arasında 

şərəfli yer tutur.  

Nizami Gəncəvi öz ölməz beş poeması (“Sirrlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi 

gözəl”, “İsgəndərnamə”) ilə dünya ədəbiyyatına tamamilə yeni bir poetik səs, nəfəs gətirmişdir. Nizaminin 

beş poeması sonralar “Xəmsə” (“Beşlik”) adı altında birləşdirilmiş və bu adla da Yaxın və Orta Şərq 

xalqlarının ədəbiyyatlarında məşhur olmuşdur. 

Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Şairin əsərlərindən anlaşılan budur ki, o, 

təhsilini də öz dogma şəhərində almışdır Bu dövrdə Gəncə şəhərində təhsil almaq üçün kifayət qədər geniş 

imkanlar var idi. Şair “Xəmsə”də adının İlyas, atasının adının Yusif, babasının adının Zəki Müəyyəd 

olduğunu göstərmişdir. Şair əsərlərində ancaq Nizami təxəllüsünü işlətmişdir. Bu söz nizamlı, ölçülü sözə, 

nəzmə başqa ifadə ilə desək, şeirə mənsub olan adam deməkdir.  

Bəzi elmi araşdırmalar sübut edir ki, Dərbənd hakiminin Nizamiyə göndərdiyi Afaq (Appaq) heç də 

qulluqçu olmamışdır. Buradakı kəniz sözü ərəb dilindəki "xəzinə" sözündəndir. "Şairin ilham məşəli" adlı 

məqalənin müəllifi bu haqda elmi məntiqə söykənən belə bir qənəaətə gəlir ki : "əgər Dərbənd hakimi Qara 

Müzəffərəddin Afaqı (Appaqı) Nizamiyə, həqiqətən, qulluqçu göndərsəydi, yazardı ki, cariyə göndərirəm. 

Ərəb dilində qulluqçu mənasını daşıyan "cariyə" sözü lap qədimdən indiyədək mövcuddur. Dara 

Müzəffərəddin gənc Nizamiyə Afaqı "qulluqçu" kimi deyil, əvəzsiz gözəllik xəzinəsi olan ömür yoldaşı kimi 

göndərmişdi" (11). N.Gəncəvinin aşağıdakı sözləri də bu fikrin doğruluğuna əlalət edir: 

O, Dərbənd şahının bir töhfəsidi, 

Ağıllı, saf, gözəl gül qönçəsiydi (42, 147). 

Nizaminin ilk iri həcmli əsəri “Sirlər xəzinəsi” poemasıdır. Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında didaktik 

poema janrının ən qiymətli nümunəsi olan bu əsər dahi şairin yaradıcılığında epik şeir sahəsində ilk qələm 

təcrübəsi idi. Bir həqiqətdir ki, Nizaminin “Sirrlər xəzinəsi” məzmunu, mündəricəsi, humanizmi, aşıladığı 

fikirlər və sənətkarlıq baxımından Sənainin poemasından qat-qat yüksəkdə durur. “Sirlər xəzinəsi”nin 

özündə də bu həqiqət müəllif tərəfindən aydın şəkildə göstərilir: 

Gəldi iki namə iki ölkədən, 

Hər biri bir Bəhramı tərif edən 

Köhnəcə kandan o tökübdür zəri, 

Tapdı təzə bəhrdə bu gövhəri 

Qəznədə qaldırdı o, yerdən ələm 

mailto:bduelnara@gmail.com
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Vurdu bu Runi sikkəsinə bir rəqəm 

Olda da ol sikkədə söz zər kimi 

Yaxşı bil ondan zərimi, sikkəmi 

Azsa da ondan yükümüz, varımız, 

Yaxşıdır ondan ki, Xiridarımız 

Nizami özü aydın şəkildə Sənainin didaktik janrında dəfələrlə işlənmiş vəzn və formadan istifadə etdiyini 

göstərməklə onun əsərini qızıla bənzədir. Başqa sözlə, Sənainin poemasının yüksək ədəbi qiymətini etiraf 

edir.  

Sirrlər xəzinəsini, sözün həqiqi mənasında, Nizaminin yaradıcılıq manifesti adlandırmaq olar. “Xəzinə” 

adını şair əsərə təsadüfən verməmişdir. “Sirrlər Xəzinəsi” doğrudan da həyatın ayrı-ayrı sahələrini əhatə 

edən, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin rəngarənd surətlər silsiləsini yaradan, yeni fikirlər, ideya və 

qənaətlər ifadə edən bir əsərdir.  

Poema müxtəlif məsələlərə həsr edilmiş müqəddimə, 20 məqalət (söhbət) və bu məqalələri epik 

lövhələrlə əks etdirən 20 kiçik hekayədən ibarətdir.  

Nizami dühasının böyüklüyü ondadır ki, mütəfəkkir şair xalqla hökmdar, fərdlə cəmiyyət arasındakı 

münasibətləri və bu münasibətlərin kölgəli cəhətlərini qorxmadan, cəsarətlə açıb göstərə bilmiş, onların 

səhvlərini, cinayətlərini üzlərinə deməkdən çəkinməmiş ibrətləndirmək qorxutmaq, ədalətə, insanlığa, sülhə 

istiqamətləndirmişdir.  

“Sirrlər xəzinəsi” əsərindəki bir çox məqalə və hekayələrini də şair onu çox narahat edən düşündürən 

problemə həsr etmişdir. “İnsanın mərtəbəsi haqqında” birinci məqaləti, “Ədalət və insafı gözləmək 

haqqında” ikinci məqaləti, “Padşahın rəiyyətə qayğı göstərmək haqqında” üçüncü məqaləti, hekayələrdən 

“Özündən naümid olub bağışlanan padşahın hekayəsi”, “Nuşirəvan və bayquşların söhbəti”, “Sultan Səncər 

və Qarı”, “Zalım padşahla zahidin dastanı”, “Bir şahzadənin hekayəsi” və başqalarını xatırlamaq kifayətdir. 

Həmin hekayə və məqalələrdə hamını düşündürən aktual bir məsələ - hökmdarın xalqla rəftarı məsələləsi 

qoyulub həll edilir. Dahi şair dövrünün zalım hökmdarlarını gah zülmün bu dünyada onlara zərər, ziyan 

yetirəcəyini xatırladır, onları xalqın qəzəbi ilə hədələyir.  

Aləmi kim fəth eləyər zülm ilə 

Mülkü ədalətlə alarlar ələ  

Məmləkət ədlilə olar payidar 

İşlərin əql ilə olar bərqərar 

“Nuşirəvan və bayquşların söhbəti” hekayəsi romantik planda işlənsə də, real həyatın eybəcərliklərini çox 

doğru əks etdirir. Əsərin qəhərmanı olan Nuşirəvan islamdan xeyli əvvəl yaşamış Sasani hökmdarıdır. Lakin 

burada təsvir edilən həyat Nizami dövrünün həyatıdır. Nuşirəvanın ov zamanı qarşılaşdığı mənzərə XII əsrin 

mənzərəsi, Nizaminin gördüyü, bildiyi faciənin təsviridir. Şair ədalətsizliyin, qətl və qarətin həddini aşdığını 

göstərmək üçün maraqlı bir üsul işlətmişdir, həmişə xarabalıq sevən bayquşlar şahı yaxşı tanıyırlar. Quş dili 

bilə vəzirin köməyi ilə bayquşların söhbətini dinləyən Nuşirəvan xəcalət şəkir, əməllərini yadına salıb 

peşman olur. Lakin Nizami romantik sənətkar kimi qəhrəmanı dəyişdirir, Nuşirəvan ədalətli işlər görməyə 

başlayır, tarixdə Adil Nuşirəvan adı ilə tanınır. Bu şairin arzusu idi. O istəyirdi ki, dövrünün zalım hakimləri 

Nuşirəvan kimi hərəkət etsinlər. Bununa belə, şair sənətin təsir gücünə inanır, söz, sənət vasitəsilə əməl, iş 

tələb edirdi.  

Dərin ifşaedici məzmunu etibarilə “Zalım padşahla zahidin dastanı” və “Sultan Səncər və qarı” hekayələri 

bir-birinə çox yaxındır. “Sultan Səncər və qarı” hekayəsində, Sultan Səncər şikayətləri eşitmir, cinayətkarlarl 

cəzalandırmır, onlara şərait yaradırsa, bu hekayədə təsvir edilən zalım padşah daha qəddardır.  

Onun ölkəsində şahın əleyhinə danışmaq ən qorxulu cinayət sayılır. Bu isə Nizami dövrünün məzərəsidir. 

Ona görə də Y.E.Bertels bu hekayəni “Sirrlər Xəzinə”sinin açarı və poemanın ən yaxşı hekayəsi adlandırır. 

“Zalım padşahla zahidin dastan”ında, adından göründüyü kimi, iki əsas surət vardır: zalım padşah və 

doğruçu qoca. Zalım padşah ordusuna, xəzinəsinə, casuslarına güvənir, doğruçu qoca isə düzlüyə. Zalım 

padşah hamını qanla qorxudub susdurmaq, özünə tabe etmək, qul vəziyyətinə salmaq istəyir. Doğruçu qoca 

isə düzlüyündən dönmür, zalımın inadını sındırır, onu özünə təslim edir. Düzlüyün qarşısında cəlladın qılıncı 

əlindən düşür qəzəbdən bazarmış üzü gülümsəməyə məcbur olur. Zalım zalımlığını danır, haqqında zalım 

deyən qocanı qətlə yetirməyə hazırlaşdığı halda fikrini dəyişir, onu ifşa və inkar edən, heçliyini qorxmadan 

üzünə deyən gücsüz, zəif, onsuz da öldürüləcəyini düşünüb şahın yanına kəfən geyinib gələn, cəsarətli, 

ifşaedici sözlərindən dönməyən doğruçu qocaya cəza verə bilmir, əksinə, onu mükafatlandırır. Düzlük 

əyriliyə, ədalət zalımlığa, intibah orta əsrlərə qalib gəlir. Əyrilər çox olduğu kimi düzlər də çoxdur. Zalım 

padşahın casusu varsa, doğruçu qocanın da sevənləri, çətinə düşəndə köməyinə gələnləri, gözlənilən 
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təhlükəni xəbər verənləri var. Şərin casusluq edən nökərləri varsa xeyrin də müjdə gətirənləri var. Nizami bu 

iki cəbhəni, qüvvələrin tənasübünü doğru görür və əks etdirir.  

Nizami dünyanın zənginliyini, daimi inkişafı, get-gedə daha da gözəlləşməsi haqqında son dərəcədə 

heyranlıqla danışır.Şairə görə, həyat daim irəliyə doğru inkişafdan ibarətdir, fikirlərdə baxışlarda daim bir 

hərəkət və irəliləyiş vardır.  

Gündə bu bağdan yeni bir bar gələr 

Hər şirinindən də şirin meyvələr  

Çoxlu həmaildir ürəklər tamam 

Hər biri xoşdur o birindən müda  

Həm bu yolun yolçuları bax ki, sən 

Zirək olur dəstə ötən dəstədən 

Nizaminin yeniliklə köhnəliyin qarşılıqlı münasibəti haqqındakı fikirlərini “Bir şahzadənin hekayəsi” 

yekunlaşdırır. Hekayədə göstərilir ki, Mərvdə yaşayan gənc bir şahzadə ölkəni yeni qayda ilə idarə etmək 

istərkən ətrafındakı mühafizəkar, dövlətli adamların ciddi müqavimətinə rast gəlir, ölkə ona asi olur. 

Köhnələr təzəyə qarşı üsyan edib onu ölümlə hədələyirlər. Ümidini itirən, bədbinləşən gənc şahzadə fikirli-

fikirli yuxuya gedir. Yuxusunda bir qoca ona bu vəziyyətdən qurtulmağın yolunu öyrədərək deyir: 

Ey təzə ay, köhnə olan bürcü sök, 

Ey təzə gül, köhnə budaqları tök 

Ölkə səninlə ola ta bərqərar 

Şadlıq elə, sən də yaşa bəxtiyar 

Deməli, yeniliyin qələbəsini təmin etmək üçün onun qarşısını alan maneələr aradan götürülməli, məhv 

edilməlidir. Yuxudan oynan kimi iki-üç düşməni aradan götürür, köhnə qayda-qanunu pozaraq yeni qayda-

qanun yaradır, ölkə yeniləşir, abadlaşır.   

Ölməlidir mülkə pozuqluq salan 

Qovmalıdır olsa qoşun bədgüman 

Qol-budaq atmaz təzə şax, bil ki, sən 

Köhnə budaqları əgər kəsməsən 

Kəsməsən arxın önünü aşikar 

Göylərə qaldırmaz əli göy çinar 

Sən bulağın gözlərini açmasan 

Gözdən axıtmaz su bu yer heç zaman  

Şairin qənaəti, budur ki, köhnəlik özbaşına təslim olmaz, onu güclə silah yolu ilə təslim etmək lazımdır.  

Əməyə və əmək adamına dərin məhəbbət, Nizami yaradıcılığını səciyyələndirən əsas keyfiyyətlərdəndir. 

Şair başqa əsərlərində olduğu kimi “Sirrlər Xəzinəsi”ndə də bu mövzuya xüsusi diqqət yetirir, əməyi insanın 

zinəti, yaraşığı, onu hər cür bəlalardan qoruyan bir vasitə sayır. Nizami belə hesab edir ki, hər bir adam 

işləməli, zəhməti ilə dolanmalıdır.  

“Süleyman və əkinçi” “Kərpickəsən qocanın dastanı” hekayələrində Nizami öz fədakar zəhməti ilə ruzi 

qazanan, zəhmət çəkməyi özünə borc bilən sadə adamların heyranedici surətini yaradır. Nizami əmək 

adamlarından həmişə dərin məhəbbət, yüksək hörmət hissi ilə danışır, onları hər cəhətdən başqa adamlara, 

xüsusən əməyə xor baxan tüfeyli hakim təbəqəyə qarşı qoyur. Quruy ir çöldə dırnağını bel, alın tərini sue dib 

məhsul becərən əkinçini görən Süleyman peyğəmbər onun zəhmətini mənasız sayır, qocanı toxumu zay 

etməməyə çağırır. Lakin əkinçi öz ağıllı cavabı, sonsuz inamı, sağlam təsəvvürü ilə müdrik peyğəmbər 

Süleymanı utandırır. Otdan-ələfdən özünə paltar toxuyub, kərpic kəsməklə əldə etdiyi qazancla dolanan qoca 

bir kişi qızğın işlədiyi vaxt yanına tüfeyli bir gənc gəlir. Bu gənc varlı təbəqəyə mənsubdur. O, qocaya 

məsləhət görür ki, yaşı ötmüşdür, daha işləməsin, heç kəs ondan bir parka çörək əsirgəməz. Qoca ağıllı, 

mərdanə cavabı ilə həmin avara gənci utandırır, onu öz nadanlığı, tüfeyliliyi üçün göz yaşı tökməyə məcbur 

edir. Nizami əsərlərində əmək və əmək adamlarına belə sağlam  münasibət şairin yaradıcılığındakı 

demokratizmin, humanizmin ən parlaq ifadəsidir.  

İsa peyğəmbərlə əlaqədar verdiyi bir hekayədə Nizami müdrik bir insanın surətini yaradır. Bazarın 

başında bir dəstə adam qarğa-quzğun kimi bir it cəmdəyini dövrəyə alıb, onun üfunət, xəstəlik mənbəyi 

olmağından danışır, dodaq büzürlər. Növbə İsa Peyğəmbərə çatanda, o söyləyir ki, heç inci də bu itin dişləri 

qədər ağ ola bilməz. Bu sözlər hər kəsi heyran edir, hamı başını aşağı dikib gedir, çünki düşündüklərinə, 

danışdıqlarına görə xəcalət çəkirlər.  

Şair “Sirlər xəzinəsində” dövrün geniş bədii mənzərəsini yaratmış, ən müxtəlif məsələlərdən danışmış, 

müxtəlif təbəqələrin həyatından söhbət açmışdır. Əfsanəvi. Tarixi şəxsiyyətlərdən tutmuş müasir dövrün adi 

adamlarına qədər hamı burada əks olunmuşdur. Ancaq dahi şair ilk poemasında bununla da kifayətlənmir. 
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Adəmdən başlamış müasirlərinə qədər insanlığı bütün keçmişi, bu günü və sabahı ilə əks etdirməyə çalışan 

şair insanı yaşadığı təbiətdən, canlı və cansız aləmdən təcrid olunmuş şəkildə deyil onunla birlikdə təsvir 

edir. Şair nədən danışırsa danışsın, onu müasir həyat, müasir insanlar düşündürür, haqsızlıq, ədalətsizlik, 

zülm və özbaşınalıq hökm sürən bu dövrdə adamları əsasən məhdud görüşlü, tamah, şöhrət və şəhvət əsiri 

olan insanlardır. Nizamini daha çox kədərləndirən də odur ki, məhz belələri başqalarına ağalıq eləyir, 

özlərini yüksək tuturlar.  

Aləmə bax, başçıları kimdilər 

Adlıların adlıları kimdilər 

“Sirrlər xəzinəsi” zəngin və mürəkkəb məzmunlu, yüksək sənətkarlıqla yazılmış bir əsərdir. Azərbaycan 

İntibahının qiymətli bir abidəsi kimi bu əsərin əhəmiyyəti ondadır ki, insanlığın nurlu sabahına, sadə 

adamlara məhəbbətlə doludur.  

 

References 

1. Arzumanlı V. “World Fame” of Nizami Ganjavi, Baku, “Qartal”, 1997 

2. Bayram A. “Pedagogical meetings of Nizami Ganjavi” Baku, “Adiloglu” Publishing House, 2008, 244 p 

3. Bayram A. “The system of using the heritage of Nizami Ganjavi” in the pedagogical process. 

Publishment “Mutarjim”, Bakı 2011 

4. “Treasury of Mysteries” Publishment, “Lider”, Bakı 2000 

 

 

Göndərilib: 17.05.2021   Qəbul edilib: 23.05.2021 

 

 

 



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

45 

DOI: http://www.doi.org/10.36719/2663-4619/66/45-48 

Tərlan Əliş qızı Əliyeva 
ADPU Ağcabədi filialı 

 baş müəllim 

terlan.eliyeva@agcebedi.adpu.edu.az 

 

MORFOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ 

TARİXİ KOMENTARİYALARDAN İSTİFADƏ İMKANLARI 
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Opportunities to use historical comments in teaching morphology 

Summary 

Our language reflects the historical memory, traditions, ethnic and moral views of our people and so on. it 

is our invaluable spiritual wealth that always lives in us. One of the main tasks of the Azerbaijani language is 

to educate the young generation in the spirit of love for our national and spiritual resources, ancient history, 

loyalty to our people and, most importantly, knowledge of the subtleties of the language, using these 

inexhaustible opportunities. 

When using historical comments as a tool in the process of teaching the morphology of the Azerbaijani 

language in the acquisition of grammatical forms regulated by a number of intra-linguistic and extra-

linguistic events that are difficult to comprehend, students gain more information about the morphological 

structure of our language. The use of historical comments in Azerbaijani language lessons should be done 

systematically. 

The advantages of referring to its ancient and rich history in the study of the modern state of language are 

reflected in the correct definition of the morphological structure of the language. We can even point out the 

importance of commenting on the history of writing in the teaching of the alphabet. In the process of 

teaching morphology, we can note the importance of commentary in the deep mastery of individual speech 

senses. 

The study of morphological features of the Azerbaijani language is based on the principle of history. 

Because the goal is to instill in today's young generation some information about the history of our language. 

Key words: Azerbaijani language, morphology, history, modern state of language, derivations, word 

creation, suffixes, historical commentary 

 

Hər bir xalqın dili onun mədəniyyət tarixinin üzvi bir hissəsi olmaqla yanaşı, həm də onun bir xalq olaraq 

milli mövcudluğunun tarixini də müəyyənləşdirən faktor kimi əhəmiyyətlidir. Soykökü etibarilə qədim tarixi 

köklərə malik türk xalqları ailəsinə daxil olan Azərbaycan xalqı da bəşər mədəniyyəti tarixinə bu dildə 

yaradan yüksək poetik ilhama malik ədəbi şəxsiyyətlər bəxş etmişdir. Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib 

hissəsini təşkil edən Azərbaycan ədəbi dili ümumtürk mədəniyyətinin regional təzahürü kimi özünü 

göstərməkdədir.  

Azərbaycan dili xalqımızın tarixi-bədii yaddaşını, etik-əxlaqi görüşlərini və mənəvi inkişafını daim 

özündə qoruyub saxlayan əvəzsiz məxəzdir. Onun bu tükənməz imkanlarından istifadə etməklə gənc nəslin 

milli-mənəvi qaynaqlarımıza, qədim tariximizə məhəbbət, elimizə, obamıza sədaqət və ən ümdəsi, dilin 

incəliklərinə bələd olma ruhunda tərbiyələndirmək Azərbaycan dili fənninin qarşısına qoyulan əsas 

vəzifələrdəndir. 

Sözsüz ki, dilin hər hansı bir qatının öyrədilməsində tarixilik problemi daha həcmli, daha monumental 

tədqiqatın mövzusudur. Eyni zamanda məktəb təcrübəsinin təhlili göstərir ki, “dil təlimində tarixilik müxtəlif  

formalarda – etimoloji təhlil, dil tarixinə istinad etmələr, tarixi məlumatlar, tarixi komentariyalar şəklində 

özünü  göstərir.  Əgər  etimoloji təhlil ayrı – ayrı sözlərin, xüsusən də alınma sözlərin yaranma mexanizmini 

və məna tutumunun semantikasını araşdırmaq  məqsədi ilə tətbiq edilirsə, tarixi məlumatlar və tarixi 

komentariyalar əsasən qrammatik formalarin işlənmə dairəsini daha optimal mənimsətmək üçün tətbiq edilir. 

Dilin daxili imkanları, bəzi hallarda isə qohum və ya başqa dillərin qrammatik  quruluşunun təsiri ilə 

formalaşmış bir çox qrammatik vahidlərin izahında, etimoloji təhlillə müqayisədə, həmin vasitələrdən 

istifadəyə təsadüfi hallarda rast gəlmək mümkündür ki, bu da onların hansı məqamda, hansı məzmunda və 

hansı formada verilməsinin elmi-metodiki səviyyədə öyrənilməməsi ilə bağlıdır” (1, 52) 
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Digər tərəfdən, müşahidələrimiz göstərir ki, dilin qrammatik, xüsusən də morfoloji quruluşunun şüurlu 

mənimsədilməsində bu metodik vasitələrdən – tarixi komentariyalardan sistemli şəkildə istifadə mürəkkəb 

xarakterli dil hadisələrinin qavranılmasını asanlaşdırır. Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, dilin morfoloji 

quruluşunun mənimsədilməsində tarixi komentariyalardan istifadəni sistemli tədqiq etmək Azərbaycan 

dilinin tədrisi metodikası elminin aktual problemlərindən biri kimi öz həllini gözləyir.  

Azərbaycan dilinin morfologiyasının tədrisi prosesində çətin qavranılan bir sıra dildaxili və dilxarici 

hadisələrlə tənzimlənmiş qrammatik formaların mənimsənilməsində tarixi komentariyalardan bir vasitə kimi 

istifadə etdikdə şagirdlərin dilimizin morfoloji quruluşuna aid aldıqları məlumat daha da geniş olur. 

Azərbaycan dili dərslərində tarixi komentariyalardan istifadə sistemli şəkildə aparılmalıdır.  

Dilin müasir vəziyyətinin öyrənilməsində onun qədim və zəngin tarixinə müraciət edilməsinin 

üstünlükləri dilin morfolji quruluşunun düzgün müəyyənləşməsində özünü göstərir. Hətta əlifbanın 

tədrisində yazının tarixi haqqında müəyyən komentariyanın verilməsinin vacib olduğunu qeyd edə bilərik. 

Morfologiyanın öyrədiməsi prosesində ayrı-ayrı nitq hisslərinin dərindən mənimsədilməsində 

komentariyanın nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edə bilərik.  

Aparılan müşahidələrə istinadən deyə bilərik ki, verilən bəzi komentariyalar şagirdlərin və tələbələrin 

qavrama qabiliyyətləri ilə uyğunlaşdırılmır. Sözsüz ki, bu zaman tədrisin keyfiyyəti də aşağı düşür. Deməli 

kometariyanın imkanlarından istifadə edərkən dinləyicinin bilik səviyyəsini nəzərə almaq lazımdır. Bir şeyi 

unutmaq olmaz ki, müasir dilin daha dərindən mənimsədilməsi ücün tələbələrdə fənnə qarşı rəğbət hissi 

yaratmalıyıq.  

Müasir dilin daha dərindən mənimsədilməsi, tələbələrdə öyrədilən fənnə qarşı marağın artırılması, 

onlarda özünəməxsus məntiqi təfəkkürün formalaşması komentariyalardan düzgün istifadə etməkdən asılıdır. 

Morfolji kateqoriyaların öyrənilməsində tarixilik prinsipinin əsəs götürülməsi bir çox obyekiv səbəblərlə izah 

olunur. Belə ki, Azərbaycan dili tarixinin sistemli şəkildə tədqiqata gec cəlb olunması dilimizin morfoloji 

quruluşunun hərtərəfli araşdırılmasına imkan verməmişdir. Məhz keçən əsrdən başlayaraq Azərbaycan dili 

təliminin məzmununun müəyyənləşdirilməsi və bu sahə ilə bağlı prof. H. Mirzəzadənin “Azərbaycan dili 

tarixi qrammatikası”, “Azərbaycan dili tarixi morfologiyası” adlı elmi əsərlərin nəşr edilməsi problemin 

sonrakı həlli üçün zəmin rolunu oynadı. Eyni zamanda dilimizin qrammatik quruluşunun və 

qanuauyğunluğunun inkişafının ayrı – ayrı cəhətlərini üzə cıxarmaq məqsədi ilə faktlara tarixi münasibət 

işində düzgün nəticələr cıxarma imkanı verdi.  

Azərbaycan dilinin morfoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi tarixilik prinsipinə əsaslanır. Çünki məqsəd  

bu günkü gənc nəslə dilimizin tarixi haqqında müəyyən məlumatlar aşılamaqdır. Bir çox morfoloji 

kateqoriyalar vardır ki, oların inkişaf prosesini dərindən dərk etmədən dilimizin müasir vəziyyəti haqqında 

müəyyən fikir formalaşdıra bilmərik. Məhz bunu nəzərə alaraq təlim prosesində tarixi komentariyaların 

imkanlarından istifadə etmək tələb olunur. Bütün bunlarla  yanaşı onu da qeyid etmək lazımdır ki, tarixi 

komentariyalar dərslikdə mütləq öz əksini tapmalıdır. Çünki bu tarixilik baxımından məqsədəuyğun sayılsa 

da, dərsliyin məzmunca yüklənməsinə və həcmcə böyüməsinə gətirib çığardığı üçün metodik baxımdan 

qənaətbəxş sayıla bilməz. Bu halda ən optimal çıxış yolu tarixi komentariyaların imkanlarından düzgün 

istifadə etməkdədir.  

Müasir Azərbaycan dili öz qrammatik (morfoloji ) quruluşuna görə artıq sabitləşmiş və tamamilə 

formalaşmış dünya dillərindən sayılır. Demək olar ki, dilimizdəki hər bir qrammatik (morfoloji) 

kateqoriyanın özünəməxsus vahid variantlı ifadə forması – şəkilçisi vardır. Bununla belə, ayrı – ayrı nitq 

hissələrinə məxsus bir sıra sözlərin bəzi qrammatik kateqoriyalar üzrə dəyişməsində  ümumi  dildaxili  

inkişafın, qismən də dilxarici amillərin təsiri vardır.  

Ali təhsil müəssisələrində dil, adətən, diaxronik və sinxronik baxımdan öyrənilir. Azərbaycan türkcəsinin 

diaxronik baxımdan tədqiq edən əksər alimlərin (Ə. Dəmiçizadə, H . Mirzəzadə, T . Hacıyev, Ə . Şükürov və 

b .) əsərlərində diaxronik –sinxronik baxım, yəni dilimizin tarixi inkişaf strukturunun onun masır səviyyəsi 

ilə müqayisədə araşdırılmasına geniş yer verilmişdir. Lakin müasir dilimizin tədqiqində, sinxronik-diaxronik 

baxım, yəni əks əlaqə təsadüfi hallarda tədqiqata cəlb edilmişdir. Aparılan müşahidələrə istinadən qeyd edə 

bilərik ki, fənn müəllimləri dilimizin morfoloji quruluşu ilə bağlı tarixi komentariyalara təsadüfi hallarda 

müraciət etsələr də, ümumən dil və ədəbiyyat dərslərində bu metodik üsullardan müntəzəm istifadə edirlər . 

Belə ki, ayrı-ayrı insan və yer adlarının, xüsusən klassik ədəbiyyatımızın dilində işlənən ərəb-fars mənşəli 

sözlərin izahında tarixi kamentariyalar geniş tətbiq edilir . 

Ümumiyyətlə, “dilin morfoloji xüsusiyyətlərinin mənimsədilməsində müraciət olunan vasitələrdən biri də 

tarixi kamentariyalardir. Bu vasitədən sisteli, müntəzəm və məqsədyönlü istifadə edilməsi üçün isə onun 

verilmə prinsiplərini və imkanlarını elmi şəkildə müəyyənləşdirmək və aydınlaşdırmaq lazımdır. İstər 

ümumtəhsil məktəblərində, istərsə də ali təhsil müəssisələrində dilimizin morfoloji quruluşunun 



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

47 

mənimsədilməsində ortaya çıxan mübahisəli məsələlərin həllində tarixi komentariyaların yeganə metodik 

vasitə olduğu şübhə doğurmur” (2, 93).  

Morfologiyanın tədrisində tarixi kometariyalardan istifadə imkanlarını ayrı-ayrıqda araşdırmazdan əvvəl, 

hər dəfə eyni məsələyə yenidən qayıtmamaq üçün əksər nitq hissələrinin, xüsusən, isim, sifət, fel və zərfin 

mənimsədilməsində tez – tez qarşıya cixan ümumi bir problemə toxumaq  yerinə düşər.  Məlumdur  ki,  

dilimizin  lüğət ehtiyyatının  zənginləşməsində  əsas  yük morfoloji  yolla  söz  yaradıcılığının  üzərinə  

düşür.  Müxtəlif  nitq  hissələrinə  aid olan sözlərin quruluşca növlərinin  mənimsədilməsində şəkilçilərin də 

dərindən öyrədilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

 İlk dəfə “Söz yaradıcılığı” bəhsində kök və şəkilçi haqqında ətraflı məlumat  əldə etməyimizə 

baxmayaraq, məhz  morfologiyada  ayrı – ayrı  nitq hissələrinin tədrisində  sözdüzəldici şəkilçilərlə konkret 

şəkildə yaxından tanış oluruq. Hər bir morfoloji göstəricinin xarakterik xüsusiyyəti tədris prosesində 

öyrədilir. Lakin müşahidələrimiz göstərir ki, sözdüzəldici şəkilçilərin mənimsədilməsində qarşıya çıxan əsas 

çətinliklərdən biri onların bəzi düzəltmə  sözlərin tərkibində müəyyənləşdirilə  bilməməsi ilə bağlıdır. 

Məsələn,  çox zaman -çı,- çi,- çu, -çu və -lıq, -luq, - lik – lük  şəkilçilərinin  rolunu dərk edənlər, -çılıq, -çilik, 

- çuluq - çülük şəkilçilərini mənimsəməkdə çətinlik çəkirlər:  peşmançılıq – peşman + çılıq, avaraçılıq – 

avara + çılıq. Mehribançılıq – mehriban + çılıq, dilxorçuluq  - dilxor + çuluq kimi sözlərin morfoloji təhlili 

düzgün aparılmır (peşman –çı –lıq, mehriban – çı – lıq ) və  bunun da nəticəsində morfoloji təhlil zamanı 

problemlər ortaya  çıxır” (3, 47).  

Bəzi addan fel düzəldən  -lan ,- lən ,-laş, - ləş şəkilçilərinə nümunələr gətirilərkən müəyyən səhvələrə yol 

verilir. Məsələn, ağıllanmaq, çirklənmək felləri ilə yağlamaq; birləşmək, sözləşmək felləri ilə ağlaşmaq 

fellərini bir çərgəyə qoyaraq təhlil edirlər. Bu kimi qüsurları yalnız şağirdlər və tələbələr tərəfindən deyil, 

hətta bəzi mütəxəssislər tərəfindən edildiyini də qeyd edə bilərik. Məsələn, - dakı,- dəki şəkilçisi də çox 

zaman parçalanaraq təhlil olunur. Başındakı sözü baş -ı -n -da -kı şəklində təhlil olunur. -dakı, - dəki 

şəkilçisinin yaranma mexanizmini tarixi inkişafdan kənarda götürüb ayrı-ayrı təhlil etmək heç də düzgün 

deyil. Bu kimi məsələlər elmi cəhətdən mübahisəlidir. Lakin nəzərə almalıyıq ki, - dakı,- dəki şəkilçisi 

bütöv, vahid bir şəkilçi kimi təsnif edilir.  

Məhz bu mübahisələrə son qoymaq üçün təlim porosesində bəzi sözdüzəldici şəkilçilərin 

mürəkkəbləşməsi ilə bağlı konkret tarixi komentariyaların (əsasən morfoloji təhlil prosesində ) verilməsini 

məqsədəuyğun  sayırıq. Hər şeydən əvvəl, şagirdlərə  belə  şəkilçilərin mürəkkəbləşməsi mexanizmini  

açmaq lazımdır.  Prof. S. Cəfərov qeyd edir ki, “buna o zaman ehtiyac olur ki, həmin tipli şəkilçilər ya  

ümumiyyətlə, ya da bir sıra sözlərdə təklikdə yeni mənalı söz əmələ gətirmək  funksiyasını itirmiş olsun “(4, 

140).  

Şagirdlərə anlatmaq lazımdır ki, peşmançılıq, avaraçılıq, dilxorçuluq kimi sözlərin tərkibindəki -çı,-çi,-

çu,-çü şəkiliçisi yeni söz yaratmaq funksiyasını itirmişdir. Çünki peşmançı, dilxorçu, avaraçı kimi sözlər 

müstəqil lelsik vahid kimi dilimizdə işlənmir. Heç vaxt bu tipli sözlərdə - çılıq şəkilçisi tərkib hissələrinə 

ayrılmır.  

Dilimizdə tarixən müstəqil işlənib, indi isə bir sıra şəkilçilərin tətkibində ”daşlaşmış” hala düşmüş 

şəkilçilər onlarcadır. Bunlardan çoxunun, məsələn: -ağan, -əyən; -ıcı, -ici, -ucu, -ücü; ıntı,-inti,-untu,-üntü və 

s. ümumtəhsil məktəblərində tədrisi nəzərdə tutulmuşdur. Mənimsədilməsində heç bir çətinlik olmadığı üçün 

bu şəkilçilərlə əlaqədar tarixi komentariyalardan istifadəyə də ehtiyac yoxdur. Lakin müasir dilimizdə 

müstəqil şəkilçi kimi işlənən, iki və ya daha artıq şəkilçinin birləşməsindən əmələ gəlmiş -dakı, -dəki; -da, -

də yerlik hal şəkilçisinin -ki sifət düzəldən şəkilçi ilə birləşərək mürəkkəb quruluşlu -dakı, - dəki şəkilçisi 

yaratdığının sübutu vardır.  

“Məlumdur ki, leksik şəkilçilər, əsasən, söz kökünə artırılır, qrammatik şəkilçilər isə onlardan sonra 

işlənir: dəmirçilikdən, yazıçılar, yaxşılığı, məktəblilərə və s. Bu sözlərin başlanğıc formasını 

müəyyənləşdirmək çətin deyildir. Lakin Azərbaycan dilində elə düzəltmə sözlərə də rast gəlmək olur ki, 

orada leksik şəkilçilər söz kökünə əlavə olunmuş qrammatik şəkilçidən sonra işlənir: idmançılardakı (inam), 

uşaqlarsız (darıxmaq), həyətimizdəki (çiçəklər) və s. Bu cür sözlər tərkibinə görə təhlil edilərkən nəinki 

şagirdlər, hətta bəzi müəllimlər də çətinlik çəkirlər. Təhlil qaydalarında isə bu cür sözlər haqqında məlumat 

verilməmişdir. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, cəm şəkilçiləri qəbul etmiş işimlər əsasən -dakı, -dəki; -

sız, -siz, -suz, -süz leksik şəkilçiləri qəbul edə bilir” (5, 85). İdmançılardakı sözü də bütövlükdə başlanğıc 

formadadır. Burada -dakı isimdən sifət düzəldən leksik, -lar cəm (qrammatik), -çı- cansız isimdən canlı isim 

düzəldən leksik şəkilçidir. Bu şəkilçilərlə düzələn sözlər mənaca peşə, sənət və məşğuliyyət bildirir. Yazılı 

təhlil zamanı onu aşağıdakı kimi göstərmək olar: idmançılardakı (inam). İdman isə nə? sualına cavab verən 

ümumi isimdir. Unutmaq olmaz ki, -çı
4
 şəkilçisi ilə düzələn və peşə, sənət, məşğuliyyət bildirən sözlər 

konkretləşəndə, yəni müəyyən bir şəxsə aid olanda təyin funksiyasında da işlənə bilər. 
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Bəzən də leksik şəkilçilər (xüsusən –dakı, -dəki  və -gil) sözdə mənsubiyyət (qrammatik) şəkilçilərindən 

sonra işlənir: bağçamızdakı, bacımgil. Bu sözlər də bütövlükdə başlanğıc formada hesab edilməlidir. Burada 

birinci söz sifət, ikincisi isə isimdir. Bağçamızdakı sözündə - dakı leksik, -mız qrammatik, -ça isimdə 

kiçiltmə məna yaradan leksik şəkilçilərdir. Bu söz yazılı şəkildə belə təhlil olunur: bağçamızdakı(güllər). 

Eyni sözləri isim düzəldən -ki
4
 şəkilçisi haqqında da söyləmək olar. Bu şəkilçi isə hal və mənsubiyyət 

şəkilçisi qəbul edən sözlərə artırılaraq isim düzəldir: Afiqinki, Elçininki, özünki, səninki, ordumuzunku və s. 

(Paşayev, 2012; s.86). 

Azərbaycan dilində -sız
4
 , -dakı

2
 , -gil və -kı

4
 leksik şəkilçiləri istisnalıq təşkil edərək söz kökündə olan 

qrammatik şəkilçilərdən sonra da işlənə bilir. Leksik şəkilçilərin bir qismi artırıldığı sözdə məna dəyişikliyi 

əmələ gətirir, lakin bir nitq hissəsindən başqa bir nitq hissəsi düzəltmir: bağ (isim) - bağban (isim), vətən 

(isim) - vətəndaş (isim), dəmir (isim) - dəmirçi (isim) - dəmirçilik (isim); baxmaq (fel) - baxılmaq (fel) - 

baxdırmaq (fel) - baxışmaq (fel).  

Morfologiya təlimi təkcə söz yaradıcılığından ibarət olmayıb, onun məzmununa mühüm morfoloji 

məfhumlar – nitq hissəsi, əsas və köməkçi nitq hissələri – isim, sifət, say, əvəzlik, feil, zərf, qoşma, 

bağlayıcı, ədat, modal söz, nida, yamsılamalar kimi məfhumlar daxildir ki, bunların öyrədilməsində də tarixi 

komentariyalardan istifadənin əhəmiyyəti böyükdür.  Nəzərə almaq lazımdır ki, sonrakı məfhumların uğurlu 

təlimi məhz bu məfhumların necə mənimsədilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.  

Elmi-metodik ədəbiyyatın və məktəb təcrübəsinin təhlili göstərir ki, morfologiyanın tədrisində tarixi 

komentariyalardan istifadə imkanları müəyyənləşdirilməyincəyə qədər ondan səmərəli bir vasitə kimi ətraflı 

danışmağa dəyməz. Odur ki, mövzudan-mövzuya keçdikcə bu imkanları üzə çıxarmaq, konkret mövzu 

daxilində hansı məzmunda verilməsini dəqiqləşdirmək problemin həlli mərhələlərindən birini təşkil edir.  
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XURŞİDBANU NATƏVANIN HƏYATI VƏ BƏDİİ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR 

 

Açar sözlər: Natəvan, fədakar ana, talesiz qadın, şeir, qəzəl, dövrandan şikayət, ədəbi məclis 

 

On the life and artistic activity of Khurshidbanu Natavan 

Summary 

Khurshidbanu Natavan is remembered in the history of Azerbaijani literature and culture as a lyric poet 

and artist. He began his artistic career in the 1950s, when most of the poems he wrote under the name 

“Khurshid” disappeared, only a small part has survived. From 1870, the poetess took the nickname 

“Natavan” (helpless, weak, sick) and created ghazals with deep content. His poems were spoken during his 

lifetime and spread among his contemporaries in the form of manuscripts. As it is known from his 

pseudonym, Khurshidbanu came to our poem with an anxious inspiration and a complaining spirit. 

As in Fuzuli, in his lyrics, joy and sorrow are united. Standing behind these contradictions, the poet 

sought the deep philosophical meaning of social contradictions, tried to reveal the essence of the causes of 

justice and injustice, happiness and misery. Realizing that there is a big gap between his dreams and the 

realities of life, Natavan could not reconcile with the laws of society and nature, nor with creation. 

Key words: Natavan, selfless mother, unfortunate woman, poem, ghazal, complaint about the cycle, literary 

meeting 

 

XIX əsrdə Azərbaycan ədəbi mühiti bir sıra qüdrətli sənətkarlar, o cümlədən şairə qadınlar 

yetişdirmişdir: Xurşidbanu Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Aşıq Pəri və s. Natəvanın fitri istedadının üzə 

çıxması və çiçəklənməsinin səbəblərindən biri, Şuşanın təkraredilməz yaradıcı ab-havası və mühiti də 

olmuşdur.  

 Nizami, Füzuli və Nəvai kimi sənətkarların yüksək poetik ənənəsindən tərbiyə alıb böyüyən Natəvan,  

yüksək şeir mədəniyyəti, orijinal yaradıcılığı ilə dövrün görkəmli sənətkarlarının – M.F.Axundzadə, Q.Zakir 

və S.Ə.Şirvani kimi görkəmli ədəbi simaların nəzər-diqqətini özünə cəlb etmişdir. Klassik irsə bələdliyi 

sayəsində Xurşidbanu Natəvan Azərbaycan şeirinin gözəl xüsusiyyətlərini ləyaqətlə davam etdirmiş və 

yüksək şairə təbi ilə poeziyamıza təsir göstərmişdir.  

Natəvan haqqında mənbələrin də verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, o, xan qızı olsa da, şəxsi 

həyatından, taleyindən razı qalmamışdır. Natəvan hələ uşaqlıqdan bir sıra mərhumiyyətlərin, uğursuzluqların 

acısını dadmalı olmuş, onun uşaqlığı xanlığın iflası ilə bir vaxta düşdüyündən, ailədə hökm sürən məyusluq, 

pərişanlıq və əsəbilik ona da sirayət etmişdir. Sarayın cansıxıcı həyatından bezən Natəvanı, ailədəki təklik də  

darıxdırmışdır.  Qəlbi açılmayan, üzü gülməyən Natəvan bədəncə də sağlam olmamış, zəif, cılız bir uşaq 

kimi böyümüşdür. 

Onun gənclik illəri də olduqca çətin keçmişdir. Buna səbəb, onu əhatə edən mürəkkəb ictimai şərait, 

yaşadığı qaranlıq mühitin hər cür qanunsuzluqlara haqq qazandırması, ədalətsizliyə, özbaşınalığa şərait 

yaratması olmuşdur. Natəvan acı da olsa, öz hüquqsuzluğunu dərk etmiş və nəticədə bütün bunlar 

Xurşidbanunu bədbinləşdirmişdir.  

Natəvanyaşadığı dövr və həyatda insan ləyaqətinin alçaldılmasına dözə bilməmiş, şəxsi arzularını 

buxovlayan cəmiyyətə etiraz əlaməti olaraq şeirlərində taleyindən gileylənmiş, dövrünü vəfasızlıqda, 

xəyanətdə ittiham etmişdir: 

Olmuşam dəhri-bəla içrə bu gün divanə mən,  

Varmadım meyxanəyə, sındırmadım peymanə mən. 

 

Qəm yükün çəkməkdən, ey dil, bir dəm azad olmadım, 

Gərçi cəhd etdim, nə hasil, yetmədim cananə mən.  

 

Görməyim dişvardır, billah, səni mən, ey rəqib! 

Zülfə bağlı, qoy gedim, axır düşüm zindanə mən. 
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Dövrü dönmüş dövr dövran etmədi kamimcə, ah! 

Düşmənimdir, bilməzəm kim, netmişəm dövranə mən! (1, 21) 

 

Xanlığın tamamilə ləğvi firavan həyat sürməyə adət etmiş ailənin müqəddəratı üçün qorxu törətmişdir. 

Natəvan on üç yaşında ikən Mehdiqulu xan ölmüş, ailə başsız qalmışdır. Fürsətdən istifadə edən şöhrətpərəst 

xan və bəylər bu ailə ilə qohum olmaq xəyalına düşmüş, fasiləsiz təklif və məsləhətləri ilə Natəvanı çıxılmaz 

vəziyyətdə qoymuşlar. Xan qızının nişanlanması tədbiri getdikcə ciddiləşmiş, bir müddət Qarabağ nücəbaları 

ilə rəsmi dövlət dairələri arasında siyasi çəkişmələrə gətirib çıxarmışdır. “Mürtəce zadəgan və ruhani 

qruplaşmaları Xurşidbanunu nücabə nəslindən birinə nişanlamaqla kübar ailələr arasında birlik yaratmaq və 

xanlığı yenidən bərpa etmək məqsədi güdmüşlər. Çarizm isə əksinə, xan ailələrinin qohumlaşmaq cəhdinə 

mane olmağa çalışmışdır. Nəticədə Qafqaz canişini Vorontsov iqtisadi təzyiq göstərmək, hədə-qorxu gəlmək 

yolu ilə Xurşidbanunu çarın etibar etdiyi dağıstanlı knyaz Xasay xan Usmiyevlə evlənmək məcburiyyətində 

qoymuşdur. Beləliklə, Natəvanın xoşbəxt ailə qurmaq arzusu da puça çıxmışdır” (2, 337). 

Xurşidbanu sevmədiyi, xoşlamadığı çar generalının evində də sıxıntıdan, laqeydlikdən, etinasızlıqdan və 

kobudluqdan başqa bir şey görməmişdir. Xasay xan kef məclislərindən qalmaz, ailə üzvlərinə can 

yandırmaz, təsərrüfata biganə münasibət bəsləyərdi. Buna görə də  Natəvanda onun səmimiliyinə inam yeri 

qalmamışdı. Nəhayət, 1864-cü ildə Xasay xanın ailəsini atıb getməsi və knyaz Loris- Melikovla münaqişə 

nəticəsində sürgünə göndərilməsi, 1866-cı ildə orada özünü öldürməsi, Xurşidbanuya boşanmaq üçün qanuni 

əsas vermişdir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, sanki zəmanə ilə şairə arasındakı mübarizəsi bununla 

bitməmiş, onu daha da sıxıntılara salmışdır. Qarşıda onu gözləyən əzab-əziyyətli günlərin acısını duymuş və 

bir şeirində “Neçə qərinə keçib çəkməz əl cəfasından”-deyə, dövranla arasında olan ixtilafın davam etdiyinə 

işarə etmişdir. Tədqiqatçı Xədicə İsgəndərli “Xan qızı Natəvan” adlı məqaləsində diqqətləri bu məsələyə 

çəkərək yazır:” Öz gözəlliyi ilə dillər əzbəri olan Xurşidbanu həyatda öz xoşbəxtliyini tapa bilməmişdi” (3, 

5). 

Natəvan anası Bədircahan bəyimi itirdikdən sonra tamammilə tək qalmış və onun arxasız qalması 

düşmənlərini fəallaşdırmışdır. Onlar Natəvanın hər addımına göz qoymuş, mədəni təşəbbüslərinə, xeyirxah 

tədbirlərinə riya donu geydirmişlər. Düşmənləri ilə mübarizədə çarəsiz qalan Natəvan, 1869-cu ildə Seyid 

Hüseyn Ağamirov adlı bir şuşalı ilə ailə qurmaq qərarına gəlmişdir. Lakin bununla Xurşidbanu başını bəlaya 

salmış, adət-ənənəni pozub rəiyyət oğluna getdiyi üçün hakim sinifləri qəzəbləndirmiş, ömrünün sonuna 

qədər təqib və təhdidlərdən yaxa qurtara bilməmişdir. Düşmənləri Natəvanın ailə üzvləri arasında pərxaşlıq 

salıb, böyük oğlu Mehdiqulu xanın evdən baş götürüb qaçmasına, uzaq vilayətlərə getməsinə müvəffəq 

olmuşlar. Oğlundan uzaq düşməsi ananı ayrılıq oduna yandırmış, intizarda qoymuşdur. Natəvanın məşhur 

“Ölürəm” və “Ey dust” rədifli mənzumələri də məhz bu ayrılığın təsiri altında yazılmışdır. Aşağıdakı 

beytlərdə Natəvan, ona yamanlıq edən düşmənlərini haqqın divanına çəkmişdir: 

 Rəqib töhməti etdi məni cüda, ey dust! 

 Bu zülmü gördü rəva, görməsin səfa, ey dust! 

 

 Çağırram Allahımı, hal-Natəvan ilə  

 Məgər ki, tez verə həq düşmənə cəza, ey dust!( 1, 26) 

Bunun ardınca 16 yaşlı oğlu Mir Abbasın ölümü Xurşidbanunu intəhasız dərdlərə, məşəqqətlərə düçar 

etmişdir. Oğul dərdinə tab gətirə bilməyən Natəvanın səhhəti pozulmuş, xəstə yatmış, sağalandan sonra da 

ruhi iztirablar, üzüntülər Xurşidbanunu rahat buraxmamışdır. Ağlamaqdan gözlərinin nurunu itirən 

Natəvanın, ayaqları da taqətdən düşmüşdür. Onun  “Könlüm” qəzəli şairənin məşəqqətli günləri, keşməkeşli 

həyatı ilə çox yaxından səsləşir: 

  Yenə yarəb, nə qəmgindir, mənim bu şad olan könlüm, 

  Rümuzi-eşqdən agah olub, ustad olan könlüm. 

 

  ... Fəraqin ruzi-məhşərdir, sərasər möhnəti-qəmdir, 

  O zülfün kimi dərhəmdir, mənim azad olan könlüm. 

 

  Baxın bu Natəvan zarə, günü bəxtim kimi qarə 

  Gəzər Məcnun tək avarə, mənim naşad olan könlüm (1,28) 

Ömrünün son illəri Natəvan üçün həm həyatda, həm də sənətdə ağır və təlatümlü keçmişdir. Yaşı altmışı 

haqlayan xəstə şairənin ixtiyarındakı kənd və yaylaqların xeyli hissəsi alınıb Xasay xanın uşaqları arasında 

bölüşdürülmüşdür. 1891-ci ildə Seyid Hüseyn həyatdan köçmüş, Natəvanın ondan olan üç oğlu, iki qızı 

vərəsəlikdən məhrum edilmişdir. “Şairənin evindən qiymətli əşyalar yoxa çıxdığından borca düşmüş, Mil 
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düzündən çəkdirdiyi su arxı yarımçıq qalmışdır. Borcları ödəmək üçün onun qadın zinət əşyaları, əkin və 

xırman yerləri satışa qoyulmuşdur. Ruh düşkünlüyü, səhhətində baş verən ciddi dəyişikliklər onu ədəbiyyat 

və sənət meydanından çəkilməyə vadar etmişdir. Natəvan öz halını belə şərh etmişdir: 

  Qəmü-əyyamidən çox natəvanəm, 

  Əliləm, naxoşam, əfsürdəcanəm. 

 

  Bu tətildən özüm də bədgümanəm 

  Məgər kuhi-qəmə Fərhad oldum (1, 33). 

Getdikcə səhhəti ağırlaşan Natəvan, 1897-ci il oktyabr ayının 1-də Şuşada vəfat etmişdir.  

X. Natəvanın bir sənətkar kimi püxtələşməsində ədəbi mühitin rolu az olmamışdır. Xasay xanın hökumət 

dairələrindəki qulluğu  ilə əlaqədar olaraq, Xurşidbanunun beş il Tiflisdə yaşaması onun şair və rəssam kimi 

formalaşmasına təsir göstərmişdir. Tiflis mühiti xan qızına Qafqazın çoxmillətli mədəniyyəti ilə tanış olmaq 

və ondan bəhrələnmək imkanı yaratmışdır. Həmçinin bir sıra vilayət və şəhərlərə səyahətə çıxması 

Natəvanın təfəkkür dairəsinin genişlənməsinə, dünyagörüşünün artmasına təkan vermişdir. 

1870-1880-ci illərdə Xurşidbanu Natəvanın həyatında və yaradıcılığında yeni mərhələ başlanmışdır. 

Şairə maarifin, mədəniyyətin yayılmasına kömək göstərmiş, bir sıra mədəni tədbirlərdə fəal iştirak etmişdir. 

İncəsənətin bütün növlərinə bələd olması Natəvanı dövrünün görkəmli sənətkarları ilə yaxınlaşdırışdır. 

Onun düzəltdiyi ziyafətlərin, söhbət məclislərinin iştirakçıları çox vaxt müxtəlif sənəti təmsil edən ziyalılar 

olmuşdur. Uzaq şəhərlərdə oxuyan azərbaycanlı tələbələr, yoxsul alim, şair və sənətkarlar Xurşidbanudan 

yardım almışlar. 1911-ci ildə “Kaspi” qəzetinin 146-cı sayında yazılırdı:”Qarabağla birlikdə bütün 

Zaqafqaziyanın sənət sahibləri onun himayəsinə sığınırdı”. 

X.Natəvan yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik bir insan olmuşdur. 1920-ci illərdə Şuşada müəllimliklə 

məşğul olan Mirzə Xosrov Axundov  Natəvan haqqındakı qeydlərində yazırdı ki, bir dəfə Xurşidbanu 

Natəvan oğlu Mehdiqulu xan Vəfa ilə bərabər faytonda bir neçə şəxslə Bərdəyə gedirmişlər. Ağdamla Bərdə 

arasında “Narlı dərə” deyilən yerə yaxın kənddə yaşayan bir qarı Xan qızının gəlmək xəbərini eşidib yolun 

kənarında çəmənlik bir təpə üstündə yerə köhnə bir kilim salaraq, orada çay hazırlamış, sonra gəlib yolun 

içində dayanaraq onların gəlməsinə müntəzir olmuşdu. Faytonun qabağınca gələn atlı qadına yoldan 

çıxmasını bildirmiş və onu təhqir etmişdi. Qadın isə durduğu yerdən tərpənməmiş və Xan qızı ilə 

görüşəcəyini atlıya söyləmişdi. Bu anda Xurşidbanu: 

-Qadına mane olma, -deyə atlıya əmr etmişdi. O saat fayton dayandırılmışdı. Qadın faytona yaxınlaşaraq 

xanıma ədəblə salam verdikdən sonra faytondan düşərək yaşıl çəmənlikdə çaya qonaq olmasını ondan xahiş 

etmişdi. Xanım onun xahişini məmnuniyyətlə qəbul edərək faytondan düşmüş və oğlu ilə bərabər qadının 

təşkil etdiyi çay süfrəsinə qonaq olmuşdu. Çayı içəndən sonra xanım qarının yaşayışı haqqında onu xeyli 

sorğu-sual etmiş, bu mehmannəvazlığın qarşısında öz təşəkkürünü bildirmişdi. Ayağa duran vaxtda Xan qız 

qarı duymadan döşəkçənin altına xəlvətcə pul qoymuş və qarı ilə görüşüb faytona minmişdi. Döşəkçəni 

qaldırarkən üç yüz manatı görən qarı Xurşidbanu Natəvana və oğluna səmimi qəlblə xeyir-dua və təşəkkür 

etmişdi”. 

B.Məmmədov “Xurşidbanu Natəvan” kitabında yazır: "Hətta xatirələrdə Natəvanın "Xanlıq Şükür" adı 

ilə tanınan xidmətçisinə musiqi təlimi verməklə onu məşhur xanəndə etməsindən də danışılır" (5, 60). 

X.Natəvan bədii yaradıcılığa təxminən XIX əsrin 50-ci illərindən başlamış, ilk vaxtlar onun “Xurşid “ 

imzası ilə yazdığı şeirlərin əksəriyyəti itib-batmış, yalnız cüzi bir hissəsi bizə gəlib çatmışdır. 1870-ildən 

etibarən şairə özünə “Natəvan” (köməksiz, zəif, xəstə) təxəllüsü götürərək, dərin məzmunlu qəzəllər 

yaratmışdır. Onun şeirləri hələ sağlığında dildən-dilə düşmüş, müasirləri arasında əlyazması şəklində 

yayılmışdır. Təxəllüsündən bəlli olduğu kimi, Xurşidbanu şeirimizə narahat bir ilhamla , şikayətçi bir ruhla 

gəlmişdir. Füzulidə olduğu kimi, onun lirikasında da sevinclə kədər birləşərək vəhdət yaratmışdır. Şair bu 

təzadların arxsında dayanaraq, ictimai ziddiyyətlərin dərin fəlsəfi mənasını axtarmış, ədalətlə haqsızlığı, 

səadətlə bədbəxtliyi törədən səbəblərin mahiyyətini açmağa çalışmışdır. Arzuları ilə həyat həqiqətləri 

arasında  böyük uçurum olduğunu dərk edən Natəvan, nə cəmiyyət və təbiət qanunları ilə, nə də yaradılışla 

barışa bilməmişdir.  

XIX əsr Azərbaycan lirikasının gözəl nümunələrindən biri olan “Olaydı” qəzəlinin dərin ictimai 

məzmunu vardır. XX əsrin görkəmli söz ustadı Səməd Vurğun “Xurşidbanu Natəvan” məqaləsində bu şeiri 

“böyük insanın qüssə və kədəri” kimi mənalandıraraq demişdir: “Şairəmizin bu acı sətirlərində feodal 

dünyasının düşüncə və hiss adamlarına nə qədər darlıq etdiyini görürük. Onların kədəri ictimai ədalətsizliyə 

qarşı, insanın köləliliyinə və onun ləyaqətinin alçaldılmasına qarşı olan protest formalarından biridir”. (6, 

147) 
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   Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı! 

   Nə də bu aləm əra dil müqəyyədi-qəm olaydı! 

 
Şair burada insanlara zindan kəsilən feodal dünyasının ədalətsiz qanunlarına öz narazılığını bildirmişdir.  

Natəvanın mənalı ömrü, hadisələr, ziddiyyətlər və sarsıntılarla dolu həyatı ona zəngin ədəbi material 

vermişdir. Necə deyərlər şair özündən mövzu uydurmağa ehtiyac duymamışdır. Onun qəzəlləri əsasən, ya 

baş vermiş hər hansı bir əhvalatla əlaqədar yaranmış, ya da unudulmaz təəssüratların, xoş təsadüflərin və ya 

poetik müşahidələrin məhsulu olmuşdur.  

Natəvanın 20 ilə yaxın rəhbərlik etdiyi “Məclisi-üns” ədəbi məclisində Azərbaycan, fars dilləri ilə 

yanaşı, cığatay dilində də qiymətli əsərlər yaranmışdır. Məclisdə klassiklərdən tərcümələr edilmiş, Xaqani, 

Nizami və Füzuli kimi qüdrətli qələm sahiblərinin əsərlərinə nəzirələr yazılmışdır. Şeirlərinin bir qismi də bu 

məşğələ zamanı məclis üzvlərinin bədahətən söylədikləri beyt və ya misralardan düzəlmişdir. Aşağıdakı 

mənzum parçaya diqqət edək: 

                Natəvan. Kaş əzəldən gəlməyəydim, ey fələk, dünyaya mən,  

                Kəminə. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdayə mən. 

                Fəna.  Vermişəm dil, bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə, 

                Növrəs. Salmışam billah, bəlasız başımı qovğayə mən. 

                Həsən. Əhli-aləmdə, könül, nə sidq vardır, nə səfa, 

                Məxfi. Mehrisizdirlər sərasər, kimsədə yoxdur vəfa. 

                Təbib. İndi ki, var dustaqlarda hiyləvü kibi-riya, 

                Aşiq. Nə görəydim hiyləni, həm nə düşəydim vayə mən. 

 

Xurşidbanunun iztirabları, əzabları çoxaldıqca, şəxsi kədər dairəsindən çıxıb, çox analara məxsus olan 

ələm və qüssə həddinə çatmışdır. Üz vermiş fəlakət bəzən də talesiz aşiqlərin başına gələn müsibətlər 

timsalında təzahür etmişdir: 

                   Nə hicrü yarə taqətü halim vəfa edər, 

                   Nə vəslə çatmaz əl, edibən dad, ağlaram (1, 38) 

M.Füzuli poeziyasının təsiri Natəvanın şeirlərinin yalnız məzmununda, mövzu və ideyalar aləmində 

deyil, onun yaradıcılığının formasında, bədii strukturunda, qəzəllərinin vəznində, daxili bölgüsündə, habelə 

poetik dilində, təsvir və ifadə sistemində də aydın müşahidə edilir. Onun “Olmuşam dəhri-bəla içrə bu gün 

divanə mən”, “Dilbəra, dərdi-dilimdən belə ünvan etdim”, “Zəmanə saldı əcəb möhnətü-məlalə məni” 

misraları ilə başlanan qəzəlləri bilavasitə Füzulinin təsiri ilə yazılmış, Natəvan böyük ustadın 

sənətkarlğından bacarıqla bəhrələnmişdir. 
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QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR – TARİXLƏ MÜASİRLİYİN 

QOVUŞDUĞU DİYARIN MİLLİ-TARİXİ MƏDƏNİYYƏTİ 

 

Açar sözlər: Qarabağ, mədəniyyət abidələri, Şuşa qalası, Qarabağ atları, millli-tarixi mədədniyyət 

 

Karabakh is Azerbaijan - the national-historical culture of the country,  

where history and modernity meet  

Summary 

The article tells about the history of the Karabakh region, its cultural monuments, rich literature, art and 

musical culture. Considered the cradle of Azerbaijani culture, Karabakh is described as a land where history 

and modernity meet, describing the richness of the region's beautiful nature, climate and natural resources. It 

is explained that the cultural values of the ancient land are the result of the centuries-old traditions of the 

people of this land, the mysterious nature of the region, the wealth of natural resources, which has a positive 

effect on artistic thinking and creativity. Thanks to the work of the Karabakh people, the folk art of 

Karabakh, which is widely used in the life of the region, has a long and rich history.  

Key words: Karabakh, cultural monuments, Shusha fortress, Karabakh horses, national-historical culture 

 

Giriş 
Qarabağ! Azərbaycanımın dilbər guşəsi, musiqi beşiyi. Üzeyir, Cabbar, Xan vətəni, istedadlar 

diyarı!  Bu səfalı torpaq xalqına Bülbül, Müslüm Maqomayev, Fikrət Əmirov, Xan Şuşinski, Sara 

Qədimova, Tükəzban Ismayılova, Qədir Rüstəmov kimi ustad sənətkarlar, şairə Nətavan vermişdir. 

Qarabağda dünyaya gələn hər kəsin mayası ana südü kimi musiqidən yoğrulmuşdur. Qarabağın təbiəti 

də bir musiqidir, ahəng tutub gözəlliyə meydan oxuyub, füsunkarlığı ilə ürəkləri fəth edir. Əsrlər boyu 

Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olmuşdur. Bu gözəl və qədim torpaqda insanlar 

mehribancasına yaşamış, qurub yaratmışlar.  

Etimologiyası. Qarabağ Azərbaycanın ən qədim tarixi vilayətlərindən biridir. Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın adı Azərbaycan dilindəki "qara" və "bağ" sözlərindən əmələ 

gəlmişdir. "Qara" və "bağ" söz birləşməsi Azərbaycan xalqının özü qədər qədim tarixə malikdir. 

Dünyanın hər yerində bu söz birləşməsinin Azərbaycanın konkret ərazisinə aid edilməsi də danılmaz 

həqiqətdir. Azərbaycan xalqının öz doğma torpağının bir parçasına verdiyi "Qarabağ" sözü ilk 

mənbələrdə hələ 1300 il bundan əvvəl (VII əsrdən!) işlənmişdir. Qarabağ əvvəllər bir tarixi-coğrafi 

anlayış kimi konkret məkanı bildirmiş, sonra isə Azərbaycanın geniş coğrafi ərazisinə aid edilmişdir. 

"Qarabağ"ın Azərbaycanın konkret bir vilayətinin, bir bölgəsinin adı kimi formalaşması tarixi onun 

etimologiyasının daha elmi şəkildə izahına imkan verir. Çünki Azərbaycan dilində (həmçinin başqa türk 

dillərində) "qara"nın rəngdən başqa "sıx", "qalın", "böyük", "tünd" və başqa mənaları da vardır. Bu 

baxımdan, "Qarabağ" termini "qara bağ", yəni "böyük bağ", "sıx bağ", "qalın bağ", "səfalı bağ" və s. 

mənası kəsb edir. Beləliklə, Qarabağın özü kimi "Qarabağ" sözü də Azərbaycan xalqına məxsusdur (9). 

Tədqiqatın şərhi. Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsində yerləşən bu rayona Cəbrayıl, Füzuli, 

Xocavənd, Ağdam, Xocalı, Tərtər, Şuşa, Xankəndi əraziləri daxildir. Relyefi, əsasən, dağlıqdır. Yuxarı 

Qarabağ iqtisadi-coğrafi rayonunun şimal hissəsini Qarabağ silsiləsinin şimal-şərq ətəkləri və Murovdağ 

silsiləsinin (Kiçik Qafqazın ən yüksək zirvəsi Gamış dağı (3724 m) cənub yamacları, mərkəzi, qərb və 

cənub hissələrini Qarabağ silsiləsinin şərq yamacları (Qızqala dağı (2843 m), Qırxqız dağı (2827 m), 

Böyük Kirs dağı (2725 m), şimal-şərq və şərq hissəsini Qarabağ və Mil düzənliklərinin qərb kənarları 

tutur. Cənub və cənub-şərqdə İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Murovdağ və Qarabağ 

silsilələri Qarabağ və Mil düzlərinə tərəf alçalan bir neçə yan qola ayrılmışdır. Silsilə və onların yan 

qollarının çaylarla parçalanması nəticəsində dərin və sıldırım yamaclı dərələr əmələ gəlmişdir. Orta 

dağlıqda çay dərələrinin genişləndiyi sahələrdə dağarası çökəkliklər vardır. 

Geoloji quruluşunda kiçik Qafqazın ikinci dərəcəli tektonik elementlərindən Murovdağ, Qarabağ, 

Ağdam antiklinoriumları və onları bir-birindən ayıran Torağayçay və Xocavənd sinklinoriumları əsas 

yer tutur. Antiklinoriumların tağı Orta Yuranın vulkanik süxurları, tağın uzaq qanadları və onları 

mailto:solmaz-isaq@mail.ru
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Qaraba%C4%9F_Az%C9%99rbaycand%C4%B1r&action=edit&redlink=1
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mürəkkəbləşdirən sinklinal strukturlar isə Üst Yuranın əhəngdaşı, Təbaşirin vulkanogen və çökmə 

süxurlarından təşkil olunmuşdur. Onlar da bəzən intruziyalarla kəsilir (1). 

Zəngin təbiətə malik olan Qarabağ ərazisində 2 000-dən çox bitki növünə rast gəlinir. Düzən yerlərdə 

yovşan, yovşanlı-şoranotlu yarımsəhra, dağ ətəklərində daşdayan, şibyə, yovşanlı-darağotlu bozqır və 

yarımbozqır bitkiləri, dağ yamaclarında kolluqlar, enliyarpaqlı meşələr (fıstıq, palıd və s.) geniş yer tutur. 

Dəniz səviyyəsindən 2000-2300 m-dən yüksəklikdə subalp və alp çəmənlikləri mövcuddur. Nadir təbiət 

incilərini qorumaq üçün ərazidə qoruq və yasaqlıqlar yaradılmışdır. Bəsitçay, Qaragöl, Laçın, Qubadlı, 

Daşaltı, Arazboyu kimi qoruq və yasaqlıqlarda təbiət inciləri qorunur.  

Qarabağ bölgəsi nəinki, Azərbaycanın, həmçinin dünya ölkələrinin bir çox bölgələrindən fərqli olaraq 

daha qədim tarixə malik olan bir ərazidir. Məhz, Qarabağ bölgəsi özünün tarixi, maddi-mədəniyyət abidələri, 

zəngin ədəbiyyatı, incəsənəti və musiqi mədəniyyəti ilə zəngindir. Qarabağın bədii təfəkkür və yaradıcılığına 

bölgənin gözəl təbiəti, iqlimi, təbii sərvətlərinin zənginliyi də böyük təsir göstərmişdir. Qarabağlıların zəngin 

yaradıcılıq çeşməsində ən mühüm yerlərdən birini onun həyat və məişəti, gündəlik güzəranı ilə bağlı olan 

xalq sənətləri tutur (3). 

Təbiidir ki, qarabağlıların məişət xüsusiyyətləri, estetik zövqü, bir sözlə milli siması, mənliyi bu sənət 

növündə özünü xüsusilə parlaq şəkildə büruzə verəcəkdi. Əbəs yerə olmayaraq indi dünyanın ən zəngin 

muzeylərində Qarabağ xalq sənətkarlığının timsalında Azərbaycan xalq sənətkarlığının bir çox gözəl 

nümunələri ilə rastlaşmaq olur. Londonun Viktoriya və Albert, Parisin Luvr, Vaşinqtonun Metropoliten, 

Vyananın, Romanın, Berlinin, İstambulun, Tehranın, Qahirənin zəngin muzey kolleksiyalarına baxarkən 

orada Qarabağ ustalarının bacarıqlı əlləri ilə yaradılmış sənət nümunələrini görmək olar.  

Qarabağlıların əməyi sayəsində yaranıb bölgənin həyat və məişətində geniş istifadə edilən Qarabağ el 

sənətinin böyük və zəngin bir tarixi var. Qarabağdan tapılmış qab-qacaq, silah və bəzək nümunələri tək bir 

tarixi fakt kimi deyil, həm də onu yaradan sənətkarın ustalıq bacarığından məlumat verən qiymətli mənbədir. 

Metaldan düzəldilmiş sənət nümunələri içərisində elələri vardır ki, onların üzərində olan bəzək və təsvirlərlə 

biz o dövrdəki insanların adət-ənənələri, dini görüşləri və hətta geyimləri ilə yaxından tanış ola bilərik (9).  

Qarabağ xalq yaradıcılığının tarixi, etnoqrafik və bədii xusüsiyyətləri öz əksini geyimlərdə tapır. Bu 

xüsusiyyət həm müəyyən formalı geyim və onun bəzəklərində və həm də bədii tikmə, toxuma və 

toxuculuqda özünü büruzə verir. Arxeoloji qazıntılar vasitəsilə külli miqdarda qədim maddi mədəniyyət 

nümunələrinin aşkar edilməsi Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyət tarixini öyrənməyə imkan vermişdir. 

Təsadüfi deyil ki, qədim və zəngin tarixə malik Azərbaycan xalqına məsxsus olan bu bölgə dünyanın bir sıra 

alimləri tərəfindən maraqla qəbul edildiyi kimi, eyni zamanda bu ulu diyarın tarixinə saxta yollarla 

sahiblənmək istəyən avantürüstlərin də diqqətindən yayınmamışdır.  

Qarabağdan aşkar edilmiş hər bir arxeoloji material, başqa sözlə maddi mədəniyyət nümunəsi olan irili-

xırdalı bütün əşyalar – tikinti materialları, məişət əşyaları, süfrə qab-qacaqları, bəzək əşyaları hər biri həm 

özünün istehsal olunması baxımından, həm də onların üzərindəki müxtəlif qliptik, teoreftik təsvirlərin, 

naxışların həkk olunması baxımından qarabağlıarın həyatında özünə yer tutan qədim mədəniyyətin 

xarakterik cəhətləri, səviyyəsi, inkişaf xüsusiyyətlərinin təcəssümüdür. Misdən, tuncdan, qızıldan 

düzəldilmiş ev avadanlığının və zinət əşyalarının üzərinə həkk olunmuş müxtəlif rəsmlər Qarabağda hələ 

qədim zamanlarda təsviri sənətin mövcud olduğunu sübut edir (5). 

Müxtəlif dövrlərdə Azərbaycanın Qarabağ xalçaçılıq məktəbində toxunulmuş xalçalar bu günədək öz 

gözəlliyi ilə insanları valeh edir. Onların bir çoxu dünyanın məşhur muzeylərində mühafizə olunur. Zəngin 

mədəni irsə malik olan Qarabağ bölgəsi musiqi, muğam diyarı kimi də məşhurdur. Azərbaycan musiqi 

mədəniyyəti xəzinəsini öz nadir inciləri ilə zənginləşdirən Qarabağ musiqisinin çoxəsrlik ənənələri vardır. 

Qarabağ musiqi sənətində muğamlar, xalq mahnıları, rəqslər, aşıq yaradıcılığı da özünəməxsus yer tutur.  

Təsadüfi deyildir ki, Qarabağ milli musiqisinin təməl daşı, onun bünövrəsini muğamlar təşkil edir. 

Qarabağlı ədəbiyyat nümayəndələrinin yaratdıqları ədəbi əsərlər Azərbaycan mədəniyyəti xəzinəsində 

özünəməxsus şərəfli yer tutur. Müxtəlif dövrlərdə Qarabağ xalçaçılıq məktəbində toxunulmuş xalçalar bu 

günədək öz gözəlliyi ilə insanları valeh edir. Onların bir çoxu dünyanın məşhur muzeylərində mühafizə 

olunur.   

Ərazidə aparılmış arxeoloji qazıntıların nəticələri göstərmişdir ki, Qarabağda yaşamış qədim insanlar 

tarix boyu şərəfli yaradıcılıq yolu keçərək çoxsaylı mədəniyyət əsərləri yaratmışlar və onlardan biri də 

memarlıqdır. Öz köklərilə ta qədim dövrlərə gedib çıxan Qarabağ təsviri sənət ənənələri özündə neçə-neçə 

nəsillərin bədii təcrübəsini yığıb saxlamışdır. Buraya Kəlbəcər, Ağdam, Laçın rayonlarındakı qayaüstü 

rəsmlər, zəngin bəzəyə malik əmək alətləri və məişət əşyaları, öz gözəlliyi və rəngarəngliyi ilə nadir olan 

xalçaçılıq sənəti, zərgərlik əşyaları və s. daxildir. Həmçinin öz nəfisliyi və zərifliyi ilə seçilən memarlıq 

abidələrini-məscidləri, məqbərələri, sarayları, kilsələri, məbədləri və kaşı naxışlarını da xatırlamamaq 
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mümkün deyil. Bütün bunlar Azərbaycan xalqının bədii mədəniyyətinin özünəməxsus «genofond»unu 

yaratmış, onun zəngin irsini təşkil etmişdir. Həmin irs XIX əsrin ortalarından yeni tendensiyalarla daha 

dolğunlaşmışdır. Bu dövrün əsas nümayəndələri kimi istedadlı fırça ustaları Mir Mövsüm Nəvvab, şair 

və rəssam Xurşudbanu Natəvan və bir çox digərləri çıxış edirdi. Öz zənginliyinə və öz unikallığına görə 

Qarabağ mədəniyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin aparıcı və ayrılmaz tərkib hissəsi olmuşdur və 

olacaqdır.   

Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət beşiyi sayılan Şuşa Qarabağın döyünən qəlbidir. Şuşa 

qalası və bir vaxtlar öz möhtəşəmliyi ilə seçilən Yuxarı Gövhər ağa məscidi burada yerləşir. 

Azərbaycanın mədəniyyət tarixində mühüm rol oynayan şəxsiyyətlər – müsəlman Şərqində ilk operanın 

müəllifi, Azərbaycan himninin bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli və sonuncu Qarabağ xanının qızı, şairə 

Xurşidbanu Natəvan bu şəhərdə anadan olmuşlar. Qarabağın digər tarixi şəhəri Ağdam, təəssüf ki, 

müharibə zamanı, demək olar, tamamilə dağıdılıb. Müharibədən əvvəl bu şəhər qeyri-adi memarlığa 

malik üçmərtəbəli Çay evi, nadir Çörək muzeyi ilə məşhurlaşmışdı. Bura həm də son illər Avropa və 

Çempionlar Liqasında çıxış edən “Qarabağ” futbol komandasının vətənidir (9).   

Qarabağda həm də qızılı-qonur rəngli, öz etibarlılığı, dözümlülüyü ilə məşhur olan yaraşıqlı, 

vəfalı Qarabağ atları yada düşür. Bu cins atlar tarixən müxtəlif beynəlxalq sərgilərin mükafatını 

qazanıb. Hazırda Ağdam Atçılıq Zavodunda Qarabağ atları cinsinin qorunması üzərində işlər gedir. 

Qarabağda yerləşən tarixi kilsələr e.ə. III əsrdən eramızın VII əsrinə kimi indiki Azərbaycan ərazisində 

mövcud olmuş Qafqaz Albaniyası dövrünün yadigarıdır. V-VI əsrlərdə Laçın rayonu ərazisində 

Ağoğlan çayının sahilində inşa edilmiş Ağoğlan monastırı da Azərbaycanda alban memarlığının ən 

gözəl nümunələrindəndir. Daş sütunları, ensiz pəncərələri və tağ-tavanı möhkəm bazalt daşlarından 

tikilmiş monastıra xüsusi gözəllik verir.  

Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndi ərazisində yerləşən Xudavəng monastır 

kompleksi Azərbaycanın xristian memarlığına ən möhtəşəm abidələrindən hesab olunur. Xudavəng 

məbədinin apostol Fadeyin şagirdi Dadın şərəfinə tikildiyi güman olunur. Kompleksə məbədlə yanaşı, 

bir necə bazilika, təsərrüfat və yaşayış binaları, tövlə və qala divarları aiddir. Mehranilər sülaləsindən 

olan Xaçın knyazı Həsən Cəlalın oğlu Vaxtanq kompleksin ərazisində geniş tikinti işləri aparmış, Arzu 

xatun isə 1214-cü ildə əri Vaxtanqın və iki oğlunun xatirəsinə kompleksdə kilsə tikdirmişdir. 

XII əsrdə Atabəylər dövlətinin hakimiyyəti dövründə Araz çayı üzərində inşa edilmiş Xudafərin 

körpüləri Qumlaq və Xudafərin kəndləri arasındakı iki möhtəşəm körpüdən ibarətdir. On beş tağlı 

böyük körpü hələ də keçmiş əzəmətini qoruyur. Digər körpünün isə cəmi üç tağı qalıb. Hər iki körpüdən 

orta əsrlərdə hakimiyyət uğrunda mübarizələr zamanı istifadə edilib, eyni zamanda bu körpülər İpək 

Yolu üzərindəki ticarət və mədəni əlaqələri asanlaşdırmaq baxımından mühüm rol oynayıb.    

Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Füzuli şəhəri yaxınlığındakı Azıx mağarası dünyada ən 

qədim insan məskənlərindən biridir: burada ilk insanların Paleolit dövründə məskunlaşdığı güman 

edilir. 1968-ci ildə azərbaycanlı paleontoloq Məmmədəli Hüseynov 350 000-400 000 il əvvəl mağarada 

yaşamış neandertal qadının alt çənə sümüyünü tapıb. İnsan yaşadığı mağaranın adına uyğun olaraq 

“Azıx adamı” adlandırılmışdır. Bu tapıntıya görə Azərbaycan “Avropanın ən qədim sakinləri” xəritəsinə 

daxil edilmişdir. Divarları əhəng daşından olan mağaranın sahəsi təxminən 8 000 km
2
-dir. Burada 

uzunluğu 600 metrə çatan dəhliz mövcuddur (6).   

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi qədim tarixi, zəngin maddi mədəniyyət abidələri, ədəbiyyatı, 

incəsənəti və musiqi irsi, eləcə də adət-ənənələri ilə fərqlənir. Bütün bunlar bədii təfəkkür və 

yaradıcılığa müsbət təsir göstərən bölgənin əsrarəngiz təbiətinin, təbii sərvətlərinin zənginliyinin 

nəticəsidir. Qarabağın mədəniyyət xəzinəsində bu elin insanlarının çoxəsrlik adət-ənənələri mühüm yer 

tutur.  

2020-ci ildə 44-günlük müharibə nəticəsində 30 ilə yaxın davam edən işğal zülmündən şanlı 

Azərbaycan ordusu tərəfindən azad olmuş Qarabağ bu gün yenə də əvvəlki əzəmətini bərpa etdirir. 

Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycanın Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə müzəffər Ordumuz tərəfindən azad edilən Qarabağımızın təkcə abidələri və mədəniyyət 

infrastrukturunu deyil, eyni zamanda tarixən bu torpaqlarda mövcud olan mədəni ruhu və əhval-

ruhiyyəni bərpa etmək məqsədilə böyük işlər görməyə start verilib.  
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METAPHORS IN THE NOVEL “SISTER CARRIE” BY THEODORE DREISER 

 

Summary 

The thesis deals with the issue of investigation of metaphors in Theodore Dreiser's novel “Sister Carrie”. 

The use of metaphors makes the novel more expressive and imaginary.   

Key words: metaphor, expressive means, stylistic means, fiction, Sister Carrie 

 

The issue of expressiveness in fiction is exceptionally important in the perception of the main idea of the 

novel. Creative heritage of outstanding writers, such as Theodore Dreiser, always attracted and attracts the 

attention of most researchers, both linguists and literary critics. Study of language means of these writers 

bears a great sense for revealing many sides of national literary language as a whole, for example, its history, 

expressive possibilities, rules and tendencies of language development in a definite period of time. All of 

these are possible only due to the deep penetration of the researchers to the creative laboratory of the writer.  

The theoretical and methodological basis of the study, conditioned by the aims and task set before the 

research, requires the following methods: semantic – contextual and functional analysis of metaphors; 

descriptive method of various approaches to the use and nature of metaphors; the method of theoretical 

substantiation of the essence of this stylistic device; method of continuous sampling of the actual language 

material; the method of comparative-typology. 

 

Introduction 
Creative heritage of outstanding writers always attracted and attracts the attention of most researchers, 

both linguists and literary critics. Study of language means of these writers bears a great sense for revealing 

many sides of national literary language as a whole, for example, its history, expressive possibilities, rules 

and tendencies of language development in a definite period of time. All of these are possible only due to the 

deep penetration of the researchers to the creative laboratory of the writers. There are many means of 

achieving expressiveness in a literary speech. One of these means is considered a metaphor.  Therefore, we 

will devote this study to elucidating this problem in the named novel.  

 

Main body 
Expressive means of a language, expressive and stylistic devices, tropes, speech figures are widely used 

in linguistics. İn different styles sometimes these terms are considered synonymic, sometimes they differ. 

The main peculiarity of literary style is image. Despite the fact that image is considered a main peculiarity of 

literary style, it can make any text stylistically colorful. Emotions (or expressiveness), first of all, is 

connected with image and emerges from it. Emotional or expressive speech is also considered image. 

Therefore, in different styles (texts) the indicators of image or expressiveness are realized in three layers of a 

language, thus phonetic, lexical and grammatical. 

According to İ.R.Galperin's classification, expressive and stylistic means are divided into three large 

groups: “phonetic, lexical and grammatical (syntactical)” (5, 28).  

“Metaphor as a feature of style is a subclass of all metaphor in language and its use. The stylistic 

definition consequently has to distinguish metaphor as a stylistic device from metaphor as a more general 

linguistic mechanism. The stylistic definition hence approaches metaphor as one typical characteristic of a 

particular language variety that is relatively individual or idiosyncratic, such as the style of an individual 

work or author, or more generally language user. For instance, the metaphors of politicians such as Tony 

Blair or George W. Bush are important ingredients of their style” (6). 

Great encyclopedic dictionary "Linguistics" (1998) gives the following explanation of the term 

"metaphor": “trails...or the mechanism of speech consisting in the use of the word, denoting a class of 

objects, phenomena, etc., for characterization or naming another class of objects similar to this in any 

respect. In a broader sense, the term "metaphor" is applied to any kind of use of words in indirect value” (10, 

686). Thus, summarizing the material on this issue, we consider it fair underlying the establishment of such 

characteristic of metaphor, as a transfer of name (“the use of the word for characterization another class of 

mailto:gulnar1994.aul@gmail.com
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objects”) and the basis of similarity (“likeness with this class in any respect”). Regarding the similarities, 

analogies said above the thesis is devoted to metaphor which often operates with the concepts of 

“comparison”, “doublication (double)”, “original” and “new value” and “attribute”. 

As pointed out by A.Yu.Fetisov,  there can be distinguished four elements in the metaphorical structure: 

compared two entities and two of their grounds that will allow us to represent the whole mechanism of 

metaphorization as a ratio (3, 17), mentioned by another linguist A.A.Potebnya speaking about a "good 

metaphor": nature has a sign and it is also A and the entity B, with A and B we assume that the sign X, which 

is often not pronounced and requires guessing, and it is responsible for the integrity of the metaphorical 

expression and is its image. For example: (of the sad man) “pain” - the person (entity A) is compared with 

the capacity of a vessel is in essence), and the other stands out the ability to hold something (a common 

symptom). Fullness – and, obviously, to the brim, - sadness is missed, but recoverable by the sign X, and the 

“fluidity” of sadness in itself is imaginative concept. 

"By publishing the book entitled Metaphors We Live By in 1980, George Lakoff and Mark Johnson have 

staged a revolution in the area of cognitive linguistics. Since then, many researchers have been following 

their footsteps by researching in the same direction, believing that metaphor is fundamentally a way of 

thinking. In the book mentioned above, Lakoff and Johnson clearly state their position about metaphor: 

Metaphor is typically viewed as characteristic of language alone, a matter of words rather than thought or 

action. For this reason, most people think they can get along perfectly well without metaphor. We have 

found, on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and 

action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally 

metaphorical in nature" (8). 

The first novel by Theodore Dreiser came to light in 1900 year. It was not accepted by audience and 

criticizers at once. “Sister Carrie” was rejected for the lack o moral beliefs and discrepancy to American 

traditional beliefs. In America one thousand editions were published. In England “Sister Carrie” was treated 

well-disposed, after that it was republished in the USA in 1907 and first gained local, then world popularity. 

In his novel the journalist (this is a way that Dreiser began his literary activity) touched the problem of 

“American dream” classical to America in the 90ss of the XIX century. Main heroine of the novel Carrie 

Meeber removed from small, remote Columbia-city to Chicago when she was eighteen. The girl like most 

Americans that time had only one aim to conquer the city and she would fail her success as she wished to 

become its integral part. 

Passive and dreamy in nature the girl worshiping before the beauty and living with hope to find happiness 

easily fell in love with young comic sales traveler Charles Drouet. Confused she had only one choice: to go 

back to her parents or to stay in Chicago and continue to conquer it, Carrie easily humble with her condition 

of mistress, hiding her dissolution with the hope to correct everything. First, she waited when Drew would 

marry her. Then she hoped that Hurstwood would marry her. In her aspiration to live in comfort Carrie 

agreed to wed with the married man, but she did it up to that moment till it would be beneficial for her. As 

soon as Hurstwood went bankrupt and Carrie got money and fame in the theater, she left him. 

Imposing manager of the bar "Fitzgerald and Moy" - George Hurstwood - the owner of a solid fortune of 

forty thousand dollars and the father of all the respected in the Chicago family expresses in the novel the idea 

of instability of American stability, illusory success and wealth. Everything in his life goes well exactly until 

he begins to get bored and takes a great interest in the young and charming Carrie. High social position and 

money do not make Hurstwood happy. Love is the only thing that fills his life with meaning. For her sake, he 

commits a crime ("he must at least once in his life to know happiness, at least at the cost of renouncing honor 

and truth"), for which he is prepared to tolerate the loss of influential acquaintances and a modest existence. 

However, going beyond the familiar environment and the approaching old age makes it impossible for 

Hurstwood to take off again: as soon as he loses a stake in a bar bought for thousand dollars in New York and 

faces with unemployment, he can only sit in Carrie's rocker, read newspapers and remember past. 

This is the way the author describes Hurstwood's bar: 

“...This was really a gorgeous saloon from a Chicago standpoint. Like Rector's it also was ornamented 

with a blaze of incandescent lights held in hand- some chandeliers and set in graceful places. The floors 

were of brightly-colored tiles, the walls a composition of rich, dark- polished wood, which reflected the light, 

and colored stucco- work, which gave the place a very sumptuous appearance. The long bar was a blaze of 

lights, polished woodwork, colored and cut glassware and many fancy bottles. It was a truly swell saloon, 

with rich screens, fancy wines, and a line of bar goods unsurpassed in the country. 

At Rector's, Drouet had met Mr.C.W.Hurstwood, manager of the Hannah and Hogg's Adams Street place, 

the latter having been pointed out as a very successful and wellknown man about town. Hurstwood looked 
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the part, for besides being slightly under forty, he had a good stout constitution, an active manner and a 

solid substantial air, which was composed in part of his fine clothes, his clean linen, his jewels, and, above 

all, his own sense of his importance. Drouet immediately conceived a notion of him as being someone worth 

knowing and was glad not only to meet him, but to visit the Adams Street bar thereafter whenever he wanted 

a drink or a cigar. 

Hurstwood was an interesting character after his kind. He was shrewd and clever in many little things 

and capable of creating a good impression. His position, which was fairly important, was that of manager—

a kind of stewardship which was imposing but lacked financial control. He had risen by perseverance and 

industry, through long years of service, from the position of barkeeper in a commonplace saloon to his 

present altitude...” (Th.Dreiser, Sister Carrie, page 43). 

As it can be seen from the extract, the author uses the following metaphorical expressions in order to 

describe Hurstwood's bar:  a blaze of incandescent lights, held in hand- some chandeliers, gave the place ... 

appearance, a line of ... goods,  had a good stout constitution, a sense of his importance, conceived a notion, 

Hurstwood was an interesting character, creating a good impression, had risen by perseverance and 

industry, long years of service. 

In order to describe not only bar, but also the richness of Hurstwood, the author uses interesting and 

luxurious description of the place, furniture and everything that are placed inside it. To make the description 

more expressive the author uses metaphorical epithets and even hyperbolic metaphors: a gorgeous saloon, 

graceful places, a very sumptuous appearance, fancy bottles, a swell saloon, rich screens, fancy wines, a 

good stout constitution, an active manner, a solid substantial air, an interesting character. 

The young traveling salesman Charles Drouet is a type of people characterizing America of the end of the 

XIX century, called "mastakas". He easily flits through life like a moth (compared to Dreiser): makes a 

career, seduces women, enjoys all the available pleasures - love, money, fashionable clothes, delicious food, 

influential acquaintances, etc. Neither in the fate, nor in the character of Charles Drouet, there are no 

changes. Not being serious about anything, he is deprived of the opportunity to make a mistake, like 

Hurstwood. Without aspiring to anything concrete, he does not experience grief, as Carrie does. 

Let's see how metaphorically the author describes Drouet in the following extract: 

“...Drouet was not a drinker, in the sense that that term is used to express excess. He was not a monied 

man. He only craved the best as his mind conceived it, and such doings seemed to him a part of the best. 

Rector's, with its polished marble walls and floor, its profusion of lights, its show of china and silverware, 

and above all its reputation as a resort for actors and professional men, seemed to him the proper place for a 

successful man to go. He loved fine clothes, good eating, and particularly the company and 

acquaintanceship of successful men.  

When dining it was a source of keen satisfaction to him to know that Joseph Jefferson was wont to come 

to this same place at some time or another, or that Henry E. Dixey, quite a well-known performer of the day, 

was there only a few tables off. At Rector's he could always obtain this satisfaction, for there, particularly of 

an evening, one could encounter politicians, brokers, actors, some rich young rounders of the town, all 

eating and drinking amid a buzz of popular, commonplace conversation..." (Th.Dreiser, Sister Carrie, page 

42). 

Success does not bring happiness to anyone - neither Carrie nor Hurstwood. "The American Dream" is 

good only for people like Charles Drouet - who live one day and do not experience complex spiritual 

aspirations. Material wealth falls well only on "earthly" hearts. "Heavenly" nature in a collision with them 

almost always loses. 

The analysis of the novel revealed other types of conceptual metaphors. Let's give an example from the 

novel. As Hurstwood was unemployed for several months, Carrie had to support his family. Once in the 

evening Hurstwood approached to Carrie and excusing for his financial difficulty, asked for money from her 

to pay to a conditioner. Carrie got angry. She did not belive Hurtswood's promises to find a job. Hence, her 

anger melted immediately because he begged money with trembling voice: Carrie’s anger melted on the 

instant (Th.Dreiser, Sister Carrie, page 438).  

The ending of the novel sums up the author's reflections on the value of the "American dream". Carrie, 

having achieved fame and fortune, does not know what to do with her money, does not believe in men and is 

satisfied with playing entertaining comedy performances. She did not get luck, she did not become better. 

Ahead of her is the whole life, which she, due to her internal features, will spend in an endless search for 

herself. Hurstwood has nothing to look for. His life is over. He killed himself, having lost everything - his 

family, his position in society, money, love, respect for himself as a man.  
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Conclusion 
The novel Sister Carrie by Theodore Dreiser is rich with expressive means. Metaphors occupy a great 

deal of place in the novel. Being considered as a main stylistic device, metaphors, function to make the noel 

more expressive. One of these means is considered a metaphor. Despite the expressiveness they fulfill an 

aesthetic function in literary communication. Various functions in literature have conditioned and caused 

different definitions and opinions whether the metaphor is considered a trope or a stylistic device. 
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“JARQON” VƏ “ARQO” ANLAYIŞLARI AZƏRBAYCAN LEKSİKOLOGİYASINDA 

 

Açar sözlər: jarqon, arqo, ümumxalq dili, ədəbi dil, leksik vahidlər 

 

The concepts of "jargon" and "argo" in Azerbaijani lexicology 

Summary 

The common language unites the entire lexical composition of the national language, includes all its 

layers, from active vocabulary to passive, from common lexical units to words used in a particular 

environment, in the speech of a certain stratum or group of people. The latter include slang words. In 

Azerbaijani lexicology, there is no definite, well-established approach to jargon, since this layer of the 

language has not yet been studied. Jargonisms, like many other "-isms", are not commonly used, but they are 

part of the common language, are an integral part of the national language and require close attention, since 

they, being used in fictions, perform an important function of speech characteristics of heroes. 

Key words:  jargon, argo, common language, literary language, lexical units  

 

Dil, ictimai şüurun xüsusi forması kimi, bir-biri ilə sıx bağlı olan iki əsas funksiyanı yerinə yetirir: 1) 

gerçəkliyin faktları, hadisələri, predmetlərinin dərki funksiyası; 2) insanların ünsiyyət funksiyası. Bu 

funksiyaların yerinə yetirilməsində leksika-dilin söz ehtiyatı mühüm rol oynayır. Ümumxalq dilinin leksikası 

ən müxtəlif bucaqlar altında nəzərdən keçirilə bilər və keçirilir. O, dilçiliyin xüsusi bölmələri tərəfindən 

(leksikologiya, stilistika və s.) öyrənilir və hazırda antropoloji paradiqmanın üstünlük təşkil etməsi ilə bağlı 

linqvistikanın yeni yaranmış sahələrinin (koqnitiv dilçilik, linqvokulturologiya və s.) tədqiqat obyektinə də 

çevrilir. 

Ümumxalq dili anlayışı özündə xalqın dilinin bütün zənginliyini, bütün zümrə və təbəqələrin, sosial 

mövqeyindən asılı olmayaraq, hamısının bu və ya digər dərəcədə işlətdiyi və ya nə vaxtsa fəal işlətdiyi, 

hazırda isə dilin passiv ehtiyatında qalan dil vahidlərinin (arxaizm, tarixizm və s.) hamısını özündə ehtiva 

edir. Dilin lüğət tərkibinə daxil olan leksik vahidlərin hamısı küll şəklində ümumxalq dilini əmələ gətirir. 

Aydındır ki, həmin leksik vahidlər hamı tərəfindən  eyni intensivliklə və eyni mənada işlədilmir. Ən əsası 

odur ki, həmin leksik vahidlər həmin xalqın dil sərvətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olub, dil daşıyıcılarının 

əksəriyyəti üçün anlaşılandır. 

Ümumxalq dilinin tərkibinə daxil olan leksik vahidlər işlənmə dairəsinə və tezliyinə, aktuallığına görə 

müxtəlif qruplara bölünür. Bu bölgünün əsasında konkret söz qrupunun ümumi səciyyəvi xüsusiyyətləri, 

əlamətləri durur. Ümumxalq dilini formalaşdıran söz qruplarının heç də hamısı ədəbi dil hüdudlarında olmur.  

Məhdud yayılma və istifadə arealına görə fərqlənən söz qrupları, adətən, ədəbi dilə daxil edilmirlər, lakin 

onlar bədii diskursda özlərinə kifayət qədər geniş yer alır və əsas etibarilə obrazların leksik xarakteristikası 

məqsədilə istifadə olunurlar. Real gerçəklikdə isə onlar əsasən müəyyən sosial qrupun və təbəqənin şifahi 

nitqində özlərinə yer alırlar. Bu leksik vahidlərin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti onların «ümumişlək» 

olmamasıdır. Ümumişlək sözlərdən fərqli olaraq onlar «hamı tərəfindən eyni dərəcədə və eyni mənada» (5, 

s.243) başa düşülmür.  

Bu leksik vahidlərdən bir qrupunu Azərbaycan dilçiliyində demək olar ki, öyrənilməmiş jarqon sözlər və 

ya jarqonizmlər təşkil edir. 

Ümumxalq dilində jarqonizmlərin yerini müəyyənləşdirmək üçün onun xüsusiyyətlərinə nəzər salmaq, 

ədəbi dil hüdudlarından kənarda olan digər qrup dil vahidləri arasında yerini və özəlliklərini 

müəyyənləşdirmək, bu problemə elmin hazırkı mərhələsində mövcud olan baxışları nəzərdən keçirmək 

vacibdir. 

Jarqonizmlər insan danışmağa başlayandan, nitqdən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etməyə başlayandan 

meydana gəlib, istifadə olunub. Onların yaranma və «dövriyyədə olması» ən müxtəlif amillərlə şərtlənsə də, 

əsas səbəb ümumi maraq dairəsi olan bir qrup insanın öz aralarında anlaşması məqsədinə xidmət edib və 

ümumişlək dildən fərqli olaraq, bu dar sosial və ya peşə qrupuna daxil olanların nitqi geniş dairədə dil 

istifadəçiləri üçün əsasən anlaşıqlı olmayıb. Bu qrupa daxil olan söz və ifadələr ya süni yaradılır, ya da 
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ümumişlək leksika vahidlərinin təhrif olunması və ya mənasının dəyişdirilməsi yolu ilə yaradılır. 

Jarqonizmlər informasiyanın sürətlə və əsasən gizli çatdırılması vəzifəsinə xidmət edir.    

Jarqon anlayışına müxtəlif sorğu mənbələri və xüsusi ədəbiyyatda verilən təriflər və izahlar əsasən bir-biri 

ilə səsləşsələr də, tam identik deyillər və bunun da əsas səbəbi linqvistikada anlayışın özünün tam birmənalı 

qavranıla bilməməsi ilə bağlıdır. Bunu müxtəlif mənbələrdə verilən izahların müqayisəsi zamanı bariz 

görmək olar.  

«Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti»ndə deyilir: «Jarqon - Ümumxalq dilindən ayrılan və öz spesifik söz və 

ifadələri ilə ondan fərqlənən müəyyən ictimai və ya peşəkar qrupunun danışdığı dil. // Yalnız müəyyən 

ictimai qrup içərisində başa düşülən şərti dil» (1. s.623). Ə.Fərəcov jarqonu «oğruların, peşəkar dilənçilərin, 

çərçilərin və s. bu kimi ictimai qrupların şərti dili» adlandırır və jarqon sözlərin necə yaranması məsələsinə 

diqqəti cəlb edərək, göstərir ki, «gizli dil yaratmaq məqsədilə jarqonda ya məlum sözlər şərti mənada 

işlədilir, ya da sözlər təhrif edilir. Buna görə də hər cür təhrif edilmiş dil jarqon adlanır» (3, s.42). Bu 

deyimin birinci hissəsi ilə bütövlükdə razılaşmaq olarsa, ikinci hissəsi ilə razılaşmaq çətindir, çünki məntiqi 

baxımdan jarqon təhrif olunmuş dil ola bilər, lakin istənilən təhrif olunmuş dil jarqon deyil. Məsələn, azyaşlı 

uşaqların «dili» əksər hallarda ümumxalq dilinin təhrif olunmuş şəkli olur, lakin uşağın dilində səslənən 

leksik vahidləri jarqonlara aid etmək olmaz. Digər tərəfdən, «təhrif olunan dil» məna yükü daşımırsa, yəni 

leksik vahidin arxasında hər hansı digər dil daşıyıcısının başa düşdüyü, öz şüurunda, konseptosferində 

canlandıra bildiyi konsept dayanmırsa, deməli bu vahid də jarqon adlandırıla bilməz. 

Ə.Fərəcovun verdiyi izahda jarqonun bu kimi xüsusiyyətləri fərqlindirilir: jarqon – 1) təhrif edilmiş 

dildir; 2) ümumxalq dilindən ayrılıb və heç bir müstəqilliyi yoxdur; 3) özünün əsas lüğət fondu və 

qrammatik quruluşu yoxdur; 4) spesifik söz və ifadələrə malikdir (3, s.42). Azərbaycan dilçiliyində bu qrup 

leksik vasitələr yetərincə öyrənilmədiyi üçün bu bəndlərin hər biri diskussiya obyekti ola bilər.  

Bir dildə danışan adamlar eyni bilik səviyyəsinə, eyni ixtisasa malik olmadıqları kimi, müxtəlif şəraitdə 

və məkan etibarilə müxtəlif yerlərdə yaşayırlar. Ona görə də hər hansı bir dildə danışan adamların da 

işlətdikləri sözlərin miqdarı və səciyyəsi də müxtəlif olur. Bu cəhətdən, yəni lüğüt tərkibində olan  sözlərin 

işlədilməsi baxımından müasir Azərbaycan dilinin leksikasını belə qruplaşdırılır: dialekt leksikası, peşə-sənət 

leksikası, terminoloji leksika, jarqon leksikası və arqoizmlər (2, s.70) 

S.Cəfərov hesab edir ki, «bəzi peşə sahibləri və ya bir qrup adamlar, hətta bütöv bir kənd tərəfindən 

ancaq bir-birini başa düşmək üçün, başqalarından gizli danışmaq üçün ədəbi dildə işlədilən sözləri xüsusi 

mənada işlətmək və ya süni söz yaratmaq hallarına rast gəlmək olur. Belə leksika jarqon leksika adlanır» 

(2, s.76). S.Cəfərov jarqonların tərkibində arqotizmləri fərqləndirir, lakin onun bu qrup leksik vahidlərə 

verdiyi xarakteristika yuxarıda dediyindən demək olar ki, fərqlənmir. Onun fikrincə, arqotizmlər 

başqalarının başa düşməməsi üçün süni yaranan, yaxud da ədəbi dildə işlənən sözlərin təhrifi ilə meydana 

gələn jarqonlardır (2, s.77). Bu deyimdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, arqotizmlər jarqonların tərkibinə 

daxildir və daha məhdud işlənmə dairəsinə malikdir. Bunu akademik A.Qurbanov da vurğulayir və bildirir 

ki, «Arqo məhdud işlənmə dairəsinə malik olan söz qrupudur. Arqolar müəyyən peşə adamları arasında gizli 

anlaşma vasitəsi kimi işlədilən sözlərdir» (5, s.273). Akademik A.Qurbanovun fikrincə, arqo sözlər ilkin 

olaraq dar mühətdə yaranır, sonralar genişlənib bir çox peşə (?) sahələrində istifadə edilmişlir. Müəllif peşə 

sahələri deyir, amma misal kimi peşə sahələri ilə yanaşı müxtəlif zümrələri, sosial təbəqələri də göstərir 

(zadəgan arqoları, hərbi arqolar, idman arqoları və s.). Beləliklə, bu yanaşma da jarqon və arqo sözlərinin 

xarakteristikasına aydınlıq gətirmir. 

Professor B.Xəlilovun sözlərinə görə, arqolar daha məhdud dairədə işlənən sözlərdir (4, s.135). Mənşə 

etibarilə arqo fransız sözüdür; əvvəllər fransız dilində oğrular, dilənçilər, sonra isə «oğru, dilənçi danışığı» 

mənaları daşıyıb. Bu kimi sözlər və ifadələr Azərbaycan dilində əsasən kriminal aləmdə işlədilir. İnternet 

məkanında bu kimi söz və ifadələr «Oğru sözləri» başlığı altında verilir və əsas etibarilə rus dilindən 

alınmalarla təmsil olunur. Bunun kökləri tarixi inkişaf yolumuzla bağlıdır. İki yüz ilə yaxın rus dövləti 

tərkibində olmaq son nəticədə kriminal elementlərin də həmin məkanda formalaşması və rusdilli arqolardan 

istifadə etməsinə gətirib çıxartmışdı. Bu səbəbdən kriminal aləmdə rusdilli arqoların üstünlük təşkil etməsi 

təəccüblü deyil.  Məsələn, «zapadlo», «otviçat», «sxotka», «karoçi» və s. 

Gördüyümüz kimi verilən təriflərin və izahların heç biri jarqon sözlərin dinamik xarakterini, milli dildə 

onun yayılma mexanizminin xüsusiyyətlərini anlamağa imkan vermir. Təriflərdən görünür ki, jarqonla arqo 

arasında dəqiq hədd müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Belə fərziyyə yürütmək olar ki, arqo qapalı 

kriminal və peşə qrupları daxilində işlədilən söz və ifadələr, jarqon isə bu çərçivədən kənara çıxıb, müəyyən 

dərəcədə milli dilə daxil olmuşlardır. Ehtimal etmək olar ki, arqo sosial və ya peşə qrupu hüdudlarından 

kənara çıxan kimi jarqona çevrilir, çünki arqo əsasən gizli anlaşma məqsədilə işlədilir, istifadə dairəsi 

genişlənəndən sonra isə əsas göstəricilərini itirir. Bu sözlərdən daha çox cəmiyyətin aşağı təbəqələrində 



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

63 

istifadə edilir. Lakin qeyd etmək olar ki, bəzi mütəxəssislər cəmiyyətin başqa təbəqələrinin leksikasında da 

arqolar fərqləndirirlər. B.Xəlilov tələbələr arasında quyruq kəsr mənasında, alverçilərin dilində kalan varlı 

mənasında işlədildiyini göstərir (4, s.136). Eyni sözləri və eyni mənada A.Qurbanov da arqo qismində misal 

kimi göstərir və bildirir ki, «Arqo sözlər, əsasən, üç yolla: milli dilə məxsus sözlərə gizli şərti məna 

verməklə, qondarma sözlər hesabına və alınma sözlərin köməyi ilə yaradılır» (4,  s.273).  

Bu sözləri jarqon sözlər haqqında da demək olar. Lakin A.Qurbanov jarqon sözləri daha geniş mənada 

götürür və bir-birini əslində inkar edən kontekstlərdə işlədir. Belə ki, o, «burjua jarqonu», «dəftərxana 

jarqonu», «dənizçilik jarqonu», «sinfi jarqon» və s. anlayışların olduğunu göstərir (5, s.274). Lakin nəzərə 

alsaq ki, burjua jarqonu müəyyən sinfin jarqonu, dəftərxana jarqonu əslində rəsmi üslubda işlənən söz və 

konstruksiyaların toplusudur, dənizçilik jarqonu müəyyən peşə sahəsində işlənən spesifik söz və ifadələr 

olduğundan, verilən «təsnifat» və ya qruplaşdırma jarqon anlayışını açmağa xidmət etmirlər. 

Jarqon sözlərə professor B.Xəlilovun da baxışı birmənalı deyil. Doğrudur, o, A.Qurbanova nisbədən 

jarqonların mənasını və istifadə dairəsini bir qədər daraldır və hesab edir ki, «jarqon sözlər məhdud sosial 

dairədə işlədilən sözlərdir» və onlardan «daha çox ali, yüksək zümrənin nümayəndələri istifadə edirlər (?). 

Onlar öz aralarında bu sözlərə əcnəbi danışıq dili kimi müraciət edirlər» (4, s.136). Lakin onun da gətirdiyi 

misallar jarqon sözlərin xarakteristikasına xidmət etmir. O, jarqon sözlərə misal kimi, «Ölülər», «O olmasın, 

bu olsun», «Anamın kitabı» kimi əsərlərdə işlədilən əcnəbi söz və ifadələri göstərsə də, işlənmə yerinə, 

məqsədinə və yerinə yetirdiyi funksiyaya görə bu söz və ifadələr barbarizmlər, yəni işlədildiyi dil 

kontekstində, konkret diskursda «yabançı» görünən, səslənən leksik vasitələr, sintaksik konstruksiyalardır. 

B.Xəlilov C.Məmmədzadənin «Ölülər» əsərindən misal gətirir: «Dər Xəzaini qüdrət, çöhri şəriftər əz elm və 

nəfistər əz daniş nist» (4, s. 137). Gördüyümüz kimi, bu misalda müəyyən sosial təbəqə və zümrənin söz və 

ifadələrdən gizli danışıq məqsədilə istifadə etməsindən danışmaq olmaz. Burada əsərin qəhrəmanı özünün 

«elmli olmasını» göstərmək və camaatın «gözünə kül üfürmək» məqsədilə fars dilinə müraciət edir. Başqa 

bir misal M.F.Axundov yaradıcılığı ilə bağlıdır. Dərviş Məstəlişahın dilində səslənən «ya milixa, ya silixa, ya 

bilixa» heç bir məna yükü daşımır, ona görə də onları jarqon və ya arqo sözlər qismində fərqləndirmək 

mümkün deyil, çünki jarqo və arqo sözlərin əsas məqsədi müəyyən məna yükünü konkret sosial təbəqə və ya 

qrup nümayəndələrinə çatdırmaqdan ibarətdir.  

Beləliklə, Azərbaycan leksikologiyasında jarqona birmənalı baxış hələ də yoxdur və bu da problemin 

yetərincə öyrənilməməsi ilə bağlıdır. Jarqonun, termin kimi, tərifini vermək üçün onun əsas xüsusiyyətləri, 

fərqləndirici əlamətləri və məna tutumunu dəqiq müəyyənləşdirmək və tipoloji xüsusiyyətlərini 

ümumiləşdirmək lazımdır. Bunu etmədən, yalnız jarqonun deyil, istənilən terminin tərifini vermək mümkün 

deyil.   

Jarqon sözlərin arxasında müəyyən məna qatı, konsept dayanır və eyni sosial təbədən, qrupdan olan 

adamlar həmin mənanı, konsepti qavraya bilirlər. Jarqonizmlər ümumxalq dilinin tərkib hissələrindən biri 

olub, dilin lüğət tərkibində özünəməxsus yer tutur. Onlar bir sıra digər «-izm»lər kimi ümumişlək leksikadan 

kənarda olsalar da, milli dilin ayrılmaz hissəsidir və xüsusilə bədii diskursda fəal istifadə olunur. Buna görə 

də jarqonizmlər və ya jarqon sözlər adlandırılan leksik vahidlərin toplanmasına və xüsusi tədqiqat obyekti 

kimi öyrənilməsinə ehtiyac var. 

Beləliklə, jarqonizmlər və ya jarqon sözlər dilin mühüm hissəsini təşkil edir və onun artıq oturuşmuş 

normativ nüvəsini əhatə edir. O, nüvədən qeyri-normativliyi, mütəhərrikliyi, qısa tarixi dövr ərzində dəyişilə 

bilmək qabiliyyəti ilə fərqlənir. O, yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənir və müasir dilin güclü zənginləşmə 

mənbəyi qismində çıxış edir. Yazılı və şifahi nitqdə o, bu kimi dil funksiyalarını yerinə yetirə bilir: yeni 

həyati, siyasi, texnoloji dəyişiklikləri birinci təsvir etmək; kommunikanta güclü emosional, mümkün qədər 

daha effektiv təsir etmək. Jarqon vasitəsilə sosial və dil tabuları çox asanlıqla aradan qaldırılır. Jarqon 

dəbdəbə və patetikanın əksi olub, ən ağrılı, acılı məqamlarda müdafiə mexanizmi qismində çıxış edir. Jarqon 

ingilis dilindəki slənq anlayışına yaxındır. Lakin dərhal qeyd etmək lazımdır ki, slənq anlayışı jarqona 

nisbətən xeyli geniş anlayışdır. Hətta bəzi müəlliflər slenqlə qeyri-ədəbi leksikanın hamısını, yəni peşə 

sözləri, barbarizmlər, vulqarizmlər, jarqon və arqoların məcmusunu eyniləşdirirlər. Əlbəttə, bu baxışla 

birmənalı razılaşmaq və qeyri-ədəbi leksikanın hamısını slənq adlandırmaq olmaz, çünki qeyri-ədəbi dilə aid 

edilən söz qrupları (vulqarizm, jarqonizm, peşə sözləri və s.) cəmiyyətin sosial təbəqələrini bir-birindən 

fərqləndirir. Belə ki, peşə sözləri müəyyən peşə sahəsində çalışan insanları birləşdirir.  

Vulqarizmlər kobud, latayır sözlərdir və dil daşıyıcıları tərəfindən gündəlik həyatda işlədilmir. 

Jarqonizmlər isə, artıq qeyd etdiyimiz kimi, müəyyən qrup insanlar tərəfindən işlədilən söz və ifadələr 

olub, heç də hamı tərəfindən anlaşıqlı olmur.  

Bu söz qruplarının hər birinin öz səciyyəvi xüsusiyyətləri olsa da, son illərdə, ölkələr arasında sərhədlərin 

şəffaflaşması, ünsiyyət dairəsinin genişlənməsi, kompüter texnologiyalarının həyatın bütün sahələrinə geniş 
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nüfuz etməsi ilə bağlı dil baxımından sosial qruplar və təbəqələr arasında hədlərin incəlməsi, silinməsi 

müşahidə olunur və  bu problemin öyrənilməsinə xüsusi diqqətin artması labüdləşir. 
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Digital economy  and  its  key indicators in the analysis 

Summary 

The main purpose of the study is to assess the impact of digitalization on the labor market. The study 

examines four indices that are widely used in international practice. Also, the current state of digitalization in 

the Republic of Azerbaijan and its comparison with the CIS and other countries was analyzed. The results 

show that Azerbaijan is in a stable stage of development in the new stage of the industrial revolution. 

Key words: industrial revolution, digitalization, technological development, digital economy, innovations, 

production automation 

 

Giriş 

Rəqəmsal mühitin formalaşması iqtisadiyyatda məşğulluq mühitinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə 

səbəb olmuşdur. Rəqəmsal informasiya inqilabı cari vəziyyətdə iqtisadi böyümənin əsas göstəricilərindən 

biri sayılır. Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal iqtisadiyyatın quruculuğu təhlil olunur və 

gələcək inkişaf meylləri ilə bağlı nəticələr verilir. Araşdırma nəticəsində Azərbaycan Respublikasında 

rəqəmsal iqtisadiyyatın yaratdığı əhəmiyyətli fərqlər və onların ölkədə mövcud olan sosial proseslərə təsiri 

nəzərdən keçirilmişdir. Aparılan təhlil göstərir ki, texnoloji böyümənin inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə 

Azərbaycan Respublikasında nisbətən zəifdir (3).  

Rəqəmsallaşma ilk növbədə yüksək səviyyəli texnologiyalardan ibarət olan və ictimai istehsalın 

səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edən institusional kateqoriyalar sistemini əhatə edir. Eyni zamanda, 

rəqəmsal iqtisadiyyat peşəkar və bazar məlumatlarına, yaradıcılığa və innovativ cəmiyyətinə əsaslanan bir 

iqtisadiyyatı nəzərdə tutur (9). 

Dünya ölkələrinin bir qismi 4-cü sənaye inqilabına qədəm qoymuşdur. Buna baxmayaraq, müxtəlif 

ölkələr arasındakı inkişaf tendensiyası fərqlidir. Bunun əsas səbəbi rəqəmsal texnologiyaları formalaşdıraraq 

sənaye sahələrinə tətbiq edilməsi üçün mövcud əlaqələrin zəifliyidir. Avropanın sürətli bir rəqəmsal 

iqtisadiyyat quruculuğu siyasətinin rəqabətə, o cümlədən, əmək bazarına təsiri qeyd edilə bilər.  

Avropa İttifaqı sahibkarlıq fəaliyyətinin rəqəmsal çevrilişi üçün olduqca böyük bir inkişaf konsepti irəli 

sürmüşdür. Avropa sənayesi qabaqcıl rəqəmsal texnologiyalardakı üstünlüklərini və ənənəvi sektordakı 

güclü mövcudluğunu əsas götürərək internet, böyük həcmli məlumatlar (Big Data), təkmilləşdirilmiş istehsal 

prosesi, robotexnika, 3D çap, blok zəncir texnologiyaları və süni zəka kimi texnologiyaların təqdim etdiyi 

fürsətlərdən istifadəyə çağırır. Avropa iqtisadiyyatı və cəmiyyəti bu fürsətlərdən maksimum istifadə etməsi 

nəticəsində yaxın gələcəkdə məşğulluq fəaliyyətinin 90% -i rəqəmsallaşma ilə əvəzlənəcək.  

Rəqəmsal iqtisadiyyata həmçinin, elektron ticarət yolu ilə mal və xidmətlərin ticarətini asanlaşdıran 

rəqəmsal texnologiyalara əsaslanan bazarlar da daxildir. Bu prosedurun genişlənməsi son illərdə iqtisadi 

böyümənin əsas amili olmuşdur. 

Rəqəmsal iqtisadiyyat dörd meyarla təhlil olunur: məşğulluq fəaliyyəti, nüfuzetmə dərəcəsi, texnologiya 

və dəyər faktoru. İstehsal sektorunda işləyənlərin nisbətindəki azalma, xidmət sektorunda işləyənlərin 

nisbətinin artması ilə eyni vaxtda baş verirsə məşğulluğun fiziki formasının zehni forma ilə əvəz olunduğu 

hesab olunur. Nüfuzetmə dərəcəsi müxtəlif əraziləri birləşdirərək qlobal çağırışların formalaşmasına təsir 

göstərən məlumat şəbəkələrinə aiddir. Məlumat şəbəkələri müasir cəmiyyətdə böyük həcmdə məlumatın 

ötürülərək rəqəmsal iqtisadiyyata keçidini özündə əks etdirir. Dəyər faktoru məlumatların yaradılması, 

ötürülməsi, tətbiq edilməsi və saxlanmasının iqtisadi dəyərinin artması ilə əlaqədardır.  

Rəqəmsallaşmanın sürətlə inkişaf edən üstünlükləri olsa da, elmi cəhətdən bu siyasətin formalaşdırılması 

ilə bağlı fərqli fikirlər söylənilir. İnsanların istehsal və xidmət sahəsində olan  müdaxiləsinin azaldılması ilə 

əlaqədar olaraq səmərəliliyin artırılacağını, zamana və pula qənaət edildiyini vurğulamaq olar. “Əşyaların 
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interneti”-nin sənayedə tətbiqi iqtisadi və sosial transformasiyaya–texnoloji avadanlıqların sayında 10% 

artım ilə ÜDM-də illik 0.7 % artıma səbəb ola bilər. Resurs çatışmazlığı və əmək bazarının digər problemləri 

səbəbindən kiçik və orta müəssisələrdə texnologiyaların mənimsənilməsində müəyyən çətinliklər yaranır. Bu 

səbəbdən kiçik və orta müəssisələrdə davamlı olaraq məşğulluq fəaliyyətini təmin etmək üçün 4-cü Sənaye 

İnqilabının rolunun müəyyənləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Süni intellektin formalaşdırılması, 

istehsalın avtomatlaşdırılması, robotlaşma kimi 4-cü Sənaye İnqilabının elementləri davamlı şəkildə 

məşğulluq platformasına təkan verən informasiya texnologiyalarının (İT) tətbiqində müsbət rol oynayır. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın və İT-in tətbiqinin müsbət tendensiyasına baxmayaraq, rəqəmsallaşmanın məşğulluq 

fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən bir sıra riskləri və xərcləri mövcuddur. Rəqəmsal iqtisadi 

inkişaf tempi bir çox suallar doğurur. Dünya ölkələrinin br qisminin 4-cü sənaye inqilabına qədəm qoyması 

Azərbaycan Respublikasında da bir çox iqtisadi dəyişikliklərin baş verməsinə, sürətlə inkişafına təsir 

göstərir. 

Azərbaycan Respublikasında eləcə də digər ölkələrdə rəqəmsallaşma səviyyəsini təhlil etmək üçün beş 

əsas göstəriciyə diqqət etmək lazımdır: İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT), İnkişaf İndeksi, 

Qlobal İnnovasiya İndeksi (Qİİ), Şəbəkə Hazırlığı İndeksi, Yüksək Texnoloji İxracat.  

Dünya ölkələrində inkişafın artım tempi 2014-2020-ci illər üzrə Qlobal İnnovasiya İndeksi və 2011-2020-

ci illər üzrə Yüksək Texnologiyalar İxracatı ilə müəyyən edilmişdir. Müqayisəli təhlildə internetdən 

istifadənin genişlənməsi, Qlobal İnnovasiya İndeksi və yüksək texnologiyalardan istifadə edilməsi haqqında 

2020-ci ilin məlumatları qeyd olunmuşdur (1). 

Ölkələrin yenilik səviyyəsinə görə sıralaması Qİİ-də artım nisbətləri ilə həyata keçirilmişdir. Təhlilə 

əsasən, ən üst səviyyədə 66.08%-lə İsveçrə qərarlaşıb(2). Azərbaycan isə 27.23%-lə 82-ci yerdədir. 

Müqayisə üçün qeyd edə bilərik ki, dünya ölkələri üzrə ortalama nisbəti-30.94% təşkil edir. Azərbaycan 

Respublikasında Qlobal İnnovasiya İndeksi orta göstəricidən aşağıdır. 

Şəbəkə Hazırlığı İndeksi (ŞHİ) dünya iqtisadiyyatında İnformasiya və Kommunikasiya 

Texnologiyalarının (İKT) tətbiqi və təsiri ilə bağlı göstəricilərin əks olunduğu qlobal indekslərdən biridir. 

2020-ci ilin ŞHİ-in hesabatı 4 fərqli kateqoriya üzrə təhlil olunmuşdur: Texnologiya, əhali, idarəetmə və 

təsir. Azərbaycan bu göstərici ilə 134 ölkə arasında 66-cı yerdə qərarlaşmışdır (2).  

Azərbaycanın həm ŞHİ-i, həm də adambaşına düşən ÜDM-nin bəzi ölkələrlə müqayisəli təhlili aşağıdakı 

şəkildə qeyd olunmuşdur. Bu göstəricilər gəlir səviyyəsini nəzərə alaraq gözlənilən ŞHİ balını göstərir. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan orta səviyyədən xeyli üstündür və bu da gəlir səviyyəsini nəzərə almaqla 

gözləntilərdən daha çox şəbəkə hazırlığına malik olduğunu göstərir (Şəkil 1).  

 
Şəkil 1. 

 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf tempi üzrə Azərbaycan Respublikasının həm orta-yuxarı gəlirli, həm də 

MDB ölkələri ilə müqayisəsi 1-ci cədvəldə qeyd olunmuşdur (3). Ölkəmizin mövcud 5 meyardan 4-nün 
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göstəricisi həm orta-yuxarı gəlirli ölkələrin, həm də MDB ölkələrinin orta göstəricisindən yüksəkdir (Cədvəl 

1). 

Azərbaycanın Şəbəkə Hazırlığı İndeksi (ŞHİ) üzrə MDB və orta-yuxarı gəlirli ölkələrlə  

müqayisəli təhlili  

 

Göstəricilər Azərbaycan üzrə 
Orta-yuxarı gəlirli 

ölkələr 
MDB 

ŞHİ 48.76 47.39 46.88 

Texnologiya 41.70 38.42 38.47 

Əhali 50.04 46.66 47.10 

İdarəetmə 49.45 54.31 50.71 

Təsir 53.84 50.17 51.76 

 

Cədvəl 1. 

 

Yeni Sənaye inqilabı dövründə Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Kommunikasiya 

Texnologiyalarının zəif və güclü tərəflərini nəzərdən keçirmək lazımdır (9). Güclü tərəflərə əhalinin 

savadlılıq dərəcəsi, iqtisadiyyatın inkişafının sürətlənməsi, avtomatlaşdırma bacarıqları, inkişafda olan 

texnologiyalara investisiyaların dövlət tərəfindən göstərilməsi, virtual kontentin genişlənməsi, mövcud 

şəraitdə fəaliyyət sahələrinin yeni texnologiyalara uyğunlaşması, rəqəmsal vasitələrdən istifadə, ticarətin 

asanlaşdırılması daxildir (5). Zəif tərəflərə isə virtual sosial şəbəkələrin istifadəsi, veb saytlı müəssisələr, 

sabit geniş zolaqlı abunəliklər, İKT tənzimləmə mühiti, 4G mobil şəbəkə əhatə dairəsi, rəqəmsal ödənişlərin 

istifadəsindəki sosial-iqtisadi boşluq, mobil qiymətlər, maliyyə hesabına virtual giriş, rəqəmsal ödənişlərin 

istifadəsindəki boşluqlar. 

 

Nəticə 
Təhlilə əsasən,  Azərbaycan Respublikasının innovativ inkişafında müsbət tendensiya olduğunu görmək 

olar. Lakin, ölkənin iqtisadi inkişaf göstəriciləri hələ də inkişaf etmiş Avropa ölkələrindən geri qalır. Yüksək 

Texnoloji İxracatdakı böyümə sürəti, intensivliyin yüksək məhsul istehsalında Azərbaycanın geridə qaldığı 

məlumdur. İnnovasiya inkişafı indeksi (0-100 bal intervalında qiymətləndirilir) 2011-ci il üzrə Azərbaycan 

üçün orta dəyər 29,61 bal, maksimum orta dəyər isə 2017-ci ildə 30,6 bal olaraq qiymətləndirilmişdir. 

İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarından (İKT) istifadə son 20 ildə əhəmiyyətli dərəcədə 

artmışdır. Rəqəmsal texnologiyaların davamlı mənimsənilməsi müxtəlif sahələrdə yeniliklərin tətbiqinə və 

onların inkişafına gətirib çıxarmışdır. Hazırda bir çox dünya ölkələrinin məlumat və kommunikasiya 

proseslərinin rəqəmsallaşdırılması “Böyük Həcmli Məlumatlar”-ın yaranmasına səbəb olmuş, həmçinin 

istehsal və xidmət sahələrinin böyük əksəriyyətinin kompüterləşdirilməsi ilə nəticələnmişdir. Ticarət 

sahəsindəki bu yenilik məşğulluq modelinin dəyişdirilməsi və yeni gəlir, dəyər imkanlarını təmin etmək 

üçün rəqəmsal texnologiyalardan istifadənin genişlənməsi kimi təsvir edilir. 

Rəqəmsal informasiya inqilabı tamamilə fərqli və yeni bir dünya yaratmaq məqsədi daşımır, əksinə 

cəmiyyətin rifahını yaxşılaşdırmaq üçün geniş həcmli məlumatlardan istifadə edərək fərdlər və təşkilatlar 

arasında daha məhsuldar fəaliyyəti təmin edir.  

Bir çox məşğulluq sahələrinin rəqəmsal iqtisadiyyatın uzunmüddətli perspektivliyi səbəbindən məhv 

olması gözləniləndir.Texnologiyaların tətbiqi məşğulluq fəaliyyətinin ümumi mühitini dəyişdirdiyindən 

məhsul istehsalı və  istehlakı prosesində fərqlilik yaranmasına səbəb ola bilər. 
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PEDAQOJİ ÜNSİYYƏT VƏ ONUN PSİXOPEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Açar sözlər: pedaqoji proses, pedaqoji ünsiyyət, müəllim, şagird, ünsiyyətin məzmunu, ünsiyyət fəaliyyəti 

 

Pedagogical communication and its psychopedagogical issues 

Summary 

Pedagogical communication is the professional communication of a teacher with students in the 

educational process. Such communication is aimed at creating conditions for the formation of a 

comprehensively developed personality, allows you to manage the socio-psychological processes in the team 

and create an effective psychological climate.  

The content of communication is determined by the purpose set by the teacher in the learning process. 

Communication does not work without a common goal. The effectiveness of communication depends on its 

purpose, content, motives, means, and adherence to norms. Younger students do not understand the purpose 

of communication, they are not voters. In the upper classes, on the contrary, it is perceived and selective. Not 

paying enough attention to the student's personality in the learning process, preferring only teaching 

methods, results in major pedagogical shortcomings. Therefore, the teacher should always try to establish 

effective pedagogical communication when working with students. 

In order to successfully communicate and interact with students, a teacher must first properly assess his 

or her own personality. Self-awareness and self-management should be a constant concern of every teacher. 

Key words: pedagogical process, pedagogical communication, teacher, student, communication content, 

communication activity 

 

Pedaqoji unsiyyət müəllimin şagirdlərlə təlim-tərbiyə prosesində həyata keçirdiyi peşə ünsiyyətidir. Bu cür 

ünsiyyət hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşması üçün şərait yaradılmasına yönəlmiş olur, kollektivdəki 

sosial-psixoloji prosesləri idarə etməyə və səmərəli psixoloji iqlim yaratmağa imkan verir. Düzgün qurulmayan 

pedaqoji ünsiyyət qorxu, inamsızlıq yaradır, diqqətin, hafizənin, iş qabiliyyətinin zəifləməsinə səbəb olur. Ona 

görə də hər bir müəllimin pedaqoji ünsiyyətin mahiyyəti, onun sosial-psixoloji mexanizmləri ilə dərindən tanış 

olması və şagirdlərlə birgə fəaliyyəti zamanı ondan lazımi şəkildə istifadə etməsi zəruridir. “Pedaqoji ünsiyyət, 

ümumiyyətlə, ünsiyyətin bütün xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Ünsiyyətin əsas xüsusiyyətləri isə bunlardır: 

1)adamlar arasında informasiya mübadiləsi, 2)adamlar arasında qarşılıqlı təsir prosesi, 3)adamların bir-birinin 

qavraması və bunun əsasında bir-birini anlaması və s.” (1, 19) 

Pedaqoji ünsiyyətin aşağıdakı növləri məlumdur:  

1) Vəzifələriə görə - informasiya mübadiləsi, şəxsiyyətlərarası anlama, başqa adamın davranışını tənzimləmə.  

2) Məzmununa görə - təşkiledici, qiymətləndirici, intizamyaradıcı. 

Müəllim elə bilik, bacarıq və vərdişlərə malik olmalıdır ki, onların köməyilə şagirdlərə təsir göstərə bilsin, 

şagird kollektivindəki qarşılıqlı münasibətləri fəal şəkildə idarə edə bilsin. Bunlar isə səmərəli pedaqoji ünsiyyətin 

olması deməkdir. Ünsiyyət və fəaliyyət qırılmaz əlaqəlidir. Onun aşağıdakı komponentləri var:  

 ünsiyyətin məqsədi  

 ünsiyyətin məzmunu 

 ünsiyyətin motivləri 

 ünsiyyətin vasitələri  

 ünsiyyətin normativləri.  

Pedaqoji ünsiyyət fərdi-idraki və emosional olmaqla müxtəlif məqsədlərə xidmət edə bilər. Fərdi-idraki 

məqsəd dedikdə, nə isə yeni bir şeyi öyrənmək, məlumatı almaq; emosional məqsəd dedikdə, düzgün 

qiymətləndirmək, təəssüratı bölüşdürməyə xidmət edən məsələlər nəzərdə tutulur.  

Pedaqoji ünsiyyət zamanı məqsəd sadəcə olaraq elə ünsiyyətə girmək, ünsiyyət saxlamaq da ola bilər. 

Ünsiyyətin məzmunu təlim prosesində müəllimin qarşıya qoyduğu məqsədlə müəyyən edilir. Ünsiyyət vahid 

məqsədə yönəlmədən səmərəli nəticə ver bilməz. Ünsiyyətin səmərəliliyi onun məqsədindən, məzmunundan, 

motivlərindən, vasitələrindən, normalara əməl edilməsindən asılıdır. Kiçikyaşlı məktəblilərdə ünsiyyətin məqsədi 
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dərk edilmir, o seçici olmur. Yuxarı siniflərdə bu isə əksinə, dərk edilmiş və seçici olur. Təlim prosesində şagird 

şəxsiyyətinə kifayət qədər diqqət yetirməmək, təkcə təlim metodlarına üstünlük vermək böyük pedaqoji qüsurlarla 

nəticələnir. Odur ki, müəllim şagirdlərlə işləyərkən həmişə səmərəli pedaqoji ünsiyyət yaratmağa çalışmalıdır. 

Alimlər pedaqoji ünsiyyətin bu üslublarını müəyyənləşdirmişlər:  

1) birgə yaradıcılıq fəaliyyətinə meyl, həvəs əsasında ünsiyyət üslubu 

Bunun əsasında müəllimin şagirdlərə və işəsabit müsbət münasibəti, fəaliyyətin birgə təşkili məsələlərini həll 

etmək cəhdi dayanır. Birgə yaradıcılıq axtarışlarına meyl, həvəs pedaqoji prosesin bütün iştirakçıları üçün daha 

məhsuldar ünsiyyət üslubudur. Usta müəllimin uşaqlarla ünsiyyət sistemi, əsasən, bunun əsasında qurulur. Burada 

heç bir “biz” və “siz” olmur, müəllimlər şagirdlərə rəhbərlik etmir, onlarla məktəb işlərinin qayğısını çəkirlər.  Bu 

növ ünsiyyət üslubu demokratik ünsiyyət də hesab olunur. “Demokratik ünsiyyət üslubu müəllimin əqidəyə 

yönəldici və stimullaşdırıcı tələblərə, xeyirxah təlqinə əsaslanması şəraitində təşəkkül taparaq müəyyənləşir”. (2, 

21) 

2) Dostluq münasibəti əsasında ünsiyyət üslubu  

Bu 1-ci ilə sıx bağlıdır. Müəllimlər şagirdə qarşı münasibətində nəzakətli, diqqətli, səbrli olmalı, səsini çox 

qaldırmamalı, onları təhqir etməməli, ağızlarını əyməməli, lətifələr danışmamalı, işə maraqdan doğan yaradıcılıq 

yaratmalıdırlar, əməkdaşlıq pedaqogikasının tələblərinə əməl etməlidirlər. Bəzi müəllimlər bunu başa düşmür və 

dostluğu şagirdlərlə “qardaşlaşma” münasibətlərinə çevirirlər ki, bu da təlim-tərbiyə prosesinin gedişatına ciddi 

ziyan vurur. 

3) Məsafə-ünsiyyət üslubu 

Bu, avtoritar rəhbərlik üslubuna çox yaxındır. Belə müəllim “Siz bilmirsiniz, mən bilirəm”, “mən sizdən 

böyüyəm, qulaq asın, təcrübəm var” və s. deməklə uşaqlarla apardığı birgə yaradıcılıq işinin səviyyəsini xeyli 

aşağı salır. Təəssüf ki, məktəblərdə çox yayılmış bu üslub ziyanlıdır, pedaqoji işdə müvəfəqiyyətsizliyə doğru 

aparır. “Avtoritar ünsiyyət üslubu müəllim tərəfindən məcburi tələblərin irəli sürülməsi və şagirdi təcavüzlü 

təlqinə məruz qoymaq şəraitində və nəticəsində yaranır”. (3, 22) 

4) Ünsiyyət-qorxutma üslubu  

Bu, üslubların ən pis formasıdır. O şagirdlərə mənfi münasibəti və fəaliyyətin təşkilində avtoritarlığı 

birləşdirir. Ən tipik formaları bunlardır: “siz məni tanıyırsınız, mən sizə göstərərəm”, “diqqətlə qulaq asın, yoxsa 

çağırıb iki yazacağam”. Bu cür üslub dərsdə əsəbilik yaradır, yaradıcılıq fəaliyyətini tormozlayır, qadağalar qoyur. 

5) Ünsiyyət-oynamaq üslubu  

Bu, şagirdlərə müsbət yanaşmaq əvəzinə onlara qeyri-tələbkarlıq, etinasızlıq, laqeydlik göstərməkdir. 

Müəllim yalan, ucuz nüfuz qazanmaq üçün, şagirdlərlə tez əlaqə yaratmaq, sinfin xoşuna gəlmək üçün, digər 

tərəfdən də professional fəaliyyət bacarıqlarının olmaması üzündən bu üslubu seçir ki, bu da çox ziyanlıdır. 

Müəllimin pedaqoji taktı (“Takt” italyan sözü olub, “toxunma”, “qarşılıqlı münasibətlər” mənasını verir) 

insanların qarşılıqlı münasibətlərini nizama salmağa kömək edən əxlaqi kateqoriyadır, humanizm prinsipinə 

əsaslanır və mürəkkəb, ziddiyyətli anlarda belə, insana hörməti saxlamağa kömək edir. Taktlı olmaq – hər bir 

insana, xüsusilə də, inkişaf edən şəxsiyyətlə ünsiyyətdə olan müəllimə yönəlmiş əxlaqi tələbdir. Pedaqoji takt adi 

taktdan ona görə fərqlənir ki, o təkcə müəllimin şəxsi keyfiyyətlərini deyil (uşaqlara hörmət, məhəbbət, 

nəzakətlilik), həm də onun şagirdlərə düzgün münasibət seçmək bacarığını əhatə edir, yəni, bu uşaqlara təsir 

etməyin tərbiyəedici, ən təsirli vasitəsidir. Beləliklə, pedaqoji takt şagirdlərlə məqsədyönlü pedaqoji təsir 

göstərmə vasitəsi, ünsiyyətin ən səmərəli tərzini yaratmaq bacarığıdır. Pedaqoji takt şagirdlərlə ünsiyyətdə 

irfatçılığa yol vermir. Böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinski müəllimin işini səciyyələndirərkən yazırdı ki, məktəbdə 

ciddilik, xeyirxahlıq, ədalət, qayda-qanun və ən əsası ağıllı iş hökmran olmalıdır. Pedaqoji takt müəllimin 

davranışının sabitliyində (səbirlilik, təmkinlilik, dözümlülük) özünü göstərir. Müəllim şagirdə nikbin yanaşmalı, 

ona inanmalı, səhv etməkdən qorxmamalıdır. Şagirdlərin imkanlarını pessimistcəsində qiymətləndirən və bunu 

addımbaşı hər yerdə qeyd edən müəllim taktsız hərəkət edir.  

Müəllimin inamı şagirdlərin inkişafına bir növ stimul olmalıdır. Bundan ötrü şagirdin ilk müvəfəqqiyyətlərini 

düşünülmüş şəkildə artırıb tərifləmək lazımdır ki, uşaq öz cəhdlərindən, müvəfəqqiyyətlərindən sevinc duya 

bilsin. Lakin bu inam səbirli olmalı, konkret işlərlə möhkəmləndirilməli, müəllimin şagirdə qarşı ayıqlığı və 

nəzakəti ilə əlaqələndirilməlidir. Şübhəyə yol vermək olmaz. Müəllimin ünsiyyət mədəniyyəti, taktı qarşılıqlı 

təsirin müxtəlif formalarında – dərsdə, sinifdənxaric tədbirlərdə, istirahət vaxtlarında üzə çıxır. Pedaqoji takt bir 

tərəfdən də müəllimin davranışının çevikliyini – taktikanı nəzərdə tutur. Çünki, müəllim uşaqlar qarşısında 

müxtəlif rollarda çıxış edir ki, bu da müxtəlif hallarda takt nümayiş etdirməyi tələb edir. Sinif məşğələyə hazır 

olmadığı zaman dərsdə dəqiqlik, ciddilik, rəsmilik lazımdır. Sinifdənxaric işdə isə fərdi söhbətlər, gəzintilər, 

ekskursilar zamanı çox vacib olan sərbəstlik, səmimilik, yaxınlıq, oyun zamanı dostcasına ünsiyyət, asudə vaxt 

zamanı isə etibar lazım gəlir. Beləliklə, göründüyü kimi, rollu mövqelər biz müəllimləri şagirdlərlə əməkdaşlıq 

etməyə, onlarla ünsiyyətdə pedaqoji takta əməl etməyə, ünsiyyət texnikasına yiyələnməyə çağırır. Taktlı 
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müəllimin əsas xarakterik cəhətləri həssaslıq, diqqətlilik, düşüncəlilik, nəzakətlilik, hazırcavablıq, yumor hissinə 

malik olmasıdır. Uşaqlar belə müəllimi sevir, həmişə ona müraciət edir, onu özü üçün ideala çevirir və həmişə ona 

oxşamağa çalışır, ondan nümunə götürür, onun ən gözəl keyfiyyətlərini, dediyi sözləri, etdiyi hərəkətləri bütün 

ömürləri boyu ən xoş xatirə kimi xatırlayırlar. “Pedaqoji takt ustalıqla bir yerdə tərbiyə olunur, əldə edilir. O, 

müəllimin mənəvi zənginliyini, xüsusi biliklərin əldə edilməsi və uşaqlarla ünsiyyət bacarıqlarının 

formalaşdırılması üçün öz üzərində gərgin işləməsinin nəticəsidir”. (4, 13)  

Şagirdlərlə qarşılıqlı təsir üsulları bunlardır:  

1)uşaqları sevmək,onlara öz məhəbbətini göstərmək; 2)uşaqları müşahidə etmək, davranışlarının mənəvi 

əsaslarını görə bilmək; 3)şəraitdə düzgün istiqamət götürmək; 4)təsir göstərməyin məqsədəuyğun yolunu seçmək; 

5)uşaqlarla söhbət etmək 

Düzgün ünsiyyət stilinin formalaşmasında səbr, ədalət, təmkin, özgələrinin təcrübəsinə yaradıcı münasibət, 

pedaqoji texnikanın inkişafı, yumor hissi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman müəllim öz şagirdlərinə bir insan 

kimi hörmət etməli və şəxsi ləyaqətini qorumalıdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, müəllimlə şagirdin mövqelərinin 

uyğunsuzluğu pedaqoji fəaliyyətdə mütəmadi hadisədir. Ona görə də müəllimə, xüsusilə də gənc müəllimə 

mürəkkəb ziddiyyətli şəraitlərdə ona kömək ola biləcək artıq sınanmış davranış qaydalarını nəzərə almaq vacibdir.  

Gənc, işə yeni başlayan müəllimlərə bu məsləhətləri verməyi lazım bilirik:  

1. Şagirdlərlə ünsiyyətdə müəllim ümumdövlət, cəmiyyət tələbləri mövqeyində çıxış etməlidir.  

2. Müəllim ünsiyyətdə pedaqoji mövqeyi açıq nümayiş etdirilməli, bunu öz şəxsi inamlarının nəticəsi kimi 

etməli, səmimi olmalıdır. Çünki, səmimilik müəllimin şagirdlərlə möhkəm əlaqələrinin əsasıdır.  

3. Şagirdlərlə ünsiyyətin, qarşılıqlı təsirlərin müvəffəqiyyətli alınması üçün müəllim ilk növbədə öz 

şəxsiyyətini düzgün qiymətləndirməlidir. Özünü dərk etmək, özünü idarə etməyi bacarmaq hər bir müəllimin 

mütəmadi qayğısı olmalıdır. Öz emosional vəziyyətini idarə etməyi bacarmaq xüsusi diqqət tələb edir. 

Qıcıqlandırıcı ton, mənfi emosiyaların üstünlüyü, qışqırıqlar tərbiyə prosesinə ciddi ziyan vurur. Həmişə özünə 

hesabat vermək lazımdır ki, konflikt vəziyyətinə müəllim tərəfindən nə gətirilmişdir.  

4.Pedaqoji cəhətdən məqsəduyğun münasibətlər müəllimlə şagirdin qarşılıqlı hörmətləri, şagirdin ləyaqətinin, 

müəllimin şəxsi ləyaqətinin təsdiqi üzərində qurulmasıdır. Hər şagirdin şəxsiyyətinə hörmət etmək, hər birini başa 

düşmək, onun yaşıdlarının nəzərində özünütəsdiqi üçün şərait yaratmaq, şəxsiyyətin müsbət keyfiyyətlərinin 

inkişafını müdafiə etmək lazımdır.  

5. Müəllimin ünsiyyət ustalığının vacib göstəricilərindən biri də dərsdə və ondan kənarda öz nitq fəaliyyətini 

azaltmaqla şagirdlərin nitq fəaliyyətini artırmaqdır.  

6. Şagirdin ən cüzi müvəffəqiyyəti belə,müəllim tərəfindən hökmən təriflənməlidir. Tərifləmə kollektiv 

içəricində, danlamaq isə,yaxşı olar ki, təklikdə aparılsın. Bu zaman müəllimin nitqi solğun deyil, zəngin olmalıdır, 

jestlərdən, mimikadan, baxışlardan kömək üçün istifadə edilməlidir.  

7. Müəllim şagirdin taleyi üçün həmişə narahat olmalı, bu işdə valideynlərlə birgə hərəkət etməli, onların 

fikirlərinə hörmətlə yanaşmalı, əməkdaşlıq etməlidir. Ailəyə daha çox sevinc gətirməli, onun köməkçisi olmalı, 

valideynə uşağından şikayət etməklə ona uşaqla ünsiyyətdə öz gücsüzlüyünü göstərməməlidir. 

8. Müəllim şagirdlərlə apardığı söhbətin dəqiq məqsədini bilməlidir. Söhbətin məzmunu hər iki tərəf üçün 

maraqlı olmalı, bunun qayğısını isə müəllim özü çəkməlidir.  

Dərs prosesində və sinifdənxaric tədbirlərdə situasiyalar olduğu kimi heç vaxt təkrar olunmadığı üçün 

istənilən problemin həlli üçün hazır resept vermək olmaz. Müəyyən davranış üslubuna göstərişlər hazırlamaq olar, 

real şərait yarandıqda isə bunun düzgünlüyünü yoxlamaq üçün düzəlişlər vermək olar. 
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DƏNİZLƏ YÜKDAŞIMADA DAŞIYICI MƏSULİYYƏTİNİN İSTİSNA EDİLDİYİ HALLAR 

 

Açar sözlər: dəniz ticarət qəmiçiliyi, dənizlə yükdaşımalar, daşıyıcının məsuliyyəti, istisna hallar, dəniz 

ticarət gəmiçiliyi 

 

Exceptions of carrier's liability in sea cargo 

Summary 

Bir çox dəniz dövlətləri dəniz ticarət gəmiçiliyinə məşğulluq, büdcə gəlir mənbəyi və d. iqtisadi 

keyfiyyətlərdə yanaşırlar. Beynəlxalq-hüquqi tənzimləmə mexanizminin səmərəli fəaliyyəti beynəlxalq 

müqavilə normalarının dövlətdaxili sferada həyata keçirilməsini lazımi qaydada təmin edilir. Beynəlxalq 

müqavilələr heç də yalnız fərqli qaydalar müəyyən etdikdə və ya ziddiyyət yarandıqda tətbiq edilmir. 

Münasibətin səviyyəsindən, xüsusən də beynəlxalq xarakterli münasibətlərdən asılı olaraq qanunvericilikdə 

beynəlxalq işgüzar adətlərin mənbə kimi göstərilməsi, beynəlxalq müqavilələrin birbaşa tətbiqi imkanının 

tanınması məqsədəuyğun görünür. Daşıyıcının məsuliyyətini istisna edən immunitet kataloqu üzrə Rotterdam 

qaydaları yalnız Haaqa qaydalarını deyil, Hamburq qaydalarının da müəyyən normalarını implementasiya 

edib. Bu mənada sintez aktı kimi Rotterdam qaydaları  qanunvericilik üçün meyar qismində qəbul 

edilməlidir. Ticarət gəmiçiliyinin beynəlxalq xarakteri nəzərə alınaraq  tənzimetmə mənbəsi kimi “işgüzar 

adətlər” AR TGM-in 1.2 maddəsində verməlidir. Həmçinin “beynəlxalq müqavilələrin birbaşa tətbiqi” üzrə 

AR MM-in 3.1 formulu AR TGM-də təsbit edilməlidir. 

Açar sözlər: dəniz ticarət qəmiçiliyi, dənizlə yükdaşımalar, daşıyıcının məsuliyyəti, istisna hallar, dəniz 

ticarət gəmiçiliyi 

 

Giriş  

Dəniz ticarət gəmiçiliyinin yükdaşıma qabiliyyətinin bütün digər nəqliyyat növlərindən yüksək olması 

daşıma prosesinin də daha ucuz başa gəlməsinə səbəb olur. Bunun nəticəsidir ki, beynəlxalq ticarət gəmiçilik 

fəaliyyəti davamlı olaraq inkişafdadır. Məsələn, 2008-2009-cu il dünya iqtisadi böhranı zamanı dənizlə 

yükdaşıma ümumi yükdaşımanın 80 -ni təşkil etmişdi (1). 2018-ci il hesablamaları da böhranın mənfi 

nəticələrindən sonra əvvəlki faizin saxlandığını və illik artımın izləndiyini göstərmişdir (2).  

Bir çox dəniz dövlətləri dəniz ticarət gəmiçiliyinə məşğulluq, büdcə gəlir mənbəyi və d. iqtisadi 

keyfiyyətlərdə yanaşırlar. 2016-cı ilin yanvarına görə (dedveyt üzrə) nəhəng dəniz filotu olan Yunanıstan, 

Yaponiya, Çin, Almaniya və Sinqapur, bayrağın qeydiyyatı baxımından iri filotu olan Panama, Liberiya, 

Honkonq, Sinqapur və Marşal Adaları gəmi sahiblərini, daşıyıcı şirkətlərini dəstəkləməkdədirlər (3). 

Azərbaycan Respublikası (AR) da ticarət gəmiçiliyini həm sərmayə (xidmət) cəlb etmək, həm də 

məşğulluğun genişləndirilməsi istiqamətində tənzimlənməkdədir. 

 

Dəniz ticarət gəmiçiliyinin yükdaşıma qabiliyyətinin bütün digər nəqliyyat növlərindən yüksək olması 

daşıma prosesinin də daha ucuz başa gəlməsinə səbəb olur. Bunun nəticəsidir ki, beynəlxalq ticarət gəmiçilik 

fəaliyyəti davamlı olaraq inkişafdadır. 

Ümumi qaydaya görə daşıyıcı yükü qəbul etdiyi kimi də təhvil verməlidir. Lakin yükün dərhal 

çatdırılması və ya qəbulu müxtəlif səbəblərdən mümkün olmur. Yükün çatdırılmasındakı problemlərə yükün 

tam itməsi, qismən itməsi, miqdarının, çəkisinin əskik gəlməsi, korlanması və s. misal kimi qeyd edilə bilər. 

Brüssel Konvensiyasının və ya Haaqa qaydalarının (m.4.2(c)(k)) təsiri altında AR TGM-in 130.1 maddəsi 

yükün itirilməsinə, zədələnməsinə və ya çatdırılmasının geçikdirilməsinə səbəb ola biləcək halların siyahısını 

ehtiva edir. Həmin siyahıda ifadə edilən hallarda daşıyıcı məsuliyyət daşımır. Daşıyıcının məsuliyyətinin 

məhdudlaşdırılması və ya “istisna halları”, “immunitet kataloqu”  məsələsinin əhəmiyyəti o qədər yüksəkdir 

ki, bunun nəticəsində “Fərdi Kontrakt Doktrini” meydana gəlmişdir. “İstisna halları”nın qanunvericilik və 

ya normativ anlayışının olmaması bu sahədə məhkəmə (arbitraj) praktikasının bərqərar edilməsinə gətirib 

çıxarmışdır. Məsələn, “dəniz təhlükələri”nə münasibətdə ABŞ, Fransa və s. məhkəmələrinin mövqeyi ondan 

ibarətdir ki, belə təhlükələr “elə bir afət halıdır” ki, adətən gəmini və yükü tam və ya bütöv halda limana 

gətirən “yaxşı praktikaya” sahib, peşəkar və ehtiyatlı dənizçi bu vəziyyəti önləyəcək təhlükəsizlik tədbirləri 
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ala bilmir [4; 5, s.495]. Təhlükə ön görülməyən, qarşısı alınmayan və kənardan müdaxilə istiqamətli olur. 

Məsələn, fırtınanın gələcəyini bilsək də nə vaxt, haradan gələcəyini müəyyən etmək qeyri-mümkündür. 

“İstisna və ya immunitet kataloqu”nun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ön görülməyən, qarşısı alınmayan 

hadisələrin təsiri daşıyıcının öhdəliyinə münasibətdə qəbul edilmir. Əgər sistemləşdirməli olsaq həm 

konvension, həm də qanunvericilik istisnaları: təbiət (fors-major), coğrafi ərazi (dəniz təhlükələri kimi 

gəminin quma oturması, qalxmalarla, riflə, sualtı üzən cisimlərlə toqquşma), siyasi-inzibati hakimiyyət 

xarakterli (gəmi və ya yükə münasibətdə sanksiyalar), sosial xarakterli (xalq ixtişaşları, nümayişlər, etiraz 

çıxışları və s.), digər şəxslərin öhdəliklərini təmin etməmələri (yük sahibinin, yük göndərənin hərəkət və 

hərəkətsizliyi və s.) ilə əlaqədardır [6, s.715]. 

İfadə etdiyimiz AR TGM-in 130-cu maddəsinin 12 yarımbəndi “istisna kataloqu” üzrə ümumi halların 

bitkin dairəsi kimi qəbul edilməlidir və praktikada daha çox qarşılanan hallardır. AR TGM-in 130-cu 

maddəsinin 1-ci hissəsinin 12-ci bəndi ilə şübhəsiz ki, əsas nöqsanı daşıyıcının məsuliyyətini istisna edən 

halların dairəsini “daşıyıcının, onun işçilərinin  və ya agentlərinin təqsiri olmadan yaranan digər hallar” 

(kurs – müəll.) ilə açıq saxlamasıdır. Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan qanunvericisi bu maddə ilə əsasən 

Haaqa qaydalarını resepsiya etmişdir. Haaqa qaydaları isə bu məsələnin həllində ingilis hüququna uyğun 

olaraq daşıyıcının maraqlarına uyğun formalaşdırılıb. Bu tənzimetmə formatı yeni beynəlxalq hüquqi 

tənzimetmə ilə aradan qaldırılıb. Belə ki, Haaqa qaydalarının (m.4,b.II) müvafiq siyahısı (17 istisna halı) 

Hamburq qaydalarında (1978-ci il Konvensiyası, m.5.6) [7; 47] bir hal ilə məhdudlaşdırılıb. Hamburq 

qaydalarına (m.5.6) görə daşıyıcı ümumi qəza halından başqa dənizdə insanların xilas edilməsi və ya 

əmlakın xilas edilməsi üçün ağlabatan tədbirlər nəticəsində daşımaya qəbul edilmiş yükün itirilməsinə və ya 

zədələnməsinə, yaxud yükün çatdırılmasının gecikdirilməsinə görə məsuliyyət daşımır. Hamburq 

qaydalarının ifadə etdiyimiz bu maddəsi AR TGM-in 130.3 maddəsindəki redaksiya ilə eynilik təşkil edir. 

Düzdür orada “ümumi qəza” terminindən istifadə edilmir. Ümumi qəza halında baş vermiş zərərə görə isə 

daşıyıcı məsuliyyət daşıyır. Daşıyıcı əmlakı xilas edərkən daşınan yükə münasibətdə zəruri qayğıkeşlik 

göstərməlidir. Digər gəmini və onun göyərtəsində olan əmlakı xilas edərkən öhdəliyində olduğu yükün 

maraqlarından çıxış etməlidir. Öncədən xilasetmə əməliyyatlarını qiymətləndirə bilməli, ağlabatan fəaliyyəti 

izləməlidir. 

İfadə etdiyimiz kimi AR TGM-də (m.130) daşıyıcının məsuliyyətini sübut etmə nəticəsində aradan 

qaldıra biləcək birbaşa 12 bənd ifadə edilib və bu hal Haaqa qaydalarında (m.4.2(q)) təsbit edilən “digər 

hallarla” (m.130.1.12) genişləndirilib. Rotterdam qaydaları da (m.17.3(a-o),17.4(a-b), 17.5(a-b), 17.6). 

Hamburq qaydalarından fərqli olaraq Haaqa qaydalarında olduğu kimi (m.4.2(a-q) daşıyıcının immunitetini 

formalaşdıran daha geniş kataloq müəyyən edib. Bu qaydalarla, daha doğrusu Rotterdam qaydaları ilə AR 

TGM-də təsbit edilən “digər hallar” aradan qaldırılmalıdır. Praktikada “digər hallar”a Rotterdam 

qaydalarında (m.17(g), (j) da olduğu kimi “gizli əskikliklər”, “defektlər” aid edilir. Bu zaman yaranan itki, 

zərər və bununla bağlı halların qayğıkeş daşıyıcı tərəfindən müəyyən edilməsi mümkün olmur. 

Hamburq qaydaları Haaqa qaydalarının daşıyıcının məsuliyyətini istisna edən kataloqu ciddi formada 

azaltmışdır [18, s.727-730; 10, s.433-449]. Güman etmək olar ki, Hamburq qaydalarının beynəlxalq ticarət 

gəmiçiliyində təşviq edilməməsinin əsas səbəblərindən biri də bu fakt olmuşdur. Rotterdam qaydalarının 

17.2 maddəsi daşıyıcının tam və qismən məsuliyyətdən azad olma hüququnu nəzərdə tutur, bir şərtlə ki, 

dəymiş zərərin onun təqsiri ilə olmadığını sübut etmiş olsun. Müvafiq Konvensiyanın 17.3 maddəsi isə 

daşıyıcının məsuliyyətdən azad edilməsi və ya məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasının əlavə əsaslarının 

siyahısını ehtiva edir. Belə əsasların Haaqa qaydalarında təsbit edilən (fors-major, müharibə, yanğın və s.) 

hallar kimi təsbit edilməsi diqqət ediləsi məsələdir. Beynəlxalq daşıyıcıların birlikləri Rotterdam 

qaydalarının hazırlanması zamanı heç şübhəsiz ki, UNCITRAL-ın işinə təsir etmişlər. Əks halda daşıyıcının 

məsuliyyəti üzrə “istisna kataloqu” yenidən bərpa edilməzdi. Bu istisnaların bərpası beynəlxalq dəniz 

daşımaçılığında yeni rejimi – Rotterdam qaydalarını gətirsə də onun tərəfdarları kimi əleyhdarları da var [8, 

s.5].  

Daşıyıcının məsuliyyətini istisna edən hallar kifayət qədər problem məsələ kimi daşıyıcılarla yük 

sahibləri arasında mübahisə obyekti olmuşdur. Xüsusən də, qarşısıalınmaz qüvvənin (fors major) baş 

verməsi nəticəsində yükə dəymiş zərərin dənizdə təhlükələrdən və təsadüflərdən dəyən zərərdən 

fərqləndirilməsi mübahisə səbəbi olmuşdur. Qarşısıalınmaz qüvvə insan iradəsindən asılı olmayan, fövqəladə 

təbiət hadisələridir. Təəssüf ki, qanunvericilikdə, o cümlədən AR TGM-də “qarşısıalınmaz qüvvənin” 

(m.130.1.1) anlayışı verilməyib. Qarşısıalınmaz qüvvənin baş verməsi özü-özlüyündə daşıyıcının 

məsuliyyətdən azad edilməsi üçün kifayət etmir. Bunun üçün bu hadisə ilə yükün itirilməsi və ya 

zədələnməsi arasında səbəbli əlaqənin olması, zərərin qarşısının alınması üçün, yükün qorunması üçün 

tədbirlərin görülməsi daşıyıcı tərəfindən sübut edilməlidir.  
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Qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində daşıyıcının məsuliyyəti dəfələrlə arbitraj baxışının da predmeti 

olmuşdur. Sonda barışıq proseduru ilə nəticələnən “Allami Bistoşito” şirkəti ilə “Baltik dəniz gəmiçiliyi” 

arasında mübahisədə də bu problem meydana gəlmişdir. Yükün – qəhvənin tərləməsi nəticəsində meydana 

gələn ziyan daşıyıcı- Baltik dəniz gəmiçilik şirkəti tərəfindən qarşısıalınmaz qüvvə ilə əlaqələndirilir. 

Daşıyıcı bildirirdi ki, okeanda hava temperaturunun kəskin dəyişməsi ilə yükün korlanması baş vermişdir. 

Lakin bu halın sübut edilməsi də mümkün görünməmişdir. Gəmiçilik şirkəti qəhvənin islanmasını 

qarşısıalınmaz hadisə ilə əlaqələndirdiyi üçün belə vəziyyətdə sübut etməli idi ki:doğrudan da temperaturun 

kəskin dəyişməsi mövcud olub; kəskin temperatur şəraitinin dəyişməsi yükün spesifik xüsusiyyətinə təsir 

edib; təbiət hadisəsi ilə yükün tərləməsi nəticəsində qismən korlanması arasında səbəbli əlaqə olub; müvafiq 

təbiət hadisəsinin zərərli nəticələrinin qarşısını almaq üçün bütün ağlabatan tədbirləri görmüşdür [9]. 

Qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində meydana gələn zərərin daşıyıcının təqsiri ilə bağlı olmadığını müəyyən 

etmək problem xarakterli olduğundan bir qayda olaraq uzun-uzadı məhkəmə prosesinə səbəb olur [10].  

AR TGM-də “dənizdə və gəmilərin üzdükləri digər sularda təhlükələr və ya təsadüflər” (m.130.1.2) ifadə 

edilsə də bu halın da anlayışı verilməyib. Dənizdəki təhlükələrə gəminin müxtəlif sualtı maneələrlə, 

aysberqlə, üzən sualtı maneələrlə, digər gəmi ilə və s. toqquşma qeyd edilə bilər [11, s.522]. Daşıyıcının 

dəymiş zərərin dəniz təhlükələri zamanı baş verdiyini sübut etməsi öhdəliyi də məhkəmə (arbitraj) 

praktikasında da təsdiqlənmişdir [12, s.25-26]. AR TGM-in 130.1.2 maddəsindəki hallara təsadüfi xarakter 

kəsb edən və ya müstəqil (intensiv) olmayan gözlənilməz, buna görə də öncədən görülməsi mümkün 

olmayan hadisələr aiddir. Dənizdə təhlükə və təsadüflər ön görülməsi mümkün olmayan hadisə olsa da 

qarşısıalınmaz təbiət hadisələrindən fərqlidir. Fövqəladə deyil və müəyyən hallarda üstələnə bilən 

xarakterdədir. Ehtimal edilə bilən hadisələrə daşıyıcı hazır olduğu halda və prosedurlara riayət edildikdə 

məhkəmə məsuliyyəti istisna edən qərar verir [12, s.144]. Məsələn, təhlükələr baş verdiyi halda uyğun dəniz 

protesti vaxtında verilməli, təsadüf və təhlükə isə faktlarla təsbit edilməlidir [13, s.21]. Hamburq 

qaydalarında (m.5.1) qeyd edilir ki, daşıyıcı yük onda olduğu müddətdə yükün itməsi, korlanması, həmçinin 

onun təqdim edilməsini gecikdirən hallar nəticəsində dəymiş zərərə görə məsuliyyət daşıyır, bir şərtlə ki, o 

və onun işçiləri müvafiq halların aradan qaldırılması üçün ağlabatan tədbirlərin görüldüyünü sübut etməmiş 

olsunlar [14, s.433-449]. Rotterdam qaydaları (m.17) da müvafiq rejimi müəyyən edir. Bu məsələnin 

həllində Rotterdam qaydaları əsasən Haaqa qaydalarını ehtiva edib. 

Ümumiyyətlə dəniz təhlükələri üzrə məhkəmə, arbitraj praktikası fərqli meyarları əsas götürür. Məsələn, 

Avstraliya Ali Məhkəməsi “Bunga Seroja” (1998) işində “dəniz təhlükəsini qiymətləndirərkən ümumi 

praktikanı təsdiqləyib. Gəmi kapitanı yükü Sidneydən Tayvana apararkən Böyük baryer rifindən keçməli 

olur. Kapitan ağır hava şərtlərinin olduğunu bilirdi. Zədələnmiş yük sahibi də iddia edirdi ki, bu halda 

daşıyıcının məsuliyyəti istisna edilə bilməz. Böyük baryer rifinin təhlükələri öncədən məlum faktdır. Lakin 

məhkəmə daşıyıcını məsuliyyətdən azad edir və bildirir ki, gəmi üzgüçülüyə hazır olub və zəruri heyətlə 

təchiz edilib [15, s.27-31]. 

Daşıyıcının məsuliyyətdən azad edildiyi əsaslardan biri də insan həyatının xilas edilməsi və ya dənizdə 

əmlakın xilas edilməsi üzrə ağlabatan tədbirlər çıxış edir (AR TGM, m.130.1.3). Hamburq qaydalarının 5.6 

maddəsi, Rotterdam qaydalarının 17.3(i), (m) maddəsi bu məsələnin həllini təsbit edir. Yükün itirilməsi, 

korlanması və ya alıcıya çatdırılmasında gecikdirilməsi nəticəsində vurulan zərər daşıyıcının və onun 

işçilərinin təcrübəsi ilə insan həyatının xilasına səbəb olubsa o halda məsuliyyət istisna edilir. İnsan həyatının 

xilas edilməsi mütləq xarakter kəsb edir. Açıq dəniz haqqında 1958-ci il Konvensiyasına uyğun olaraq 

(m.12.1) təhlükə siqnalı alan kapitan təhlükədə olan şəxslərə yardım etməlidir. Dənizdə əmlakın xilası insan 

həyatının xilas edilməsi qədər əhəmiyyətli deyil. Əgər insan həyatının xilası daşıyıcını məsuliyyətdən hər bir 

halda azad edirsə, əmlaka münasibətdə dispozitivlik mövcuddur. İkinci halda xilas edilən əmlak ilə daşınan 

yükün nisbəti nəzərə alınacaq [16]. Dənizdə insan həyatının xilas edilməsi üzrə beynəlxalq öhdəlik 1910-cu 

il Dənizdə xilas etmə və ya yardım göstərilməsinə aid bəzi qaydaların birləşdirilməsi üçün Beynəlxalq 

(Brüssel) Konvensiya, Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə 1974-cü il (SOLAC) Konvensiyası və d. ilə 

yaranır. SOLAC-74 Konvensiyası 1980-ci ildə hüquqi qüvvəyə minib [16, s.21]. SOLAC-74 Konvensiyası 

gəmi kapitanı üçün xilasetmə üzrə qeyd-şərtsiz məsuliyyət müəyyən edir. SOLAC-74 Konvensiyasının 

müəyyən etdiyi məsuliyyət daşınan yükə dəyə biləcək istənilən zərərə görə məsuliyyəti istisna edir. Məhz 

1910-cu il Brüssel Konvensiyasından sonra həm Haaqa qaydaları, həm də ayrı-ayrı dövlətlərin daxili 

qanunvericiliyi dənizdə insan həyatının xilas edilməsini prioritet kimi qəbul edir. AR TGM də (m.130.1.3) 

həmin prioriteti qəbul edib. Maddədəki formul Haaqa qaydalarına uyğun olaraq insan həyatının xilası 

əmlakın xilas edilməsi ilə birlikdə verilməsi məqbul sayılmaya bilər. Təsadüfi deyil ki, ifadə etdiyimiz kimi 

Rotterdam qaydalarında bu məsələlər ayrı-ayrı yarımbəndlərdə (m.17.3 (i) və (m) verilib. İnsan həyatının 
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xilası ilə əmlakın xilasına görə daşıyıcının məsuliyyətini istisna edən rejim hüquqi baxımdan fərqli olduğu 

üçün onların ayrı-ayrı normada verilməsi daha doğrudur. 

Dənizçilərin ciddi çətinliklərindən biri də yanğın hadisəsidir. AR TGM-in 130.1.4 maddəsi daşıyıcının 

təqsiri olmadan baş verən yanğına həsr edilib. Yanğın haqqında daşıyıcının məsuliyyətinin tənzimlənməsi 

Brüssel Konvensiyasında, Haaqa qaydalarında təsbit edilib. Rotterdam qaydalarında 17.3(f) maddəsi 

“gəmidə yanğın” məsələsini ehtiva edir. Beynəlxalq hüquqi tənzimetmə bərqərar olmadan çox öncə İngiltərə 

qanunvericiliyində (1894-cü il Ticarət gəmiçiliyi haqqında Qanun – Merchant Shipping Act) yanğın zamanı 

daşıyıcının məsuliyyətinin istisna edilməsi reqlamentləşdirilirdi. Burada da istisna müəyyən şərtə 

bağlanılırdı. Yanğın daşıyıcının və onun işçilərinin “səhvi və ya təqsiri üzündən olmamalı idi. 

Daşıyıcının yanğın hadisəsi ilə bağlı məsuliyyətinin tənzimlənməsi zamanı ifadə etdiyimiz Rotterdam 

qaydaları (m.17.3(f)) daha konkret və məhdud məkan üçün “gəmidə yanğın” formulundan çıxış edir. Məlum 

olduğu kimi daşıyıcının məsuliyyət dövrü Rotterdam qaydalarına görə “qapıdan-qapıya” müddəti əhatə edir. 

Lakin yanğın hadisəsinin yalnız “gəmi ilə” məhdudlaşdırılması elə qənaət yarada bilərdi ki, gəmidən öncə və 

sonrakı dövrdə daşıyıcı məsuliyyətlidir. Əslində bu məsələ Rotterdam qaydalarının yarım multimodal 

xarakteri ilə bağlı izah edilməlidir. Yanğın məsələsi Konvensiya layihəsi UNCITRAL-da hazırlanarkən 

gündəmdə olub. Hər bir nəqliyyat növünün daşıyıcı ilə bağlı spesifik məsuliyyət rejimi var. Tam multimodal 

konvensiyalar (məsələn, Qarışıq beynəlxalq yükdaşımalar haqqında 1980-ci il Konvensiyası) vahid 

məsuliyyət rejimi müəyyən edir və nəqliyyatın növü əhəmiyyət kəsb etmir. Lakin nəqliyyatın növü üzrə 

qəbul edilmiş beynəlxalq müqavilələr şəbəkə, sektor məsuliyyət rejimindən çıxış edirlər, nəqliyyatın növünə 

uyğun yükün itirilməsi, korlanmasına görə spesifik məsuliyyət müəyyən edilir. Bundan istisna isə yükün 

daşınmanın hansı hissəsində zərər gördüyünü müəyyən etmək mümkün olmadıqda “ümumi qaydaların” 

tətbiqi olur [58, s.62-63]. 

Yanğının səviyyəsi, o cümlədən yükün isinməsi, tüstülənmə kimi məsələlər məsuliyyət rejiminə birbaşa 

təsir edir. Həm daxili qanunvericiliyə (AR TGM, m.130.1.4), həm də beynəlxalq hüquqa görə əgər yük 

alışma halında deyilsə onun yanğına məruz qalmasından bəhs edilməyəcək. Yanğının təbiət hadisələri 

nəticəsində baş verməsi təqsir prinsipini tam aradan qaldırır. Eləcə də, qeyri-müəyyən, məlum olmayan 

hadisələr nəticəsində yaranan yanğın zamanı da daşıyıcı özünün təqsirsizliyi barədə sübutlar təqdim edə 

bilmir [17]. Ona görə də məsələnin həllində praktik yanaşma da mühüm rol oynayır.  

Daşıyıcının məsuliyyətini istisna edən digər hal yükün zahirən görünməyən çatışmazlıqları, onun 

xüsusiyyətləri və ya təbii itgisi (AR TGM m.130.1.8) ilə bağlıdır. Yükün zahirən görünməyən çatışmazlıqları 

və ya təbii itgisi beynəlxalq normalardan Haaqa (m.4.2) və Rotterdam qaydalarında (m.17.3(j)) təsbit edilib. 

Bəzi yüklər var ki, onlar çəki, say baxımından mütəmadi dəyişikliyə məruz qalırlar. Buna görə də daşıyıcı 

belə yükləri qəbul edərkən onların təbii xüsusiyyətlərinə diqqət göstərmək məcburiyyətindədir. Lakin hər bir 

zaman bu xüsusiyyətləri müəyyən etmək mümkün olmur. Bu mənada müvafiq şəraitdə yükün korlanması və 

ya əksik gəlməsi halında daşıyıcının məsuliyyəti istisna edilir. Məsələn, Dəniz arbitraj Komissiyası 

(Moskva) “Novokuznetsk” yük gəmisində həyata keçirilmiş daşıma zamanı daşıyıcını məsuliyyətdən azad 

edərkən RF TGM-in 166.1.8 maddəsindən çıxış etmiş [5, s.24] və qeyd etmişdir ki, daşıyıcı soyanın spesifik 

üst örtüyünün nəmlik səviyyəsini bilə bilməzdi. Daşıyıcı yükü qəbul edərkən onun spesifik xüsusiyyətlərini 

bilmədiyi üçün korlanmaya görə məsuliyyət daşımır. 

Bir çox hallarda bəzi yüklər müəyyən müddətdən sonra çəkisinin azalma prosesinə daxil olur. Lakin 

burada bir məqama diqqət çəkmək yerinə düşər. Belə yüklərin daşınması zamanı nəqliyyatın növü də 

əhəmiyyətli olur. Xüsusən də, dənizlə daşıma ilə quru nəqliyyat daşıma prosesində də yükün təbii azalma 

xüsusiyyəti dəyişə bilir. Yükün çəkisində təbii azalması halı bir növ (məsələn dənizlə) nəqliyyat 

daşımasından digərinə keçirildiyi zaman [11, s.29-35], həmçinin bir nəqliyyat daşıması yekunlaşan halda 

müəyyən edilir. Qanunvericilikdə xüsusi yüklərin xassə və xüsusiyyətlərinə uyğun təsnifatını ehtiva edəcək 

normaların qəbul edilməsi tərəflər arasında mübahisələrin azaldılmasını təmin edə bilər. 

 

Nəticə 

Daşıyıcının məsuliyyətini istisna edən hallar üzrə Haaqa qaydaları (Brüssel Konvensiyasının 4.2-ci 

maddəsi “c” – “k” bəndlərinin təsiri ilə) daşıyıcının təqsirsiz məsuliyyəti istiqamətində Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq hüquqi implementasiya formasında Rotterdam qaydalarına da 

əhəmiyyətli formada təsir edib. Rotterdam qaydaları yalnız Haaqa qaydalarını deyil, Hamburq qaydalarının 

da müəyyən normalarını implementasiya edib. Bu mənada daha effektli normalar kimi yalnız Rotterdam 

qaydaları  qanunvericilik üçün meyar qismində qəbul edilməlidir. 
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PROCEDURE OF TENDENCY MAP ON THE BASIS OF GEOGRAPHICAL 

INFORMATION SYSTEM OF JALILABAD CADASTRY DISTRICT 

 

Summary 

As the inclination increases, soil erosion and, in general, the process of erosion on the slopes intensifies, 

the moisture content of the soil and soil-forming rocks decreases, the growth of agricultural crops and 

pastures weakens, and productivity decreases. Taking all this into account, we have developed a slope map 

with degrees based on the digital elevation model of the Jalilabad cadastral region (DEM file). Slope study 

and mapping is one of the key measures to protect soils from erosion as well as to combat erosion. 

When the slope reaches 3-4°, the washing of the soil is even faster. It is not recommended to plow the 

fields when the slope is 8-10° and more. From this point of view, as a result of our research, the inclination 

of the Jalilabad cadastral region has been studied. The lowest inclination range in the study area is 0-2
0
. Low 

inclination is observed mainly in the plains of Jalilabad cadastral region. As you ascend to the heights, there 

is an increase in inclination. Taking into account the propensity in agriculture can lead to high yields. 

Key words: Inclination, Slope, Erosion, Geographic Information System (GIS), ESRI, ArcGis  

 

Introduction 

Geographic Information Systems (GIS) is an information system that collects, processes, stores, prepares, 

maps, and disseminates information about any location. The application of geographic information systems 

in the modern information society as the most convenient tool for solving scientific, educational and 

practical problems related to the use of geographical information is growing rapidly. The emergence of 

geographic information systems (GIS) marked the beginning of a new phase in the collection, 

systematization, analysis and mapping of spatial data (G.Sh.Mammadov, R.M.Heydarova, 2016; p 12). 

There is a rich set of tools for managing information layers in GIS. The set of tools gives change to put 

into practice the analysis of connection between which has given.  

Maps serve the use of geographic information, playing the role of a very convenient model image. For 

most GIS applications, interactive maps are the main user interface. Although maps created in a GIS 

environment are very similar to static paper maps, they are interactive. This means that the user interacts 

with the map. In other words, each user can zoom in and out on an interactive map. At certain scales, some 

layers of information may be invisible on the map, and vice versa, some additional layers may appear 

(G.Sh.Mammadov, 2015;112 p 112 ).  

When plotting geographically on an interactive map, it is possible to obtain additional information about 

the object, as well as to conduct surveys and analyzes (G.Sh.Mammadov, A.TAliyev, L.C.Qasimov, N.S. 

Ismayilov, C.S.Abdullayev, V.A.Babayev, S.Z.Mammadova, A.C.Hashimov, Z.R.Mammadov, A.B.Jafarov, 

A.S.Agbabali, J.A.Shabanov, M.G.Mustafayev, G.Sh.Yagubov, S.X.Shukurov. 2018, p 79). 

 

Object and methodology of research 

At this stage of our research, Jalilabad cadastral region was selected as the main object of the Geographic 

Information System (GIS).  

The plains and partially the foothills of the Jalilabad administrative district have been included in the 

Jalilabad cadastral district, which is the study area. The total area is 102.3 thousand hectares (1.2% of the 

territory of Azerbaijan). The study of soil and climatic features of the Jalilabad cadastral region allowed to 

reveal the Tazakend - Uchtapa semi-district region (G.Sh.Mammadov, 2003;445 p ). 

Having studied the inclination indicators in the territory of Jalilabad cadastral region, we have developed 

an inclination map in the ArcGis program, which is a product of ESRI company of the region (Figure 2). 

Digital elevation model (DEM) was used to determine the inclination and height of the study area. The most 

widely used source for scientific research is the ASTER GDEM (Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Reflection Radiometer (ASTER) Global Digital Elevation Model (ASTER), a product of the US 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) and the Japanese Ministry of Economy, Trade and 

Industry (METI). GDEM)) is considered. The height and slope of the cadastral region were studied on the 

mailto:narmin.najaf@hotmail.com
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basis of Aster GDEM. The following steps were initially carried out to compile the inclination map of 

Jalilabad cadastral region on the basis of GIS:  

1. The exact boundary of Jalilabad cadastral district is developed at a scale of 1:10 000; 

2. Digital elevation model (DEM file) has cut according to the boundary of the research area (Figure 1); 

3. The inclination map of Jalilabad cadastral region was developed by degrees using the Arctoolbox 

command; 

4. After compiling the map it was printed, on a scale of 1: 100,000. 

In addition to the above-mentioned layers, rivers, lakes, the territory of other cadastral districts, etc. 

located in the territory of Jalilabad cadastral district were created. Developed online. Note that a layer is a 

collection of objects of the same type belonging to the same subject in a certain area. It is important to 

prepare the necessary layers before designing the map. To do this, use the Arccatalog section of the ArcGIS 

program. 

 

Analysis and discussion 

Sloping surface or slope divides the sloping part of the earth's surface into positive and negative relief 

forms. Depending on its origin, the sloping surface can be an initial (subsea) tectonic structure, denudation, 

accumulation or erosion. Most of the sloping surface is of complex origin, is formed as a result of slope 

processes and undergoes certain changes. 

The slope is steep, sloping, convex, sunken and stepped, depending on the geological structure, rock 

composition and denudation processes. Slope, as the name implies, refers to areas with a sloping surface. In 

contrast to the slope, the areas with a horizontal surface are divided into smooth plains. According to SS 

Voskresensky, slope means areas with a surface slope of more than 1-20 degrees. The slope of the slopes is 

very different, ranging from 1-2 degrees to 90 degrees. The slope of the slope is one of the main factors 

influencing the development of slope processes. 

Everywhere on the earth's surface, rock particles are affected by another force, gravity. This force tries to 

move any rock particle in the direction of the slope. As the slope increases, this effect intensifies, and as the 

rocks exceed the adhesion force, the velocity of the particles increases along the slope. In addition, soil 

erosion and the erosion process in general are highly dependent on the slope and length of the slopes.  

According to the slope of the slopes (S.S. Voskresensky) are divided into the following groups: 

o Steep slopes (a-35
0
 and more) 

o Slopes of medium slope (a- 35
0
-15

0
) 

o Sloping slopes (a-15
0
-5

0
) 

o Slopes with low slopes (5
0
-1

0
)  

According to their length, the slopes are divided into the following three types: 

• Long slopes (more than 500 m) 

• Slopes of medium length (500 m-50 m) 

• Short slopes (less than 50 m) 

Slopes are divided into several types according to their shape: 1. Straight slopes. 2. Convex slopes. 3. 

Submerged slopes. 4. Stepped or convex slopes. 

Flat slopes are formed as a result of tectonic uplift and denudation processes of the same intensity 

(speed). Convex slopes are formed when the rate of tectonic rise exceeds the rate of denudation, while 

sunken slopes, on the contrary, are formed when the rate of denudation exceeds the rate of tectonic rise. 

Stepped slopes are formed by the alternation of the last two conditions. 

According to their origin, slopes are divided into the following types: 1. Tectonic slopes - they are formed 

as a result of deformation of horizontal layers by tectonic movements and fractures. In nature, slopes that are 

not affected by exogenous processes and do not change under the influence of these processes are rare. 2. 

Volcanic slopes - spread mainly in the area of young erupting volcanoes. The slopes of ancient volcanoes 

have changed a lot with the process of erosion-denudation. 3. Exogenous slopes are the most widespread on 

the earth's surface. Because exogenous geomorphological processes are so diverse, the slopes they create are 

also very diverse in terms of habitat and morphology. 
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Picture 1. Digital elevation model (DEM) map of Jalilabad cadastral region 

 

It should be noted that as the inclination increases, soil erosion and, in general, the process of erosion on 

the slopes intensifies, soil and soil-forming rocks decrease, the growth of agricultural crops and pastures 

weakens, and productivity decreases. When the slope reaches 3-4 °, the washing of the soil is even faster. It 

is not recommended to plow the fields when the slope is 8-10 ° and more (Alishanov V.A ,1975-140 p, Dis.). 

From this point of view, as a result of our research, the inclination of the Jalilabad cadastral region has been 

studied. This includes the development of agricultural crops, pastures, etc. is one of the key issues that is 

important for. 

 

 
Picture 2. Inclination map of Jalilabad cadastral region 
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The result 
We have developed a slope map with degrees based on the digital elevation model of Jalilabad cadastral 

region (Figure 2). GIS is created on the basis of ESRI-ArcGIS technologies. ArcGIS is a software platform. 

ArcGIS is the most advanced tool for easy creation and publication of maps, software models, web browsers, 

integration into other systems, geographic data management, analysis, planning and decision making. Slope 

study and mapping are also needed to protect soils from leaching and to combat erosion. The results of the 

study allow us to use the ArcGIS software to determine the height and slope of the area and the impact of 

these factors on soil fertility in the ecological assessment of soils. Knowing that the propensity from the 

literature has a direct impact on the process of soil erosion, the use of research results to assess future erosion 

risks and to develop an action plan against erosion is of scientific and practical importance. Soil washing 

begins where the slope is 2-3 °. The lowest inclination range in the study area is 0-2
0
. Low inclination is 

observed mainly in the plains of Jalilabad cadastral region. As you ascend to the heights, there is an increase 

in inclination. Taking into account the propensity in agriculture can lead to high yields. 
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ADLARDAN FEL DÜZƏLDƏN MƏHSULDAR  VƏ QEYRİ MƏSULDAR  ŞƏKİLÇİLƏR 

 

Açar sözlər: Müasir Azərbaycan dili, fel, məhsuldar şəkilçilər, qeyi- məsuldar şəkilçilər, dilçilik 

 

Productive and non-productive suffixes that make verbs from nouns  

Summary 

One of the urgent tasks is the suffixes that make verbs from nouns in the Azerbaijani language. In 

separate researchs and monographs the issue of “productive and non-productive suffixes that make verbs 

from nouns” has been investigated by turkologists and linguists. 

While there is a regular attitude to the suffixes that form verbs from nouns, there is a double attitude to 

the suffixes that form verbs from verbs. The Azerbaijani language is very rich in verb suffixes.  

In our modern literary language, there are some unproductive and even to the archaic species that have 

disappeared by mixing with the roots of suffixes that make verbs from nouns. 

Key words: Modern Azerbaijan language, verb, productive suffixes, unhealthy suffix, linguistics 

 

Giriş 
Müasir Azərbaycan dilində gedən proseslərin izlənilməsi dilçiliyimizin qarşısında duran ən aktual  

vəzifələrdəndir. Ayrı-ayrı tədqiqat və monoqrafiyalarda düzəltmə fel məsələsi türkoloqlar və dilçilər 

tərəfindənn araşdırılmışdır, lakin indiyədək bu məsələ ilə bağlı yekdil rəyə gəlinməmişdir. Azərbaycan 

dilçiliyinə dair bir sıra dərslik və tədqiqat işlərində  ad və fellərdən felyaratma haqqında fərqli fikirlər 

formalaşmışdır. Adlardan fel əmələ gətirən fellərə münasibətdə sabit münasibət olduğu halda, fellərdən fel 

düzəldən  şəkilçilərə ikili münasibət vardır. Belə ki bir qisim dilçi fel düzəldən şəkilçiləri leksik 

(M.Hüseynzadə, S.Cəfərov), digərləri isə  qrammatik şəkilçilər kimi (Y.Seyidov)  qəbul edirlər. Felin 

mənaca növləri və ya fel düzəldən şəkilçilər dedikdə, təbii ki, leksik şəkilçilər nəzərdə tutulası olduğu  halda, 

nədənsə orta məktəb həmin şəkilçiləri qrammatik, abituriyentlər üçün yazılmış vəsaitlərdə, ali məktəb 

dərsliklərində ya leksik, ya da qrammatik şəkilçilər kimi verilməsi tələbələrdə çaşqınlıq yaradır. Məsələyə 

aydınlıq gətirmək, onu araşdırmaq aktuallıq kəsb edir. 

Söz yaradıcılığı məsələsi, derivasiyanın tarixi, sözyaratmanın mənbələri və yolları kimi ümumi nəzəri 

anlayış məsələləri türkologiyada, o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində aktual problemlərdəndir. Dilin lüğət 

tərkibindəki sözlər quruluşca eyni deyil. Minilliklər boyu inkişaf prosesində sözlərin quruluşu dəyişmiş 

müxtəlif şəkillərə düşmüşdür.  

Sözün quruluşu söz köklərinin və söz kökü ilə şəkilçinin əlaqə və münasibətindən asılıdır. Bu cəhətdən 

quruluşuna görə sözlər aşağıdakı kimi  qruplaşdırılır: 

a) Söz yalnız bir kökdən - bir  kök morfemdən ibarət olur və ikinci bir morfemə ayrıla bilmir; məsələn: 

yaz, gəl, bil, saxla, gör, dinlə və s.  

b) Söz kök morfemdən və leksik və ya leksik – qrammatik şəkilçidən ibarət olur; məsələn: sağlamlıq, 

dəmirçi, gözəlləşmək və s. 

c) Söz iki kök morfemin birləşməsindən ibarət olur; məsələn: ağacdələn, uzunsifət, başıpozuq və s. 

Sözün quruluşundan danışılarkən fonematik tərkibindən deyil, onun yalnız morfem tərkibi araşdırılır. 

Morfemlər və onların tərkibindəki elementlərin münasibətindən danışarkən  

I-  leksik mənaya malik olan morfemlər. Bunlar söz köklərindən ibarətdir. 

II- qrammatik mənaya malik olan morfemlər (şəkilçilər) – nəzərdə tutulur. 

Azərbaycan dilçiliyində felin quruluşca növləri haqqında ilk məlumatı M.Kazımbəy, İ.Əfəndiyev və 

M.Hüseynzadə vermişlər (2,8). 

Azərbaycan dilindəki birhecalı fellərin hamısı türk mənşəlidir və bunların arasında başqa dillərdən alınma 

söz yoxdur. Nəinki fellər, hətta feldüzəldən şəkilçilərin içərisində də alınma olanı yoxdur, bunların hamısı 

Azərbaycan dilinin özünəməxsusu şəkilçiləridir. Düzəltmə fellərdə sözün kökü və ya əsası alınma söz ola 

bilər, çünki alınma sözlərdən də fel düzəldilir. Məsələn,məktublaşmaq, təəccüblənmək və s. 

Bəzi dilçilik ədəbiyyatlarında sözdüzəltmə morfemlər iki qrupa bölünür: canlı sözdüzəldici ünsürlər – 

sözdən tam sərbəst şəkildə ayrılanlar və ölü sözdüzəltmə ünsürlər – sözdə müəyyən axtarışlardan sonra 
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ancaq etimoloji nöqteyi – nəzərdən ayrılanlar. Ağla, saxla, dinlə, güləş, ayır, qırış fellərindəki şəkilçilər 

ikinci qrupa aiddir (3, 209). 

Şəkilçilərin ümumi xüsusiyyətlərində mühüm yer tutan əsas amillərdən biri də onların məhsuldarlığı və 

qeyri-məhsuldarlığı məsələsidir. S.Cəfərov göstərir ki, şəkilçilərin məhsuldar və ya qeyri-məhsuldarlığı 

onların mənşəyi və qədimliyi ilə bağlı məsələdir.Qeyri-məhsuldar şəkilçilərin bəzisi başqa dillərdən keçmiş 

və hələ müasir dilimizdə özünə möhkəm yer qazanmamış şəkilçi olduğu halda, bəziləri dilin özünə məxsus 

olan və getdikcə müasir ədəbi dildən çıxmaqda olan şəkilçilərdir. Burada, xüsusilə bir və ya iki söz əmələ 

gətirə bilən şəkilçilər dilin inkişaf tarixi nöqteyi-nəzərindən daha cəlbedicidir. 

Azərbaycan dili fel düzəldən şəkilçilərlə çox zəngindir. Fel düzəldən şəkilçilər lap qədim dövrlərdən bu 

günə qədər uzun inkişaf yolu keçmişdir. Bunların bəziləri məhdudlaşma, bəziləri daha çox yayılma, bəziləri 

isə normal xətt üzrə inkişaf prosesi keçirmiş, bir hissəsi bütün dövrlərdə məhsuldar olmuş, bir hissəsi isə 

məhsuldarlığını itirmişdir. 

Ümumiyyətlə fel düzəldən şəkilçilər qoşulduqları söz köklərinə görə iki qrupa ayrılır: 

1) adlardan fel düzəldən şəkilçilər; 

2) feldən fel düzəldən şəkilcilər. 

Adlardan və feldən fel düzəldən şəkilçilər məhsuldar və qeyri-məhsuldar olmaqla iki qrupa bölünür. 

Q.Bağırov qeyd edir ki,Azərbaycan dilində fel düzəldən şəkilçilər məhsuldar olduğu kimi, bir qrupu növ 

yaradan şəkilçilərdir (-i, -ıq , -ıl , -n), digər qrupu isə omoform, yəni həm sözdüzəldici, həm də sözdəyişdirici 

şəkilçi kimi çıxış edənlərdir ki, bunlara da –a/-ə, -ı, -ar/-ər, - da/-də, -sa/-sə şəkilçiləri daxildir. Bu 

şəkilçilərin bir qisminin ilkin mənalarını etimoloji – tarixi, müqayisəli yolla bərpa etmək mümkün olduğu 

halda, müəyyən bir qismində bu mümkün deyil (6,43). 

Azərbaycan dilində adlardan fel düzəldən şəkilçilərdən ən məhsuldarı –la, -lə şəkilçisidir.  

Müasir ədəbi dilimizdə -la/-lə şəkilçisi ilə bitən fellər tarixən düzəltmə fellərdir. Dilin sonrakı inkişaf 

prosesində bu düzəltmə fellərin bir hissəsində köklər qismən öz ibtidai mənalarını ayrılıqda ifadə edə bilmir. 

Bunlar yalnız şəkilçilərlə birlikdə müəyyən məzmun ifadə edə bilir. Məsələn, saxla, dinlə, danla, ağla, inlə 

kimi sözlər zahirən –la,-lə  şəkilçisi ilə düzələn fellərə bənzəsə də, onların kökləri arxaikləşdiyinə görə həmin 

sözlər sadə fellərə aid edilir. 

I) Müasir Azərbaycan dilində -la, -lə şəkilçili fellərin çoxu isimdən düzəlir. 

1) Hər gün bu sahildən səslədim səni, 

Səsimə səs verən tək Araz oldu. 

2) Bu yerləri yenidən şumlamaq lazımdır . 

3) Atabəy Məhəmmədin qətlində iştirak etdiyini xatırlayaraq utandı və vəliəhdi qucaqladı, öpdü və 

şiddətlə ağladı . 

-la, -lə şəkilçisi ilə düzəlmiş fellərin əksəriyyəti təsirli, az bir qismi isə təsirsiz olur. 

   Evə gəldim can pərişan, 

   Keçən ömrü soraqladım. 

   Bu fikirlə xeyli zaman, 

   Kitabları varaqladım . 

Misallardan göründüyü kimi –la, -lə şəkilçisi isimlərdən təsirli fellər düzəltmiş və bu fellər də təsir olunan 

obyekt tələb etmişdir (ömrü soraqla, kitabları varaqla). 

Sifətdən düzələnlər-Azərbaycan dilində sifətdən –la, -lə şəkilçisi ilə düzələn fellər isimdən düzələnlərə 

nisbətən azdır.Misallara nəzər salaq: 

İki dozanqurdu malın təzəyini yumrulayıb aparırdı. 

Zaur son vaxtlar arıqlamışdı. 

Əllərini yuyub quruladı, gəlib stolundalında əyləşdi. 

Kişi axır vaxtlar çox fağırlamışdı. 

III) Saydan düzələnlər-Azərbaycan dilində saydan -la, -lə şəkilçisi ilə düzələn fellər çox azdır: ikilə, üçlə, 

yeddilə, cütlə və s. 

Azərbaycan dilində əşya-miqdar, əlamət-miqdar məzmununa malik olan bir qrup sözlər vardır ki, onların 

bir qismində -la,-lə şəkilçisi ilə fel düzəlir: cütlə, təklə, dəstələ, parala, topla və s. 

Çoxları....inəyini ikiləmək həsrətilə yaşayırdı. 

Asif ayaqqabılarını cütlədi. 

Pristav kəndliləri bir yerə cəmlədi. 

IV) Zərfdən düzələnlər-Azərbaycan dilində -la, -lə şəkilçisi vasitəsilə zərfdən çox azmiqdarda fel düzəlir . 

Zaur yavaş-yavaş Təhminəyə sarı irəlilədi. 

Təhminə Spartakla Zaurun savaşdığını görüb onları araladı . 
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V)Təqlidi və vokativ sözlərdən düzələnlər: 

Gəl-gəl deyə hicrində kaman tək mələdim mən . 

VI) İlkin mənasını itirmiş, müasir dildə leksik məna daşımayan sözlərdən düzələnlər: qamarla, topala və 

s. 

Bir sıra hallarda –la/-lə şəkilçiləri ilə düzəlmiş fellər növlər üzrə -n şəkilçisini qəbul edərək dəyişir. 

Süvari “otryad” dəstə yolun sağı və solu ilə cərgələnmişdi. 

-lan/-lən şəkilçisi isim və sifətə qoşularaq əşyanın müəyyən bir əlamət, və ya keyfiyyət, hal-vəziyyət kəsb 

etməsini göstərən fellər əmələ gətirir. 

a)-lan/-lən şəkilçisi isimlərə artırılaraq onlardan işin tərzini, keyfiyyətini və nəticəsini bildirən fellər 

düzəldir: yollanmaq, dillənmək, evlənmək, səslənmək, xoruzlanmaq, şübhələnmək, canlanmaq, yellənmək, 

işıqlanmaq, boylanmaq, kədərlənmək və s. 

Dilimizin lüğət tərkibinin zənginləşməsində -laş,-ləş şəkilçisinin rolu çoxdur. Tarixən –laş, -ləş və “ş” 

ünsürlərinin birləşməsindən əmələ gəlmiş bu şəkilçi vasitəsilə hal-hazırda dilimizdə külli miqdarda fel 

düzəldir. 

Bu şəkilçi vasitəsilə müxtəlif mənalı adlardan eyni zamanda aşağıdakı müxtəlif məna xüsusiyyətlərinə 

malik təsirsiz fellər düzəlir. 

a)Bir sıra substantiv isimlərə əlavə edilərək qarşılıq mənası ifadə edən fellər düzəldir: 

O, daha şaddı, deyib-gülür, oğlanlarla zarafatlaşır, hətta mənə də mehribanlıq edirdi. 

b)Bir sıra substantiv isimlərə və bir sayına əlavə edilərək müştərək mənalı fellər düzəldir: 

Ağacın başında toplaşıb qozları dimdikləyən qarğalar maşının tırıltısından hürküb qırıldaşa-qırıldaşa 
ətrafa dağıldılar. 

M.Hüseynzadə, S.Cəfərov, Z.Tağızadə, Z.Budaqova –laş, -ləş şəkilçisini müstəqil sözdüzəldici şəkilçi 

hesab etmiş, S.Cəfərov və Z.Budaqova bu şəkilçi ilə düzələn felləri mənaca qruplaşdırmış, Z.Tağızadə və 

S.Cəfərov müstəqil –laş, -ləş ilə -la, -lə şəkilçili fellə qarşılıqlı növ bildirmək üçün artırılan –ş (-la -ş, -lə -ş ) 

ünsürünün fərqini izah etmişlər. 

Fel düzəldən –lan, -lat, -laş şəkilçiləri həmişə vahid qəbul edilmir. Bunlaradan –la,-lə şəkilçisi adlardan 

fel əmələ gətirirsə,deməli,bunlar adlardan  fel düzəldən şəkilçi olub, -n, -t, -ş ünsürü növ şəkilçisidir. –la, -lə 

şəkilçisi ayrılıqda adlardan fel düzəltmirsə, -lan, -lat, -laş adlardan fel düzəldən şəkilçidir. 

Bəzi türkoloqlar bu xüsusiyyəti nəzərə almayaraq, -lan, -lat və -laş şəkilçilərini eyniləşdirərək fel 

düzəldən şəkilçi kimi qəbul edirlər. 

Qeyd etməliyik ki, -landır,-ləndir, -laşdır, -ləşdir şəkilçiləri Azərbaycan dilində fel düzəldən müstəqil bir 

şəkilçi kimi formalaşmamışdır. Göstərilən bu formada –dır, -dir müstəqil şəkilçidir.Müəllifin verdiyi 

misallara nəzər salsaq görərik ki, həmin sözlər –dır, -dir şəkilçisi olmadan da işlənə bilir: taylaşdırmaq – 

taylaşmaq, planlaşdırmaq – planlaşmaq, yekunlaşdırmaq – yekunlaşmaq, dadlandırmaq – dadlanmaq, 

işıqlandırmaq – işıqlanmaq, nurlandırmaq – nurlanmaq, saxtalaşdırmaq – saxtalaşmaq, ideallaşdırmaq – 

ideallaşmaq və s. 

Müasir ədəbi dilimizdə adlardan fel düzəldən şəkilçilərin bəzi qeyri-məhsuldar və hətta, köklərə qarışaraq 

yox olmuş arxaik növlərinə də təsadüf edilir ki, bu şəkilçiləri bu və ya digər formada başqa türk dillərində 

görmək olur. Ona görə də etimoloji baxımdan belə şəkilçilər qeyri-məhsuldar olduğuna baxmayaraq 

əhəmiyyət kəsb edir. Qeyri – məhsuldar fel düzəldən şəkilçilərin sözyaratma kəmiyyəti bir qədər məhdud 

olsa da  , onlar ad əsalarından və fel əsaslarından fel yaradaraq mühüm bir funksiyanı yerinə yetirmişlər. 

-qır, -kir,-qur, -kür şəkilçiləri əsasən təqlidi sözlərə artırılaraq fel düzəldir, köklər müstəqilliyini 

itirdikdə sadə sözlərə çevrilir. Müasir Azərbaycan dilində -qır (müxtəlif fonetik variantlarla işlənir) şəkilçili 

ikihecalı fellərinin əksəriyyətinin kökü tarixən birhecalı olmuşdur:qışqırmaq, öskürmək, hıçqırmaq, 

fınxırmaq, fışqırmaq və s. fellər bu qəbildəndir. 

Azərbaycan dilində qeyri – məhsuldar şəkilçilərdən biri də -ı,-i,-u,-ü şəkilçisidir. Türkoloji ədəbiyyatda , 

eləcə də Azərbaycan dilçiliyində bu şəkilçi haqqında bir – birinə uyğun gəlməyən fikirlər mövcuddur. 

Türkoloqların çoxu –ı,-i,-u,-ü şəkilçisini müstəqil hesab edirlər. Müasir dilimizdə -ı, -i, -u, -ü şəkilçisi 

vasitəsilə sifət və isimdən təsirsiz fel düzəldir. Məsələn, turş-u, ac-ı, bərk-i, yer-i, çirk-i, iy-i və s. 

İsimdən düzələnlər: 

Zaur irəli yeridi , Mədinənin əlindəki zənbilləri aldı. 

Daha irəli yeridim, onların yanında müntəzir dayandım, ayrılmalarını gözlədim. (36,101) 

Sadıq  kişi  xurcunu çiynindən aşırdı, direktorun qabağına yeriyib, çoxdanın tanışı kimi əl verdi.  

Sifətdən düzələnlər: 

Eyvazın nəfəsi get –gedə təngiyirdi. 

Nəticə: Məqalədə Azərbaycan dilində adlardan fel düzəldən şəkilçilərdən  söhbət gedir. 
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1. Azərbaycan dilində fel düzəldən şəkilçilər qoşulduqları söz köklərinə görə iki qrupda birləşir: 

a)adlardan fel düzəldən şəkilçilər; 

  b)fellərdən fel düzəldən şəkilçilər. 

2. Ad və feldən fel düzəldən şəkilçilər məhsuldar və qeyri-məhsuldar olmaqla iki qrupa ayrılır. 

Addan fel düzəldən şəkilçilərə münasibətdə alimlər arasında fikir sabitliyi olduğu halda, feldən fel 

düzəldən şəkilçilərlə bağlı mülahizələr kəskin surətdə fərqlidir. 
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AZƏRBAYCAN DƏZGAH QRAFİKASINDA ƏNƏNƏ VƏ MÜASİRLİK 

Açar sözlər: ənənə, müasirlik, sənətkar, qrafika, antik, miniatür üslub 

 

Traditions and modernity in easel graphics of Azerbaijan 

Summary 

The article talks about the influence of miniature, folklore and ancient traditions on the work of graphic 

artists of Azerbaijan. The role in the formation of the national graphics of artists distinguished by their 

connection with ancient traditions such as Azim Azimzade, Alekper Rzaguliev, Maral Rahmanzade, Elmira 

Shakhtakhtinskaya, Jamil Mufidzadeh, Arif Huseynov, Arif Aleskerov, Adil Rustamov, Rasim Babayev, 

Togrul Narimanbekov, Jabbar Gasimov, Altai Gadzhiev, Baim Hajiyeva, Mirteimur Mammadov, Ismail 

Mamedov, Ashraf Geybatov, Ramiza Talibova and others. 

Key words: tradition, modernity, artist, graphics, antique, miniature style 

 

GİRİŞ 

Qrafika sənəti dünya rəsm tarixində olduğu kimi, Azərbaycan milli sənət nümunələrində də qədim 

köklərə malikdir. XIX sərlərin sonlarından başlayaraq günümüzə qədər inkişaf edən qrafika sənəti 

rəssamlarımızın yaradıcılığında ən yüksək zirvəyə çatmışdır. Azərbaycan qrafika sənətinin əsasını qoyan 

Ə.Əzimzadə müasir qrafika üslubunu müəyyən edən snətkarardan biri olmaqla yanaşı, eyni zamanda 

Azərbaycan realist qrafika sənətinin banisi kimi rəsm tarixində əbədiyaşarlıq qazanmışdır.  

Azərbaycan rəsm tarixinin səhifələrini vərəqlədikdə qrafika ustası Maral Rəhmanzadədən yan keşmək 

olmaz. Çünki məhz onun imzasını daşıyan əsərlərdə biz qadın azadılığını və qadına bu azadlığı qazandıran 

təhsil hüququndan irəli gələn qadının gücünün, əzminin şahidi oluruq.  

Qrafik təsvir sənətinin dəzgah qqrafikası nümunələri ilə müasir sənət tariximizi bəzəyən xalq rəssamı Arif 

Hüseynovun nümunələri fəlsəfi mənalandırılması ilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onun timsalında Arif 

Ələsgərov çağdaş qrafika yaradıcılığına əvəzsiz töhfələr vermişdir. Arif Ələsgərovu digərlərindən 

fərqləndirən ən mühüm cəhət isə müəllifi olduğu əsərlərində türkçülük ideyalarının təbliği olmuşdur.  

Bütünlükdə zəngin və qədim ənənlərə malik olan qrafika sənətimizin inkişafında misilsiz xidmətləri olan 

rəssamlarımızın səyləri nəticəsində dəzgah qrafika sənəti milli adət və ənənə, eyni zamanda milli dəyərlər 

prizmasından kənarda deyil, vəhdətdə təşəkkül tapmağa nail olmuşdur. Lakin hər nə qədər milli dəyərlə 

qorunub saxlansa da, bu əsərlərdə müasir dövrün üslub v texnikaları qorunub saxlanmışdır. 

 

Azərbaycan dəzgah qrafikasında ənənə və müasirlik 

Qədim tarixə malik qrafika dünya təsviri sənət tarixində, eləcə də Azərbaycanda köklü tarixə sahibdir. 

Qrafik təsvirlərin ilk nümunələri ibtidai dövrdən (mağara divarları, heyvan dəriləri və sümükləri üzərində) 

mövcud olmuşdu. Vətənimizdə qrafika sənətinin ilk nümunələrinə Qobustan, Gəmiqaya (Naxçıvan), 

Kəlbəcər və Abşeron və s. qayaüstü təsvirlərində rast gəlirik. Əcdadlarımızın həmin təsvirlərdəki cizgiləri 

onların qrafik baxışının orijinal, özünəməxsus və nəhayətsiz bədii-estetik tutuma malik olduğunu təsdiqləyir. 

Məhz milli qrafika sənətimizin XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindən günümüzədək bütün inkişafının 

əsasında qədim əcdadlarımızın bu sahəsində əldə etdikləri bədii nailiyyətlərin olduğu danılmaz həqiqətdir. 

Bu sahədə çalışan hər bir sənətkarın yaradıcılığında şahid olduğumuz keçmişin mirasını gələcəyə ötürmək 

səyləri onların yüksək qrafik mədəniyyət daşıyıcısı olmasından xəbər verir.  

Mədəniyyətimizin şöhrətini ölkə sərhədlərindən uzaqlara aparan qədim miniatür üslubu ənənələri milli 

qrafika sənəti sahəsində çalışan rəssamlarımızın yaradıcılığının əsas dəyər qaynağı olmuşdur. Zəngin 

miniatür üslubu, xalq folkloru və qədim adət-ənənələri qrafika ustalarının bədii axtarışlarına bitib-tükənməz 

mənəvi qida olmuşdur. Demək mümkündür ki, qədim ənənələr çağdaş qrafika ustalarının yaradıcılığını 

qidalandıran tükənməz bulaq olmuşdur.. Miniatür üslubunun bədii dili o qədər zəngindir ki, onun sirlərini 

hərtərəfli açmaq hələ də tam mümkün olmamışdır. Milli ruha sahib müasir sənətkarlarımız əsərlərində bu 

zərif sənət incilərini layiqincə təmsil etmişdir. Onların əsərlərində qədim ənənələrə müasirliyi hiss edilən 

münasibəti diqqətəlayiqdir.  

mailto:aynur.imanova@yandex.ru
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Zəngin miniatür üslubu, xalq folkloru və qədim adət-ənənələri qrafika ustalarının nəzərindən yayınmamış, 

araşdırılmış və dərindən mənimsənilmişdir. Onların yaradıcılığını izlədiyimizdə miniatür üslubu ənənələrinin 

müasir bədii tutumda günümüzdə də aktuallığını saxladığını görürük. Bu qədim üslubla tanış olduqdan sonra 

ona biganə qalmaq qeyri-mümkündür. “Miniatür sənəti zəngin bir ləl-cəvahirat xəzinəsidir. Oraya daxil olan 

zərgər bir də oradan çıxmaq üçün əziyyət və nigarançılıq çəkir. Və ümumiyyətlə, çıxmaq istəyirmi?” [2. 

səh.4] 

Milli-mənəvi dəyərlərə sadiqlik və Vətəninə hörmət, xalqına, milli irs və ənənələrə bağlılığı ilə seçilən 

Əzim Əzimzadə, Ələkbər Rzaquliyev, Maral Rəhmanzadə, Elmira Şahtaxtinskaya, Cəmil Müfidzadə, Arif 

Hüseynov, Arif Ələsgərov, Adil Rüstəmov, Rasim Babayev, Toğrul Nərimanbəyov, Cabbar Qasımov, Altay 

Hacıyev, Sənan Qurbanov, Vaqif Ağayev, Rasim Nəzirov, Bəyim Hacıyeva, Mirteymur Məmmədov, İsmayıl 

Məmmədov, Əşrəf Heybətov, Ramiz Talıbov və b və başqa rəssamların milli qrafika sənətimizin 

formalaşmasında rolu danılmazdır. Onların əsərlərində xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı maddi-mənəvi 

sərvətlərə diqqət və ehtiram duyulur. Qrafika ustalarının hər biri öz zəmanəsinin təhdidləri qarşısında qədim 

ənənələri əzəmətli sipərə çevirmiş, bütövlükdə xalqın dəyərlrini qorumuş, inkişaf etdirərək, günümüzə 

çağdaş ruhda daşıya bilmişdir.  

XX əsr Azərbaycanın tarixində olduqca əhəmiyyətli dövrdür. Mətbuat, maarifləndirmə və sənətkarlıq 

ocaqlarının fəaliyyətə başlaması milli-mədəni tərəqqidə vacib rol oynamışdır. Məlum olduğu kimi, 

qrafikanın da kökləri qədim dövrə gedib çıxsa da, Azərbaycanda bir sənət kimi təşəkkülünü ötən əsrin 

əvvəllərində baş vermişdir. Bəhs olunan dövrdə kitab, qəzet və jurnalların kütləvi nəşri qrafika sənətində 

çalışan rəssamların yetişməsinə böyük imkan yaratmışdı. Sənətşünas M.Nəcəfovun “Azərbaycan qrafikasının 

banisi” adlandırdığı Əzim Əzimzadə (1880, Novxanı) həmin illərdə fəaliyyət göstərmişdir. Təsviri sənət 

tarixində böyük irs qoymuş sənətkar milli qrafika sənətimizin müasir simasının formalaşmasında 

əvəzedilməz rol oynamış, Azərbaycan realist qrafikasının əsasını qoymuşdur. Belə ki, milli təsviri 

sənətimizdə öz sözünü demiş sənətkarlarımızın əksəriyyəti Ə.Əzimzadə məktəbinin yetirməsidir. Realizm 

ənənələrinə milli kolorit qatmağa müvəffəq olan sənətkar düşündürücü, həqiqətləri gün üzünə çıxaran, 

inandırıcı qrafik lövhələrlə yadda qalır. 

Ə.Əzimzadənin qrafika əsərlərində gündəlik hadisələrə qrotesk və mübaliğə ilə kəskin münasibət 

bildirirdi. Bakı şəhəri rəssamın əsas ilham qaynağı olmuşdur. Sənətkarın yaradıcılığı göstərir ki, o Bakının 

kəndlərini, sahillərini, sakinlərini və onların adət-ənənələrinin ovcunun içi kimi bilirdi. Bunu Əzim 

Əzimzadənin “Yüz tip” və “Köhnə Bakı tipləri” silsiləsində  aydın görmək olar. Geniş diapazona sahib bu 

tipajların hər birinin spesifik xüsusiyyətləri, özünəməxsus fərdi cizgiləri dəqiq, aydın və qabardılmış şəkildə 

təqdim olunmuşdur. Tarixi sənəd dəyərində olan bu əsərlər milli, ənənəvi cəhətləri ilə qrafika sənətində 

əhəmiyyətli rola malikddir. 

Qədim və köklü ənənələrə sahib mədəniyyətimiz rəssamlara geniş yaradıcılıq imkanları açır. Bu 

ənənələrin özülü əsasında yaradılan təsvirlər təkrarolunmazlığı ilə sənətsevərləri heyrətləndirir. Belə qrafika 

ustalarından biri olan Maral Rəhmanzadə milli qrafika sənətinin formalaşmasında müstəsna rolu olmuşdur. 

Xalq rəssamı M.Rəhmanzadənin yaradıcılıq irsinin yaxından tanışlıq deməyə imkan verir ki, rəssamın ərsəyə 

gətirdiyi qrafik lövhələrdə ənənə ilə müasirliyin yüksək bədii biçimdə əldə olunmasının kökündə qədim 

miniatür üslubunun estetikasının, zərifliyinin olması danılmazdır. Milliliyə, vətəninə, onun zəngin 

sərvətlərinə bağlı rəssamın yaradıcılığında qadın mövzusu mühüm yer tutur. O, bütün obrazları sevərək 

canlandırırdı. Belə ki, qadın azadlığına, onun təhsil almaq hüququna böyük önəm verən Maral Rəhmanzadə 

qadınların güclü xarakterini, mübarizə əzmini əks etdirməyə çalışırdı. Rəssamın özü bu problemi yaşamış, 

hüququ olmayan qadından təhsilli, müasir qrafika ustasına qədər çətin və uzun yol keçmişdir. Buna 

baxmayaraq, onun yaratdığı gündəlik həyatın adiliyindən uzaq lirik obrazlardır. Maral Rəhmanzadə 

linoqravür texnikasında yaratdığı bu əsərlərdə ağ və qaranın kontrastının məziyyətlərindən məharətlə istifadə 

edirdi. “Mənim bacılarım”, “Bizim qızlar”, “Üç çiçək”, “Odlar yurdunun qızları”, “Lənkəran qızlarının 

rəqsi”, “Torpağın nemətləri”, “Çay yığıcıları”, “Üzüm yığımı”, “Günəşin şüaları” və s.  kompozisiyalarına 

ornamentallıq, cizgilərin, zərif hərəkətlərin, pozaların plastikliyi xasdır.  

Onun qəhrəmanları çinar qamətli, incə belli, şux duruşlu, dayanıqlı, azad, məğrur, əqidəli, zəhməteş 

qadınlardır. Əsərlərində milliliyi qoruyub saxlayan rəssam həmçinin, qadının mənəvi keyfiyyətlərini, 

gözəlliyini, qamətinin vurğulamaq üçün onu ənənəvi milli geyimdə, ipək kəlağayıda, zinət əşyalarıyla 

yüksək bədii zövqlə təsvir edirdi. Sanki rəssam bu obrazlara öz duyğularını, hisslərini köçürürdü. 

Sənətsevərlərin heyranlığını, rəğmətini qazanmış bu tipajlarlarla rəssam ənənəvi gözəlliyin yeni ifadə 

biçiminə nail olmuşdur. Bu obrazlar milli nağıl qəhrəmanlarını xatırlatsa da gündəlik həyatda qarşılaşdığımız 

real insanlar idi. Tarix boyu ağır sınaqlardan keçmiş əməksevər, qeyrətli, ismətli qadınlar xalqımızın fəxr edə 
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bildiyi qürur abidələridir. Məlumdur ki, ağır işdən qorxmayan zəhmətkeş qadın əməyi Sovet dövrünü 

təcəssüm edən əsas simvollardan biri idi.  

Milli qrafika sənətimizdə misilsiz xidməti olan Cəmil Müfidzadənin yaradıcılığında milli mənəvi 

qaynaqlardan yüksək sənətkarlıqla faydalanmasının nəticəsində milli ənənə və müasirliyin uğurlu həllini 

görmək mümkündür O, İçərişəhərə həsr olunmuş əsərlərində qədim memarlıq nümunələrinin bənzərsiz bədii 

həllini taparaq onların yaddaqalan təqdimatını verməyə nail olub.  

“O, yaradıcılığında milli bədii qaynaqlara tapınan rəssamlardandır. Onun əski nümunələrimizə münasibəti 

səthi olmayıb, əsl yaradıcı mahiyyət daşıyır. Elə bunun sayəsində də əsərlərində milliliklə yanaşı, müasirlik 

və zaman kateqoriyası da nəzərəçarpan və duyulandır. Belə ki, rəssamın özünəməxsus təfsirində həm 

müəyyən məkanın bakirə gözəlliyi, həm də insan əli ilə dəyişən müasir görkəmi daha ecazkar görünür. 

Bəzən  adama elə gəlir ki, rəssamda haradasa tez-tez üz-üzə qaldığı naturaya qarşı inamsızlıq yaranıb və o, 

görünənlərin real-bəbii rənglərindən daha çox, təxəyyülün nəticəsi kimi təqdim etdiyi duyğulandırıcı rəng 

həllinə, süjetin düşündürücü – obrazlı təfsirinə etibar edib”. [1, səh.9] 

Müasir təsviri sənətimizin görkəmli nümayəndəsi olan Xalq rəssamı, professor Arif Hüseynovun dəzgah 

qrafikası nümunələri fəlsəfi-estetik tutumu ilə seçilir. Görkəmli rəssamın yüksək bədii-estetik dəyərə malik 

olan əsərlərində qədim milli miniatür ənənələrinin müxtəlif mərhələlərinin bədii cizgilərini özündə ehtiva 

edir. Rəssam dəzgah qrafikası sahəsində yaratdığı nümunələrdə ənənə və müasirlik probleminin bədii həllinə 

nail olmuşdur. Arif Hüseynov bütün yaradıcılığı boyu varlığı ilə bağlı olduğu xalqın maddi mədəniyyət 

nümunələrinə, adət-ənənəsinə, folklorununa bədii ayna tutmuşdur. Rəssamın əsərlərində bu qədim ənənələr 

sanki, yeni həyata qədəm qoyur. Arif Hüseynovun mənəvi xəzinəmizə, dəyərlərimizə göstərdiyi vətəndaş 

münasibətinin təzahürü olan kompozisiyalarında bu xüsusiyyətləri daha qabarıq hiss etmək mümkündür. 

Buna nümunə olaraq, “Mis qablar”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Kəndirbazlar”, “Aşıq” və s. əsərləri göstərə 

bilərik.  

Çağdaş qrafika ustalarının yaradıcılığında miniatür üslubuna, milli-bədii ənənələrə sadiqlik diqqəti cəlb 

edir. “Minatür rəssamlığına əsaslanan üslub və forma xüsusiyyətləri müasir dövrdə müəyyən səviyyədə 

rəssamlarımızın bədii yaradıcılığında müşahidə edilir. Əlbəttə, Şərq təsviri sənəti üzrə bu ənənəvi yaradıcılıq 

növünə müraciət etmək maraqlıdır və bu onun daha da təkmilləşdirilməsinə və yaşadılmasına, keçmişlə 

gələcəyin əlaqələndirilməsinə zəmin yarada bilər” [2, səh.25].  

Arif Ələsgərov milli qrafika sahəsinə hər mənada yeni nəfəs gətirən rəssamlardan biridir. Arif Ələsgərov 

əsərlərində qədim ənənələri, milli dəyərləri, türkçülük ideyalarını təbliğ edirdi.  Məlum olduğu kimi, onun 

təsvir obyekti olaraq seçdiyi insanlar müxtəlif peşə sahibləridir və bu qəhrəmanların gündəlik qayğılarının, 

istirahətlərinin, iş prosesinin, adət-ənənələrinin qorumasının potetik təqdimata ehtiyacı yoxdur. Bu əsərlərdə 

rəssamın milli-mənəvi ənənələrin tərənnümündən kənara çıxmayaraq əsas olanı təsvir etməyə çalışması 

diqqət cəlb edir.    

Sənətkarın canına, ruhuna hopmuş milli duyğular hər bir qrafik kompozisiyada öz bədii əksini tapmışdır. 

Onun bədii düşüncələrin incə və tutumlu ifadəsinin əks etdirən ofort texnikasında yaratdığı “Köhnə Bakı-

çayxana” (1981), “Qocalar-idmançılar” (1981), “Güləş” (1982), ““Musiqi alətləri emalatxanası” (1982), 

“Pinəçi” (1982), “Dulusçu” (1982), “Qəfəs” (1982), “Qədim qapılar” (1982), Pəncərə” (1986), “Gəzinti” 

(1987), “Yuxu” (1987), “Sübh açılır” (1987), “Novruz” (1989), “İçərişəhər” (1989) adlı qrafik nümunələr 

milli ruha sahibdir.  

Zəngin tarixə malik ənənələrin müasir dövrümüzə daşımaq və inkişaf etdirmək mühüm məsələlərdəndir. 

Bu qədim ənənələr Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə bəxş etdiyi qiymətli xəzinələrdəndir. Qədim 

mədəniyyət irsimiz, zərif miniatür üslubu, xalq folkloru çağdaş qrafika ustalarının bədii axtarışları üçün 

yaradıcılıq stimulu olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, fransız heykəltəraşı Aristid Mayol Təbriz miniatürlərinə 

heyranlığını hər fürsətdə qeyd edirdi. O deyirdi: “Burada bütün dünya var, hər şey canlıdır, mənalıdır, 

təsadüfi heç nə yoxdur. Bütün detallar necə də bir-birinə uyğundur və necə də səylə işlənmişdir! Belə əsərləri 

yaratmaq üçün sonsuz məhəbbət lazımdır. Burada rəng əsas olmasa da, ancaq valehedicidir! Biz qarşımızda 

düşünən insanları görürük. Bu poeziyadır. Belə şeyə baxanda ürəyində bir yüngüllük hiss edirsən. o, adamı 

sakitləşdirir, ruha aydınlıq gətirir. İncəsənətin əsl məqsədi də elə budur”. 

Nəzərdən keçirdiyimiz rəssamların yaradıcılığı deməyə imkan verir ki, dəzgah qrafika sahəsində 

Azərbaycan rəssamlıq məktəbi fərdi dəst-xəttə, maneraya malik istedadlı və peşəkar rəssamlar yetişdirmişdir. 

Milli adət-ənənələrə və dəyərlərə sadiqlik prinsipinə əsaslanan qrafika ustalarının yaradıcılığında əsasında 

formalaşan milli qrafika sənəti özünəməxsus, çağdaş “qrafik dil” əldə etmişdir. Bu baxımdan yaradıcılığında 

ənənə və müasirliyin vəhdətinin aydın qabarıq duyulduğu rəssamların kompozisiyaları dünya qrafika 

sənətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Bəhs edilən bu əsərlərdən aydın görülür ki, xalqımıza 

məxsus qədim ənənələr təsviri sənətimiz üçün mənəvi nemətdir.  
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Nəticə 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, tədqiqata cəlb etdiyimiz bütün rəssamların yaradıcılıq yoluna baxsaq 

görərik ki, dəzhag qrafika sahəsində fəaliyyət göstərən rəssamlarımızın hər biri fərdi cizgilərlə seçilsələr də, 

onların hər biri milli adət-ənənələrə sadiqlik, milli dəyərlərə bağlılıq platformasında birləşmişlər. Lakin biz 

aydən şəkildə Arif Hüseynovun yaradıcılığında gördük ki, ənənə və bədii müasirlik problemi artıq həllini 

tapmışdır.  

Bu cəhətdən Arif Ələsgərov yaradıcılığından da yan keçə bilmərik. Çünki məhz o seçdiyi peşə 

sahiblərinin timsalında qədim ənənə və milli dəyərləri müasir planda paralel şəkildə təqdim etməyə nail 

olmuşdur.  

Bütün bunlar göstərir ki, rəssamlarımız əslində qədim adət-ənənlərimizdən qidalanaraq, müasir ruhlu 

əsərlər ərsəyə gətirməyə nail olmuşlar. Buna görədri ki, həmin əsərlər Azərbaycandan kənarda da qəbul 

edilmiş və rəğbətlə qarşılanmışdır. 
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MƏKTƏB DİREKTORLARININ YARADICI LİDERLİK ÖZƏLLİKLƏRİ ÖLÇMƏ 

VASİTƏSİNİN DOĞRULUĞU VƏ ETİBARLILIĞININ TƏHLİLİ 

 

Açar sözlər: məktəb direktoru, yaradıcı liderlik, ölçmə vasitəsi, etibarlılıq, doğruluq  

 

Analysis of the validity and accuracy of the scale of the creative 

leadership qualities of school administrators 

Summary 

The purpose of this research is to check the validity and accuracy of “Scale of The Creative Leadership 

Qualities of School Administrators” by Uchar and Saghlam (2019) in case of Azerbaijan. In total, 613 

teachers have completed this survey. The “Scale” has been supported by the values (scores) acquired from 

the linguistic equivalence and correlation between Azerbaijani and Turkish versions. The research has 

concluded that there was no necessity to reevaluate the describing factor analysis, because of this fact, 

validating factor analysis has been conducted in this research. 5 points in the “Scale” has been disapproved 

and removed at the end of validating factor analysis. The validity of the internal sequence of the “Scale” has 

been calculated with the use of Cronbach Alpha coefficient. The validity ratio of the subfactors of the 

“Scale” has been calculated as 0.92 for entrepreneurship and effective communication, 0.94 for innovation 

and changes and 0.76 for variety. This research concludes that “Scale of The Creative Leadership Qualities 

of School Administrators” is valid and accurate in case of Azerbaijan. 

Key words: school administrator, creative leadership, “Scale”, validity, accuracy 

 

Giriş 

Günümüzdə rəqabətə dayanan bir sistem vardır. Bu rəqabətdə daha uğurlu olmaq və inkişaf etmək üçün 

istər şəxslər, istərsə də qurumlar qarşıya çıxan problemləri daha tez və effektiv həll edə bilməli, zamanı 

doğru idarə etməli, daha keyfiyyətli iş ortaya qoya bilməlidir. Bunun üçün bir çox keyfiyyətlərin fərdlərdə və 

qurumlarda olması vacibdir. Bu keyfiyyətlərdən biri və ən önəmlisi yaradıcılıqdır. Çünki yaradıcılıq daha 

effektiv və yaxşı qərarlar verməyi təmin edir. Yaradıcılıq istər şəxsi, istərsə də ictimai qurumda yeni və 

orijinal düşüncələrin ortaya çıxmasına, qarşıya çıxan problemlərin daha tez və effektiv həll olunmasına 

imkan verir.  

Yaradıcılıq anlayışının günümüzdə elm insanları tərəfindən aydın və dəqiq bir tərifi verilməyib. 

Bəzilərinə görə, yaradıcılıq bir proses, bəzilərinə görə isə bir nəticədir (məhsuldur). Tədqiqatçılar yaradıcılıq 

anlayışı ilə bağlı bir-birindən fərqli təriflər söyləsələr də, bu təriflərin ortaq nöqtəsi yaradıcılığın yeni və 

fərqli bir şey etmək olduğu fikridir. Craft (2003) yaradıcılığın sadəcə sənətlə bağlı olmadığını, ömür boyu 

davam edən bir qabiliyyət olduğunu, bundan əlavə, yaradıcılığı özünü ifadə etmək, zəka və xəyal gücündən 

istifadə edə bilmək olaraq ifadə etmişdir. Yaradıcılıq intuisiya yolu ilə qavramaq, qəbul etmək, sual vermək, 

analiz və sintez etmək, problemi həll etmək, tənqidi yanaşmaq, orijinal həll yolları tapmaq və bunun 

nəticəsində məlumat ortaya qoymaq kimi düşüncələri əhatə edir (İhsan, 1990, s:18). Nickerson (1999) 

yaradıcılığı insanın qarşılaşdığı problemi həll etmək və ya bunun nəticəsində yeni bir məhsul ortaya qoymaq 

bacarığı olaraq ifadə etmişdir. Bir digər tərifdə isə yaradıcılıq var olan düşüncələri olduğu kimi bir araya 

gətirmək, ya da bu düşüncələrdən indiyə kimi bilinməyən və gözlənilməz yeni fikirlər ortaya çıxarmaqdır 

(Robbins & Coulter, 2002, s: 37). 

Yaradıcı düşünən insan, təbii olaraq, normal düşünən bir insandan fərqli keyfiyyətlərə sahib olur. 

Yaradıcı düşünən şəxslər digərlərinə görə daha çevikdirlər və yeni mühitə daha tez uyğunlaşırlar, daha 

diqqətlidirlər, başqalarının dəyər verdiyi şeylərə hörmətlə yanaşırlar. Bundan əlavə, bu insanlar həssasdırlar 

və ətraflarına və digərlərinə daha tez uyğunlaşırlar. Bu insanların özgüvəni yüksəkdir və özlərindən 

əmindirlər (Carin və Sund, 1985). 

Mükəmməl bir lider olan idarəçilər yaradıcı və ağıllıdırlar və bunlardan istifadə edərək bacarıqlarını 

inkişaf etdirirlər. Böyük liderlər yaradıcı baxış bucağına sahibdirlər. Fikirlərinin yaxşı olub-olmadığını analiz 

edir, bu fikirləri doğru bir şəkildə həyata keçirirlər. Yaradıcı liderlər ümumi fayda üçün digərlərini də öz 

dəyərlərinə və fikirlərinə inandırırlar (Mahlı, 2018: 24). Yaradıcı liderlik xəyal gücünün olduğu, yenilik və 

mailto:ulvimeded@gmail.com
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dəyişiklik üçün yaradıcı fikirlərin istifadə edildiyi, qarşıya çıxan problemin tez və səmərəli bir şəkildə həll 

olunduğu, effektiv ünsiyyət vasitələrinin yaradıldığı liderlik formasıdır (Sağlam, 2020: 2).  

Harris (2009) yaradıcı liderin xüsusiyyətlərini aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdir.  

 Yaradıcı lider irəli sürdüyü prinsiplərlə təşkilat daxilində önəmli təsir gücünə malikdir, 

 Yaradıcı lider bərabər çalışdığı komanda yoldaşlarının qabiliyyət və bacarıqlarını inkişaf etdirməyə 

çalışır və onların bu qabiliyyət və bacarıqlarından maksim dərəcədə istifadə edə bilməyin yollarını axtarır,  

 Yaradıcı liderdə liderlik eqosu yoxdur, 

 Yaradıcı lider dəyişməyin və yeniliyin tərəfdarıdır, 

 Yaradıcı lider uzaqgörən biridir və gələcəkdə qarşılaşa biləcəyi problemləri əvvəlcədən bilir, 

 Yaradıcı lider yeniliklərə can atan və araşdırmaq arzusu yüksək olan biridir. 
Chernin (2003) isə yaradıcı liderlərin idarəetmə prosesində üç prinsipi mənimsədiyini qeyd edir və bu 

prinsipləri aşağıdakı şəkildə sıralayır: 

 İnsanlarda maraq oyandıra bilmək, 

 Yüksək səviyyədə keyfiyyət yaratmaq və bunu qorumaq, 

 Görülən işə bağlanmaq. 
İyirmi birinci əsrdə baş verən dəyişikliklər digər sahələrdə olduğu kimi təhsil ocaqları olan məktəblərdən 

də gözləntiləri artırır. Bu gözləntilərin qarşılana bilməsi, dəyişikliklərə uyğunlaşa bilmək, bu dəyişiklik 
zamanı qarşıya çıxan problemləri daha çevik və doğru bir şəkildə həll edə bilmək üçün yaradıcılıq vacibdir.  

Təhsildə yaradıcı liderlik sadəcə qarşıya çıxan problemin həll edilməsi deyil, problemin müəyyən 
edilməsi və yaxud yarana biləcək problemin aradan qaldırılması və təhsil alan hər kəs üçün daha yaxşı bir 
gələcək təmin etməkdir. Bundan əlavə, yaradıcı liderliyin təməlində digər insanlarla ünsiyyət qura bilmək 
dayanır. Bu liderlik resurs, fürsət və bərabər öyrənmənin baş verdiyi prosesdəki boşluqların səmərəli bir 
şəkildə doldurulmasını tələb edir. Əslində yaradıcı liderlik fərqli baxış bucaqlarını və düşüncə tərzlərini dərk 
edərək yenilikçi həll yollarını tapmaq bacarığıdır (MacBean, 2014; Almutlaq, 2018). 

Artıq müasir dövrdə şagirdlərə hər hansı məlumatları öyrətməkdən ziyadə, öyrənməyi öyrətmə vacib 
olmuşdur. Bu səbəbdən məktəblərin yeniliyə açıq olması və müəllimlərin də fərqli iş tərzlərinə uyğunlaşması 
lazımdır. Artıq məlumatın toplanılmasında və təhlil edilməsində fərqləndirici amil təhsil olacaqdır. Məktəb 
rəhbərləri bu harmoniyanı təmin etmək üçün müəllimlərin yaradıcılığını üzə çıxarmaq məcburiyyətindədir. 
Əlbəttə ki, qeyd edilənləri həyata keçirə bilmək üçün məktəb direktorlarının da yaradıcı liderlik 
qabiliyyətlərinə sahib olması mütləqdir. Bu şəkildə təhsildə yaradıcılığı ön plana çıxarmaqla ətraf mühit 
imkanlarından ən yüksək səviyyədə istifadə edilə bilər. Məktəbdə şagirdlərə sadəcə mütləq məlumatları 
deyil, bu məlumatların nə cür formalaşdığının metodlarını öyrədə bilən yaradıcı liderlər fərqli bir mühit 
yarada bilərlər.  

 
Araşdırma üsulu 

Araşdırmanın bu hissəsində tədqiqatda iştirak edən iştirakçılarının özəllikləri, iştirakçıların seçilmə üsulu, 
məlumatların toplanması üçün istifadə olunan vasitə, məlumatların toplanması, məlumatların analizi yer 
almışdır.  

 
İş qrupu  

Sorğuda iştirak edən müəllimlər, 2020-2021-ci tədris ilində respublikanın müxtəlif məktəblərində işləyən 
müəllimlərdir. Müəllimlərin 443-ü (73,8%) qadın, 157-si (26,2 %) isə kişidir. Çalışma qrupunu meydana 
gətirən müəllimlər təsadüfi yolla seçilmiş və çalışmada könüllü olaraq iştirak etmişdir.  

 
Məlumat toplama vasitəsi 

Məlumat toplama vasitəsi olaraq Uçar və Sağlan (2019) tərəfindən inkişaf etdirilən “Məktəb 
Direktorlarının Yaradıcı Liderlik Özəllikləri” Ölçmə Vasitəsi əsas alınaraq tədqiqat həyata keçirilib. Uçar və 
Sağlan  məktəb direktorlarının yaradıcı liderlik özəllikləri ölçmə vasitəsində üç alt faktor müəyyən edib. 
Bunlar: “Təşəbbüskarlıq və səmərəli ünsiyyət”, yeniliyə və dəyişməyə açıq olmaq” və “fərqlilik” 
faktorlarıdır. Cəmi 29 maddədən ibarət olan ölçmə vasitəsi 5-li Likert tipindədir. Maddələrin 
dərəcələndirməsi “Heç razı deyiləm” ilə “Tamamilə razıyam” arasında dəyişir. Tədqiqatçılar ölçmə 
vasitəsinin doğruluq və etibarlılıq çalışmasında üç alt faktorun cəmi variasiyanın 73.4 % -ni izah etdiyini 
müəyyən edib. Ölçmə vasitəsinin etibarlılığını müəyyən etmək üçün həyata keçirilən analizlər nəticəsində 
Cronbach Alpha əmsalının ölçmə vasitəsinin təşəbbüskarlıq və səmərəli ünsiyyət alt faktoru üçün 0.97, 
yeniliyə və dəyişməyə açıq olmaq üçün 0.97 və fərqlilik alt faktoru üçün  isə 0.80 olduğu görünür.  
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Fəaliyyət  
Məktəb Direktorlarının Yaradıcı Liderlik Özəllikləri Ölçmə Vasitəsinin Azərbaycan dilinə 

uyğunlaşdırılmasını həyata keçirmək üçün ilk öncə ölçmə vasitəsini inkişaf etdirən tədqiqatçılardan Rezzan 
Uçar ilə əlaqə yaradaraq ölçmə vasitəsinin Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırmaq istəyi bildirilmişdir. Yazar 
ölçmə vasitəsinin Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırıla biləcəyini e-mail vasitəsi ilə bildirmiş və ölçmə 
vasitəsinin istifadəsi üçün icazə vermişdir. İcazə alındıqdan sonra ölçmə vasitəsinin orijinal forması olan 
Türkcədən hədəf forması olan Azərbaycancaya tərcümə prosesi başlamışdır. Tədqiqatçı və Türkcə dil 
mütəxəssisi bir-birindən xəbərsiz şəkildə ölçmə vasitəsinin maddələrini Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş və 
daha sonra bir araya gələrək tərcümələrini qarşılaşdırmışdırlar, hər maddə üçün Azərbaycan dilində vahid bir 
ifadə əldə edilmişdir. Daha sonra qiymətləndirmə forması hazırlanaraq ölçmə vasitəsinin Türkcə orijinal 
maddələri sol tərəfə Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş maddələr isə sağ tərəfə yazılmışdır. Ayrıca olaraq da 
lazımi görülən vəziyyətlərdə; maddənin dəyişdirilməsi, düzəldilməsi və ya çıxarılması ilə bağlı görüş və 
təklifləri yazacaqları açıqlama bölümü də əlavə edilmişdir. Daha sonra idarəetmə sahəsində müəllimlərlə 
əlaqə yaradaraq ölçmə vasitəsinin orijinal maddələri və Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş ifadələrin 
oxunub, tərcümə olunan maddələrin orijinal maddələrlə məna və məzmun baxımından nə qədər uyğunluq 
təşkil etdiyi haqqında qiymətləndirmə aparmaları istənilmişdir. Dəyərləndirmə anketi idarəçi müəllimlər 
tərəfindən bir-birindən xəbərsiz doldurulmuş, maddələrlə bağlı düzəlişlər də qəbul edilmişdir. İdarəçi 
müəllimlərin görüşləri diqqətə alınaraq, Azərbaycan dilinə tərcümə olunan maddələrdə lazımi düzəlişlər 
edilmişdir. Düzəlişlər sözlərin daha uyğun sinonimləri ilə əvəz edilməsi kimi xırda dəyişikliklərdən ibarətdir. 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş forma; maddə sayı, maddə sırası və dərəcələndirmə kimi nöqtələr 
baxımından orjinal formdakı nizamı qorunmuşdur. Daha sonrakı mərhələdə Azərbaycan dili mütəxəssisləri 
ölçmə vasitəsində yer alan  hər bir maddəni qrammatik və leksik baxımdan yoxlamışdır. Azərbaycan dilində 
anket forması ən son şəklini aldıqdan sonra, türk dili mütəxəssisi tərəfindən Azərbaycan dilində maddələr 
yenidən türk dilinə tərcümə edilmişdir. Orjinal maddələr və Azərbaycan dilindən geri - Türk dilinə tərcümə 
edilmiş maddələr yan-yana gətirilərək, oxşarlıqları tədqiqatçı və iki müstəqil dil mütəxəssisi tərəfindən 
yoxlanılmış və yüksək səviyyədə oxşarlıq müəyyən edilmişdir. Beləliklə, ölçmə vasitəsinin dil uyğunluğu 
çalışması başa çatdırılmışdır. 

 
Quruluşun uyğunluğu 

Məktəb direktorlarının yaradıcı liderlik özəllikləri ölçmə vasitəsinin faktor quruluşunun xüsusiyyətlərini 
müəyyən etmək məqsədi ilə Uçar və Sağlan (2019) tərəfindən həyata keçirilən izahedici faktor analizi 
araşdırılmışdır. Həyata keçirilən araşdırmalar nəticəsində ölçmə vasitəsinin yenidən izahedici faktor 
analizinin edilməməsinə qərar verilmişdir. Elmi ədəbiyyat araşdırılarkən ölçmə vasitəsinin uyğunlaşdırılma 
çalışmasında təkrar izahedici faktor analizinin edilməsinə ehtiyac olmadığı qeyd edilir. Uçar və Sağlan 
(2019) tərəfindən əldə edilən quruluşun nümunələr haqqında məlumatlara uyğunlaşıb-uyğunlaşmadığını 
anlamaq məqsədilə təsdiqləyici faktor analizi nəticələrindən istifadə edilmişdir. Təsdiqləyici faktor analizi 
nəticəsində aşağıdakı model əldə edilib. 
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Əldə olunan modeldən də göründüyü kimi, daha yaxşı  uyğun dəyərlər əldə etmək məqsədi ilə 5 maddə 

(m6, m13, m14, m15 və m26) ölçmə vasitəsindən çıxarılıb. Yerdə qalan 24 maddə üçün təsdiqləyici faktor 

analizi edilmişdir. 

 

Sd χ² /sd CFI GFI AGFI RMSEA NNFI 

613 3.195 .949 .901 .877 .060 .928 

 

Üç alt faktoru olan Məktəb Direktorlarının Yaradıcı Liderlik Özəllikləri Ölçmə Vasitəsi üçün həyata 

keçirilən təsdiqləyici faktor analizindən əldə olunan  dəyərlərə nəzər saldıqda x²/sd = 3.195; GFI (Goodness 

of Fit İndex)=.901; AGFI (Adjusted Goodness of Fit İndex)=.877; NFI=.928; CFI (Comperative Fit İndex) = 

.949; RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)=.060 şəklində olduğu görünür. Ümumilikdə bu 

dəyərlərin müvafiq uyğunluq səviyyəsində olduqları deyilə bilər (Şimşek, 2007; Sümer, 2000; Schermelleh 

Mooseburger ve Müller, 2003; Kline, 2011; Bayram, 2013). Hesablanan bəzi modifikasiya dəyərlərinə 

baxıldığında (m1-m2; m1-m4; m10-m11; m16-m17; m17-m18; m20-m21; m22-m23; m27-m28) xəta 

kovariasiyaları arasında korrelyasiya olduğu müəyyən edilmişdir. 

 

Etibarlılıq 

Təsdiqləyici faktor analizi sonrası çıxarılan maddələrdən sonra ölçmə vasitəsinin daxili ardıcıllığı ilə 

bağlı etibarlılığı Cronbach Alfa əmsalı ilə hesablanmışdır. Bu dəyərlər “təşəbbüskarlıq və səmərəli ünsiyyət” 

alt faktoru üçün 0.92, “yeniliyə və dəyişikliyə açıq olmaq” alt faktoru üçün 0.94 və “fərqlilik” alt faktoru 

üçün 0.76 olaraq müəyyən edilmişdir. 

 

Nəticə, müzakirə və təkliflər 

Bu araşdırmanın məqsədi Uçar və Sağlan (2019) tərəfindən inkişaf etdirilən Məktəb Direktorlarının 

Yaradıcı Liderlik Özəllikləri Ölçmə Vasitəsinin Azərbaycan dilində doğruluq və etibarlılığını araşdırmaqdır. 

İlk əvvəl araşdırma əsnasında ölçmə vasitəsinin orijinal formasından istifadə edə bilmək üçün ölçmə 

vasitənin yazarlarından biri olan Rezzan Uçar ilə əlaqə yaradılmış və ölçmə vasitəsinin istifadəsi üçün icazə 

alınmışdır. Daha sonra anket formasının tərcüməsi, dil ekvivalentliyi və dil uyğunluğu çalışmaları həyata 

keçirilmiş, əldə olunan Azərbaycan dilində formanın orijinal Türkcə formanı yüksək səviyyədə uyğunluğu və 

təmsil etdiyi müəyyən edilmişdir. Quruluş uyğunluğu mərhələsində faktor quruluşunun xüsusiyyətlərini 

müəyyən etmək məqsədilə izahedici faktor analizi araşdırılmış və araşdırmalar nəticəsində ölçmə vasitəsinin 

yenidən izahedici faktor analizi edilməsinə ehtiyac olmadığı müəyyən edilmişdir.  

Ölçmə vasitəsinin qurluşunun nümunələr haqqındakı məlumatlara uyğun olub-olmadığını müəyyən etmək 

məqsədilə təsdiqləyici faktor analizi nəticələrindən istifadə edilmişdir. Əldə olunan dəyərlərə baxılmış və 

daha yaxşı uyğun dəyərlər əldə etmək üçün 5 maddənin ölçmə vasitəsindən çıxarılması uyğun hesab 

edilmişdir. 29 maddədən 5 maddə ölçmə vasitəsindən çıxarılmış və 24 maddəlik forma üçün təsdiqləyici 

faktor analizi həyata keçirilmişdir. Təsdiqləyici faktor analizi həyata keçirildikdən və uyğun dəyərlər əldə 

edildikdən sonra, ölçmə vasitəsinin etibarlılığını yoxlamaq məqsədi ilə Cronbach Alpha əmsalı istifadə 

edilmişdir. Ölçmə vasitəsinin Cronbach Alpha əmsalı “təşəbbüskarlıq və səmərəli ünsiyyət” alt faktoru üçün 

0.92, “yeniliyə və dəyişikliyə açıq olmaq” alt faktoru üçün 0.94 və “fərqlilik” alt faktoru üçün 0.76 olaraq 

əldə edilmişdir. Ölçmə vasitəsinin etibarlılığı ilə bağlı əldə edilən bu dəyərlər ölçmə vasitəsinin orijinal 

formasında əldə edilən dəyərlərə çox yaxındır. 

Ümumi olaraq dəyərləndirildiyində Məktəb Direktorlarının Yaradıcı Liderlik Özəllikləri Ölçmə Vasitəsi 

Azərbaycanca formasının orta məktəblərdə müəllimlər üzərində istifadə etmək üçün doğru və etibarlı bir 

ölçmə vasitəsi olduğu müəyyən edilmişdir. Məktəblərdə müəllimlərin münasibətlərinə əsaslanaraq məktəb 

direktorlarının yaradıcı liderlik özəlliklərini müəyyən etmək üçün ölçmə vasitəsi istifadə edilə bilər. Ölçmə 

vasitəsinin 3 alt faktorundan (təşəbbüskarlıq və səmərəli ünsiyyət, yeniliyə və dəyişikliyə açıq olmaq, 

fərqlilik) əldə edilən yüksək dəyərlər direktorların yaradıcı liderlik özəlliklərini yüksək olduğunu, aşağı 

dəyərlər isə bu özəlliklərin lazımi səviyyədə olmadığının göstəricisidir. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

 

Ключевые слова: функция, уголовно-процессуальная функция, уголовное судопроизводство, 

состязательность, уголовно-процессуальная деятельность 

 

Criminal procedural functions: problematic issues in  

the definition of concepts  

Summary 

The article is devoted to the study of such a problematic issue of the domestic science of the criminal 

process as, the definition of the concept of criminal procedural functions. The author of the article analyzes 

the concepts of procedural functions available in the theory of the concept, classifying them within the 

framework of four approaches. On the basis of the analysis of each approach, the author proposes his own 

notion of criminal procedural functions and their characteristics. 

Key words: function, criminal procedural function, criminal proceeding, competitiveness, criminal 

procedure activity 

 

Введение 

Принцип состязательности, предусмотренный ст. 32 УПК АР, расширяет представление о 

функциональной характеристике уголовно-процессуальной деятельности, предусматривая, что 

«Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть 

возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо». (1) 

Как видно законодатель, используя в текстах норм основных положений УПК AP термин 

функция, ограничивается указанием лишь на их систему (количество), при этом, не стремясь внести 

ясность в само определение данного термина. 

Исторически термин «функция» имеет латинское происхождение, с латинского «Functio» означало 

— выполнение, совершение. Этимологически «функция» определяется как явление, зависящее от 

другого и изменяющееся по мере изменения этого другого явления. В философии функция это круг 

деятельности, назначение, роль в системе3. Согласно словарю синонимов, синонимами термина 

функция являются работа, назначение, обязанность. 

В учебной литературе по теории государства и права термин «функция», употребляется для 

обозначения направления воздействия права на общественные отношения (2, с. 154-155; 3, с. 167). 

Таким образом, юридическое понимание термина функция дополняется таким содержанием как 

«направление правового воздействия». Согласно словарю русского языка, термин «направление» 

определяется как линия движения, путь развития, участок фронта. 

Историческими предпосылками возникновения первых концепций о модели функциональной 

системы уголовно-процессуальной деятельности явились политические и правовые реформы второй 

половины XIX столетия. В числе которых была и реформа уголовного судопроизводства, 

завершившаяся принятием 20 ноября 1864 г. Устава уголовного судопроизводства. Одной из 

прогрессивных и демократических идей УУС 1864 г., явилось провозглашение в нём принципа 

состязательности, который нашёл своё выражение в стадии судебного разбирательства. Положения о 

состязательности были предусмотрены в ст.ст. 630-632 Главы пятой «Об условиях производства дела 

в судебных заседаниях» УУС 1864 г.5 

Представляется, что именно эти три нормы и явились источником для введения в научный оборот 

уголовно-процессуального термина функция, а спустя продолжительное время, в период развития 

советской науки и самого понятия. 

Разделяя прогрессивные идеи законотворцев своего времени И.Я.Фойницкий писал: «Подобно 

тому, как в экономической жизни смешение труда по мере развития культуры сменяется высшим в 

исторической преемственности порядком разделения труда, и в уголовном процессе с развитием 

mailto:qamidov.96@mail.ru
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государственной жизни вырабатываются особые органы для каждой процессуальной функции. Тогда, 

не переставая быть общественным, он становится состязательным» (4). 

Солидарную точку зрения на возникновение в уголовном судопроизводстве процессуальных 

функций высказал и В.К.Случевский, указав: «Для возможности полноты судебной власти, 

законодательство включило в число лиц судебного ведомства, не только судей, но и тех лиц, которые 

отправляют функции, хотя и не чисто судебного свойства, но близко к ним прикасающиеся. Таковы 

прокуратура, адвокатура, судебные следователи, судебные приставы и судебные рассыльные» (5). 

Вариативность существующих концепций об определении понятия уголовно-про-цессуальных 

функций складывается на наш взгляд, из четырёх подходов. Первый подход был предложен М.С. 

Строговичем в конструкции, которого используются такие признаки как вид и направление 

процессуальной деятельности. К числу представителей данного подхода относятся С.А.Альперт, А. 

М.Ларин, 3.3.Зинатуллин, Д.М.Берова и др. 

В рамках данного подхода уголовнопро-цессуальные функции определяются как отдельные виды, 

отдельные направления уголовно* процессуальной деятельности (6, с. 188), осуществляемые 

самостоятельными субъектами, которым закон предоставляет широкие права и полномочия на 

активное участие в уголовном судопроизводстве (7, с. 15). Виды процессуальной деятельности, в 

рамках осуществляемых процессуальных функций, различаются по особым непосредственным целям 

(8, с. 5), которые преследуют участники уголовного процесса (9, с. 412), реализующие назначение 

уголовного судопроизводства (10, с. 227). 

Второй подход к определению исследуемого понятия, особенностью которого является выведение 

в число имманентных признаков понятия не направления процессуальной деятельности, а 

фактическое положение (назначение, роль) участника уголовного судопроизводства, был разработан 

и предложен П.С.Элькинд. 

Под процессуальными функциями в рамках данного подхода, понимаются выраженные в 

направлениях уголовно-про-цессуальной деятельности специальное назначение и роль его 

участников (11, с. 54), круг деятельности участников уголовного процесса, осуществляемой в силу 

того положения, которое данный участник занимает в процессе (12, с. 23), по достижению цели и 

решению задач конкретного этапа уголовного процесса и, соответственно, уголовного процесса в 

целом (13, с. 41-42). 

Третий подход. Учитывая разработки, вышеуказанных двух подходов, С.И.Гирько предпринял 

попытку синтеза понятий и определил процессуальные функции как «непосредственно связанные с 

предназначением уголовного судопроизводства, ориентированные на разрешение задач направления 

деятельности участников процесса, содержание которых определяется специальными полномочиями, 

правами и обязанностями (процессуальным статусом) их субъектов» (14, с. 9). 

Схожую точку зрения высказали С.П.Ефимичев и П.С.Ефимичев, которые определили 

процессуальные функции как «определяемые нормами права направления, непосредственно 

раскрывающие предназначение уголовного судопроизводства, ориентированные на разрешение 

задач, стоящих перед уголовным процессом, определяющие направления деятельности участников 

процесса, обусловленные их правовым статусом» (15, с. 63). Е.Т.Рыбинская предложила следующего 

содержание «Уголовно-процессуальные функции — это не совпадающие друг с другом и не 

поглощаемые друг другом урегулированные уголовно-процессуальным законодательством, основные 

направления деятельности суда и сторон, реализуемые последними в соответствии с их ролью, 

обусловленной назначением уголовного судопроизводства» (16, с. 7). 

Четвёртый подход. В теории уголовного процесса встречаются концепции не совпадающие с 

вышеперечисленными тремя подходами в основу, которых в число базовых признаков понятия 

вкладывается взаимообусловленность (совокупность) процессуальных действий участников 

уголовного процесса. Так, В.А.Чернышев рассматривает процессуальные функции как, модель 

процессуальных действий (процессуальной деятельности) всей совокупности участвующих в 

процессе органов и лиц, осуществление которых в ходе производства по уголовному делу направлено 

на ограждение от уголовной ответственности и осуждения невиновного лица, либо обеспечение 

справедливого наказания виновного (17, с.10). Ю.И.Великосельский считает, что под 

процессуальными функциями следует понимать «определённую совокупность последовательных, 

взаимосвязанных действий субъектов уголовного процесса, которые предопределяются целями 

уголовно-процессуальной деятельности и обладают определёнными системными качествами» (18, с. 

6). 
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Анализ приведённых концепций, в рамках обозначенных нами подходов, свидетельствует о том, 

что теория уголовно-процессуальных функций, продолжает развиваться и обогащаться новым 

содержанием. Каждое определение имеет свои достоинства и недостатки, что по нашему мнению, 

является следствием незавершённости самой теории. Вместе с тем, следует отметить, что каждая из 

перечисленных концепций содержит сформировавшийся набор базовых признаков, из которых 

можно сложить основные элементы понятия. К числу таких признаков, мы относим: 

— уголовно-процессуальные функции — это направления процессуальной деятельности 

участников уголовного судопроизводства, определяющие (раскрывающие) правовой статус, 

назначение и роль каждого участника в уголовном процессе, которые осуществляют (участники); 

— совокупность последовательных, взаимосвязанных процессуальных действий, по решению 

поставленных перед ними задач, с целью достижения назначения уголовного судопроизводства. 

По мнению И.Ю.Чеботаревой, функция в уголовном процессе, это один из системообразующих 

элементов уголовного судопроизводства, определяющий направление уголовно-процессуальной 

деятельности, следование которому позволяет разрешать задачи, создавая тем самым необходимые и 

обязательные условия для достижения назначения уголовного судопроизводства (19, с. 24). 

Новизна предложенной И.Ю.Чеботаревой концепции, видится в том, что процессуальные функции 

предлагается рассматривать вне традиционного парадигмального подхода (как просто направлений 

процессуальной деятельности), а на более высоком уровне, как один из неотъемлемых 

(системообразующих) элементов суперсистемы (системы уголовного судопроизводства). 

Обоснованность такого подхода, на наш взгляд, не вызывает сомнений, по следующим основаниям. 

Уголовное судопроизводство в отечественной науке традиционно рассматривается как, 

социальная система с присущими ей субъектами, социальными связями, ролями, система 

характеризуемая стабильностью, структурой упорядоченных элементов и субординационно-

координационных отношений. Диалектическое единство элементов данной системы представляет 

собой урегулированную нормами права, целенаправленную и систематизированную по видам и 

стадиям деятельность, связанную с возбуждением, расследованием, рассмотрением и разрешением 

уголовных дел, предполагающую наличие у её участников, определённых процессуальных функций 

(20, с. 50). 

Вместе с тем по смыслу концепции, предложенной И.Ю.Чеботаревой, процессуальные функции, 

как неотъемлемый элемент целостной системы уголовного судопроизводства, указывают лишь на 

предусмотренные законом направления процессуальной деятельности, абстрагируясь от лиц их 

осуществляющих и их правового положения, т. е. участники уголовного процесса, остаются вне связи 

с направлениями деятельности, которые они осуществляют (13, с. 28). 

 

Заключение 

Следовательно в результате проведенного исследования полагаем, что уголовно-процессуальные 

функции, представляют собой, предусмотренный законом, самостоятельный и неотъемлемый 

элемент системы уголовного судопроизводства, определяющий правовое положение участника и 

указывающий направление его уголовно- процессуальной деятельности, которыми он достигает 

решение поставленных перед ним задач, способствуя достижению назначения уголовного 

судопроизводства. 

Таким образом, понятие уголовно-процессуальные функции, на наш взгляд, складывается из 

следующих признаков: 

1) процессуальная функция это предусмотренный законом, элемент системы уголовного 

судопроизводства; 

2) определяющий (элемент) правовое положение участника уголовного судопроизводства и 

указывающий направление его процессуальной деятельности; 

3) правовой статус и направление процессуальной деятельности, определяют участнику задачи, 

решением которых он способствует достижению назначения уголовного судопроизводства. 
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KAFKAS İSLAM ORDUSUNUN BAKÜ`NÜ KURTARMA YÖNÜNDE FAALİYETLERİ 
1
 

 

Anahtar Kelimeler: Kafkas İslam Ordusu, Dnesterfors, Rus Devrimi, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, 

Osmanlı Devleti  

 

Activities of The Caucasian Islamic Army to save Baku 

Summary 

In 1917, after the October and February revolutions in Russia, peoples were given "Self-determination." 

After this law, all peoples who were captured by tsarist rule began to fight for independence. Azerbaijan has 

also joined this struggle. Azerbaijan, which gained independence on May 28, 1918, needed power to 

maintain independence. This power was allowed by the Batumi Treaty, which was associated with the 

Ottoman state. Because of that, the Ottoman state undertook to send military assistance to Azerbaijan. With 

this section As a result, the Caucasian Islamic Army would come to Azerbaijan, clear region of foreign 

troops, help Azerbaijan maintain independence, and help establish an army. 

Since the need for oil increased in World War I, the state that occupied Baku would have great 

superiority. For this reason, Great Britain had an army in Azerbaijan. 

The Baku victory of the Caucasian Islamic Army is one of three victories won during the First World 

War. It further strengthened the brotherhood between the two states. For this reason, the Islamic Army of the 

Caucasus is one of the glorious pages of the history of Azerbaijan and Turkey. 

The article will assess the activities of the Caucasian Islamic Army to liberate Baku. 

Key words: Caucasian Islamic Army, Dniesterforce, Russian Revolution, Azerbaijan Democratıc Republic, 

Ottoman State 

 

Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan`a gelmesi ve Nuri paşanın önderliğinde Gence`den Bakü`ye 

gelmesi, çeşitli şehirlerin kurtarılması ve 15 Eylül`de yoğun çatışmalar sonucunda Bakü`nün kurtarılması 

tarihi olaydır. Kıymetbilen Azerbaycan halkı bunu hiçbir zaman unutmayacak, şehitlerin hatırasını her 

zaman kalbinde yaşadacaktır. 

 

İlham Aliyev 

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  

 

Giriş 

20. yüzyıl Rusya tarihini incelendiğinde, en önemli olaylardan biri Bolşevik devrimidir. Bitmeyen 

savaşlar, halk arasında büyüyen açlık vb. etkenler insanların itirazına sebep oluyordu. Bu etkenler 

bolşeviklerin faaliyetini daha genişletti. 27 Şubat 1917 senesinde Rusya imparatorluğunun başkenti 

Petograd`ta zafer ile sonuçlanan devrim sonrasında II. Nikolay tahttan indirildi. Bununla da uzun zaman 

hakimiyette olan Romanov`lar hanedanlığının hükumranlığı son buldu. Bolşevik devrimi sadece Rusya`yı 

değil, dünyanın da düzenine etki ederek bir çok devletin politikasını belirledi. (25,9) Devrime Azerbaycan`da 

da tepki gösterildi. Muhammet Emin Resulzade konuyla ilgili devrim ile mahkum sınıflara hüriyyet, 

mahkum milletlere ise özerklik verileceğini bekliyordu. 

Bolşevik ihtilali müteakip, çarın hakimiyeti altındakı bütün esir milletler bağımsızlıklarını kazanmak için 

mücadeleye başlarken, Kafkasya`dakı Müslüman halk da teşkilatlanma çabası içine girmiştir. (8, 563-578) 

Rusya`da bu dönem ulusların kendi kaderlerini tayin etme haklarının verilmesi meselesi ön plana sürüldü. 

                                                           
1
 Makale Eciyez Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüde yürütülen “İngilizlerin Kafkasya Politikası ve Kafkas İslam 

Ordusuna Münasebeti (1918-1920)” tezinden yararlanarak hazırlanmıştır 

https://orcid.org/0000-0003-0594-6121
https://orcid.org/0000-0003-3457-6916
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Bütün ulusların siyasal kaderinin bağımsız şekilde kendi geleceğini tayin etme hakkını içermesi gerektiği 

belirtiliyordu. Fakat bu konuda  İngiliz tarihçi E.H.Carr'ın Bolşevik Devrimi kitabında Rusların halklara 

kendi mukeddaratını tayin etmenin sözde olduğunu belirtiyor.  

Bolşevik devriminden sonra Osmanlı devletinin Güney Kafkasya`da aktifliyi artmıştır. (22,17) 

Azerbaycan`ın bağımsızlık kazandıktan sonra ilk yaptığı anlaşmanın Osmanlı devleti ile olması tesadüfi 

değildir. 4 Haziran 1918'de Batum'da imzalanan anlaşma ile iki devlet arasında bağ daha da arttı. Anlaşmanı 

Osmanlı Hükümeti adına Adalet Bakanı, Senato Başkanı Halil Bey Menteşe ve Osmanlı Devleti Kafkasya 

Cephesi Komutanı Ferik Mehmet, Vehip Paşa, Azerbaycan Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı 

Memmedhesen Hacınski ve Milli Şura Başkanı Mehmet Emin Resulzade imzaladılar. (7, 24) Genel olarak 

11 maddeden ibaret olan anlaşmanın dördüncü maddesi Azerbaycan`ın geleceği için daha önemliydi. 

Dördüncü maddede Azerbaycan Cumhuriyeti hükumeti tarafından talep olduğu zaman, Osmanlı hükumeti 

askeri yardım edecekti. (14,44) Ayrıca, Osmanlı devleti Azerbaycan`a iki milyon lira borç verecekti. (11,13) 

Azerbaycan`da yerli halka soykırım yapılıyordu. Soykırımın amacı Azerbaycanlıların gözünü korkutmak 

ve mevcut sisteme boyun eğmelerini sağlamaktı. Ermenilerin Güney Azerbaycan`da yaptığı soykırımlar 

Osmanlı 9. Ordu Komutanlığının Hariciye Nezaretine çektiği telegrafta da yazılmıştır.
2

 15 Ordu 

Komutanlığının Harbiye Nazırlığına çektiği 5830 sayılı telgrafta Şahtahtı köyünde Ermeniler’in 

Müslümanların namus ve hayatlarına tecavüz ederek katliam yaptıkları bilidiriliyordu. (7,22) Müfrezeleri 

Zengezur, Nahçıvan, Iğdır, ve Serdarabat’ta yüzlerce köyde Müslümanları katlediyor ve Müslümanları sıfırın 

altında 40-50 derece soğukta tutarak öldürüyorlardı. (7,22) Mehmet Emin Resulzade mevcut zor durumu 

şöyle özetliyordu: “Bu zor durumda milleti kurtaracak tek çare vardı: Türkiye. Bütün ümitler Türkiye`ye 

bağlanmıştı” (1,9) 

 

Kafkas İslam Ordusunun kurulması 

Bolşevik ihtilali sonrası dünyadakı süper güçlerin odak noktası Kafkasya, esasen de Bakü olmuştur. Bakü 

ise “Bakü Sovyeti`nin” idaresi altındaydı. Yani, Bakü Bolşeviklerin elindeydi. Bolşevikler Rusya`ya Bakü 

pertolünü akıtıyordu. İngiliz generali Denstervil de kendi ordusu ile Enzeli`de saldırı için fırsat kolluyordu. 

Milli hükumetin merkezi bu sebepten Bakü`ye değil de, Gence`ye tayin edildi. Muhammet Emin 

Resulzade`nin dediği gibi, “Bakü`süz Azerbaycan, kafasız bedene benziyor” Bakü`ye girmek, düşmanlardan 

korunmak ve bağımsızlığı elde tutmak için düzenli orduya ihtiyaç vardı. Fakat, Rus hakimiyeti Türk-

Müslüman olan kesim askere almadığı için askeri tecrübe yoktu. Bu aşamada Batum anlaşmasının dördüncü 

maddesine istinaden, Azerbaycan, Osmanlı devletinden yardım istedi. Osmanlı devletinin kendisi için de zor 

durum olmasına rağmen, Azerbaycan`a yardım göndermeyi kendi üstüne aldı. Osmanlı`nın Kafkasya`ya 

gelmesi, dünyaya savaş açması demekti. 

Osmanlı`nın Kafkasya`ya ilerleyişini bilen Bakü`deki Bolşevik rejim Enzeli`de saldırı fırsatı bekleyen 

İngilizleri yardıma çağırdı. (15,5) Bunu öğrenen Osmanlı yetkilileri Gence Karargahına şu mektupu 

göndermiştir: 

“Bakü’nün bir an önce ele geçirilmesi için hücum edilmesi gerekmektedir. Çünkü Ermeni komitesi 

tarafından Enzeli’deki İngiliz birliklerinin 48 saat içinde şehre yardıma geleceği ve bunun için 7 gemi 

gönderildiğinin açıklandığı, Biçerakov ve Petrov askerlerinin de şehri savundukları, ayrıca bankalarda ve 

hükümete ait para ve kıymetli eşyanın tamamının gemilere yüklenip kaçmaya hazırlandıkları belirtiliyordu” 

(2,17) 

Osmanlı devleti, Kafkasya ve Azerbaycan ile bağlılı planların gerçekleşmesi için kurulacak askeri 

kuvvetin teşkil edilmesi 1918 senesinin ilk aylarından Enver Paşa ve ekibinin gündemindeydi. (2, 205) Ocak 

ayında kurulacak askeri birliğin teşkili, içeriği tartışılmıştı. Enver paşaya göre, her biri üç alaydan ibaret üç 

piyade kurulmalı idi. (19,51) Kurulacak olan üç tümende bir kolordusunda birleşmeli idi. Plana esasen, I ve 

II piyade tümeninin kuruluşa ile ilginecek iki subay personeli seçildi.(6,205) Subaylar gerekli talimatları 

aldıktan sonra. Azerbaycan`da kurulacak ordununun yapılandırılmasına başlamalıydı. Seçilen subaylar için 

bazı tavizler düşünülmüştü: onların rütbesi bir aşama, maaşları ise iki misli artırılacaktı.  

1918 senesinin Haziran ayında Azerbaycan`da askeri harekatın başlanmasına ilişkin karar alındı. Nuri 

(Killigil) Paşa, Kars, Ardahan, Iğdır nüfusundan oluşan toplam on iki bin kişiden müteşekkil Kafkas İslam 

Ordusu’nu kurdu. Daha sonra da destek için Filistin cephesinden getirilen 106. ve 107. piyade alayı ve 56. 

topçu alayı ile Kafkas İslam ordusu güçlendirildi ve teçhizat sağlandı. (208) 

Önce Nuri Paşa'ya Tümgeneral rütbesi, ardından Paşa rütbesi verildi. Enver Paşa Kafkasya`ya gidecek 

ordunun generali olarak, Kazım Karabekir Paşa`yı 23 Şubat tarihinde tayin etmişti. Fakat  Kazım Karabekir, 

                                                           
2
 Andranik Toros Ozanyan 1918 senesinde Azerbaycanlılara yapılan soykırımının liderlerindendir.  
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Erzurum`un kurtarılması için savaşa katıldığından Enver Paşa`dan şimdilik orada kalmasını rica etti. Trabzon 

konferansından sonra Kazım Karabekir Kafkasya`ya gitmeyi istediğinde Enver Paşa göreve Nuri Paşa`nın  

atandığını belirtti. Kafkas İslam Ordusunun kumandanı Nuri Paşa`dan önce Şahzade Farruh da seçilmişti. 

Bunu Nagıbey Şeyhzamanlı kendi hatıralarında Enver Paşa ile sohbetini şöyle yazmıştır: 

“Paşam, sizinle açık konuşmak istiyorum. Biz Kafkasya Türkleri iki kuvveye inanıyoruz. Gökte Allah, 

yerde Enver Paşa. Duyduğuma göre sizin Nuru isimli kardeşiniz vardır. Lütfen Kafkasya`ya gidecek olan 

ordunun başına Nuru Paşa`nı tayin ediniz. Paşam, ülkemiz dünyanın en zengin yerlerinden biridir. Kocaman 

dev olan Rusya`nı saldırgan yapan Bakü petrolüdür. Bu petrolun yüzde yetmişi biz Azeri Türklerinindir. 

Halk zahmetkeş ve çalışkandır. Aynı zamanda oldukca kahramandır. Bir de Paşam, sizin Kafkasyaya gidecek 

askeri kuvvete kumandan olarak tayin ettiğiniz şahzade her gece Pera Palas otelinin salonunda içki içerek 

dans ettiğini görüyorum. Kafkasya`da böyle davranışları sevmiyorlar” (21, 57) Enver Paşa ile konuşmasını 

hatıralarına aktaran Şeyhzamanlı, daha sonra askeri kuvvetin başına Nuri Paşanın seçildiğini de kaydetmiştir. 

Rüştü bey “Bakü yollarında” eserinde Kafkas İslam Ordusu içeriği hakkında şu ilginç bilgileriveriyor. 

(23,6) 

“İlk kuruluşta güney grupunun kuvvetleri şöyleydi: 4. piyade alayı (azeri
3
 alayı)”; birinci ve ikinci tabur, 

iki süvari bölüğü, Azeri süvarilerinden ibaret daha bir bölük, iki grup dağ ve Rus çöl topundan ibaret 

olmuştur. Bundan başka ordu alaylarına verilen Azerbaycan çöl topçu bölüğü öküzle taşındığı için 

otoyolundan kenara çıkamıyordu. Fakat bu hayvanlar düşmanın zırhlı otomobillerini, zırhlı trenlerini 

kaçırmakta ve toplarını susdurmakta çok faydalı oluyordu. Esasen toplar, Türkiye cebhanesini terk ederek 

Rusya`ya dönen askerlerden Azerbaycan partizanları tarafından zorla alınmıştı. Bu topların mermileri Rus 

alaylarından ganimet olarak ele geçirilmiş ve oldukça çoktu. Azerbaycan kolordusunda olan silahlar 

Rusya`da üretilmişti. Bu sebepten mermi konusunda zorluk yaşanmıyordu. Fakat Osmanlı ordusunda 

kullanılan silahlar için mermi yetmiyordu. Savaş zamanı Osmanlı ordusunu, Azerbaycan kolordusunu 

Azerbaycan hükumeti ve halkı gıdanı sağlıyordu.” (23,6) 

 

Kafkas İslam Ordusunun faaliyeti 
Kafkas İslam Ordusunun karargahı için 20 kişi subay seçildi. Mart 1918'de Nuri Paşa 25'inde Musul'a 

gitti. Musul`da 6. Ordudan 149 subay ve memur, 488 gedikli subay ve asker seçildi. Oluşturulan grup 

Azerbaycan`a gönderilecekti.   

Nuri Paşa`nın subay personeli Revandiz`den geçerek 26 Nisan tarihinde Pesva`ya, 29 Nisan tarihinde 

Savucbulag`a, 9 Mayıs`ta ise Tebriz`e vardı. Ordu Tebriz`de durakladı. Çünkü, Türk ordusu ile Ermeni 

silahlı çeteleri arasında çatışma oldu. 12 Mayıs tarihinde Savucbulaq-Terbiz-Alacüce yolu ile Tebriz`den 

haraket ederek 20 Mayıs`ta Aras ırmağına varıldı. Aynı gün Azerbaycan`ın Zengezur bölgesine girdildi. 

Ermeni silahlı çeteleri ile Azerbaycanlılar arasında çatışma olmasın diye bazı Türk subayları bölgede kaldı. 

Yüzbaşı Halil bey ve iki subay ise Nahcivan`da kontrolu ele almak için gitti. Gönderilen birlikler yerli halkın 

kendini koruması için teşkilatlanma ile ilgilenecekti.  

 Nuri Paşa Cebrayıl-Ağdam-Terter rotası ile Yevlah`a vardı. Kafkas İslam Ordusunun karargahı Şeki 

şehri düşünülse de, Gence olarak değiştirildi. Çünkü, Şeki etrafında Ermeni çeteleri daha aktifti. Ayrıca, 

Gence ulaşım yollarına daha yakındı. Gence`ye varan Nuri paşa kısa zaman içinde diğer merkezlerde 

kuvvetlerin örgütlenmesi işi ile ilgilendi.   

Nuri Paşa Azerbaycan`a varmadan önce  Azerbaycan`da gönüllü gruplar kurulmaya başlamıştı. Fakat 

kendisinin de yazdığından anlaşılıyor ki, Azerbaycanlılardan kurulmuş  kolorduda askerden daha fazla subay 

vardır.(13,289) 

Kafkas İslam Ordusu Bakü`ye varana kadar Göyçay`da, Salyan`da, Ağsu ve Kürdemir etrafında,  Şamahı 

ve Hacıgabul`da giden savaşta mücadele etmiştir. 

Denstervil`in ordusunun işgal planı Tebriz üzerinden yürüyerek kuzeyde bulunan Rus ve Ermeni birlikleri 

ile Bakü`yü kıskaç altına almaktı. Nuri Paşa ise, İngiliz planına esasen kendi planını revize etti. Iğdır 

üzerinden Nahcivan`a hareket etti. Nuri Paşa`nın amacı Rus ve Ermeni birliklerinin birleşmesine engel 

olmaktı. Fakat, İngilizlerin teçhizat ve asker sayısında Türklere baktığımız zaman üstünlük vardı. Enver 

Paşanın emri ile Irak cebhesinden Ali İhsan Paşa komutasındakı 4.Kolordu Tebrize gitti. Ali İhsan Paşa`nın 

4.Kolordu birleşerek İngilizlerin ve Ruslaın birleşmesine engel oldu ve İngilizleri Tebriz`den çıkardılar. 

General Denstervil kendi hatıralarında Türklerin çizdiği yolun iyi olmasını vurguluyor. Türklerin stratejik 

önemli konumları ele geçirmesini belirtiyor. General Lionel Denstervil`in ordusunun geri çekilmesi ile 

                                                           
3
 Rüştü Türker`in Azeriler diye bahsettiği Azerbaycanlılardır. Duensterville de Azerbaycanlılar hakkında Tatarlar diye 

bahsetmektedir. 
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Tebriz`de Kafkas İslam Ordusu kesin üstünlük sağlamış oldu. Tebriz`den sonra Türk ordusunun istikameti 

Hoy şehiri idi. 8 Haziran tarihinde Hoy şehrine inen Osmanlı ordusunu bölgeden Ermenileri çıkardı. Ordu 

Hoy`dan sonra Karabağ`a doğru ileriledi. Bakü yakınlığında Kafkas İslam Ordusu, 4.Kolordu ve Azerbaycan 

ordusu birleşti.  

 

Bakü Savaşı 

Bakü şehrinin kurtarılması için ilk ciddi adım 5 Ağustos tarihinde atıldı. Mürsel Paşanın önderliği ile Kurt 

kapısı olarak tanınan istikametten taarruz oldu. taarruz 9, 10, 13 ve 38. Türk alayının bölmeleri, 

Azerbaycan`ın iki piyade alayı, Sumgayıt birlikleri ile oldu. 5 Agustos olan savaşta Kafkas İslam Ordusu 

Sentrokaspi askeri kuvveti, Densterfors ordusu ile karşı-karşıya gelen Türk ordusu geri çekilmek zorunda 

kaldı. Geri çekilme sebebi ise, Gence`den Bakü`ye kadar uzak yoldan gelen ordunun can kaybı, yorgunluğu, 

maddi sıkıntılarıydı. 

Kafkas İslam Ordusunun komandanı Nuri Paşa ve Aliağa Şıhlınski 5 Ağustos başarısızlıklarını tartışarak, 

yeni önlemler alındı. Bakü`nu kurtarmak uğrunda giden savaşın 40. gününde, yani 14 Eylül`den 15 Eylül`e 

geçen gece Bakü düşmandan kurtarıldı. Savaş sonucunda Büyük Britanya ordusu bozguna uğrayarak kısa 

zaman sonra Bakü`nü terk etmek zorunda kalmıştır. (12,131) Son askeri operasyona önderlik eden Mürsel 

Paşa idi. Kendisi Bakü operasyonundan sonra Müsel Bakü olarak tanınmıştır. (11,13) Bakü’yü kurtarmak 

için önemli taarruz planını ise Nuri Paşa hazırlamıştır. (20,7) Bakü kurtarıldıktan sonra, Kafkas İslam Ordusu 

Bakü`nü Azerbaycan hükumeti adına kurtardığını beyan etti. (26,576)   

Azerbaycan hükumetinin rehberi Feteli Han Hoyski kendi sevincini Nuri paşaya gönderdiği telegramda 

şöyle ifade etmişti: “Kafkas İslam Ordusu kumandanı, saadetli Nuru paşa hazretlerine! Komandanız altında 

bulunan cesur Türk askerlerimiz tarafından Azerbaycan`ın başkenti olan Bakü`nün düşmandan temizlenmesi 

vesilesi ile milletim, zati-hemiyyeyi-pervezanelerinize ve dünyanın en cesue ve soylu askeri olan Türkün 

oğullarına minettar olduğumu erz etmekle ifrihar ederim” (17,4) 

18 Eylül tarihinde Kafkas İslam Ordusunun kumandanı Nuri Paşa Bakü şehrinin ahalisine yazı hazırladı. 

Bu yazıda bildiriliyordu ki, akşam saat 6`ya kadar milliyet farkı olmadan herkes silahı teslim etmelidir. 

Silahı teslim etmeyenlere karşı ölüm cezası uygulanacaktı. (16,139) 

Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan`a gelme amacını işgal olarak yazan tarihçiler de mevcuttur. 

Muhammet Emin Resulzade 15 Eylül 1919 senesinde yazdığı “Azerbaycan” isimli makalesi bu ittihamlara 

en iyi cevap ola bilir. “Osmanlı Ordusunun Azerbaycan üzerinde herhangi bir işgali söz konusun değildir. 

Çünkü Enver Paşa, Osmanlı askerinin Azerbaycan’da kalabilmesi için gereken masrafı karşılamak üzere 

Osmanlı maliyesinden ayda 50.000 lira tahsisat ayrılmasını istemiştir. Öte yandan Azerbaycan 

yönetiminden, mümkün olan en kısa sürede bir millî ordu kurmalarını rica etmiştir. İstilacı bir devlet, 

müstemlekesine kesinlikle borç para vermez ve millî ordu kurmalarını istemez. Eğer Türk Ordusu işgalci 

olsaydı, Azerbaycan hangi sebeple Merkezi Hazar Diktatörlüğü ve İngilizlerden Bakü’yü kurtarma uğrunda 

şehit olan Türk askerlerinin anısına abide yapılması için aralarında para toplamıştı?”(18) 

Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti’nin ne kendi topraklarını müdafaa etmek, ne de başka bir 

memleketi istila etmek amacına matuftur. Ordunun oluşturulma amacı ve verdiği mücadele tamamen 

Müslüman Türk olan Azerbaycanlılara yapılan soy kırımı bertaraf etmek ve Azerbaycan Türklüğünün 

istiklalini eline almasını temin etmektir. (9,43) 

 

İngiliz kaynaklarında Bakü savaşı 

Yukarıda da açıklandığı gibi, Bolşevik devrimi sonrasında büyük devletlerin odak noktası Kafkasya, 

esasen de Bakü petrolü olmuştur. Azerbaycan petrolü dünyanın en kaliteli petrollarındandır. (29) Dünya 

savaşında da petrola olan ihtiyac arttığı için Bakü`yü işgal eden devlet büyük üstünlüklere sahip olacaktı. 

İngilizler de İran`da bulunan ordusu ile Bakü`ye müdahele etmek ve petrola sahip çıkmak istiyordu. (10,4) 

İngiliz kaynaklarında Bakü müharebesi adı ile tarihe geçen savaş İngilizler ile Türklerin Bakü uğrunda 

savaşmasıdır. Bakü müharebesi Osmanlı devleti ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin zaferi ile sonuçlandı. 

1918 senesinde Azerbaycan`da bulunan İngiliz askeri birliğinin generalı L.C.Dunsterville idi. General 

kendisine emir verildiği tarihten başlayarak kaleme aldığı hatırası Türk-Ermeni ilişkisi, Transkafkasya`da 

durum, Türk-İngiliz ilişkileri açısından önemli başvuru kitabıdır. Dunsterville`nin hatıralarında Kafkas İslam 

Ordusu hakkında da geniş bilgi bulunmaktadır.  

Albay Keyworth General Dunsterville`e 26 Ağustos`ta Türk taaruzu olduğunu ve onların hedeflerine 

ulaştıklarını rapor etti. Türklerin artık ana saldırıya geçecekleri İngilizlere malumdu. İngilizler İran`dan 

takviye alabilselerdi taarruzlara karşı koyabileceklerdi. Bunu Türkler de anlamıştı. İngilizlerin takviye 

alamaması için Tebriz`den Kazvin`e ilerilediler. Böylelikle Dunsterville takviye alamadı.  
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General Dunsterville Bakü savaşı hakkında “Gemimin, Avrupa Oteli`nin ve genelde şehrin bombardımanı 

o kadar isabetliydi ki düşmanın bir kaç yüz metre ilerimizde muhabere santralının olduğuna inanasım geldi. 

Başka türlü bu denli isabet sağlanamazdı. Gerçi bölgeye ait ayrıntılı haritaları vardı ve doğrudan görüş 

olmaksızın belli bir bölgeyi bombalayabilirlerdi. Fakat bombardıman son derece bilinçli ve isabetliydi.” 

(4,236) 

General Krüger gemisi dışında her şeyin vurulduğunu da belirtiyor. Türkler İngilizlerin Avrupa ve 

Metropol otelinde saklandığı için oraya da ateş açtılar.  

Dunsterville mağlubiyyeti önceden görerek, Yüzbaşı Noel ve Albay Rawlinson`u Türklerin haberleşme 

hattına taaruz planını yaptı. Fakat general planı devreye sokamadı. 

14 Temmuz sabah 04:00`da Türkler büyük saldırıya başladı. İngilizlerin planına göre, büyükce başka 

saldırı olmadan önce kuzeyde Bicherakov`dan, güneyden ise ingilizlerden gelecek takviyeler Kafkas İslam 

Ordusunun Bakü`ye girişine engel olacaktı. Plan umulduğu gibi gitmedi. Türkler hiç bir müdahele ile 

karşılaşmadan Bakü`ye girdi. Dunsterville durumu şöyle anlattı:”Sabah saat 04:00`te demiryolu vadisi 

boyunca Kurt Kapı`sına saldıran Türkler, hattın en kuvvetli yeri olan bu bölgedeki saldırıları ile hattı elde 

tutması beklenen Bakü Bataryası`nı dağıtarak hattı muhtemelen ele geçirmişlerdi. Şimdi de şehrin hemen 

yukarısında bulunan, varoşlardan birkaç yüz yarda ve rıhtımlardan 3000 yarda uzaklıktakı tepeleri 

almışlardı. Bütün birliklerin olması beklenen bu hücuma karşı önceden uyarılmalarına rağmen tüm hattın bu 

en güçlü bölgesinin düşmanın eline bu kadar kolay geçmesi inanılır gibi değildi, ancak gerçekler bu 

doğrultudaydı. Tüm koşullar lehte iken askerlerin böyle ani bir yenilgiye uğraması üzerine artık Bakü`den 

bekleyeceğimiz pek bir şey kalmamıştı. Artık bütün mesele bozgundan kurtulup, hasar gören birliklerimizi 

tahliye edene kadar düşmana karşı dayanabilmekti” (4,268) 

Bakü savaşı hakkında Binbaşı M.H.Donohoe kendi hatıralarında bahsediyor. Binbaşı 1-13 Eylül arasında 

Balacari`nin güneybatısında genel bir Türk yığılmasından bahsediyor. 12 Eylül tarihinde firari bir Arap 

subayı Türklerin saldırısının bütün ayrıntılarını İngilizlere  vermişti. Voltchi-Vorota-Kurt Kapısı`ndan vuku 

bulacak ve bu arada Bilacari`deki birlikleri tutmak için de şaşırtma saldırısı olacağından bahseden Arap 

subayın istihbaratı doğru çıktı. 14 Eylül saat 06.00`da
4
 Kafkas İslam Ordusu belirtilen bölgelerden saldırı 

yaptı. Gergin müharebe sonrası, İngilizler mağlub oldu. İngiliz ordusu akşam saat 5:00`te Bakü`nün tahliye 

edilmesi emiri aldı. Geri çekilme akşam saat 8:00`te başladı ve son araba da gemiye yükleme noktasında 

gece saat 10:00`da vararak olaysız yürütüldü.(5,206) 

 

Mondros anlaşması ve Kafkas İslam Ordusunun Kafkasya`dan gidişi 
Birinci dünya savaşının akabinde 3 kıtaya hükmeden Osmanlı Mondors anlaşmasını imzalamak zorunda 

kalmıştır. 30 Ekim 1918 senesinde imzalanan Mondoros anlaşmasının maddelerinin gerekcesiyle, Osmanlı 

devleti Kafkasya`dan çekilmek zorundaydı. 21 Ekim tarihinde Ahmet İzzet paşa Türk ordusunu Kafkasya` 

dan çıkarılıb Brest-Litovsk barışı ile tayin edilmiş sınırın gerisine çekilmesi hakkında emir verdi. Ayrıca 

tahliye hızlı olsun diye, Kafkasya demir yolları kullanılacaktı.  Mondros barış anlaşmasının şartlarına esasen, 

askeri gemiler, demir yolları, posta-telegraf araçları İtilaf devletlerine devr edilmeli, Kafkasya, Asir, Hicaz, 

Yemen, Suriye ve İrak`ta buluna Osmanlı orduları İtilaf devletlerinin kumandanlığına teslim olmalıydı. 

Anlaşmanın on birinci maddesine esasen, Osmanlı ordusu Güney Azerbaycan`ı ve Güney Kafkasya`nı terk 

etmek zorundaydı. İtilaf devletlerinin Bakü`yü işgal ettiği zaman Osmanlı devleti itiraz etmemeliydi. Genel 

olarak, Mondros anlaşması ile, Osmanlı İtilaf devletlerine resmen teslim oldu. Osmanlı tehlikesini aradan 

kaldıran İtilaf devletleri Kafkasya`nı rahatlıkla işgal ettiler. 

Azerbaycan`da büyük sevinçle karşılanan Türk ordusu kederle yolcu ediliyordu. İnsanlar kurtarıcılarının 

gitmesini istemiyordu. Nuri Paşa karşılıklı anlaşma ile Azerbaycan Cumhuriyetinin askeri servisine geçmek 

istese de, buna itilaf devletleri izin vermedi. (24,317) 

 

Sonuç 

Kafkas İslam Ordusunun kurulma dönemi Osmanlı devleti için zor dönemlerdi. Birinci dünya savaşı 

zamanında bütün gelişmeler Osmanlı devletinin aleyhine dönüyordu. Zor duruma bakmayarak, Osmanlı 

Azerbaycan`a Batum anlaşmasının 4. maddesi gerekçesi ile yardım etmeyi üstelendi. Kurulan ordunun 

isimlendirilmesi zamanı milliyet belirtilen ifade kullanılmaması, “Kafkas İslam Ordusu” olarak seçilmesi de 

tesadüfi değildir. Birlikte gayrimüslim bulunmuyordu. Ayrıca, Osmanlı devletinin müttefiki olan Almanya 

Kafkasya`da Brest-Litovsk anlaşması ile belirlenen sınırın Doğu`suna geçmesini istemiyordu. Ayrıca 

                                                           
4
 M.H.Donohoe hatıralarında saldırı saatini 06.00 yazsa da, L.C.Dunsterville 04:00 olarak yazmıştır. 
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Almanların da Bakü üzerinde planları vardı. Dolayısı ile, Osmanlı  devletinin Azerbaycan`a yardım etmesine 

karşıydı. Büyük devletlerin dikkatini çekmemek için de bu isim seçildi.  

Kafkas İslam Ordusunun kurulma amacı, soykırıma maruz kalan insanları korumak ve Azerbaycan Halk 

Cumhuriyet`inin hayatta kalmasını sağlamaktı. 1918 senesinin Haziran ayında askeri harekatın başlanmasına 

dair karar kabul edildi. Zorlu mücadeler sonrası Mürsel Paşa önderliğinde olan birlik Bakü`yü düşmanlardan 

kurtararak, Azerbaycan Halk Cumhuriyet`inin başkenti oldu. Ordu Mondros anlaşması sonrasında 

Azerbaycan`ı terk etmek zorunda kaldı. Azerbaycan 1920 senesinde Rusya tarafından işgal edildi. 18 Ekim 

1991 senesinde ikinci kez bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, Türk şehitlerinin hatırasını sonsuzlaştırmak 

için, askerlerin kurtardığı her şehirde Türk Şehitlikleri yapıldı.Azerbaycan tarihçisi, Prof. Dr. Nesiman 

Yagublu, Türkiye`den sonra en çok Türk şehitliğinin bulunduğu ülkenin Azerbaycan olduğunu dile getirdi. 

(27) Yerli halk her sene kahraman şehitlerini yad etmek için şehitliği ziyaret ederek, unutulmalarına izin 

vermiyor. 

 

Ekler 

Ek 1. Dunsterforce ordusunun rota haritası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 2. Binagadi petrol yatakları, Bakü, Ağustos 1918 
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Ek 3. Kafkas İslam Ordusu 

 

 
 

Ek.4 Azerbaycan ve Osmanlı askerleri birlikte 
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HEYDƏR ƏLİYEV ADINA NEFT EMALI ZAVODUNUN 

MODERNLƏŞDİRMƏ TƏFƏRRÜATLARI 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, neft, emal, zavod, modernləşdirmə  

 

Read More About  The Modernization of the oil  refinery of  Heydar  Aliyev 

Summary 

The Oil Refinery of Heydar Aliyev was created in July 1953 as a new oil refining plant Baki. The 

combined atmospheric vacuum plant is the main plant at the oil refining factory and its starting capacity 

produces 6 million tons of crude oil. 

In 2010, 43,000 tons A-98, 1.18 tons of A-92 and 19,700 tons of gasoline A-80. At the same time, 600 

400t kerosene, 214,000 diesel fuels, 214,000 tons. Liquid gas, 267 500t coke and 220 600t. With this 

investigation, the history of the oil refinery and the details of modernization were considered. 21 out of 24 

types of Azerbaijani oil are processed at the Baku Oil Refinery named after Heydar Aliyev, of which 15 

types of oil products, including gasoline, aviation kerosene, diesel fuel, fuel oil, petroleum coke, etc. are 

produced. The plant fully meets the needs of the republic in oil products. In addition, 45% of oil products are 

exported to foreign countries. 

Key words: Azerbaijani, oil, recycling, factory, modernization  

 

Giriş 

Bu günə qədər, Azərbaycanın neft strategiyası çərçivəsində, əsasən 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi", 

ümumilikdə xarici neft şirkətləri ilə neft müqaviləsi imzalanmışdır. Bu paylaşılan müqavilələr üzrə nəzərdə 

tutulmuş perspektivli strukturların sayı 30. Bu müqavilələrin 15-i Xəzər sektorunun Azərbaycan sektorunu 

əhatə edir və 12-dir. Bu müqavilələrdə Azərbaycan hökumətinin tərəfdaşları dünyanın 21 ölkəsini təmsil 

edən 43 şirkətdir. Proqnoza görə, imzalanmış müqavilələr çərçivəsində karbohidrogen ehtiyatlarının 

kəşfiyyatı, inkişafına və daşınmasına ümumi investisiya töhfəsi 60 milyard ABŞ dolları olacaq. 

Neft strategiyası, neft-kimya, neft emalı sənayesi, milli iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən və subrecycles 

ilə əlaqəli müasir standartlara uyğun infrastrukturuna uyğundur. Neft emalı və emalı zavodlarında 

mütəxəssislərin böyük təcrübəsi və konkret təcrübəsi sayəsində Azərbaycan hökuməti xarici ölkələrin bu 

ərazilərinə böyük sərmayələr qoymağa başladı. Gürcüstandakı nəhəng neft terminalı, Türkiyədəki neft emalı 

zavodu bu gün Azərbaycan hökumətini təmsil edən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bu günə aiddir.  

Moldovada neft yataqlarının kəşfiyyatı və istehsalında Azərbaycanın neftçiləri və mühəndisləri cəlb olunub 

(1). 

"Əsrin müqaviləsi" ni imzaladıqdan dərhal sonra Heydər Əliyev beynəlxalq nüfuzdan bəhs edən 

Xəzərneftqaz sərgi konfransında təşkilat ənənəsini qoydu. Bu sərgi konfransının Bakıdakı illik təşkilatının 

əsas məqsədi, Xəzər bölgəsinin neft və qaz potensialının işgüzar dairələrinin diqqətini, arasındakı yeni 

işgüzar əlaqələrin yaradılmasına təkan vermək istəyi olduğunu söylədi İstehsal, istehsal, neft və qaz nəqlində 

ixtisaslaşmış şirkətlər və bu bölgələrdə ən son texnologiyaların tətbiqi. Dəyişkən həcminin təxminən bir 

milyard ton olub və qaz mənbəyi 300 milyard kubmetrdir (2).   

Azərbaycan Respublikasında, Bakı şəhərində yerləşən Heydər Əliyev neft emalı zavodu, 24 növ xam 

neftdən 21-i və 15 müxtəlif neft məhsulunu emal edir. Azərbaycanın üçüncü prezidenti Heydər Əliyevin 

adını daşıyırdı. Zavod Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR) məxsusdur və istismar 

olunur. 

Neftayırma zavodu Azərbaycan Respublikasının neft məhsullarına olan bütün tələbatını ödəyir və qalan 

45% -ni ixrac edir. 2021-ci ilədək emal gücünü ildə 7,5 milyon tonadək neftə çatdırmaq məqsədi daşıyan 

zavodda hazırda geniş modernləşmə işləri aparılır. 
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Neftayırma zavodunun modernləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsinin təfərrüatları 

 

SOCAR, Azerneftyağ Neft Emalı Zavodunun Heydər Əliyev adına neft emalı ilə birləşdirilməsi üçün 

2015-ci ilin yanvarında ləğv olunduğunu elan etdi. Neftayırma zavodunun yenidən qurulması və 

modernləşdirilməsi barədə qərar 2015-ci ilin oktyabrında qəbul edilmişdir (5). 

Modernləşdirilməsi layihəsi 2.5Mt / y 2Mt / y olan katalitik krekinq vahid gücü artacaq. Neftayırma 

zavodu da bütün məhsulları emal etmək üçün Avro 5 standartlarına cavab verir. 

Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun modernləşdirilməsi üçün təxmini sərmayə 1 milyard 

dollardır. SOCAR layihəyə ilk kredit hissəsini 2015-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Beynəlxalq Bankından 

alıb (6(. 

Neft emalı zavodunun modernləşdirilməsinə 14 obyektin quraşdırılması daxildir. Modernləşmənin birinci 

mərhələsi bitum istehsalını ildə 250.000-dən 400.000 tona qədər artıran yeni bir bitum zavodu və maye qaz 

doldurma stansiyasını əhatə etdi. 7.7 hektar ərazini əhatə edən yeni bitum zavodunun inşasına 2017-ci ildə 

başlandı. Ölkədə istifadə olunan PEN 40/60 bitum istehsal edir. 

Maye qaz doldurma stansiyasına boru kəməri və ya yol tankerləri vasitəsi ilə 180.000 ton propan-

propilen, 100.000 ton mayeləşdirilmiş qaz (LPG) və 178.000 ton butan-butilen azad edə bilən altı yükləmə 

çəni və beş vaqon daxildir. (7). 

Modernizasiyanın ikinci və üçüncü fazalarının təfərrüatları 

Modernizasiyanın ikinci mərhələsi Euro-5 dizel yanacağının istehsalını artırmaq üçün yüksək keyfiyyətli 

hidrogen tədarük etmək üçün Pressure Swing Adsorbsiya (PSA) texnologiyasından istifadə edəcəkdir. 

İstehsal gücünü ildə 7,5 milyon Mt xam neftə çatdırmaq üçün C300 paylanmış idarəetmə sistemləri ilə 

birlikdə iki PSA aqreqatı quraşdırılacaq. 

Üçüncü mərhələ neftayırma zavoduna Euro-5 standartı A-92/95/98 benzini istehsal etməyə imkan 

verəcəkdir. 

Modernləşdirmə, həmçinin nafta ayırıcı, 3mtpa-dizel hidrotəmizləyici qurğu, izomerizasiya bölməsi, 

hidrogen istehsal bölməsi, iki PSA bölməsi, C4 hidrogenləşdirmə qurğusu, MTBE bölməsi, 1,2mtpa benzinli 

kükürddən təmizləmə qurğusu, və kükürd qazma qurğusu olan turş su soyuducu Podratçılar cəlb olunur 

Axens təmin etmək üçün müqavilə layiq görülüb benzinlə desulfurisation dekabr 2015-ci ildə 

modernləşdirilməsi layihəsi üzrə vahid və dizel hydrotreater vahid. "Neftayırma zavodu hazırda 

genişləndirilmiş modernləşdirmə işləri aparır. Bu layihə 2021-ci ilin sonuna qədər mövcud altı milyon 

tondan (Mt) ildə 7,5 milyon tonadək neft hasil etməyi planlaşdırır." 

SOCAR Fugro BM 2016-cı ilin fevral ayında zavodun ərazisi və ətraf ərazilər daxilində ilkin geotexniki, 

geoloji, hidroloji, hidro-geoloji və geofiziki yeraltı su kəşfiyyatı aparmaq üçün seçilmişdir. KT-Kinetics 

Technology kükürdün təmizlənməsi üçün yeni bir qurğunun inşası üçün fevral ayında müqavilə 

bağlanmışdır. (5) 

SOCAR Foster Wheeler ittifaqı, 2016-cı ilin mart ayında rafineri modernləşdirilməsi çərçivəsində ilkin 

mühəndis dizaynı (FEED) müqaviləsinə layiq görülmüşdür. 

SOCAR-KBR ortaq təşəbbüsü (BM) 2016-cı ilin mart ayında bir layihə idarəçiliyi (PMC) müqaviləsinə 

layiq görülmüşdür. 

SOCAR, 2016-cı ildə yeni bitum zavodu üçün mühəndislik, tədarük, tikinti və idarəetmə müqaviləsini 

(EPCM) Poerner Gruppe-yə verdi. Yeni bitum zavodunun inşası Azfen tərəfindən başa çatdırıldı. 

Honeywell, sərt emissiya standartlarına cavab vermək üçün daha az çirkləndiricili daha yüksək oktan 

benzini istehsal edən texnologiyalar təmin etmək üçün həmin ay bir müqavilə imzaladı. Həm də əsas 

mühəndislik dizaynları və bir proses yeniləmə işini təmin etdi. 

ARDNŞ tərəfindən 2018-ci ilin dekabrında neft emalı zavodunun ikinci faza modernləşdirilməsi üçün 

PSA texnologiyasının təmin edilməsinə görə bir müqavilə imzalanmışdır.  

SOCAR, KBR ilə 2016-cı ilin mart ayında layihə idarəetməsi üzrə məsləhət xidmətləri göstərən ortaq bir 

işə girdi. SOCAR-KBR, mövcud zavodun yenilənməsi üçün EPC müqaviləsini 2017-ci ilin dekabrında 

Tecnicas Reunidas-a verdi (3). 

ARDNŞ-nin adına neft emalı zavodunda aparılan İnkişaf və təmir layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda, 

Avro-5 standartlarına cavab verən dizel və benzin yanacağı, 2021-2022-ci illərdə çərçivəsində aparılır. 

Zavodun istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədi daşıyır, 7,5 mlrd. Tonnes, 2024-2025-ci illərdə 

tamamlanması planlaşdırılır. Məlumata görə, hazırda 1953-cü ildə qurulan neft emalı zavodunda 

modernləşmə və təmir layihəsinin ikinci və üçüncü mərhələləri həyata keçirilir. Layihənin məqsədlərindən 

biri də Bakıda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasıdır. İstehsal prosesləri zamanı köhnə avadanlıqların 

istifadəsi zamanı ətraf mühitin bir neçə riskləri və modernləşdirmə işləri də minimum səviyyəyə qədər 

https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/moscow-oil-refinery-modernisation/
https://www.axens.net/glossary/definition-Desulfurization-33.html
https://www.hydrocarbons-technology.com/contractors/processing/
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risklərin azalmasına imkan verəcəkdir. Bu məqsədlə beynəlxalq standartlara cavab verən müasir texnologiya 

həyata keçirildiyi hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ), şirkətin Azərbaycandakı Heydər Əliyev adına 

(əvvəlki Yeni Bakı) neftayırma zavodunun modernləşdirilməsi və genişləndirilməsi üçün hazırlanan proqram 

çərçivəsində bir bitum zavodunu istismara verdi (2, s.12). 

SOCAR, illik istehsal gücünü 250.000 ton / ildən 400.000 tona qədər artıracaq bitum qurğusunun və 

mayeləşdirilmiş qaz doldurma stansiyasının 2018-ci il dekabr ayının sonunda istismara verildiyi 

bildirilmişdir. 

Bitum qurğusu enerji qənaət etmək və ərazidə ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasına töhfə verməklə yanaşı, 

stansiyanın istismar xərclərini azaltmağa kömək edəcəkdir. 

Propan-propilen və butan-butilen fraksiyaları SOCAR-ın törəmə şirkəti Azərikimya İstehsalat Birliyinin 

( OGJ Online, 9 iyun 2017 ) tərəfindən idarə olunan yaxınlıqdakı etilen və polietilen zavodunda yüksək 

keyfiyyətli xammal kimi istifadə üçün boru kəməri ilə nəql ediləcəkdir . 

Daxili tələbatı ödəmək üçün PEN 40/60 bitum istehsal edəcək olan bitum zavodunun işə salınması, 

yanacaqdoldurma məntəqəsi rafineri zavodunun mövcud avadanlıqların yenilənməsini və 14 qurğunun 

quraşdırılmasını əhatə edən üç mərhələli modernləşdirmə və yenidənqurma layihəsinin birinci mərhələsini 

tamamlayır (2). 

Bitum zavodu və yanacaqdoldurma məntəqəsinin inşası və işə salınması ilə yanaşı, Layihənin 1-ci 

mərhələsi müəyyən edilməmiş əlaqəli zavodların inşasını da əhatə etməlidir ( OGJ Online, 6 dekabr 2018 ). 

Mərhələ 1 işlərinə növbəti mərhələlər ərzində tikilməsi planlaşdırılan yeni qurğular üçün sahə hazırlığı 

işləri də daxil edilmişdir. 

2020-ci ilin sonunadək tamamlanması planlaşdırılan Mərhələ 2, Avro 5 keyfiyyətli dizel üçün istehsal, 

saxlama qurğularının inşasını və kimliyi bilinməyən blokların yenidən qurulmasını əhatə edəcəkdir. 

2021-ci ilin əvvəlində başa çatacaq 3-cü mərhələ, Avro 5 standartlarına uyğun məhsullarla A-92/95/98 

benzin zavodunun inşasını əhatə edir. 

Yenidənqurma və modernləşdirmə layihəsi başa çatdıqdan sonra Heydər Əliyev NEZ-də xam emal 

gücünü 150,600 b / d-ə çatdıracaqdır (1). 

Nəticə 
Layihənin məqsədi yeni proses vahidlərinin quraşdırılması, eləcə də emalı zavodunun istehsal gücünü ildə 

7,5 milyon tona (MMTPA), kəmiyyət və keyfiyyət tələblərinə zəmanət verməklə yanaşı, hər il 7,5 milyon 

tona yüksəlməyi hədəfləyir. 

Lazımi proses texnologiyaları KT-Kinetika texnologiyası da daxil olmaqla ən vacib təmizləyici lisenziya 

şirkətləri tərəfindən təmin ediləcəkdir. Müştəri, ARDNŞ, Bakıda yerləşən dövlət milli neft və qaz şirkətidir;  

Yuxarı, orta və aşağı axın işləri, habelə təbii qaz tədarükü və milli və beynəlxalq bazarlarda neft-kimya 

məhsullarının satışı ilə məşğuldur. Yerli məzmunun genişləndirilməsinə yönəlmiş təşəbbüslərin bir hissəsi 

olaraq, 2018-ci ilin iyun ayında, Bakıda yerli müəssisələr üçün, Azərbaycan tədarükçülərinin beynəlxalq 

səviyyədə ixtisaslaşması üçün layihədə əməkdaşlıq etməyə çağırılmışdır. 

Neft emalı zavodunun modernləşdirilməsi üç mərhələdə aparılır, birinci mərhələ istehsalına 2018-ci ilin 

dekabrında başlanılır. Hazırda davam edən ikinci mərhələnin 2020-ci ildə, sonra üçüncü mərhələnin 2021-ci 

ildə başa çatdırılması gözlənilir. 

 

References 

1. Heydar Aliyev., 2010. Speeches-speeches, statements-interviews, letters-reports, appeals, decrees, c. 

30. - Azernashr, p.372. 

2. Abdullayev RI, Mammadov DN, Ismayilov MI, Khidirov VS, 2003. “Azerneftyanajag” oil refinery in 

1953-2003 // Journal of petrochemistry and oil refining, p. 16-19. 

3. Abdullayev RI, Khidirov BS, 2003. The role of Azerneftegaz refinery in the oil refining industry of 

Azerbaijan. - Baki: Elm, 190 p. 

4. Abdullayev RI, Mammadov DN, Khidirov BS, 2007. Development of Azerbaijan oil refining 

complex // Azerbaijan oil industry, № 3, p. 58-61. 

5. Abdullayev RI, Mammadov DN, Ismayilov M.I., Khidirov VS, 2004. Ways to improve the operation 

of refineries at the Baku oil refinery // Azerbaijan oil industry, № 11, p. 44-47. 

 

Rəyçi: dos. N.Nesirli 

 

Göndərilib: 05.05.2021   Qəbul edilib: 10.05.2021  

http://socar.az/socar/en/home
https://www.ogj.com/articles/2017/06/socar-advances-baku-refinery-modernization-works.html
https://www.ogj.com/articles/2018/12/socar-lets-contract-for-baku-refinery-revamp.html


ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

109 

DOI: http://www.doi.org/10.36719/2663-4619/66/109-113 

Hilal Mehti oğlu Abbasov 
Bakı Dövlət Universiteti 

magistrant 

Abbasov.hilal.89@gmail.com 

 

İDMANDA MANUPİLYASİYANIN MÜXTƏLİF TİPLƏRİ 

 

Açar sözlər: əsas manipulyasiya, zərərli tərəflər, mövcud problemlər, idmanda qumarın leqallaşdırılması, 

idman etikası 

 

Different types of manipulation in sport 

Summary 

Athletes are not roulette chips, but sports gambling treats them as such. If the dangers of state 

sponsored sports betting are not confronted, the character of sports and youngsters’ view of them 

could be seriously threatened… just as legalizing drugs would lead to increased drug addiction, 

legalizing sports gambling would aggravate the problems associated with gambling. As a society, we 

cannot afford this result, and…legalizing sports gambling would encourage young people to participate in 

sports to win money. They would no longer love the game for the purity of the experience.  

Key words: major manipulations, harmful aspects, existing problems, legalizing sports gambling, ethics of 

sports 

 

Giriş 

İdmana pul axınının artması və onun qloballaşması son dörd onillikdə bir sıra manipulyasiyalara və 

korrupsiya təcürübələrinə gətirib çıxarmaqla bir növ idman və onun sənayesinin qondarma qaranlıq tərəfini 

yaratmağa səbəb olmuşdur. Hal-hazırda bu cür davranış bütün dünyada sadəcə idman qaydalarını və idman 

etikasını pozmaqla yanaşı idman intizamnaməllərinə şamil olunmaqla idman bütövlüyünü təhlükə altına 

qoyur. 

İdman manipulyasiyası dedikdə elə bir növ fəaliyyət başa düşülür ki, iştirak edən bir və ya bir neçə tərəfin 

şəxsi maddi faydaları üçün idman yarışlarının qəsdən təhrif etməklə arzuladığları nəticələrin əldə olunmasına 

yönədilmiş  qeyri-qanuni, qeyri-əxlaqi və ya qeyri-etik fəaliyyətdir. (Gorse and Chadwick, 2013)  

Müxtəlif idman manipulyasiları korrupsiya daxil olsa da lakin idmanda istənilən manipulyasiya 

korrupsiyaya aid edilə bilməz. Belə ki “Tour de France” motorlu velosiped birinciliyində olunan texnoloji 

manipulyasiyalara yol verilsədə həmin manipulyasiyalarda  heç birində korrupsiya  faktı yoxdur. 

Beləliklə, idmanda manipulyasiya edilməsi korrupsiyadan geniş anlayış olmaqla daha geniş sahəni əhatə 

edir. Düzdü bu hal idman disfunksiyalarından daha az geniş olsa da, bu, idmanın qəbul edilmiş açıq və ya 

gizli qaydalara uyğun olaraq fəaliyyət göstərmədiyini göstərən bütün faktiki faktlara işarə edir. Məsələn, 

"idman disfonksiyaları" bölməsində əmək haqqı, irqi, dil və gender ayrı-seçkiliyi (Andreff, 2011), yeniyetmə 

futbolçuların qadağan edilmiş beynəlxalq transferləri, idman klublarının və idman rəhbər orqanlarının zəif 

idarə edilməsi sadalansada lakin əslində onların heç biri nə idman manipulyasiyaları, nə də korrupsiya ilə 

bağlı deyil və onların mövcudluğu, etikası və bütövlüyü baxımından idmana heç bir təhlükəsi yoxdur (9, s. 

27). Nümunə olaraq simulyasiyanı göstərmək olar ki, belə hallarda rəqiblər tərəfindən qanunsuz cavab 

hərəkətlərinə təhrik və ya hakimi inandırmaq üçün edilən cəhdə aid olsada bu hal manipulyasiya arasında 

sərhəd sayılmaqla yalnız azarkeşlərin idmana olan inam və istəyini azaldmağa xidmət edir. (Preston and 

Szymanski, 2003)   

İdman manipulyasiyası bu internet dövründə idman qaydalarının aldadıcı müasir yolu olmalqa ümumi 

hüquqda iqtisadi qloballaşmanın, firavan vergi limanlarının və kölgə bankların, həmçinin aktivlərin ələ 

alınması, saxta mühasibat uçotu və maliyyə xəsisliyi əsasında strategiyaların yayılmasına xidmət edir.  

 Beləliklə, bu, nə fırıldaqçılıq, nə də idman korrupsiyası ilə məhdudlaşmır, baxmayaraq ki, korrupsiya 

kimi, qeyri-şəffaflıq tələb edir. İdman manipulyasiyaları idman qaydalarına qarşı qazanma məqsədi ilə təhrif 

olunmuş idman yarışından (dopinq, texnologiya) və ya məğlubiyyətindən (müqavilə oyunları, dələduzluq 

dərəcələri) və ya idman təhrifləri vasitəsi ilə qeyri-sabit nəticələrə (israfçılıq, vergidən yayınma, pulların 

yuyulması) nail olmaq üçün müxtəlif üsullardan ibarətdir.    

Manipulyasiyaların olunması idman qaydalarını dəfələrlə pozması nəticəsində idman etikasını və idman 

bütövlüyünü məhv edərək həmçinin tamaşaçı və sponsorların maraqlarını pozaraq son nəticədə uzunmüddətli 

perspektivdə idman sənayesi bazarının azalmasına səbəb olur. 
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2014-cü ildə qəbul edilmiş idman yarışlarının manipulyasiyası haqqında Avropa Şurasının Konvensiyası 

idman mərc operatorları və idman təşkilatları, dələduzluq və qeyri-qanuni idman dərəcələri və korrupsiya ilə 

bağlı maraqların münaqişələrinə diqqət yetirməklə idman yarışlarının manipulyasiya olunmasının təhrifini  

müəyyən edərək "özləri və ya başqaları üçün qanunsuz üstünlük əldə etmək məqsədilə yuxarıda adı çəkilən 

idman yarışının gözlənilməz xarakterinin bütün və ya bir hissəsinin aradan qaldırılması məqsədi ilə idman 

yarışının nəticəsinin və ya gedişinin düzgün dəyişdirilməməsinə yönəldilmiş qəsdən təşkilati “hərəkət və ya 

hərəkətsizlik" kimi göstərilmişdir. (5, s. 98) Bu tərif indi qeyd olunan cinayət əməllərini araşdırmaq və təqib 

etmək üçün İnterpol üçün istifadə olunan bir təlimatdır . 

 

1. İdmanda "kiçik" manipulyasiyanın anlayışı  
İdmanda ən sadə və ən geniş yayılmış manipulyasiya ötən əsrlərə aid olan ilk idman yarışları kimi 

qədimdir. Manipulyasiya idman yarışını qazanmaq və ya qalibə təklif olunan pul və ya qeyri-pul mükafatını 

ələ keçirmək məqsədi ilə bu idman növünün qaydalarını pozaraq bir növ hər kəsi aldatmaqla qeyd olunan 

nəticəyə nail olmaqdan ibarətdir. Adətən bu davranış hakimlər tərəfindən müəyyən edilir və müvafiq olaraq 

cəzalandırılır.  

Bu gün idmanda aldatma taktikası daha inkişaf etmiş olsada ona qarşı mübarizə üsullarıda 

genişlənməkdədir. Misal üçün futbol yarışlarında bəzi texnoloji yeniliklər kimi kameralar mübarizədə aşkar 

kömək edə bilər ki, həmin an üçün  video operatorlar ilə hakimlər arasında mübahisə doğuran məsələ ilə 

bağlı telefon əlaqəsi yaradılaraq həmin mübahisənin aydınlaşdırılması və daha sonra hakimlər tərəfindən 

düzgün qərarlar (cəza və s) qəbul edilməsi ilə nəticələnilə bilər. (10, s. 31) Qeyd olunan texnoloji 

yeniliklərdən istifadə olunana qədər futbolda yalnız belə halların qarşısını almaq məqsədi ilə yalnız hakim 

sayının artırılması ilə kifayətlənilsədə bu hal öz effektliyini verməmiş və yarışlarda mübahisəli hallar açıq 

qalmaqda davam etmişdir. Tez-tez idmançılar tərəfindən həyata keçirilən idman qaydalarının pozulması və 

bu pozuntulara görə təyin olunan cəzalar cinayətin iqtisadi modelinə uyğun olaraq xərclər və faydalar (Allen, 

2002) baxımından təhlil edilir. Yalnız günahkar oyunçular qanunun gözündə təkcə cinayətkar deyillər. 

Düzdü idman yarışları iki minillik tarix ərzində bu cür dələduzluq yaşasada bunun olması faktı ilə 

qəbullanmaq olmaz. Oyunlarda edilən dələduzluq faktı həmişə aşkarlanmanın diqqət mərkəzində olmalı və 

həmin dələduzluq faktını törətməyə niyyətlənmiş insanları belə əməllərdən yalnız edəcəkləri əməllərin 

nəticəsi kimi verilə biləcək cəzalar onları həmin əməllərdən çəkindirməlidir. Unutmaq lazım deyildir ki, 

idman yarışlarında edilən və davamlı olan dələduzluq faktları idman yarışlarının keçirilməsinə həmçinin 

idman etikasını öldürmək gücündə deyildir. Bunlar artıq oyunun bir hissəsinə çevrilmişdir. Bu hallara qarşı 

mübarizənin effektliyi isə idman qaydalarını, sanksiyalarını və daha uyğun mükafat sxemi (mükafat) və 

turnirin daha yaxşı bir strukturunun köməyi ilə yarışın qalibi olmaq üçün stimulları uyğunlaşdırmaq 

həmçinin həmin qalibi müəyyənləşdirmək üçün texnoloji yeniliklərdən istifadə edilməsinə əsaslanır. İdman 

yarışları texniki yeniliklər üçün sınaq meydançaları kimi istifadə olunur, çünki texnoloji manipulyasiya adi 

bir təcrübədir (Andreff, 1985). Misal üçün xizəkçi Ken Reed, 1979-cu ilin yanvar ayında  Avoriaz-Morzin də 

keçirilən xizək yarışlarında sürətli eniş ilə bağlı nəticəsi istehsal qüsuru səbəbindən uyğun olmayan kostyum 

səbəbiylə rədd edilmiş, halbu ki, istehsalçı  yenilik etməyə çalışaraq adınıda "sürətli" xizək kostyumu 

qoyduğu idman geyim geyim formasını istehsal etməklə idmançının ondan istifadəsini təmin etmişdir. 

Həmçinin 1982-ci ildə Braziliya Qran-Prisində qalib gələn Brabham və Villiamsin nəticələrinin ləğv 

edilməsi avtomobillərin starterin siqnalından dərhal sonra yola düşərək daha sürətli olmaqla qalib olmalarına  

səbəb avtomobillərin çəkisini azaldaraq yarış təşkilatçıları ilə yanaşı iştirakçıları da  aldatmaları olmuşdur. 

Bu baxımdan ən son problem velosiped yarışçılarının velosipedlərinə quraşdırılmış mikromotorların 

istifadəsidir. Şübhələr Fabian Kançellaranın 2010-cu ildə Tur de Flandr və Paris-Rubenin qələbələrindən 

sonra yaranıb. O vaxtdan bəri Beynəlxalq Velosipedçilər Birliyi maqnit tarayıcısını aşkar etmək üçün yeni 

bir üsul hazırladı. 2016-cı il qadınlar arasında velokrossa üzrə Dünya Çempionatının qalibi olan Femke Van 

Den Drisşe motorlu velosiped sürməkdə günahlandırılaraq yarışdan diskvalifikasiya olunmuşdur. Həmçinin 

2015-ci ildə keçirilən “Tour de France” yarışlarında motorlu motosiklet bəzi dağ mərhələlərində istifadə 

olunduğu müəyyən edildiyindən 2016-cı ildə Fransanın Atom Enerjisi üzrə Komissarlığının köməyi ilə uzaq 

infraqırmızı kameralar dağ mərhələlərinin bəzi strateji nöqtələrində yerləşdirilərək belə motorlu 

velosipedlərin iştirakının qarşısını almağa istiqamətlənmişdir.  

Texnoloji fırıldaqçılıq açıq-aydın idman qaydalarını pozduğu üçün cəzalandırmaqla yanaşı (motorlu 

velosiped birincilik ümumi hüquq bir cinayət deyil və velosiped yarışları xaricində bir çox insanlar 

tərəfindən istifadə baxmayaraq) fırıldaqçılıq üçün eyni alətləri ilə mübarizəni bir növ manipulyasiya edir. 

İdman manipulyasiyalarının digər kateqoriyası ədalətli oyun və idman dəyərlərini pozmaqla yanaşı, 

mühasibat uçotu, kommersiya və maliyyə əməliyyatları ilə bağlı qanunu da pozur. O vaxta qədər ki, belə 
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təcrübə idmanda qaydadan daha çox istisna olmaqla və onun üçün məsuliyyət daşıyanlar polis tərəfindən 

təqib olunur və məhkəmədə mühakimə olunurlar, onlar idmanın əsaslarına zərər vurmayan əhəmiyyətsiz (və 

ya marginal) idman manipulyasiyalarına aid edilə bilərlər. Təəssüf ki, onların sayı getdikcə artır. İdmanda 

oğurluq vasitələri saxta hesablar, saxta biletlər, saxta mühasibatlıq, saxta oyunçu alışı, gizli qonorarlar və 

qeydiyyatdan keçməmiş oyunçu agentləri ilə köçürmələr üzrə aralıq ödənişlər, ofşorar fidusiar şirkətlərin 

yaradılması və pulların limanlara köçürülməsi (Pons, 2006) deməkdir. Bəzi klublar saxta mühasibatlığa, 

saxta hesablara və gizli vəsaitlərin saxlanmasına görə məhkum edilmiş və onların sədrləri misal üçün Fransız 

futbolunda sosial imtiyazlardan sui-istifadə etmək üçün məhkum edilmişdir (as Saint-Etienne, Girondins de 

Bordeaux, RC Toulon, Olympique de Marseille və Paris-Saint-Germain Andreff, 2000). 2004-cü ildə 51 

İtalyan futbol klubunun saxta mühasibatlığına şübhələr yaranmış, 2005-ci ildə “Dyuzina” klubu vergi 

ödəmədiyi üçün aşağı diviziyaya köçürülmüş və ikisi isə Kamora ilə sıx əlaqələrinə görə (Andreff, 2006) 

sekvestrləşdirilmişdir.  

Oyunçulların transferləri (bəzi dummy var) və gizli pul köçürmələri bəzən bir klub başqa və ya vergi 

limanlarında yaşayan ulduz oyunçuların (Lüksemburq və İsveçrə kimi vergi dost ölkələrdə (kimi saxta 

müqavilələr halda Pari-Saint Germain ilə Nike və 1998-ci ildən 2005-ci ilə bəzi oyunçular) hesabına pul 

qeyri-şəffaf hərəkət üçün istifadə olunur (4, s. 27). 

Bu yaxınlarda İtaliya Futbol seriyalarının “A” və “B” klublarının 64 meneceri 2016-cı ilin yanvar ayında 

saxta mühasibatlıq və vergidən yayınma üçün Neapol Məhkəməsinə, 2015-ci ilin noyabrında isə “Zaqreb-

Dinamo"nun müdiri sağlam Zoran Mamiç vergi ödənişindən yayınma və oğurluq üçün həbs cəzasına 

məhkum edilib. 2016-cı ildə “Doyen Sports” investisiya fondu 11 milyon avro vergi limanlarına pul 

köçürmək üçün üçüncü tərəfin mülkiyyətindən istifadə etdiyi müəyyən edilmişdir. "Lucca" futbol klubundan 

məlumat sızdıqdan və Panama sənədlərinin açılmasından sonra, Lionel Messi (artıq 3,7 milyon avro cərimə 

cəzasına məhkum edilmişdir) və Cristiano Ronaldo, "Monako" kimi Dmitri Rıbalov kimi bir sıra futbol 

menecerləri və məşqçiləri (Jose Mourinho) vergidən yayınmada ittiham olunmuşlar. Bu təcrübə idmana aid 

olmasa da, cəzaya səbəb olan cinayət qanunudur. Onlar cəmiyyətdə, o cümlədən idmanda hər yerdə təqib 

olunmalı və onlara qarşı mübarizə aparılmasa, əks halda idman etikası mütləq zəifləyəcəkdir (7, s. 32). 

Bu yaxınlarda İtaliya Futbol seriyalarının a və B klublarının 64 meneceri 2016-cı ilin yanvar ayında saxta 

mühasibatlıq və vergidən yayınma üçün Neapol Məhkəməsinə, 2015-ci ilin noyabrında isə Zaqreb "Dinamo" 

nun müdiri sağlam Mamiç vergi ödənişindən yayınma və oğurluq üçün həbs cəzasına məhkum edilib. 2016-

cı ildə Doyen Sports investisiya fondu 11 milyon avro vergi limanlarına pul köçürmək üçün üçüncü tərəfin 

mülkiyyətindən istifadə etdiyindən şübhələndi. "Lucca" dan məlumat sızdıqdan və Panama sənədlərinin 

açılmasından sonra, Lionel Messi (artıq 3,7 milyon avro cərimə cəzasına məhkum edilmişdir) və Cristiano 

Ronaldo, "Monako" kimi Dmitri balıqçı kimi bir sıra futbol menecerləri və məşqçiləri (Jose Mourinho) 

vergidən yayınma ilə şübhələndi. Bu təcrübə idmana aid olmasa da, cinayət, cəza qanunudur. Onlar 

cəmiyyətdə, o cümlədən idmanda hər yerdə təqib olunmalı və mübarizə aparmalıdırlar, əks halda idman 

etikası mütləq zəiflədiləcəkdir (6, s. 33). 

 

2. Korrupsiya ilə bağlı çoxşaxəli idman manipulyasiyaları  
İdman tipologiyasında korrupsiya bəzən pul olmadan fəaliyyət göstərən kiçik korrupsiya ilə başlayır 

(barter korrupsiya) və qlobal online saxta idman mərclər mərhələsini adlamaqla idman rəhbər orqanları ilə 

xüsusi münasibətləri pozur. 

Xırda korrupsiya idman insayderləri arasında yerindəcə korrupsiyaya aid edilir. Bu iki rəqib və ya iki 

komanda arasında idman zamanı yaranan idmanda korrupsiyanın ən qədim növüdür. Bir-birinə rüşvət verir 

ki, o, onu məğlub etməyə imkan verir və ya rəqiblərin qarşısında məğlub etməyə kömək edir. Belə 

korrupsiya yerindəcə əvvəlcədən planlaşdırılmır və idman yarışının gedişində təsadüfən qələbə qazanmaq 

imkanı yarandıqda yaranır. Bu, kiminsə həyatını təhlükəyə atmadan və ya böyük sosial problem yaratmadan 

idman nəticəsini bir növ təhrif edir. Məsələn, “Tur de Frans” kimi uzun məsafələrdə velosiped yarışlarında 

bəzi hallarda mərhələnin uduşu pelotonun qarşısında başa çatmış iki yarışçı arasında baş verir, özü də bir 

yarışçı digərini (Andreff, 2015b) ələ almış olur. 

Beləliklə, qələbəyə tamamilə ehtiyac duyan “A” şərti adı ilə qeydə alınan idmançı və ya komandaya qalib 

gəlmək imkanı verir, lakin rüşvət nağd ödənilmir, daha sonra isə “B”  şərti adı ilə qeydə alınan idmançı və ya 

komanda barter korrupsiyasına qarşı gələcək matçlarda isə qəbul edilmiş bəzi planlaşdırılmış itkilərlə 

ödənilir, heç bir pul axını və ya maddi göstərici olmadığı üçün korrupsiyanı tapmaq çətindir. Bihuşedici 

metodologiya yaradıcı mövcud məlumat mənbələri istifadə etməkdən ibarətdir. (Duggan and Levitt, 2002) 

Yapon professional “Sumo” yarış mübarizələrində korrupsiya aşkar etmək üçün müəlliflər güləşçilərin 

marjda olduqları zaman matçların qeyri-mütənasib çox hissəsini qazandıqlarını, lakin köpük yəni bir növ 
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heçlik üzərində matçın atış haqqının bir hissəsinin təbiətlə gələcək bir ödəniş olduğunu düşünərək, bu rəqiblə 

növbəti görüşdə gözləniləndən daha tez-tez itirildikdə qalib gələn güləşçilərin qazanacağını göstərmişdir. 

2000-ci ildə yapon mətbuatında ikisi keçmiş olmaqla ümumilikdə 29 sumo güləşçinin korrupsiyada 

ittiham olunması, 14 güləşçinin isə oyunları saxtalaşdırmaqda ittiham olunması barədə məlumat dərc 

edilmişdir. Bu məlumatdan sonar Yaponiya monarxiyasının “Sumo Assosiasiyası” tərəfindən yarışlara təsir 

edə bilən iqtisadi cəhdlərin aradan qaldırılması, güləş təşviq strukturunun dəyişməsi və ictimai nəzarət 

səviyyəsinin artması ilə nəticələnmişdir. (8, s.11) Hər iki dəyişiklik 2003-cü ilədək saxtalaşdırılmış matçların 

sayının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına gətirib çıxardı (Dietl et al., 2010). 

Eyni ruhda, Jetter və Uoker (2017) rəqiblərdən daha yüksək dərəcələrlə qarşılaşan böyük tennis 

dəbilqəsinin qarşıdakı turnirlərinə birbaşa bacarıq “bubble” (yəni yalançı, köpük) oyunçusu ilə ünsiyyət 

qurma ehtimalı ola biləcəyini irəli sürdü. Jetter və Uoker növbəti Böyük Dəbilqə turnirinə növbəti həftə üçün 

bacarıq ərəfəsində oyunçular arasında tennis nəticələrini təhlil edərək, reytinq ballarını toplayaraq, hipotezlə 

razılaşan sübutlar tapdılar, çünki kişi turunda 5,1 faiz bal ilə oyunçular daha çox baloncuklarolmadan 

müqayisə edilən matçlara nisbətən daha çox reytinqli rəqibləri məğlub edirlər. Statistik nəticələr 2013-cü ilin 

mövsümündən daha dəqiq desək pul stimullarının artırılmasından sonra daha da güclənib. Ancaq qadın 

tennisində bu müşahidə edilmir. 

Müqayisə edilən korrupsiya davranışı ABŞ-ın basketbol kolleclərində (Balsdon et al 2007) və ya liqaya 

daxil olan yeni oyunçular üçün finiş xəttini seçmək üçün tərs sıraya əsaslanan yeni başlayanlar “Crafting” 

sistemi ilə bağlı liqalarda müşahidə olunur. Hal-hazırda, idman mövsümündə bəzi komandalar artıq 

“playoffa” çıxmaq üçün mübarizə aparırlar və onlar reytinqə enmək üçün şüurlu şəkildə oyun oynamaq və 

gözlənilmədən oyunu uduzmaq və buna görə də, finişin əks qaydada qaralama seçim mövqeyini 

yaxşılaşdırmaq üçün üstünlük verirlər. Oyunçular pul rüşvət almadan oyun atmaq məcburiyyətində qaldıqca, 

bu həm götürmə strategiyasıhəm də barter korrupsiya strategiyasıdır. (12, s. 31) 

Rəhbər orqanlara məxsus idman insayderlərinin korrupsiyaya qurşanması, məsələn, futbol üzrə Rusiya 

2018-ci il və Qətərin 2022-ci il Dünya Çempionatının, həmçinin Mundial İAAF Çinə 2015-ci il və (uğursuz) 

Qətərin 2017-ci il (London onu alıb) ayrılması ilə bağlı ehtimal və ya şübhələrini qeyd etmək olar. 2010-cu 

ildə FİFA 2022-ci il Dünya Çempionatının keçirilməsi üçün səslərini satmaqda şübhəli bilinən İcraiyyə 

Komitəsinin iki üzvünü və dələduzluqda şübhəli bilinən Qətər Prezidentini vəzifədən kənarlaşdırmışdır. 

Daha sonra FİFA-nın özü Ali işçilərinə (Blatter, Platini, Valke və s.) qarşı oğurluq haqqında araşdırma 

başlanılması ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciət etmişdir. 

Mega-idman fəaliyyətinin paylanması və ya idman rəhbər orqanlarında fəxri VIP vəzifəsinə kimsə təyin 

tez-tez empiric olaraq (Maennig, 2005) yoxlamaq çətin olmaqla yanaşı korrupsiya haqqında sürünən şayiələr 

ilə əhatə olunur. 2002-ci ildə ictimaiyyətin sərvətinə çevrilmiş sübutlara əsaslanaraq, məhkəməyə verilən 

şikayət FİFA Prezidentini FİFA-nın bəzi üzvlərinin, daha dəqiq desək, fəaliyyətdə olan Prezident 

“Conmebol” və “Caf”-ın xeyrinə vəsait ayırmaqla korrupsiya və israfçılıqda ittiham edilmişdir. 2000-ci ilin 

Sidney namizədləri Komitəsinin rəhbəri lobbiçiliyin müxtəlif şübhəli aspektlərini, o cümlədən MOK-un 

səsvermə ərəfəsində verilmiş Afrika Milli Olimpiya komitələrinə səs və ya qrant almaq üçün "agentlər" dən 

istifadə olunmasını açıq etiraf etmişir. Şeridanın 1999-cu ildə dərc etdiyi sonrakı məruzəsində müəyyən 

edilmişdir ki, “Sidney-2000” Olimpiada oyunlarının təşkilatçı şəhəri olmaq üçün “VIP-personu” ələ 

keçirmişdir. 2002-ci ilin qış oyunlarının Solt-Leyk-Sitidə bölüşdürülməsi zamanı korrupsiya pik həddə çatıb 

ki, bu, 1999-cu ildə İcraiyyə Komitəsinin altı üzvünün ixtisarına səbəb olmuş həmçinin o da müəyyən 

edilmişdir ki, idman rəhbər orqanlarının icra üzvləri və hökumət nazirləri “Tayvan-beysbol” oyunlarının 

keçirildiyi beysbol stadionunda (Lee, 2008) pul qoyuluşları qalmaqallarında iştirak etmişlər. (6, s. 21) 

 

Nəticə 

Nəticə etibarıyla, saxta onlayn mərc qloballaşma müqavilə oyunları ilə bağlı və onların potensial 

təhlükələri ilə yanaşı, bütün idman strukturu ölümcül zəhərdən müalicə ilə bağlı açıq-aydın qlobal həllər, 

reseptlər və qaydalar (Andreff, 2015c) tələb edir. 

Daha çox narahatlıq “idman mafiya” tərəfindən idmanda manipulyasiyanın pul yuyulması kimi istifadə 

olunmasıdır. Belə ki, bir növ idman landşaftı özü cinayət fəaliyyətində pulların yuyulması məqsədi ilə 

müxtəlif valyutalarında ticarət etmək üçün xüsusilə yaxşıdır. 1992-ci ildə "Olimpika-Marsel" klubuna 

verilmiş hökmdən görünür ki, komissionların beynəlxalq müraciəti, vasitəçilər tərəfindən açıq hesablarda 

nağd şəkildə depozitləşdirilmiş, saxta kreditlər üzrə hesablaşmalar hesabına yatırılan və İsveçrə banklarından 

İsveçrə franklarında çıxarılma şəklində şişirdilmiş pulların yuyulması sistemi həmin klubun iqtisadi 

fəaliyyətində aşkar edilmişdir. (Bourg, 1994). 1996-1997-ci illər üzrə məruzəsində kapitalın yuyulmasına 

qarşı Mübarizə üzrə maliyyə qrupu qeyd edib ki, saxta idman mərc oyunları da daxil olmaqla, qeyri-qanuni 
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qumar oyunları və cinayət maliyyəsi açıq şəkildə genişlənir. Bəzi ölkələrdə idmana mafioz müdaxilələr geniş 

yayılmışdır. İtaliyanın “Roslotto” velosiped komandası 1990-cı illərdə Rusiyadan kapitalın qaçırılması və 

çirkli pulların yuyulması üçün istifadə edilmişdir (Dupuis, 1998). İdman manipulyasiyaları 1997-1999-cu 

illərdə Rusiya futbolu və xokkeyində olduğu kimi, idman rəhbərlərinin öldürülməsinə səbəb ola bilər. 2000-

ci illərdə Kolumbiyada 12 futbol klubu müqavilə oyunları, qeyri-qanuni mərc oyunlar və nəticədə qətllər ilə 

nəticələnən narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə yaxından əlaqəli olmuş və nəticədə Kolumbiyanın 

birinci divizionunda iştirak on beş il ərzində oyuna 23 000-dən 5000-ə qədər tamaşaçıya düşməsinə səbəb 

olmuşdur. Bütün bunlar idmanda manipulyasıyanın necə bir bəla olmasının və bu bəlaya qarşı mübarizənin 

necə amansız aparılmalı olduğunun göstəricisidir. Əks halda  idman etikasını, idmanda dürüstlüyü və azad və 

şəffaf olmalı olan bazarın məhvinə səbəb olur. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Ключевые слова: следственные действия, психологический контакт, допрос, цель установления 

психологического контакта, характеристика сторон психологического контакта 

 

Psychological contact in producing investigative actions 

Summary 

The aim of proceeding investigative actions is obtaining information. For approaching this aim various 

tactical and tactical-psychological techniques can be used. Particular importance is given to psychological 

contact as a favorable environment for producing both certain investigative actions and criminal 

investigation as a whole. It is noteworthy that making psychological contact is considered most often in the 

frame of producing investigative actions that are verbal in nature. We believe that the problem of making 

and, what is not less important, maintaining psychological contact should be con sidered more widely and 

extended to the whole investigation of the entire criminal case. 

Key words: psychological contact, interrogation, the aim of making psychological contact, characteristics of 

the parties to the psychological contact 

 

Введение 

В статье поднимается проблема коммуникативной стороны профессиональной деятельности 

следователя. Авторы, изучая основные аспекты указанной проблемы, отметили, что значительная часть 

участников исследования оказались не в состоянии раскрыть сущностную характеристику 

психологического контакта, указав лишь на необходимость его установления с допрашиваемым лицом. В 

целом отмечено, что следователи не владеют на достаточном профессиональном уровне методикой 

индивидуального психологического воздействия на допрашиваемого. В связи с этим предложено 

дополнить соответствующие учебные программы курсом тренингов, формирующих у следователей 

указанные навыки. 

Следственные действия, особенно носящие ярко выраженный вербальный или комплексный характер, 

построены на общении, а любое общение предполагает взаимодействие участников, которое образует 

систему, называемую контактом. 

Контакт (от лат. — прикосновение) — связь, взаимодействие, согласованность каких-либо действий; 

единомыслие, единство действий лиц, групп, организаций, государств и пр. (1, с. 442). Установленный 

психологический контакт во многом определяет направленность и содержание всего хода следственного 

действия, его результаты (2, с. 67). 

Психологические особенности следственной деятельности в настоящее время подробно исследованы в 

отечественной юридической психологии. Однако все они сводились к схематическому описанию 

необходимых психических свойств. 

Отдельные компоненты профессиональной деятельности рассматривались изолированно и не всегда 

соответствовали действительной структуре деятельности. Психологические качества следователя 

выделялись механически, условно разделялись на необходимые, желательные и противопоказанные, без 

учета специфики следственной деятельности. 

Термин «психологический контакт» применяется многими авторами как в специальной литературе по 

криминалистике, так и в литературе по юридической психологии. Однако ни в той, ни в другой науке нет 

единого понимания данного термина. 

Понятие «психологический контакт», прежде всего, психологическая категория. В криминалистике 

широкое распространение она получила сравнительно недавно. Одним из первых в 1968 г. на ней 

акцентировал внимание Н.И.Порубов (3, с. 35). Наряду с психологическим контактом учеными 

используется словосочетание «установление правильных взаимоотношений между следователем и 

допрашиваемым лицом» (4, с. 382). 

Условно все определения психологического контакта можно разделить на группы: 1) психологический 

контакт — это взаимоотношения; 2) состояние общения; 3) связь между сторонами. Полагаем, что более 
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убедительной является позиция первой группы авторов, которые определяют психологический контакт 

как взаимоотношения между участниками следственного действия, т.к. взаимные отношения 

представляют собой не просто общение, а предметное общение, обусловленное целями следственного 

действия и обстоятельствами дела, где стороны имеют свой интерес, но при этом учитывают интересы 

противоположной стороны. 

Ряд ученых установление психологического контакта сводят только к тактике допроса, да и наиболее 

изучен психологический контакт именно применительно к данному следственному действию. Другие же 

(Н.И.Порубов, А.В.Дулов) распространяют его на все уголовное судопроизводство. Особый интерес 

представляет вторая точка зрения. В настоящее время именно она является наиболее обоснованной. 

Психологический контакт необходимо устанавливать при проведении любого следственного действия (а 

не ограничиваться проведением допроса). Кроме того, совершенно очевидно, что психологический 

контакт — та категория, которая должна стать неотъемлемой частью не только предварительного 

расследования, но и судебного разбирательства. 

Цель установления психологического контакта А.Г.Филиппов, Н.Г.Шурухнов, Н.П.Яблоков сводят к 

получению информации (причем, не уточняется, какой именно информации). Полагаем, что речь можно 

вести как о доказательственной информации, так и об ориентирующей (это в основном невербальная 

информация). К последней можно отнести поведенческие акты, свидетельствующие о готовности идти на 

установление доверительных, доброжелательных деловых отношений, реакция на вопросы следователя и 

т.д. 

Н.И.Порубов, Т.А.Седова, Е.Р.Россинская акцентируют внимание на том, что в результате 

установленного психологического контакта следователь получает правдивые показания. Ученые-

психологи считают, что результатом установленного психологического контакта при производстве 

следственного действия является достижение сторонами своих целей. Полагаем, что приемлемым было 

бы сформулировать цель установления психологического контакта как получение достоверной, полной 

информации по делу, необходимой для установления истины по делу. 

Нет единого взгляда на понятие «психологический контакт» и среди практических работников. 

Следователи и судьи единодушно высказывались за то, что контакт с допрашиваемым является одним из 

основных факторов, от которого зависит успешность допроса. Также респонденты утверждают 

единогласно, что установление психологического контакта наиболее ярко проявляется при производстве 

допроса и что его необходимо устанавливать в любой ситуации и всегда. Однако в понятие «контакт» 

респонденты вкладывают различный смысл. Для одних контакт — это создание благоприятной 

атмосферы допроса (40% опрошенных); для других — добровольное предоставление информации 

допрашиваемым (40%); для третьих — создание атмосферы, когда допрашиваемый проникается 

уважением к следователю (судье). Но все респонденты отрицали то, что сущность психологического 

контакта заключается в оказании давления на допрашиваемого. 

Не случайно способность устанавливать и поддерживать контакт, преодолевать психологические 

барьеры в общении большинством авторов, исследующих профессиональную деятельность следователя, 

выдвигаются на первый план. 

Так, А.Н.Васильев, рассматривая систему тактических приемов, обращает внимание на то, что «без 

психологического контакта нельзя обойтись ни в одном следственном действии». 

С ним солидарен Г.А.Зорин, указывающий на универсальность механизмов реализации 

психологического контакта, позволяющего применять его во всех следственных действиях, где имеются 

элементы общения. 

По нашему мнению, наиболее верной будет точка зрения, трактующая психологический контакт как 

характер взаимоотношений, при котором участники настроены на адекватное восприятие и передачу 

информации, позволяющую следователю, с одной стороны, оценить эмоциональное состояние и 

отношение взаимодействующего лица к обсуждаемым вопросам, с другой - оказать на него необходимое 

воздействие для реализации цели расследования. Это такой уровень взаимоотношений, при котором 

участники уголовного процесса готовы воспринимать исходящую друг от друга информацию, 

участвовать в диалоге, слушать и воспринимать доводы, аргументы, предъявляемые доказательства. 

Мы сомневаемся в теоретической корректности деления тактического рисунка психологического 

контакта по стадиям его установления, развития и закрепления. Он видится нам как целостный процесс со 

своей динамикой развития и угрозой быть нарушенным неосторожными действиями со стороны как 

следователя, так и других участников уголовного процесса. 

Взаимодействие следователя с участниками уголовного процесса: подозреваемыми, обвиняемыми, 

свидетелями, потерпевшими, адвокатами, прокурорами, экспертами, переводчиками подчиняется общим 
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законам общения как сложного многопланового процесса установления и развития контактов между 

людьми, порождаемого необходимостью совместной деятельности, включающей в себя обмен 

информацией (коммуникативный аспект) и регулирование поведения партнеров применительно к 

ситуации общения (интерактивный аспект). 

Следовательно, контакт - необходимое, но недостаточное основание для общения. Формой проявления 

и осуществления общения является отношение. Механизмами изменения взаимоотношений, достижения 

взаимопонимания является идентификация, эмпатия, рефлексия и стереотипизация. 

Дефицит диалогичности общения связан с нарастающим приоритетом информационно-

коммуникативной и регулятивной функций общения над аффективно-коммуникативной функцией, 

связанной с эмоциональной сферой человека. 

В проведенном нами исследовании большинство - 76% опрошенных следователей отметили 

психологический контакт как обязательное условие эффективного допроса. Тем не менее, значительная 

часть участников исследования оказались не в состоянии раскрыть сущностную характеристику 

психологического контакта как феномена личностного взаимодействия, тактику и динамику его 

установления, поддержания и закрепления в интересах последующего общения.  

Как в теории, так и на практике, существуют различные мнения по поводу сторон психологического 

контакта. 60% опрошенных считают, что сторонами психологического контакта выступают следователь и 

допрашиваемое лицо, т.е. установление психологического контакта необходимо лишь при проведении 

допроса. 40% респондентов считают, что психологический контакт необходимо устанавливать при 

проведении любого следственного действия, и, следовательно, сторонами в данном случае выступают 

следователь (судья) и участники процесса. Позиция второй группы респондентов представляется более 

аргументирован-й ной, т.к. психологический контакт — его установление — служит необходимой  

предпосылкой успешного проведения любого следственного действия. Наиболее полное определение, на 

наш взгляд, сформулировал Н.И.Порубов, указав, что «психологический контакт — это особого рода 

взаимоотношения следователя с участниками уголовного процесса, характеризующиеся стремлением 

следователя поддерживать общение в целях получения правдивых, полных и достоверных показаний, 

имеющих отношение к делу» (6, с. 41). При установлении психологического контакта особое значение 

приобретает коммуникативная способность следователя, т.е. его умение обеспечить психологическое 

взаимодействие с другими лицами, активизировать их психическую  деятельность, регулировать 

мотивационные и эмоционально волевые состояния. С учетом линии поведения, которую выбирает для 

себя каждый участник  следственного действия, он должен разработать соответствующую стратегию о 

общения (7, с. 248). Установление психологического контакта есть целенаправленная деятельность по 

созданию условий, обеспечивающих развитие общения в нужном направлении и достижения его целей. 

Психологический контакт, как и всякий контакт, понятие двустороннее. Поэтому здесь нельзя 

ограничиваться характеристикой действий одного следователя. Применительно, например, к допросу 

важно подчеркнуть вовлечение в диалог, создание условий для свободного взаимного общения, даже, 

несмотря на возможную конфликтность ситуации. Конечно, психологическое напряжение в 

подавляющем большинстве случаев сохраняется, но следователь может его ослабить, снять 

заторможенность, преодолеть свое чувство антипатии к участникам (особенно к подозреваемому, 

обвиняемому). Психологический контакт необходим не только в случае конфликта, но и при 

бесконфликтной ситуации (8, с. 21-22). 

Взаимодействие следователя с участниками уголовного процесса: подозреваемыми, обвиняемыми, 

свидетелями, потерпевшими, адвокатами, прокурорами, экспертами, переводчиками подчиняется общим 

законам общения как сложного многопланового процесса установления и развития контактов между 

людьми, порождаемого необходимостью совместной деятельности, включающей в себя обмен 

информацией (коммуникативный аспект) и регулирование поведения партнеров применительно к 

ситуации общения (интерактивный аспект). 

Следовательно, контакт - необходимое, но недостаточное основание для общения. Формой проявления 

и осуществления общения является отношение. Механизмами изменения взаимоотношений, достижения 

взаимопонимания является идентификация, эмпатия, рефлексия и стереотипизация. 

Дефицит диалогичности общения связан с нарастающим приоритетом информационно-

коммуникативной и регулятивной функций общения над аффективно-коммуникативной функцией, 

связанной с эмоциональной сферой человека. 

Н.И.Чуприкова в своей статье отметила, что Эдвард Ли Торндайк ввел понятие «социальный 

интеллект», обозначив им способность понимать других и адекватно вести себя по отношению к ним. 
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Основными его составляющими автор видела: а) умение ориентироваться в ситуации общения, поведения 

других людей; 

б) владение языком «невербальной коммуникации» - чтение сигналов поз, жестов, мимики, интонации 

собеседника, фиксации не информации говорящего, а умение отличать значение сказанного от его 

смысла; 

в) умение определять эмоциональное состояние собеседника; г) оптимизм, позитивное настроение, 

чувство юмора; д) способность к установлению взаимовыгодных отношений для реализации целей 

общения; е) эмоциональная стабильность, фрустрационная толерантность, умение справляться с 

агрессией. (9, с. 120) 

При всей двусторонности психологический контакт — это всегда взаимоотношения между 

следователем (судьей), представителем государства и другими участниками следственного действия. 

Здесь естественна разница в положении, и ее не следует ни преуменьшать, ни вуалировать. 

 

Заключение 

На основании вышеизложенного можно прийти к следующим выводам: 1) психологический контакт 

— комплексная категория, изученная в большей степени применительно к производству допроса. Это 

обстоятельство свидетельствует о том, что назрела необходимость в детельном изучении данной 

категории применительно к производству других следственных действий; 2) психологический контакт 

это взаимоотношения между участниками следственного действия, которые характеризуются 

определенной степенью доверия друг к другу. 

Также следует отметить что, в ходе профессиональной подготовки следователей необходима 

выработка аттракции (искусства нравиться людям), воздействующей на подсознательную сферу 

собеседника, в первую очередь, на эмоции. Параллельно с основной информацией индуктор 

удовлетворяет неосознаваемые потребности собеседника (в понимании, признании, безопасности, 

самосохранении, одобрении и т.п.). 

В этой связи при вхождении в разговор рекомендуется не сразу переходить к делу, сначала задать 

нейтральные вопросы, на которые собеседник охотно сможет ответить, продолжить дальнейший разговор 

с позиции интересов допрашиваемого или коснуться интересующей его темы. Чаще обращаться к 

собеседнику по имени, которое сравнивают с ключом, открывающим или закрывающим определенные 

качества людей, поскольку еще древние отмечали, что человек начинается с имени. 

Упоминавшееся исследование позволило обнаружить недостаточную практическую подготовленность 

выпускников юридических вузов к реализации коммуникативной стороны их профессиональной 

деятельности. Подчас формирование знаний в области социальной психологии зачастую ограничивается 

освоением терминологии с уяснением теоретических положений. При этом упускается из виду 

подкрепление знаний практическими навыками. 

Даже опытные следователи не всегда имеют четкое представление о тактике психологического 

воздействия на допрашиваемых лиц, с учетом гендерных, статусных, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей. 
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State, structure and dynamics of regional juvenile delinquency 

Summary 

This article is devoted to the study of the state, structure, dynamics of juvenile delinquency in the 

Republic of Azerbaijan. Crime is a historically changeable social and criminal-legal negative phenomenon, 

representing a system of crimes committed on a certain territory in that or another period of time. A 

characteristic feature of adolescent criminality is a high degree of latency, which can also have a bad effect 

in the understanding of the foundations of society and its internal, psychological development. From the 

foregoing it is possible to draw a conclusion that crimes committed by teenagers to a large extent act as a 

predictive characteristic of crime as a whole. The crime of juveniles can be viewed in two senses: broad and 

narrow understanding. In the broadest sense, juvenile delinquency can be characterized as the entire set of 

qualitative and quantitative indicators of juvenile delinquency. In a narrow sense, under the crime of 

juveniles, one can understand the registered criminality of juveniles within a certain interval of time and 

territory. 

Key words: crime, minors, geography of crime, theft, structure of crime 
 

 

Преступнoсть — этo истoрически изменчивoе сoциальнoе и угoлoвнo-правoвoе негативнoе 

явление, представляющее сoбoй систему преступлений, сoвершённых на oпределённoй территoрии в 

тoт или инoй периoд времени.
5
Пoнятие преступнoсти, являясь негативным элементoм oбщества, 

существoвалo на всех этапах челoвеческoгo бытия и пoлнoстью искoренить, даннoе явление 

представляется невoзмoжным. 

Мoлoдoе пoкoление является естественным резервoм сoциальнoгo развития, а нарушение 

угoлoвнoгo закoна лицами юнoгo вoзраста, бoлее тoгo, распрoстраненнoсть даннoгo явления не 

тoлькo свидетельствуют o существующих недoстатках вoспитания мoлoдежи, нo и в значительнoй 

степени выступают в качестве прoгнoстическoй характеристики преступнoсти в целoм. 

Сooтветственнo, активизация бoрьбы с преступнoстью несoвершеннoлетних приoбретает важнoе 

значение для пoвышения эффективнoсти предупреждения всей преступнoсти, а также в бoрьбе с 

рецидивнoй преступнoстью, имея в виду, чтo значительная часть преступникoв-рецидивистoв 

начинают свoю криминальную «карьеру» в несoвершеннoлетнем вoзрасте. 

Преступнoсть среди несoвершеннoлетних лиц является главным детерминантoм и резервoм, 

oбуславливающим взрoслую преступнoсть, чем мoжнo oбъяснить тo пoвышеннoе внимание 

придаваемoе изучению пoдрoсткoвoй преступнoсти. Характерным признакoм пoдрoсткoвoй 

преступнoсти является высoкая степень латентнoсти, чтo также мoжет плoхo сказаться в пoнимании 

пoдрoсткoм устoев oбщества и егo внутреннем, психoлoгическoм развитии. Из сказаннoгo мoжнo 

сделать вывoд, преступления сoвершаемые пoдрoстками в значительнoй мере выступают в качестве 

прoгнoстическoй характеристики преступнoсти в целoм. 

Для выделения преступнoсти несoвершеннoлетних из oбщей преступнoсти имеются как 

психoлoгические, так и правoвые oснoвания. Психoлoгические oснoвания выделения преступнoсти 

несoвершеннoлетних oснoвывается именнo на вoзрастнoм критерии и oсoбеннoстями фoрмирoвания 

психики представителей даннoгo вoзраста.  

Правoвoй аспект выделения преступнoсти несoвершеннoлетних из oбщей массы преступнoсти 

исхoдит из угoлoвнoгo закoнoдательства Азербайджанскoй Республики. В статье 84 Угoлoвнoгo 

                                                           
5
 Criminology: Textbook / Ed. N.F. Kuznetsova, V.V. Luneeva. M., 2004.S. 90. 
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Кoдекса Азербайджанскoй Республики закoнoдательнo закрепленo пoнятие «несoвершеннoлетний», 

сoгласнo пoлoжениям даннoй статьи, несoвершеннoлетними признаются лица, кoтoрым кo времени 

сoвершения преступления испoлнилoсь четырнадцать, нo не испoлнилoсь вoсемнадцати лет.
6
 

Вoзраст, с кoтoрoгo наступает угoлoвная oтветственнoсть в Азербайджанскoй Республике, 

oпределен в 16 лет. Несмoтря на этo пoлoжение, в пункте 2 статьи 20 УК АР для некoтoрых 

категoрий преступлений, вoзраст угoлoвнoй oтветственнoсти начинается с 14 лет. В данный перечень 

преступлений включены тяжкие и oсoбые тяжкие преступления, oбщественную oпаснoсть, кoтoрых 

мoжет oсoзнавать лицo, дoстигшее указаннoгo вoзраста. 

Рассматривая динамику преступнoсти несoвершеннoлетних в Азербайджанскoй Республике, 

мoжнo заметить тенденцию сoкращения преступнoсти несoвершеннoлетних в региoне пoсле 

oбретения независимoсти в 1991 гoду. 

Преступнoсть несoвершеннoлетних мoжнo рассматривать в двух смыслах: ширoкoм и узкoм 

пoнимании. В ширoкoм смысле преступнoсть несoвершеннoлетних мoжнo oхарактеризoвать, как всю 

сoвoкупнoсть кoличественнo-качественных пoказателей преступнoсти несoвершеннoлетних. В узкoм 

смысле пoд преступнoстью несoвершеннoлетних мoжнo пoнимать зарегистрирoванную преступнoсть 

несoвершеннoлетних в пределах oпределеннoгo прoмежутка времени и территoрии. Именнo вo 

втoрoм варианте (в узкoм пoнимании) я буду анализирoвать сoстoяние преступнoсти 

несoвершеннoлетних в Азербайджанскoй Республике с 2011-2019 гoды. 

Интереснo мнение, выраженнoе вьетнамским криминoлoгoм Даo Чи Ук o преoбладании 

преступнoсти несoвершеннoлетних в гoрoдах. Причину o oн видит в бoльшей анoнимнoсти 

гoрoдскoй жизни. 
7
Не сoгласиться с этим нельзя, так как анoнимнoсть жизни бoлее или менее 

oбъясняет бoльшoе кoличествo краж, сoвершенных несoвершеннoлетними в гoрoдах. Oднакo наряду 

с этим, как нам видится, oснoвным oбъяснением oтмеченнoгo нами наблюдения является бoльшая 

степень разделения труда в гoрoдах, чем в райoнах. Следoвательнo, мoтивирoвать преступления 

несoвершеннoлетних мoжнo и различием сфер деятельнoсти взрoслых и пoдрoсткoв, oтсюда и 

уменьшением кoнтрoльнo-вoспитательных функций сo стoрoны взрoслых. а и уменьшением 

кoнтрoльнo-вoспитательных функций сo стoрoны взрoслых. В райoнах Азербайджанской Республики 

oсoбеннo сильнo развиты рoдственные oтнoшения, кoтoрые, несoмненнo, являются сдерживающим 

фактoрoм в рoсте преступнoсти, так как увеличивают время и числo субъектoв кoнтрoля (сельчан) за 

несoвершеннoлетними и уменьшают «тайнoсть» их взаимooтнoшений. Бoлее тoгo, наряду с учебoй в 

шкoлах в райoнах несoвершеннoлетние заняты сельскoхoзяйственным и бытoвым трудoм, кoтoрым 

занимаются бoльшую часть времени вместе с членами семьи (рoдителями). 

Структура преступнoсти несoвершеннoлетних за 2011-2019 гoды выглядит следующим oбразoм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким oбразoм, в 2013 гoду, в Азербайджане был oтмечен самый высoкий пoказатель преступлений, 

сoвершаемых несoвершеннoлетними либo с их участием. Данный пoказатель в 1,2 раза меньше самoгo 

высoкoгo пoказателя, зарегистрирoваннoй преступнoсти несoвершеннoлетних, первoй декады 2000-oгo 

                                                           
6
 Criminal Сode of Azerbaijan Republic 

30 dekabr 1999-cu il tarixli 787-IQ nömrəli “Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə 

minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2000-ci il, № 4, maddə 251) ilə təsdiq edilmişdir. 
7
 Dao Chi Wook. Combating juvenile delinquency in the Socialist Republic of Vietnam. - M.: Nauka, 1986 .-- S. 
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гoда. Самый низкий пoказатель зарегистрирoваннoй преступнoсти несoвершеннoлетних за рассматри-

ваемый oтрезoк времени  был oтмечен в 2019 гoду. 

Первoе местo пo урoвню распрoстраненнoсти в структуре преступнoсти несoвершеннoлетних за 2011-

2019 гoды занимают кражи. Самый высoкий пoказатель указаннoгo деяния был oтмечен в 2017 гoду – 367 

преступлений, чтo сoставляет 75,5 % oт oбщей преступнoсти несoвершеннoлетних за анализируемый гoд. 

Самый низкий пoказатель краж, сoвершаемых несoвершеннoлетними или с их  участием,  был oтмечен в 

2019 гoду – 185 преступлений, удельный вес, кoтoрoгo в oбщей структуре пoдрoсткoвoй преступнoсти 

сoставляет 47,8%. 

Следующее местo в структуре преступнoсти несoвершеннoлетних  занимает хулиганствo. Самый 

высoкий пoказатель рассматриваемoгo преступления был oтмечен в 2013 гoду – 31 преступление, а самый 

низкий пoказатель в 2018 гoду – 11 преступлений.  

За 2011-2019 гoды в Азербайджанскoй Республике заметен существенный спад в структуре 

ювенальнoй преступнoсти, а именнo среди преступлений прoтив жизни и здoрoвья личнoсти. 

Самый высoкий пoказатель преступлений умышленнoгo нанесения тяжкoгo вреда жизни и здoрoвью 

был oтмечен в 2014 гoду – 34 преступления, удельный вес, кoтoрoгo в структуре oбщей преступнoсти 

несoвершеннoлетних сoставляет - 7,06 %. Самый низкий пoказатель был oтмечен в 2011 гoду – 6 

преступлений, удельный вес, кoтoрoгo в структуре oбщей преступнoсти несoвершеннoлетних сoставляет 

– 1,26 %. 

Четвертoе местo среди наибoлее частo сoвершаемых преступлений сo стoрoны несoвершеннoлетних 

является грабеж. Самый высoкий пoказатель указаннoгo деяния был oтмечен в 2018 гoду- 16 

преступлений, самый низкий пoказатель был oтмечен в 2012 гoду – преступлений. 

Самый высoкий пoказатель преступлений прoтив безoпаснoсти движения и эксплуатации 

транспoртных средств в структуре преступнoсти несoвершеннoлетних был oтмечен 2011 гoду- 18 

преступлений, самый низкий пoказатель был oтмечен в 2019 гoду – 1 преступление. 

  В статистике преступнoсти несoвершеннoлетних следующее местo занимает убийствo и пoкушения 

на убийствo. Самый высoкий пoказатель был oтмечен в 2013 гoду- 13 преступлений, самый низкий 

пoказатель был  oтмечен в 2018 гoду – 3 преступления. 

Кoличествo разбoйных нападений за 2011-2019 гoды в Азербайджанскoй Республике дoстигли свoегo 

самoгo высoкoгo урoвня в 2011 гoду – 11 преступлений, а самый низкий пoказатель был oтмечен в 

2015,2016 и 2019 гoды – 3 преступления. 

Далее в структуре преступнoсти несoвершеннoлетних имеет местo преступления связанные с 

незакoнным oбoрoтoм наркoтических средств и психoтрoпных веществ. Самый высoкий пoказатель был 

oтмечен в 2019 гoду – 12 преступлений самый низкий пoказатель  был oтмечен в 2014 гoду – 2 

преступления. 

Пoследнюю пoзицию в структуре преступнoсти несoвершеннoлетних занимает – мoшенничествo. 

Самый высoкий пoказатель даннoгo преступления был oтмечен в 2017 гoду – 15 преступлений, а в 2011 и 

в 2019 гoды вoвсе не были зарегистрирoваны преступления даннoй категoрии. 

Кoличествo преступлений изнасилoвания за 2011-2019 гoды былo всегo зарегистрирoванo всегo 4 

случая. В 2011 гoду былo oтмеченo – 3 преступления, в 2013 гoду – 1 случай. 

Исхoдя из представленных выше статистических пoказателей, мoжнo сделать вывoд, чтo на oднoгo 

несoвершеннoлетнегo преступника прихoдится бoлее oднoгo преступления. Также следует oтметить, не 

все несoверш 
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XALÇAÇI RƏSSAM MƏMMƏDHÜSEYN HÜSEYNOVUN YARADICILIĞI 

 

Açar sözlər: Məmmədhüseyn Hüseynov, təsviri incəsənət , elmi tədqiqat, xalça sənəti, rəngkarlıq 

 

Creativity of carpet artist Mammadhuseyn Huseynov 

Summary 

Azerbaijani carpet weaving as a highly developed field of culture has been formed for many centuries, 

and our people have come a long way in this field. Our carpet weaving art is further developed with the 

examples of craftsmanship created by modern carpet artists. Carpet weaving requires all-round talent and 

hard work. Mammadhuseyn Huseynov is an outstanding artist who preserves the subtleties of carpet art, 

enriches it even more, and creates colorful national patterns, shades of color, various compositions and plots 

on the carpet. Each of the works created by the artist is characterized by a rich color scheme, a unique 

method of processing and artistic expressiveness. He defined his style by creatively continuing his art style, 

which consisted of a palette of colorful colors, and enriching it with new shades. Mammadhuseyn 

Huseynov's activities in the fields of research books, painting, carpets and tapestries are always in the 

spotlight. 

Key words: Mammadhuseyn Huseynov, fine art, the research carpet art, painting 

 

Giriş 
Qədim zamanlardan türk xalqlarının məişətində xalçaçılıq  geniş yer tutmuşdur. Azərbaycan xalçaları 

naxışların gözəlliyi, kompozisiyanın orijinallığı, milli koloriti ilə hər zaman seçilmişdir. Məlum olduğu kimi 

xalçaçılıq xalq tətbiqi sənətinin və xalqımızın həyatı ilə, onun mənəvi səviyyəsi və yaşayış tərzi ilə sıx 

bağlı olan sahədir. Qədim dövrlərdə insanlar xalça naxışlarını məişətdə təbiətdə gördükləri əsasında 

toxuyurdularsa, artıq bu gün xalçaçı rəssamlar öz fantaziyaları əsasında yaratdıqları sənətkarlıq nümunələri 

ilə xalçaçılıq sənətimizi daha da inkişaf etdirirlər. Məmmədhüseyn Hüseynov məhz xalçaçı rəssam kimi bu 

sənəti yaşadan sənətkarlardan biridir. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professoru, 

Azərbaycanın Respublikasının Əməkdar rəssamı, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Məmmədhüseyn 

Hüseynov özünəməxsus yaradıcılığı olan xalçaçı rəssamlarımızdan sayılır. Məmmədhüseyn Hüseynovun 

yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyətləri kimi, mövzunun özünəməxsus bədii şərhində, kompozisiya 

quruluşunda və kolorit həllində dekorativliyə meylliliyni, milli motivlərə üstünlük verməsini qeyd etmək 

olar.  

Hüseynov Məmmədhüseyn 1967-ci il aprel ayının 10-da Neftçala rayonunda anadan olmuşdur. M. 

Hüseynov təsviri sənətə uşaqlıqdan maraq göstərib. Məktəbəqədər illərdən rəsm çəkməyə həvəs və təbiətə 

vurğunluğu onun rəssam olacağına ilkin işarə idi. 1974-cü ilin sentyabrın 1-dən Neftçala şəhərindəki 8-illik 

rəssamlıq təmayüllü internat məktəbinin 1-ci sinfinə gedən Məmmədhüseyn, rəssamlıq sənətini məqsəd 

olaraq təyin edir. 1982-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq məktəbinin “Rəsm və 

rəsmxətt müəllimi” fakültəsinə daxil olur. Oxuduğu illərdə Azərbaycanın gözəl sənətkarlarından dərs almağa 

başlayır. Bağır Maratlı və Xalq rəssamı Lətif Feyzullayevin sevimli tələbəsi kimi tanınmağa başlayır. Əzim-

Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq məktəbinin təşkil etdiyi yaradıcılıq sərgilərinin müntəzəm və fəal 

iştirakçısı olmaqla bərabər digər ictimai işlərin təşkilində də mühüm işlər görür. 1986-cı ildə Əzim Əzimzadə 

adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq məktəbini əla və yaxşı qiymətlərlə bitirən Məmmədhüseynin diplom 

əsəri ən yaxşı işlər arasında seçilərək rəssamlar tərəfindən bəyənilir. 1988-1990-cı illərdə Leninqrad 

şəhərində yaşayaraq geniş yaradıcılıq fəaliyyətinə başlayır. “Həsrət”, “Sevgililər”, “Sfinksin kölgəsi”, 

“Puşkin şəhərindəki etüdlər”i və s. işləri ilə Leninqrad rəssamları arasında hörmət qazanır. O illərdə 

Leninqrad şəhərində Dövlət Ermitaj muzeyi, Etnoqrafiya muzeyi və digər şərq muzeyləri onun yaradıcılığına 

böyük təsir göstərir və o milli sənətimiz olan xalçanı və miniatür sənətini öyrənmək məqsədi ilə 1990-cı ildə 

Azərbaycana qayıdaraq Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun “Bədii  toxuculuq” 

fakültəsinə qəbul olur. Dahi Azərbaycan xalçaşünası, Xalq rəssamı Lətif Kərimovun tələbəsi olur. Oxuduğu 

illərdə dərsdən sonrakı vaxtını səmərəli istifadə edərək Qobustan Dövlət Tarixi bədii qoruğunun rəssamı 

olaraq fəaliyyətini genişləndirir. 1995-ci ildə isə “Azərxalça” Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyində rəssam 

mailto:nubarbagiyeva@gmail.com
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işləməyə başlayır. 1995-ci ildə Türkiyənin Bodrum şəhərində keçirilən Beynəlxalq xalça festivalında 

“Məkkə-Mədinə” adlanan kompozisiyası ilə yadda qalır. Bu barədə 24 iyun 1995-ci ildə “Baku” qəzetində 

“Uroki Bodruma” adlı məqaləsində Məmmədhüseynin bu əsəri seçilmiş əsərlərin ən gözəli olaraq bildirilir. 

Təhsil illərini çox zəngin zəhmət bahasına və yaradıcılığı əsas önəm bilən Məmmədhüseyn 1996-cı ildə 

Əlibəy Hüseynzadə adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirir. Lətif 

Kərimovdan dərs almış Məmmədhüseyn Hüseynov 1996-cı ildən 1998-ci ilə qədər Lətif Kərimov adına 

Azərbaycan Dövlət Xalça tətbiqi sənəti və Xalça muzeyində bərpaçı-rəssam vəzifəsində işləyir və həmin 

illərdə müxtəlif sərgilərdə iştirak edir. 1996-cı ildə Bakıda İran İslam Respublikası səfirliyinin təşkil etdiyi 

“Xəttatlıq” sərgisinin iştirakçısı olaraq Fəxri fərmanla təltif edilir. 1997-ci ildə “İKOM”-un 50-illik yubileyi 

üçün hazırladığı xalça əsəri həmin təşkilatın konfransında təqdim edilir. Bu barədə o, yanvar 1997-ci ildə 

nəşr olunan “Vestnik” qəzetində geniş işıqlandırılmışdır. 1998-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 75-illik 

yubileyi münasibəti ilə ən böyük xalça əsəri Məmmədhüseyn tərəfindən yaradılır. Bu barədə də 13 iyun 

1998-ci ildə nəşr olunan “İki sahil” qəzetində “Rəhbərə hörmət” adlı məqalədə geniş məlumat verilmişdir. 

1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Rusiyada keçirilən rəngkarlıq sərgisində iştirakı və sair. 

Məmmədhüseyn Hüseynov öz yaradıcılığını elmi fəaliyyətlə də zənginləşdirmək məqsədi ilə 2001-ci 

ildən Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının “Dekorativ tətbiqi sənət” kafedrasının “Xalçaçı 

rəssam” şöbəsinin baş müəllimi vəzifəsində çalışmağa başlamışdır. Hazırda  Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyasında tələbələrə bu sənətin incəliklərini tədris edir və həmin təhsil ocağının professorudur. 

Rəssam qazandığı bilik və bacarıqları, özünün yaradıcılıq təcrübəsini dərs verdiyi tələbələrindən əsirgəmir. 

Rəssamlar İttifaqının “Cənclər” şöbəsinin üzvü olan Məmmədhüseyn 2005-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar 

İttifaqının üzvüdür. Rəssamlar İttifaqında böyük hörmətə malik olan Məmmədhüseyn Hüseynov dəfələrlə 

İttifaqın sədri Fərhad Xəlilovun diqqət mərkəzində olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi Kollegiyasının 2006-cı il 8 avqust tarixli 2/1 saylı qərarı ilə Azərbaycan Xalçası və Xalq 

Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində fəaliyyət göstərən ekspert komissiyasının tərkibinə sənətkar kimi 

Məmmədhüseyn Hüseynov da təsdiq edilmişdir. Hal hazırda Azərbaycan Xalça Muzeyinin Elmi tədqiqat və 

milli irsin qorunub saxlanılması şöbəsinin böyük elmi işçisi və Elmi şurasının üzvüdür. 2016-cı ildə 

Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının təşkil etdiyi “İlin ən yaxşı əsəri” müsabiqəsinin qalibi olmuş və 

incəsənətimizin inkişafında xidmətləri dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2018 – ci il 27 may tarixli 146 nömrəli sərəncama əsasən “Əməkdar Rəssam”ı fəxri adına layiq 

görülmüşdür. Rəssam Respublikada və Xarici ölkələrdə (Türkiyə, Rusiya, Hindistan, İran, Özbəkistan, 

Almaniya və.s) təşkil olunan yaradıcılıq sərgilərinin və simpoziumların  iştirakçısı olmuşdur. 

Rəssamın zəngin yaradıcılığı, Azərbaycan xalça sənətinin inkişafına verdiyi töhfələr onun sənətini 

sərhədsiz edir. Məmmədhüseyn Hüseynov rəngkarlıq, xalça və qobelen sahələrində fəaliyyət göstərir və 

yaradıcılığında tarixi süjetli xalçalara, ornamental xalçalara, semantik simvolik işarələrlə tərtib olunmuş 

kompozisiyalara üstünlük verir. Onun yaratdığı xalçalardakı texniki mükəmməllik, yüksək səviyyəli rəsm 

duyumu, ürəkaçan kolorit, bütünlükdə xalçanın estetikası insanı heyran edir. Rəssam artıq  neçə illərdir ki, 

xalça sənətinin incəliklərini araşdırmaqla da məşğuldur. Xalça sənətinə həsr olunmuş tədqiqat kitabları və 

onlarla elmi məqalələrin müəllifidir. Apardığı araşdırmalar xalça sənətinin nəzəri tədqiqində çox mühüm rola 

malikdir. Xalçaçı rəssam “Xalça sənətində naxış yaddaşı” kitabında xalça sənətinin ulu yaddaşı və kodlaşmış 

naxış yaradıcılığının dövrləşməsi ilə bərabər, həm də mərhələli inkişafından bəhs olunur. Müəllifin bu 

sahadə apardığı dərin tədqiqat işləri xalça sevərlər arasında hər dəfə böyük maraq yaratmış və Azərbaycan 

xalqının sirli xəzinə olduğunu ön plana çəkmişdir. Son zamanların ciddi tədqiqatlarından olan “Pazırık xalısı, 

rəmzlər dünyası” kitabı rəssamın türk dünyasına verdiyi dəyərli töhvədir. Kitabda Dağlıq Altayın Pazırık 

vadisindəki kurqanlardan birində aşkarlanmış dünyanın ən qədim xalısı hesab edilən Pazırık xalısı ilə bağlı 

aparılmış tədqiqatdan bəhs olunur. Rəssamın sözlərinə görə: Pazırık xalçasının yazılması iki amillə bağlıdır. 

Birincisi, bu xalçanın dünyanın ən qədim xalçası olmasıdır. Çünki bu əsər insanlığın bizə gəlib çatan ən 

qədim sənət nümunələrindəndir. İkinci səbəb isə bu xalçaya iddialı olan digər millətlərin, ölkələrin, 

insanların ortaya çıxmasıdır. Kitab Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə çap olunmuş və 

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində təqdimatı keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası və Azərbaycan Rəssamlar 

İttifaqının nümayəndələri iştirak etmişdirlər. 360 səhifədən ibarət olan kitab çoxlu sayda fotolar, rəsmlər, 

illüstrasiyalarla zəngindir. 2500 il tarixi olan dörd hissədən ibarət bu kitabda Pazırık xalısının tarixiliyi, 

kompozisiya quruluşu, bədii cəhətləri və rəmzləşmiş mahiyyəti ilə bağlı məsələləri araşdırılıb. Kitabda 

türkdilli xalqların xalça sənəti nümunələrindəki naxış və motivlərlə Pazırık xalısı elementlərinin arasındakı 

oxşar xüsusiyyətlərin incələnməsi müşahidə edilir. Kitabın birinci hissəsində xalçanın tapıldığı məkan və 

onun texniki rəng xüsisiyyətləri verilib. İkinci isə böyük hissədir: "Pazırık xalçası tarixin aynasında" adlanır. 
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Üçüncü hissə Pazırık xalçasının kompozisiya quruluşuna həsr olunub. Dördüncü hissə nəşr olunan kitabda ən 

geniş yeri tutub. Bu xalçanın quruluşu və elementlərin rəmzləri barədə olan hissədir. 

Xalçaçı rəssamın yaradıcılıq nümunələri ilk baxışdan tamaşaçı diqqətini cəlb edir. Bu isə onun ideya 

axtarışları, daxili aləmi və sənətə olan vurğunluğundan irəli gəlir. “Xalça sənəti bizim ornamental 

mədəniyyət və tarix kitabəmizdir" deyən Məmmədhüseyn Hüseynovun fikrinə görə, xalçaçılıq elə bir 

sənətdir ki, burada hər hansı tarix, yazı, hadisə ornament şəklində, bir növ kodlaşmış formada xalçalarda əks 

olunur. Xalçaçı rəssamın Rəssamın 28 kompozisiyadan ibarət Məkkə-Mədinə məktəbinə aid "Sufi" adlı 

xalçası, "Xeyir və şər" kompozisiyası özünəməxsusluğu və sirliliyi ilə diqqəti cəlb edir. 2002-ci ildə “Sufi” 

adlı əsərinə görə Məmmədhüseyn Hüseynov Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin “Gənclər mükafatına”  

layiq görülüb. "Azərbaycan oğuz dünyası" adlı xalçasında süjet xətti ilə yanaşı Gəmiqaya, Qobustan və 

Abşeronda olan bəzi tarixi abidələr kodlaşdırılmış şəkildə əks olunmuşdur. Onun “Merac”, “Yeni 

Qasımuşağı”, “İthaf”, “Karvan”, “İslimibəndlik”, “Kəhkəşan” və s. kimi orijinal kompozisiyaları yerli 

muzeylər və dünyanın müxtəlif şəxsi kolleksiyalarında qorunub saxlanılır. Azərbaycan xalqının milli 

mədəniyyətinin və incəsənətinin əvəzsiz xalça nümunələri ilə birgə müasir  dövr  rəssam və xalq 

sənətkarlarının ən nümunəvi əsərləri toplanan Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin kolleksiyasına 

Məmmədhüseyn Hüseynovun “Ov səhnəsi” xalçasıda daxildir. Əsər məna və məzmun yükünə, koloriti və 

bədii təsir qüvvəsinə görə olduqca diqqətçəkicidir.  Xalçaçı rəssam  bu xalçanı “Ov səhnəsi” miniatürü 

əsasında yaratmışdır. Təbriz miniatür məktəbinin banisi Sultan Məhəmmədin “Şah ovu” (1549) diptixində 

verilən təsvirlər Ə.Caminin “Qızıl zəncir” əlyazması əsasında çəkilmişdir. Müəllif  miniatürün sol tərəfində 

təsvir olunan ov səhnəsini xalçada ilmələr vasitəsilə əks etdirmişdir. Ara sahə miniatür əsasında tərtib olunsa 

da, haşiyələr rəssamın öz yaradıcılıq təxəyyülünün bəhrəsidir. Ara sahə və haşiyələrdəki təsvirlər və rəng 

koloriti bir-birini harmonik surətdə tamamlayır.  

Rəssam dəzgah rəngkarlığının müxtəlif janrlarında bir-birindən maraqlı əsərlər yaratmışdır. O daim 

gərgin yaradıcılıq axtarışlarında olub və yüksək əzmkarlıqla fırçasının təkraredilməz yaxıları ilə daxili 

dünyasını əsrarəngiz tablolarında əks etdirir. Onun yaradıcılığı çoxşaxəli, əsərlərinin mövzuları isə 

müxtəlifdir - gülləri və yetişmiş meyvələri təsvir edən natürmortlar günəşli yay və həzin payız mənzərələri 

ilə əvəzlənir. İşlədiyi istənilən janrda (mənzərə, natürmort, süjetli kompozisiya,) özünəməxsus tərzi həmişə 

özünü göstərir Məmmədhüseyn Hüseynov yaradıcılığında milli ənənələrdən yüksək ustalıqla istifadə 

etmişdir.  Bu cəhətləri istər mövzu, istərsə də bədii işlənilmə xüsusiyyətlərində, əsərlərin süjet, kolorit və 

bədii şərhində müşahidə etmək olar. Rəssamın rəng çalarlarının zənginliyi ilə seçilən natürmortlarından 

Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının kolleksiyasında saxlanılan “ Günəşli səhər” əsərini qeyd etmək olar. 

Gözoxşayan kompozisiyada bir-birini tamamlayan rənglər əsərin koloritini daha da ifadəli edir.  Rəssamın 

kətan üzərində incə koloritdə, böyük sevgiylə bədii görüntüyə çevirdiyi “Sumax üzərində natürmort” 

əsərində isə xovsuz xalçaların son əsrlərdə geniş yayılmış ən maraqlı növlərindən biri olan Sumax xalçası 

təbiət nemətləri ilə birgə təsvir olunmuşdur. Sumax xalçaları xovlu xalçalardan götürülmüş naxış və 

kompozisiyalarla bəzədilir. Rəssam zəngin kompozisiya və rəngə malik olan sumax xalçasının texniki 

xüsusiyyətini ustalıqla göstərə bilmişdir.  

Məmmədhüseyn Hüseynovun mənzərə əsərləri yüksək əhval-ruhiyyə yaradan lirik estetik və bədii 

xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur. Rəssamın təsvir etdiyi hər bir mənzərə Azərbaycan torpağının zəngin 

təbiət guşələrinin gözəlliklərini əks etdirən kompozisiya baxımından zəngin harmoniyalarla doludur. 

“Yağmurdan sonra”, “Bakı mənzərəsi”, “Neft buruqları”, “İlan dağı”, “Cəmilə gülü” mənzərə əsərlərindəki 

dolğun kolorit həlli ilə tablonun emosional təsir gücü tamaşaçını xoş duyğularla heyrətləndirir. Rəssamın 

yaradıcılığının bütün dövrlərində izlənilən xüsusiyyətlərə misal olaraq onun milli ənənələrə və etnoqrafik 

dəyərlərə yüksək hörmətlə yanaşmasını, yaratdığı əsərləri yüksək sənət metodlarına əsaslanaraq ərsəyə 

gətirdiyini qeyd etmək olar. Məmmədhüseyn Hüseynovun “Xınalıq” adlı əsəri Azərbaycanın şimalında 

Böyük Qafqaz dağlarının yüksəkliklərində yerləşən Xınalıq kəndinin mənzərəsini təsvir etməklə yanaşı, 

fərqli dili və adət-ənənələri, bənzərsiz memarlığı və mədəniyyəti olan etnik qrupun mövculduğuna diqqəti 

çəkir.  

 

Nəticə 

Sənətkarın yaradıcılıq aləminə etdiyimiz qısa bir səyahətdən sonra deyə bilərik ki, onun Azərbaycan 

təsviri sənət aləminə bəxş etdiyi bənzərsiz əsərləri bir çox gənc istedadlı rəssamların inkişafına təkan verəcək 

və hər zaman özünəməxsus yaradıcılıq nümunələri tamaşaçıların marağına səbəb olacaqdır. Rəssamın 

yaradıcılığının xarakterik xüsusiyyətləri kimi forma və məzmun dolğunluğu, mövzuya sərbəst və 

peşəkarlıqla yanaşma qabiliyyəti, kompozisiya qurma məharətini, zəngin kolorit həlli, ritmik rəng keçidləri, 

işıq və kölgə münasibətlərini ustalıqla birləşdirmək bacarığını qeyd etmək olar. Məmmədhüseyn Hüseynov 
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bu gün də yüksək sənət sevgisi və həvəsi ilə yeni yaradıcılıq nümunələri yaratmaqdan və tələbələrə sənətin 

incəliklərini öyrətməkdən yorulmur. Rəssamlıq Akademiyasında keçirilən elmi-praktik konfranslarda iştirak 

edən rəssam öz çıxışları ilə milli sənətimizin inkişafını milli köklərdə görən bir sənətkar kimi dinlənilir və öz 

yaradıcılığını xalqına həsr etməkdən ötrü çalışır. Məmmədhüseyn Hüseynovun bir sənətkar kimi fəaliyyəti 

Azərbaycan milli xalq sənətinin yaşaması və inkişafı deməkdir.  
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KOMPÜTER FOTOEYNİLƏŞDİRMƏ 

ŞƏXSİYYƏTİN EYNİLƏŞDİRMƏSİ ÜSULLARINDAN BİRİ KİMİ 
 

Açar sözlər: şəxsiyyətin eyniləşdirməsi, cinayətkar birlik, reper nöqtələri, informasiya texnologiyaları, 

fotomüqayisə metodu, cinayətlərin araşdırılması  

 

Computer photo imaging as one of the methods of identity identification 

Summary 

In modern times, the change and complication of the structure of crime and civil law relations is gaining 

special relevance due to the emergence of new forms and mechanisms for the commission of crimes and 

offenses based on the use of modern computers, information, industry and other high technologies. 

One of the methods of identification is the identification of a person by a computer image and a vivid 

image and a skull. Determining the identity of an unknown person based on his skull is one of the most 

important issues in forensic medicine and criminology. Resolving this issue is of particular importance to the 

investigation and is usually the closest way to identifying the perpetrator or other circumstances. 

In addition to general characteristics (race, race type, sex, age, neck length), physical characteristics, 

traces of trauma and medical intervention are identified to identify the skull skeleton, and when taken 

together, they can be characterized at the individual level. If the collection of genetic traits is based on 

objective information about the missing person, then the identity of the suspect can be proven.  

Key words: identity identification, criminal association, rapper points, information technologies, photo 

comparison method, investigation of crimes  

 

Dünyada baş verən cinayətlər, dövlətlər üzrə cinayət törətməyə meyillilik halları, cinayətkar birlik və 

mütəşəkkil cinayətkar qrupların artması və onların texniki təchizatı şəraitində kriminalistik vasitələrdən və 

metodlardan fəal istifadə cinayətkarlıqla mübarizənin ən səmərəli formalarından birinə çevrilir. Müasir 

cinayətkarlıqla mübarizənin səmərəliliyinin artırılması şərtlərindən biri də möhkəm, hərtərəfli və dərindən 

nəzəri cəhətdən işlənib hazırlanmış elmi bazanın yaradılmasıdır(3. Səh 128). Hazırda hüquq-mühafizə 

fəaliyyətinin insan şəxsiyyətinin dəqiq eyniləşdirmə metodlarının geniş gündəlik praktikaya tətbiq 

edilməsində ehtiyacı xeyli kəskinləşmiş və artmışdır.  

Müasir dövrdə cinayətkarlığın və mülki-hüquqi münasibətlərin strukturunun dəyişdirilməsi və 

mürəkkəbləşməsi, müasir kompüter, informasiya, sənaye və digər yüksək texnologiyalardan istifadəyə 

əsaslanan cinayətlərin və hüquqpozmaların törədilməsinin yeni forma və mexanizmlərinin yaranması ilə 

əlaqədar xüsusi aktuallıq qazanır. 

Əməliyyat-axtarış xidmətlərinin, təhqiqat, ibtidai istintaq və məhkəmə orqanlarının fəaliyyətində 

eyniləşdirmə araşdırılan hadisə şəraitində onların izləri üzrə maddi obyektlərin müəyyən edilməsi üçün ən 

universal və səmərəli üsul kimi istifadə olunur. Eyniləşdirmənin universallığı tədqiq olunan hadisənin 

strukturunda maddi qarşılıqlı əlaqələr sistemi ilə şərtlənir (3. S. 86). Bu struktura daxil olan hər bir maddi 

obyekt (məsələn, cinayətin subyekti) həm nümayiş olunan, həm də nümayiş etdirilən obyekt ola bilər.  

Cinayətlərin araşdırılması, açılması və qarşısının alınması zamanı elmin və texnikanın müxtəlif 

sahələrinin nailiyyətlərindən istifadənin əsas təsirli forması mahiyyətcə eyniləşdirmə tədqiqatlarıdır. 

Eyniləşdirmə tədqiqatlarının səmərəli təşkili və onlardan uğurla istifadə edilməsi kriminalistikanın və 

məhkəmə-ekspertizanın aktual elmi-praktiki vəzifəsidir. Şəxsiyyət məsələsinin fərdiləşdirilməsi və cinayətin 

araşdırılması ilə bağlı vahid maddi obyektin ayrılması məqsədi ilə aparılmış müqayisəli təhlil kriminalistika 

üçün səciyyəvidir. Heç bir başqa elm belə bir problemlə məşğul olmur. Kriminalistik eyniləşdirmə 

nəzəriyyəsi və tipik obyektlərin müəyyənləşdirilməsi üçün ixtisaslaşdırılmış metodikalar kriminalistikada da 

hazırlanmışdır. 

Şəxsiyyətin eyniləşdirməsi üsullarından biri  komyuter fotoeyniləşdirmə yolu ilə həyati şəkilə və kəlləyə 

görə şəxsiyyətin eyniləşdirilməsidir (2. s. 521). Naməlum insanın kəllə skeletinə görə onun şəxsiyyətinin 

tə'yin olunması məhkəmə təbabətinin və kriminalistikanın ən vacib məsələlərindən biri sayılır. Bu problemin 
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həlli istintaq üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olub, adətən, cinayəti törətmiş şəxsin və yaxud da digər halların 

müəyyənləşdirməsində ən yaxın yol hesab edilir. 

Məhkəmə-tibbi kriminalistikanın müasir inkişaf səviyyəsi meyitlərin şəxsiyyətinin müəyyən olunması və 

bir sıra hallarda isə onun eyniləşdirilməsi üçün zəruri olan mə'lumatları almağa imkan verir. 

Kəllə skeletinə görə şəxsiyyətin eyniləşdirməsi üçün ümumi əlamətlərlə yanaşı (irq, irqi tip, cins, yaş, 

boyun uzunluğu), xarici görkəmin əlamətləri,  travma və tibbi müdaxilənin izləri təyin olunur və onlar 

birlikdə götürüldükdə insan fərd səviyyəsinde xarakterizə edilə bilər. Əgər genetik əlamətlər yığımı itkin 

düşmüş şəxs barəsində obyektiv məlumatlara əsaslanmışsa, onda guman olunan şəxsin eyniliyi sübut oluna 

bilər. 

Eyniləşdirilən şəxsin fotoşəklinin çeşidindəki və kəllə skeletinin dağılma dərəcəsi ilə bağlı texniki 

çətinliklərlə yanaşı, fotoeyniləşdirmə metodu praktikada geniş tətbiq olunsa da, hələ də onun nəzəri 

əsaslandırılması öz həllini tapmamışdır. Eyniləşdirmə aparılan müqayisənin qiymətləndirilməsində mövcud 

subyektivizm şəxsin identifikasiyası üçün tam miqdari meyar ola bilməz. Bu hal istər kəllənin təsvirinə, 

istərsə də kəlləsi güman olunan şəxsin həyati fotoşəklinin müqayisəli analizi ilə bağlı aparılan müayinələrə 

aiddir.  

Mə'lumdur ki, fotomüqayisə ekspertizasının iki tərkib hissəsi var. Bunlardan biri itkin düşmüş şəxsin 

kəlləsi, digər isə yoxlanılan şəxsin həyati fotoşəkilidir. Praktiki ekspertlər fotouyğunlaşdırma zamanı itkin 

düşmüş şəxsin şəkilində anatomik-topoqrafik konturla və nöqtələrlə, kəllənin müvafiq nöqtələri (konstantlar) 

və hüdudları uyğun gəldikdə belə nəticəyə gəlirlər ki, fotoşəkil və kəllə eyni bir şəxsə aidir. Lakin 

fotoeyniləşdirmə metodunda müsbət cavaba müvafiq uyğunluq olarsa, onda ekspert gümanla şəklin və 

kəllənin eyni bir şəxsə məxsusluğunu söyləyə bilər. 

İlk dəfə olaraq başın yumşaq toxumaların quruluşunun və kəllə skeleti arasında müəyyən asılılığın 

olmasını M.M.Gerasimov (1955-ci il) müəyyən etmişdir və onun tərəfindən xüsusi metod hazırlanmışdır(2. 

s. 521). Bu metodun mahiyyəti optik cihazın və kompyüterin köməyi ilə həyati şəkillə kəllənin təsvirlərinin 

eyni bir duruş vəziyyətində və masştabda üst-üstə qoymaqla, eyniləşdirib müqayisə etməkdən ibarətdir. 

Müqayisədə eyniləşdirilərək hazırlanmış fotoşəkildə yumşaq toxumalar və kəllə tədqiq olunur. Həmin 

şəkildə başın (və sifətin) uyğun konturlarının, kəllə sümükləri ilə, nişanlayıcı nöqtələrin və kəllə skeletinin  

müəyyən sahələri ilə yumşaq toxumaların qalınlığının (qalınlıq standartları) uyğunluğu yoxlanılır. Başın 

yumşaq toxumalarının və kəllə skeletinin konturlarına, anfasda-alt çənənin bucaqları nahiyəsində yerləşən, 

çənəyə keçən və profildə qaşarası və burun sümüklərinin hüdudlarını təkrar edən konturlar (stomatoloji 

statusa) aiddirlər. 

 Fotoeyniloşdirmə keçirəndə bu konturlar qalınlıq standartları  ilə bərabər nəzərə alınır və sonunculara 

görə fərqləndirici nöqtələr yoxlanılır. Ekspert təcrübəsində dəyişilmiş kəlləyə şübhə olduqda, tədqiq olunan 

kəllənin fərdilik dərəcəsi məsələsini həll etmək üçün xüsusi diaqnostik modeldən istifadə olunur (2. s. 524). 

Fotoşəkillərin dəyişilməsinə şübhə olduqda isə, şəklin diaqnostik modelindən istifadə məsələ həll olunur.  

Foto və videotəsvirlərin kompyuterə daxil edilməsi üçün skanerdən, videotexnikadan (videokamera, 

videomaqnitofon) və xüsusi proqram təchizatından istifadə olunur. Bütün fototəsvirlər kompyuterin 

yaddaşına eyni bir miqyasda yazılır. Daxil olunan fototəsvirlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, sifətin 

parlaqlığının və kontrastlığının nizamlanması üçün qrafik redaktordan istifadə olunur. Foto və video müstəvi 

təsvirləri baza mə'lumatlarına xüsusi proqram  təchizatı ilə daxil edilir. Hər bir təsvirin göstəriciləri qrafik 

bazasına daxil edilir, yə'ni reper nöqtələrinin koordinatları göstəricilər bazasında yadda saxlanılır. Başın və 

kəllənin təsvirlərində nöqtələrin düzgün fiksə olunması məntiqi nəzarət və vizualizasiya proqramları ilə 

yerinə yetirilir. Tədqiqatın nəticələrinin analizi müasir kompyuter texnologiyasının və proqram paketlərinin 

köməyi ilə (çoxölçülü reqression və diskriminant analizə əsaslanan diaqnostik modellərin hesablanması) 

aparılır(2.s 526). İlk video yaxud da fototəsvirin  reper nöqtələrinə görə müqayisəli analizlərinin 

qiymətləndirilməməsi yanlış  müsbət və mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Yalan müsbət nəticələr əkiz 

kəllələrin tədqiqatı zamanı müşahidə oluna bilər . Yalan mənfi nəticələr fantom kəllələrin tədqiqi zamanı 

müşahidə olunur. 

 Kəllənin fərdiliyinin tə'yini, yə'ni onun mümkün dəyişilməsinin aşkar olunması, yalnız kompyuter 

fotoeyniləşdirmədə minimal ölçü səhvlərinə yol verilmədikdə və fantom kəllə effekti olmadıqda istifadə 

olunur. Təklif olunan şəxsiyyətin eyniləşdirməsi metodu meyit kəlləsinin təsvirini və yoxlanılan şəxsin 

fotoşəklini eyni miqyasa gətirib, onlarda anatomik nöqtələrin ayırd edilməsinə əsaslanır. Metodun əsas cəhəti 

odur ki, fotoşəkildə təsvirin rakursu tə'yin olunur və koordinatları idarə olunan ştativin köməyi ilə kəlləni 

lazım olduqda onun şaquli oxu və ya ona uyğun bucaq altında hərəkət etdirməklə fotoşəklə uyğun rakursda 

onun şəkliçəkilir. Hal-hazırda şəxsiyyətin kəlləyə və həyati fotoşəklə görə kompyuter eyniləşdirməsi metodu, 



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

127 

müəyyən olunmuş şəxslərin "kəllə-şəkil" baza göstəricilərində reper nöqtələrinin koordinatlarının 

fiksasiyasına və qrafik təsvirlərinin avtomatlaşdırılmış rejimdə analizinə əsaslanır. 

Şəxsiyyətin kəlləyə və həyati şəklinə görə kompyuter eyniləşdirməsi zamanı, ekspert tədqiqatlarını 

Ş.Musayev aşağıdakı şərtlərlə və metodoloji ardıcıllıqla qurulmalı olduğunu bildirir(2. s. 526-527):  

1. Kompyuter fotoeyniləşdirmə ekspertizası (KFE), ekspert tərəfindən tədqiq olunan kəllənin və 

yoxlanılan fərdin arasında irqi, cinsi, yaş və digər qrup xüsusiyyətləri ilə uyğunluq müəyyən edildikdən 

sonra aparılır. 

2.KFE-da kəllə təsviri və həyati fotoşəklin mütləq ölçülərlə və ümumi proporsiya ilə (kompyuter seqment 

montajı) uyğunluğunun yoxlanılması əvvəlcədən həyata keçirilir. 

3. Kəllə təsviri və fotoşəkil bir-birindən asılı olmayaraq, baza göstəricilərinə 

daxiledilir. 

4. Tədqiqat üzrə lazım olan digər informasiyalar da (cins, yaş, rakurs və s.) 

kompyuterə daxil edilir. 

5. Fotoşəkil və kəllə təsvirində reper nöqtələrinin qeyd olunması bir-birindən asılı olmayaraq xüsusi 

proqram üzrə icra olunur. 

6. Ekspertizaya fraqmentləşmiş kəllə və gizli əlamətli fotoşəkil təqdim 

olunduqda bütün mümkün olan reper nöqtələrini qeyd etmək vacibdir. 

7. Qeyd olunmuş bütün reper  nöqtələrinin koordimatları baza göstəricilərinə daxil edilir. 

8."Kəllə-şəkil" təsvirlərində reper nöqtələrinin koordinatlarının düzgün qiymətləndirilməsi nəzarət 

proqramı ilə həyata keçirilməlidir.  

9. Reper nöqtələrinin koordinatları arasındakı uyğunsuzluqlar instrumental proqram paketinin köməyi ilə 

hesablanır. 

10. Tədqiqatın e'tibarlılığını yüksəltmək üçün bütün mövcud diaqnostik modellərdən istifadə edilməlidir. 

 

References  

1. Law of the Republic of Azerbaijan “On state dactyloscopic and genome registration in the Republic 

of Azerbaijan”. June 29, 2018. Baku city. 

2. Musayev Sh. M. Textbook for universities. Baku. Science Publishing. 2002 

3. Modern possibilities of using human properties in identifying identity in the disclosure and 

investigation of crimes. Dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Moscow 2011 

4. Povreznkzh G.I. Forensic methods and means of identification in the process of investigating crimes. 

Jurlitinform, 2005 

5. Forensic science: Textbook / Otv. ed. N.P.Yablokov. 2nd ed., Rev. and add. - M. Jurist, 2001. 

 

 

Rəyçi: dos. İ.Abbasova 

 

 

Göndərilib: 06.05.2021   Qəbul edilib: 11.05.2021 

 

 

  



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

128 

DOI: http://www.doi.org/10.36719/2663-4619/66/128-131 

Gülnurə Ceyhun qızı Adıgözəlova 
Bakı Dövlət Universiteti 

magistrant 

adigozelovagulnure@mail.ru 

 

YAXIN VƏ ORTA ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİNDƏKİ İŞ YERLƏRİNİN VƏ LAYİQLİ 

ƏMƏK HAQQININ AXTARIŞI MİQRASİYAYA TƏSİRİ 

 

Açar sözlər: miqrasiya, iqtisadi imkanlar, əmək miqrasiyası, perspektiv, yerdəyişmə, məskunlaşma, 

immiqrasiya 

 

The impact of migration on the search for jobs and decent wages in the Middle East 

Summary 

The Middle East is one of the world's most striking geographical regions in terms of labor migration. This 

article analyzes the main migration trends and the main causes of migration in the Middle East at present. 

We can conclude that this increase in migrant settlements in the Middle East is mainly the result of two 

factors – conflict and economic opportunity. 

Key words: migration, economic opportunities, labour migration, perspective, displacement, population, 

immigration 

 

Giriş 

Məcburi köçkünlərin vətənlərinə qayıtmaq perspektivləri, eyni zamanda müasir siyasi qeyri-sabitlik 

şəraitində qaçqın kütlələrinin yerdəyişməsində yeni sıçrayışların baş verməsi ehtimalı açıq sual olaraq qalır. 

Ancaq kütləvi miqrasiya ilə əlaqəli real və potensial ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasının əsas yolunun 

həqiqətən dərin inteqrasiyada olması faktı şübhə doğurmur. Və bu yolda irəliləyiş birbaşa əmək 

miqrasiyasının müasir şəraitdəki yeri və rolu ilə bağlıdır. 

Eyni zamanda, sərhədlərarası miqrasiyanın dayandırıla bilməyəcəyini, yalnız məhdudlaşdırıla və 

tənzimlənə biləcəyi anlayışı yayılır. Bunun üçün miqrasiyanı “rədd etmək” üsulları ən təsirli olur, miqrant 

axınlarını başqa istiqamətlərə və ya digər bölgələrə yönləndirir. Ancaq bu olduqca mürəkkəb və bahalı işdir. 

 

Əsas hissə 

Mövcud immiqrasiya tənzimləmə sistemləri uyğunlaşdırılmamışdır və hadisələrin bu dönüşünə qarşı 

hazır deyillər. Bunun üçün milli, millətlərarası və beynəlxalq səviyyələrdə siyasi qərarların qəbulu tələb 

olunur. Lakin Avropa Birliyi və ABŞ nümunəsi bu cür qərarların həddindən artıq mürəkkəbliyini, zəruri 

addımlar barədə real və adekvat fikirlərin olmamasını, elan edilmiş və həqiqi miqrasiya siyasəti arasında 

getdikcə artan fərqi sübut edir. Belə şəraitdə əmək miqrasiyası fenomeni xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Bir tərəfdən, müasir qloballaşma şəraitində milli əmək bazarlarındakı köklü dəyişikliklərin genişlənməsi 

və dərinləşməsi mövcud işçi qüvvəsinin quruluşunda və istifadə miqyasında dəyişikliyi nəzərdə tutur. 

Müvafiq olaraq, xarici işçi qüvvəsi təklifini biznesin ehtiyaclarına uyğunlaşdırmaq, immiqrasiya sistemlərini 

bu bazarda tələb və təklifdəki daimi dalğalanmalara uyğunlaşdırmaq üçün milli immiqrasiya tənzimləmə 

sistemlərində islahatlara ehtiyac artır. 

Digər tərəfdən, əmək miqrasiyasının özü, miqyası, quruluşu və hədəfləri dəyişir. Eyni zamanda, 

köçürülmə amillərində və sərhədyanı hərəkətliliyin həm ev sahibi, həm də donor ölkələrdəki proseslərə 

ümumi təsiri səviyyəsində dəyişiklik vardır. Tarixi və mədəni təcrübənin xüsusiyyətləri, qeyri-bərabər 

iqtisadi və təbii ehtiyatların mövcudluğu, lakin miqrasiya siyasətinin az-çox oxşar məqsədləri olduğu üçün 

miqrasiya idarəetmə vasitələrinin məhz təklif olunan şərtlərdə təsirli olan müxtəlif konfiqurasiyası 

formalaşır, və yeni hədəflər və vəzifələr fonunda yenilənir. 

Müasir iqtisadi reallıqlarda, bütün dünyada olduğu kimi, Yaxın və Orta Şərqdə də miqrasiya axınlarının 

tənzimlənməsi getdikcə əlavə filtrlər tətbiq etməklə istənməyən miqrant axınının məhdudlaşdırılması 

formasını alır: peşə ixtisaslarına, gəlir səviyyələrinə, təhsil səviyyəsinə və dil bacarıqlarına yüksək tələblər, 

yaş məhdudiyyətləri, həmçinin cəlbetmə tədbirləri arzu olunan əmək miqrantları. Buraya sərhədlərin, viza və 

pasport sistemlərinin gücləndirilməsi və əlaqəli məlumat bazalarının təkmilləşdirilməsi tədbirləri də daxildir 

[30, s. 70]. 
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Bu cür yanaşmalar yalnız mümkün miqrasiya axınının qarşısını almaq və ya azaltmaq üçün uzunmüddətli 

profilaktik tədbirlər kimi istifadə edilə bilər. Sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə Yaxın və Orta Şərq 

bölgəsi ölkələri üç ümumi xüsusiyyət ilə xarakterizə olunur: 

 tarixi amillərin ortaqlığı; 

 çox quruluşlu sosial-iqtisadi system; 

 demoqrafik proseslərin və problemlərin oxşarlığı. 

Sadalanan fikirlərin hamısı birlikdə inkişaf səviyyəsini – inkişaf etməkdə olan ölkələrin cəmiyyətin 

müxtəlif sahələrində sosial-iqtisadi geriliyi – iqtisadiyyatın quruluşu, kənd təsərrüfatı, sənaye və s. göstərir.  

Ölkənin müəyyən qrupa aid edilməsinin əsas göstəricisi sosial və iqtisadi inkişaf səviyyəsinin 

göstəricisidir. İllik adambaşına düşən ümumi-daxili məhsul, istehsal sahələrinin ÜDM-də payı, ömür 

uzunluğu və s. daxil olmaqla, bir sıra kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini birləşdirir. 

Yaxın və Orta Şərq ölkələri regional konsolidasiya dərəcəsini əhəmiyyətli dərəcədə artıran müxtəlif 

beynəlxalq təşkilatların – İslam Konfransı Təşkilatı, Ərəb Dövlətləri Liqası, Ərəb Dövlətləri Əməkdaşlıq 

Şurası, OPEC və s. işinə geniş cəlb olunması ilə xarakterizə olunur.  

Bu, həmin ölkələrin dünya siyasi və iqtisadi proseslərinə təsir imkanlarını, bir sıra Qərb ölkələrinin tez-

tez təcavüzkar siyasətlərinə qarşı çıxma ehtimalını artırır.  

Beləliklə, tədqiq olunan bölgədəki İslam ölkələri həm iqtisadi həyat, həm də sosial, mədəni və dini 

proseslərin əhəmiyyətli bir ortaqlığı ilə xarakterizə olunur. 

Neft Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin spesifik ekoloji və mədəni xüsusiyyətlərə malik bir bölgə kimi 

inkişafı üçün həyati vacib strateji qaynaqdır. Buna görə Yaxın və Orta Şərq perspektivlərini qiymətləndirmək 

üçün problemin həm ekoloji, həm də iqtisadi tərəfləri nəzərə alınmalıdır. 

Yaxın və Orta Şərq ərazisi ümumilikdə, eləcə də burada mövcud olan İslam ölkələri hazırda dünya 

əhalisinin təxminən 6%-nə ev sahibliyi edir. Bölgədə orta əhali sıxlığı kvadrat başına təxminən 30 km/ 

nəfərdir. Əhali qeyri-bərabər paylanmışdır, ölkələr arasında əhəmiyyətli fərqlər var. Bölgə əhalisinin demək 

olar ki, yarısı ən məhsuldar torpaqlara sahib olan Türkiyə və Misirdədir. İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya və 

Yəməndə daha az əhali sıxlığı qeyd olunur. 

Bu qrup ölkələrin əmək bazarının özünəməxsus xüsusiyyətləri var – şəriət qanunları qadınların muzdla 

işləməsini qadağan edir - bu da bölgə əhalisinin yalnız 30%-nin iqtisadi cəhətdən fəal əhali kateqoriyasına 

düşməsinə gətirib çıxarır .  

Bölgənin əmək ehtiyatlarının ən xarakterik xüsusiyyəti onların yüksək miqrasiya fəallığıdır – həm xarici, 

həm də daxili miqrasiyanın səviyyəsi yüksəkdir. Buranın bütün İslam ölkələri dünya miqrasiya axınlarında 

müxtəlif dərəcədə iştirak edirlər. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə, bölgədə miqrant sayı son 15 ildə 13 milyondan 20 

milyona qədər yüksəlmişdir. 2005-ci ildə qlobal miqyasda hər on miqrantdan biri Yaxın və Orta Şərq 

bölgəsinə gəlmiş və onlar arasında hər dörd miqrantdan biri İEOÖ-dan gəlmişdir. 

Bölgənin üç ölkəsi – Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İordaniya ən çox beynəlxalq 

miqrant sayılan 20 ölkə arasındadır və doqquz ölkədə – Livan, İordaniya və Fars körfəzi ölkələrində 

miqrantlar ümumi əhalinin 10%-dən çoxunu təşkil edir. Əhali içərisində miqrantların ən böyük payı BƏƏ 

(71%) və Küveytdə (62%) müşahidə olunur. Nəhayət, üç ölkədə –BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı və İordaniyada 

son on ildə bir milyon nəfərdən çox miqrasiya artımı olub.Hər iki miqrasiyanın əsas səbəbləri iqtisadi və 

siyasi şərtlərlə yanaşı, neft faktorudur.  

Müasir miqrasiya axınları 1970-ci illərdə Türkiyədəki ağır iqtisadi vəziyyətin və yüksək işsizliyin, 

əhalinin qonaq işçi kimi Qərbi Avropaya kütləvi şəkildə köç etməsinə səbəb olması ilə başlamışdır.Eyni 

zamanda, əks miqrant axını vardır – Körfəz ölkələrində neft hasilatının artması, Asiya və Afrikadakı qonşu 

ölkələrdən mühacir axınının yaranmasına səbəb olmuşdur. Miqrantların əksəriyyətinin peşəkar ixtisası aşağı 

səviyyədə, hətta heç yox kimi müşahidə edilirdi.  

Körfəz Ərəb Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasının ölkələri miqrantlar üçün ən cəlbedicidir. Qonşu ərəb 

ölkələrindən, Cənubi və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən, Yunanıstandan və Türkiyədən gələn miqrantların 

əksəriyyəti bu ölkələrdədir.Eyni zamanda, yerli əhali ilə etnik qohumluq miqrantların aktiv assimilyasiyası 

ilə nəticələnmiş və bu da, zamanla yerli ərəb əhalisi ilə bərabər bərabər hüquqların alınmasına qədər bir sıra 

sosial tələblər üçün zəmin yaratdı. 

Bütün bunlar, Fars körfəzi ölkələrinin hakim dairələrinin digər ərəb ölkələrindən gələn miqrantlara 

münasibətinin dəyişməsinə səbəb olmuş və XX əsrin 80-ci illərindən etibarən dövlətlərin sosial və iqtisadi 

həyatındakı rollarını azaltmaq siyasəti başladı getdikcə daha çox tərəfdar tapmaq və miqrasiya axınlarının 

etnik tərkibini getdikcə tənzimləmək. 
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Bu dövrdən etibarən qeyri-müsəlman ölkələrindən gələn işçilərin nisbəti durmadan artmışdır. Ərəb 

ölkələrindən gələn miqrantlardan peşə keyfiyyətlərindən geri qalmayan Asiya işçiləri iş şərtlərinə 

əhəmiyyətli dərəcədə az tələb edirlər. 

Xarici işçi qüvvəsinin əsas istehlakçısı özəl sektordur; yerli əhali əsasən ya dövlət sektorunda, ya da özəl 

şirkətlərin idarəetmə strukturlarında işləyir.Qərb ölkələrindən olan əmək miqrantları arasında əsasən ABŞ və 

İngiltərə vətəndaşları arasından olan mütəxəssislər xüsusi yer tuturlar. 

Bölgə tarixən Böyük Britaniyanın güclü, təsirli bir təsirini qoruyub saxlayır və mövcud vəziyyət Amerika 

və İngilis kapitalının iqtisadiyyatda, xüsusən neft yataqlarının işlənməsində, həmçinin hərbi-siyasi əlaqələrdə 

əhəmiyyətli rolu ilə xarakterizə olunur.  

Səudiyyə Ərəbistanı (təxminən 50 min amerikalı və 30 min ingilis mütəxəssisi) və BƏƏ (70 mindən çox 

qərbli mütəxəssisi işləyir) iqtisadiyyatında Qərb mütəxəssislərinin iştirakı xüsusilə böyükdür.Bir çox ölkədə 

hərbi konsultant və məsləhətçilər mövcuddur. Amerikalı hərbi məsləhətçilər Küveyt, Qətər və Bəhreyn 

silahlı qüvvələrində xidmət edir, İngiltərə Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və Oman hökumətləri ilə əməkdaşlıq 

edirlər.Xarici işçi qüvvəsinin cəlb edilməsinin inkaredilməz iqtisadi faydalarına baxmayaraq, çox sayda 

miqrantın olması səlahiyyətlilərin artan narahatlığıdır və bu bir çox iqtisadi və demoqrafik problemlərə səbəb 

olur.Nəticədə son 10-15 ildə özəl sektorda əmək məhsuldarlığı 20%-dən çox azalmışdır. Aşağı məhsuldarlıq 

və pis iş şəraiti yerli gənclər üçün cəlbedicidir və işsizlərin sayı ildən-ilə artır. 

Rəsmi məlumatlara görə, Səudiyyə Ərəbistanında işsizlik bu gün 13%, BƏƏ-də – 2,4%, Omanda – 5%, 

Bəhreyndə – 15%. Ancaq gənc yaşlar arasında bu göstərici% 35-ə yaxındır.Xarici işçilər arasında ağır iş 

şəraitindən narazılıq artmaqdadır, bir sıra ölkədə – Bəhreyn, Küveyt və Qətərdə təkrar etirazlar baş 

vermişdir. Vəziyyət, təcavüzə və istismara məruz qalan xarici miqrant işçilər, xüsusilə də qadınlar üçün çətin 

olaraq qalır. 

Müəyyən narahatlıqlara mədəni genişlənmə səbəb olur, bunun səbəbləri fərqli bir mədəniyyət və həyat 

tərzinin daşıyıcıları olan Asiya dövlətlərinin sakinlərinin artan axınıdır. Çox sayda ərəb olmayan miqrantın 

Körfəz ölkələrinə təsiri, Ərəb Əmək Təşkilatının mütəxəssisləri tərəfindən, ilk növbədə dil və mədəni 

ənənələrdəki fərqlərə görə mənfi olaraq qiymətləndirilir. Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əmək miqrasiyası 

böyük dərəcədə yerli mədəniyyətlərarası münaqişələrə səbəb olur və davamlı, kifayət qədər yüksək 

millətlərarası gərginliyi qoruyur .Xüsusən də gənclər arasında işsizlik səviyyəsinin yüksək olması fonunda 

əmək bazarında ciddi islahatlara ehtiyac, Ərəb monarxiyalarının ən vacib problemlərindən biridir. Sosial 

gərginliyin azalmasına və bu dövlətlərin xarici işçi qüvvəsindən asılılığının azalmasına səbəb olacaq bir sıra 

tədbirlər hazırlamaq və qəbul etmək lazımdır. 

Bu cür tədbirlər arasında, xüsusən indi xarici işçilərin üstünlük təşkil etdiyi qeyri-dövlət sektorunda yerli 

əhalinin məşğulluğunun təşviqi, təhsil və təlim proqramlarının inkişafı – yəni vətəndaşların əmək 

bazarındakı rəqabət qabiliyyəti və onların iqtisadiyyatın özəl sektorundakı iştirakını artırmaq.Fars körfəzi 

ölkələri, hazırda xaricə pul köçürmələri şəklində gedən işçilərin qazanclarından səmərəli istifadə etmək 

imkanı qazanaraq iqtisadi inkişaf üçün əlavə fürsət əldə edərdilər. Bundan başqa, zəif məşğulluq 

perspektivləri səbəbindən bölgə dövlətlərinin ən ixtisaslı və aktiv təbəqələri xaricə üz tutur və nəticədə 

onların təhsili üçün büdcə xərcləri ödənilmir. 

İkinci üstünlük, demoqrafik təzyiqi azaltmaq, yaş və cins quruluşunu tarazlaşdırmaq və əhalinin artım 

sürətini azaltmaq qabiliyyətidir, çünki gənc reproduktiv yaşda olan insanlar ümumiyyətlə köç edirlər.Yeni, 

ümumiyyətlə daha mütərəqqi şəraitdə işləmək, öz işçi qüvvənizin keyfiyyətlərini və pulsuz olaraq artırmağa 

imkan verir.Hazırda bu bölgədən mühacirət axınlarının iki istiqaməti vardır – sənayeləşmiş ölkələrə və Fars 

körfəzinin neft istehsal edən dövlətlərinə. Miqrantların çoxu sənayeləşmiş ölkələrə, ilk növbədə Avropa 

ölkələrinə, ABŞ və Kanadaya gedir.  

Miqrasiya axınının ikinci istiqaməti 1970-ci illərin əvvəllərində dünya bazarında neftin bahalaşması 

səbəbindən formalaşmışdır. Neft istehsal edən ölkələr təkcə iqtisadi sistemlərini yenidən qurmaq üçün deyil, 

həm də böyük milli layihələrin həyata keçirilməsi üçün çox geniş imkanlar əldə etmişdilər ki, bu da öz 

növbəsində əmək ehtiyatlarının sayının artmasını tələb edirdi.Miqrasiya siyasətində lazımi dəyişikliklər 

edildi, işçi qüvvəsi idxalı artmağa başlamış və artıq 1970-ci illərin ortalarında xarici işçi qüvvəsi bölgə 

ölkələrinin iqtisadiyyatının bütün sahələrində çox vacib mövqe tutmuş və hazırda miqrant işçilər mütləq 

əksəriyyəti təşkil edir. BMT-nin statistikasına görə, son 20 ildə Körfəzdəki Ərəb Dövlətləri Əməkdaşlıq 

Şurasına üzv ölkələrdə xarici işçilərin sayı təxminən iki dəfə artaraq 13 milyon nəfərə çatmışdır. Bölgədəki 

miqrantların və xarici işçilərin dəqiq sayı müəyyənləşməmişdir. Daxili təhlükəsizlik və dövlət qurumlarının 

fəaliyyətinin strateji əsasları səbəbi ilə etibarlı statistik məlumatlar verilmir. 
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HAVA GƏMİLƏRİNİN ƏLƏ KEÇİRİLMƏSİ TAKTİKASI 

 

Açar sözlər: hava gəmisi, aviasiya, qaçırma, Yaxın və Orta Şərq, beynəlxalq konvensiya, terror aktı, 

beynəlxalq terrorizm. 

 

İnvestigation methods of aircraft seizure 

Summary 

The seizure of aircraft has become one of the threats of modern times. The growing number of such 

crimes in the world has made it necessary to regulate them by the norms and principles of international law. 

In the middle of the last century, civilian aircraft attacks were seen as non-political motives, mainly for 

personal gain or to escape from the hands of law enforcement agencies, but especially in the 21st century. 

From the beginning of 2001 alone to September 11, 2001, there were about 40 such incidents worldwide. 

However, with the events of September 11, the hijacking of a civilian aircraft and its use as a destructive 

weapon was a first in history. The main purpose of such cases is to influence certain political decisions by 

creating fear in society. It was after these events that the political and legal cooperation of the states in the 

name of combating international terrorism accelerated. 

Key words: aircraft, aviation, hijacking, the Middle East, international convention, terrorist act, international 

terrorism  

 

Giriş 
Azərbaycan Respublikasında aviasiya ilə bağlı olan 1994-cü il 9 fevral tarixli Hava Məcəlləsi 2001-ci ildə 

qüvvədən düşmüş və aviasiya ilə bağlı münasibətlərin tənzimlənməsi məqsədilə 24 iyun 2005-ci il tarixində 

“Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. 

Hava gəmilərinin qaçırılmasından bəhs etməzdən əvvəl, adı çəkilən Qanuna müraciət edərək, hava 

gəmisinin nə olduğunu aydınlaşdıraq. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.13-cü 

maddəsinə əsasən, hava gəmisi dedikdə, “hava ilə qarşılıqlı təsir hesabına atmosferdə qalan (yer və su 

səthindən əks olunan hava ilə qarşılıqlı təsir istisna olmaqla) hər hansı aparat” başa düşülür. (1, səh.3) 

Hava gəmilərinin qaçırılması (hava gəmisini qaçırma, göydən qaçırma, hava soyğunçuluğu və ya hava 

piratlığı olaraq da bilinir, sonuncusu ABŞ-ın xüsusi təyyarə yurisdiksiyasında istifadə olunur) və ya sadəcə 

qaçırma bir şəxsin və ya bir qrupun təyyarəni qanunsuz olaraq ələ keçirməsidir. Hava gəmilərinin qaçırılması 

əksər hallarda pilotun təyyarəni qaçıran şəxsin tələblərinə uyğun uçmağa məcbur edilməsini özündə ehtiva 

edir. Ancaq nadir hallarda hava gəmilərini qaçıranlar təyyarəni özləri uçururlar və intihar hücumlarında 

istifadə edirlər. 11 sentyabr hücumlarında və başqa buna oxşar hallarda təyyarələr rəsmi pilot və ya ikinci 

pilot tərəfindən qaçırıldı. 

Avtomobillərin soyulması və ya dəniz piratlığından fərqli olaraq, hava gəmisinin qaçırılması, 

ümumiyyətlə, soyğunçuluq və ya oğurluq üçün edilmir. Şəxsi mənfəətdən irəli gələrək, insanlar tez-tez 

təyyarələri özləri getməyi düşünmədikləri yerlərə yönləndirirlər. Hava gəmilərini qaçıranlardan bəziləri 

sərnişinləri və ya heyət üzvlərini pul müqabilində, ya da səlahiyyətlilər tərəfindən bəzi siyasi və ya inzibati 

güzəştlər üçün girov kimi istifadə etmək niyyətində olurlar. Bəzən isə, hava gəmisinin qaçırılması uğursuz 

şəxsi həyat və ya maddi sıxıntıdan təsirlənmiş ola bilər. 

20-ci əsrin sonlarından bəri, qaçırma ən çox bir təyyarənin ələ keçirilməsini və hava quldurları tərəfindən 

seçilən yerlərə zorla yönləndirilməsini əhatə etsə də, bu termin ABŞ-da 1920-ci illərdə yük maşını 

oğurluqları olaraq adlandırılan “qaçırma” kimi meydana gəlmişdir. 1950-ci illərin ortalarından etibarən, 

qanuni yük daşıyan yük maşınlarının və qanuni gəmilərin qaçırılması halları artdığından, bu terminin 

istifadəsi genişləndirildi. Təyyarənin qaçırılması göydən qaçırma olaraq da bilinir. Bu cür qaçırma hadisəsi 

ilə əlaqədar ilk məlumat 1931-ci ildə Peruda meydana gəldi. Asiyada ilk hava gəmisinin qaçırılması 1948-ci 

ildə Makaodan Hong Konga gedən bir təyyarədə meydana gəldi, təyyarənin Sakit Okeana düşməsi 

nəticəsində göyərtədəki 25 nəfərin hamısı həlak oldu. Növbəti on il ərzində təxminən 15 təyyarə qaçırıldı və 

1958-1967-ci illərdə bu cür hadisələrin sayı kəskin artaraq, təxminən 50-yə çatdı. ABŞ daxilində ilk hava 

gəmisinin qaçırılması 1961-ci il mayın 1-də Mayamidən Floridaya, Key West-ə gedən bir ticarət təyyarəsinin 
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Kubaya dönmək məcburiyyətində qaldığı zaman meydana gəldi. 1961-ci ilin sonuna qədər Kubaya dörd 

təyyarə qaçırıldı və sonradan ABŞ-da və Qərb Yarımkürəsinin başqa yerlərində qaçırılan bir çox təyyarə ya 

vətən həsrətində olan kubalılar, ya da siyasi motivli solçular tərəfindən Kubaya aparıldı. Bu qaçırma 

hadisələrindən bəziləri maddi cəhətdən əsaslandırılmışdı – təyyarəni qaçıranlar sərnişinlərin və heyət 

üzvlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək əvəzinə, böyük məbləğdə pul ödənişləri tələb edirdilər, baxmayaraq 

ki, uğurlu olanlar az idi. (5, səh.17)  

1968-ci ildən etibarən, Avropada və Orta Şərqdə daha təhlükəli və dağıdıcı hava gəmilərinin qaçırılması 

hadisələri baş verdi. Təkcə 1968-1970-ci illərdə 200-ə yaxın hava gəmisinin qaçırılması hadisəsi baş verib. 

İştirakçılar tez-tez siyasi motivli fələstinlilər və ya uçuş zamanı təyyarələrə sərəncam verən bəzi yoldaşları 

İsrail həbsxanasından və ya başqa bir yerdən azad edilmədikləri təqdirdə, sərnişinlərə və ekipaja zərər 

verməklə təhdid edən digər ərəblər idi. Bu hava gəmilərini qaçıran kardan bəziləri sərnişinləri və heyət 

üzvlərini əsir götürdülər və hökümətlərindən böyük məbləğdə pul ödənişləri tələb etdilər. Bu yeni terrorizm 

formasının zirvəsi 1970-ci ilin sentyabrında baş verdi, hava gəmisini 11 günlük qaçırma ardıcıllığı 300 

sərnişinin bir həftə girov saxlanılması və ümumi dəyəri 50 milyon dollar olan dörd reaktiv təyyarənin (yerdə) 

məhv edilməsi ilə nəticələndi. Yaxın Şərqdə sol siyasi görüşlü hava gəmilərini qaçıranlar təyyarələrdə 

səyahət edən, planlı marşrutlardan uzaqlaşdırılan şəxsləri qaçırdılar, hətta bəzilərini öldürdülər. 1963-cü 

ildən başlayaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üzv dövlətləri hava gəmilərini qaçıranlara qarşı beynəlxalq 

konvensiya imzalamağa çağırdı. Yeddi il sonra, 50 ölkə hava gəmilərinin qanunsuz ələ keçirilməsinə qarşı 

Konvensiya ratifikasiya etdilər. Xüsusən, hava gəmisinin güc yolu ilə uçuş zamanı qanunsuz olaraq ələ 

keçirilməsini və ya güc təhdidi, yaxud qorxudularaq ələ keçirilməsini ehtiva edən Konvensiyanı imzalayan 

tərəflər arasında hər hansı bir ekstradisiya müqaviləsində ekstradisiya edilə bilən bir cinayət olduğunu təyin 

etdilər. Hava gəmisini qaçıran şəxslərin tutulması, ekstradisiyası və cəzalandırılmasına dair başqa bir 

beynəlxalq razılaşma əldə etmək çətindir, çünki bir neçə hökumət, xüsusilə də, Orta Şərqdə olan hökumətlər 

qaçırılmalarda açıq və ya gizli şəkildə iştirak etmiş və ya hava gəmilərini qaçırma hadisələrindən iştirak 

etmiş və ya hava gəmisini qaçırma hadisəsini “siyasi cinayət” hesab etmiş və hava gəmilərini qaçıranlara 

toxunulmazlıq vermişlər. 

Bu cinayətləri törədərkən, hava gəmilərini qaçıranlar, əsasən, odlu silahlardan istifadə edirlər, ardından 

küt bir silah və ya çılpaq əllərdən də istifadə edilə bilər. Bu, əksər hallarda hava gəmilərini qaçıranların 

qurbanlara nəzarəti əldə etdikləri və silahlarını göstərib təhdid edərək nəqliyyat vasitələrini oğurladıqları 

rejimdə də əks olunur. Demək olar ki, hava gəmilərini qaçırma hallarında qurbanlar təhdidə və təcavüzə 

məruz qalır, burada qurbanlara nəzarət etmək üçün silahlardan istifadə olunur və onlar tutmaq, vurmaq, 

bıçaqlamaq, yumruqlamaq və şifahi hücumlara məruz qalırlar. (4, səh.9)  

Artıq 30-cu illərdə, yüksək mənsəbli şəxslərin uyğun mühafizə ilə uçması kimi norma yarandı. Bundan 

əlavə, əks-kəşfiyyat və polis təminatı həyata keçirilir, uçuşla bu və ya digər şəkildə əlaqədar olan hər bir şəxs 

yoxlanılır və nəzarətdə saxlanılırdı. Uçuş başa çatana qədər bütün xidməti personal dustaq edilirdi, çünki 

fövqəladə hallarda ilkin olaraq bu şəxslərdən şübhələnirdilər. Belə yanaşma texniki diversiyalar praktikası ilə 

izah olunurdu, çünki təyyarəyə bomba qoymaq vacib deyildi, bir neçə qayka və bəndin boşaldılmasi kifayət 

idi ki, qəza baş versin. 

İkinci dünya müharibəsindən sonra cəmiyyətdə texniki və ictimai faktor əsas rol oynamağa başladı. 

Təyyarələr artıq onlarla deyil, yüzlərlə sərnişin daşımaq qabiliyyətinə malik oldu. Eyni zamanda, 

müharibənin nəticələri və qərb cəmiyyətinin daha da demokratikləşməsi, ümumilikdə cəmiyyət üçün insan 

həyatının ictimai qiymətini kəskin artırdı. Nəticədə, sadə insanların həyatı alver obyektinə çevrildi. Belə ki, 

mühafizəsində cangüdənlər və xüsusi xidmət orqanları duran siyasi xadimlərin hədələnməsi aktuallığını 

itirdi, çünki göyərtəsində yüzlərlə sərnişin olan təyyarənin qaçırılması və onun partladılması hədəsi irəli 

sürülən tələblərin yerinə yetirilməsi üçün kifayət idi. Terror təsirli vasitəyə çevrildi və buna görə də, 50-ci 

illərdə hava gəmilərinin tutulması və partladılmasi kəskin şəkildə artdı. Hava terrorizminin klassik 

periodunun qarşısının alınmasına, uçuşqabağı güclü baxış tədbirləri və beynəlxalq əməkdaşlıq kömək etdi. 

Bütün dünya dövlətləri, təyyarəni qaçıran terroristi həbs edib cəzalandırdıqına görə, onların qaçırdıqları 

təyyarə ilə uçmağa yerləri qalmadı. Ona görə də, keçən əsrin sonuna qədər, dünyanın bir çox 

aviaşirkətlərində, pilot kabinəsinin hətta açıq qapi ilə uçuşuna icazə verilirdi və əgər uçuş zamanı hava 

gəmisi tutulurdusa, heyət üzvləri terroristlərin tələblərini  yerinə yetirirdilər. (5, səh.32) 

SSRİ-də mülki hava gəmisinin qaçırılmasının ilk rəsmi qeydiyyata alınması və uyğun ittihamların irəli 

sürülməsi 1954-cü ilin iyun ayında Novosibirskdə baş vermişdir. 1970-ci ilə qədər hava gəmisinin 

tutulmasına üç cəhd edilmişdir. 1970-ci ildə ata və oğul Brazinkaslar AN-24 təyyarəsini ələ keçirərək, onu 

Türkiyəyə qaçırtmışlar. Bu hadisə zamanı bort bələdçisi öldürülmüşdür. Bu fakt və həmən illərdə 

təyyarələrin qaçırılma çəhdlərinin artması faktları, SSRİ dövlətini hava terrorizmi məsələsinə diqqətlə 
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yanaşmağa məcbur etdi və 12 iyul 1973-cü ildə AT xidməti yaradıldı. Buna bir səbəb də, həmən ildə 

Moskva-Çita reysini həyata keçirən Tu-104 təyyarəsinin Çita yaxınlığlnda aviaqəzaya uğraması idi. 

Heyətdən, Çinə uçmağı tələb edən terroristin əlindəki əldəqayrılma partlayıcı qurğunun işə düşməsi 

nəticəsində 81 nəfər həlak olmuşdur. Tədricən yeni xidmətin fəaliyyət sferasına sərnişinlərin, onların əl 

yüklərinin və baqajlarının, yükün, poçtun, bort yeməklərinin, təyyarənin və aviapersonalın yoxlanılması, 

aeroportun perimetrinin və onun ərazisinin mühafizəsı daxil edildi. Heyət üzvləri də silahlandırıldı. 

”Aeroflot” Avropada ilk aviaşirkət idi ki, heyət üzvlərinə şəxsi silah verirdi. Uçuşda olan hava qəmisində 

fövqəladə hal yarandıqda, silahdan istifadə etməklə öldürmək hüququ olan heyət üzvləri, xüsusi döyüş 

hazırlığı keçirdilər. Hava qəmisinin qapısının möhkəmlətmək məsələsinə gəlincə isə, hələ 1970-ci ildən 

Brazinkaslarla olan hadisədən sonra, onlar metaldan düzəldilr və xüsusi təlimata görə, uçuş zamanı bort 

bələdçilərinin siqnalından sonra açılırdı. Deməli, aviaterrorizmin müasir etapi 70-ci illərdən başlayır, bunu 

həm də o fakt sübut edir ki, ölümə məhkum fələstinlilər, yüngül mühərrikli təyyarələrlə israil hərbi 

dəstələrini taran edirdilər. Bu yaxın şərq lokal konflikti hesab edilirdi və 2001-ci ilin 11 sentyabrına qədər 

ölümə məhkum terroristlər tərəfindən hava qəmisinin tutulmasının mümkünlüyünü heç kəs təsəvvür edə 

bilməzdi. Hesab edilirdi ki, terrorist fövqəladə böyük riskə  getsə belə o, öz həyatını qorumağa cəhd edir. 

Ölümə hazır adamdan istifadə edərək həyata keçirilən terror aktı yeni, fövqəladə mürəkkəb bir çağırışdır. 

Yanacaqla dolu, göyərtəsində girovlar olan hava gəmisi çox böyük dağıdıcı qüvvəyə malik, idarə olunan 

silaha çevrilə bilər. (5, səh.34) 

1973-cü ildə ABŞ Federal Aviasiya İdarəsi hava yolu sərnişinlərinin əl çantalarında sistemli axtarışlar 

aparmağa başladı. Sərnişinlərdə silah olub-olmadığını yoxlamaq üçün metal əşyaları aşkar edə bilən bir 

elektron cihaz olan maqnitometrdən istifadə edildi. Sərnişinlərin baqajında və digər əşyalarında əl və ya 

aşağı nəbzli rentgen aparatları ilə axtarış aparıldı. Yerli silahlı mühafizəçilər axtarış nöqtələrində və uçuş 

qapıları kimi digər hava limanında yerləşmişdilər. Avropa ölkələrinin əksəriyyəti öz hava limanlarında 

bənzər tədbirlər gördülər. Hava gəmilərini qaçıranların qarşısını almaqda kritik cəhət terrorçu qrupların hədəf 

aldığı ölkələrin, bəlkə də girovları qurtarmaq üçün komando basqınlarına başlayaraq və ya qrupların 

qərargahlarına birbaşa hücumlar təşkil edərək zərbə endirmək ehtimalı idi. Məsələn, 1976-cı ildə Entebbe 

basqını olaraq bilinən bir əməliyyatda İsrail Uqanda, Entebbeyə qaçırılan bir fransız təyyarəsindəki İsrail 

girovunu qurtardı.  

1978-ci ildə Bonnda Yeddi Qrupun zirvə toplantısında Qərbi Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, 

İtaliya, Kanada, Yaponiya, Böyük Britaniya və Fransa hava gəmilərini qaçıranlara sığınacaq verən ölkələrə 

qarşı sanksiya tətbiq etməyi vəd etdi. Elə həmin il Avropa Birliyi hava gəmilərini qaçıranlara sığınacaq verən 

və qaçırılan təyyarələri buraxmaqdan imtina edən hər bir ölkənin hava yollarını boykot etməyi qəbul etdi. 

Boykot edilən ölkələrin hava limanlarında enmə hüquqlarının rədd edilmə təhlükəsi təsirli oldu və əvvəllər 

hava gəmilərini qaçıranlar və qaçırılan təyyarələr üçün sığınacaq təmin edən bəzi Yaxın Şərq ölkələri bunu 

dayandırdı. 

Hava gəmilərini qaçırma 1970-ci illərin sonlarından bəri azaldılmış bir tezlikdə olmasına baxmayaraq, 

ara-sıra baş verməyə davam edir. Belə bədnam hadisədən biri də 1985-ci ildə Ayətullah Ruhullah Xomeyni 

ilə əlaqəli bir militant qrupu olan Hizbullah tərəfindən Beyrut hava limanına uçuş edən hava gəmisinin 17 

gün qaçırılması idi. Bu qaçırmalar 1985-ci ildə fələstinli terrorçular tərəfindən bir italyan gəmi 

komandanlığının ələ keçirilməsini əhatə edir. 

Hava gəmilərini qaçırma hadisələrindəki azalma, yüksək təhlükəsizlik və daha geniş beynəlxalq 

əməkdaşlıq da daxil olmaqla, müxtəlif amillərin nəticəsidir. Əvvəllər hava gəmilərinin qaçırılmasını 

alqışlayan Fələstin Qurtuluş Təşkilatı (Fələstin Təşkilatı) kimi bəzi qruplar, qaçırmağın faydalılığından daha 

çox, ziyanını gördülər. Bundan əlavə, 1980-ci illərdə bəzi silahlı qruplar hava gəmilərini uçuş zamanı, 

ümumiyyətlə, bomba ilə məhv etmək kimi dağıdıcı bir taktikaya müraciət etdilər. Məşhur bir hadisə 1988-ci 

ildə Şotlandiyanın Lockerbie şəhəri üzərində Liviya kəşfiyyat agentləri tərəfindən Amerika təyyarəsinin 

vurulması idi: havadakı partlayışda 259 sərnişin və yerdə olan 11 nəfər həlak oldu. (4, səh.23) 

Bu günə qədər həyata keçirilmiş ən ölümcül hava piratçılığı 11 sentyabr 2001-ci ildə baş vermiş, intihar 

terrorçularının eyni vaxtda ABŞ-da dörd təyyarəni qaçıraraq, ikisini Nyu-Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzi 

kompleksinə, digəri isə Washington, DC yaxınlığındakı Pentaqona uçurduğu zaman meydana gəldi. 

Dördüncü təyyarə, Pensilvaniya, Pittsburgh xaricində qəzaya uğradı. Ümumilikdə, 11 sentyabr hücumlarında 

3000-dən çox insan öldürüldü və yeni bir amil tətbiq edildi: çox sayda insanı öldürmək və böyük Maddi 

ziyan vurmaq üçün yanacaq yüklü təyyarələrin uçan bomba kimi istifadə edilməsi.  

Dünyanın əksər yurisdiksiyalarında hava gəmilərinin qaçırılması ömürlük və ya uzun müddətli həbs 

cəzası ilə cəzalandırılır. Ölüm cəzasının qanuni bir cəza olduğu əksər yurisdiksiyalarda hava gəmilərinin 

qaçırılması Çin, Hindistan və ABŞ-ın Georgia və Missisipi əyalətləri də daxil olmaqla, ağır cinayətdir. 
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Ölkəmizdə də bu sahədə işlər görülür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 aprel 2012-ci il tarixli 

613 nömrəli Fərmanı ilə “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Proqramı” və “Aviasiya təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi Qaydaları” təsdiq edilib. Sözügedən sənədlər Azərbaycan Respublikasının “Aviasiya 

haqqında” Qanununun 43.1-ci maddəsinin tələbinə əsasən, mülki aviasiya sahəsində beynəlxalq standartlar 

və tövsiyə olunan təcrübə nəzərə alınmaqla hazırlanıb. 

Beynəlxalq terrorizmə qarşı amansız mübarizə tərzini götürmüş Azərbaycan Respublikasının siyasətinə 

tam cavab verən Dövlət Proqramı və Qaydalar mülki aviasiyanın fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə aktlarının 

qarşısının alınması, sərnişinlərin həyat və sağlamlığının qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Hər iki sənəddə mülki aviasiya aeroportlarının, hava gəmilərinin və digər obyektlərin mühafizəsi, ekipaj 

üzvlərinin, xidməti personalın və sərnişinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, hava gəmilərinin zəbt 

edilməsi və qaçırılması cəhdlərinin qarşısının alınması, təhlükə mənbələrinin müəyyən edilməsi yolu ilə 

şəxslərə və əmlaka zərərin vurulması riskinin minimuma endirilməsi məqsədilə həyata keçirilən kompleks 

tədbirlər nəzərdə tutulub. (2, səh.1) 

Sərnişin və yüklərin daşınmasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi dövlətin prioritet vəzifələrindən biri 

olduğundan, “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Proqramı” və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

Qaydaları” aviasiya təhlükəsizliyinin, o cümlədən uçuşların təhlükəsizlik səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə 

artırılmasına yönəlmiş strateji məqsədləri müəyyən edir. (3, səh.6) 

 

Nəticə 

Terror aktı elmin müasir nailiyyətlərindən istifadə edilərək hazırlanan terror vasitələri ilə həyata keçirilir. 

Təhlükəli əşya və maddələrdən ibarət terror vasitələri isə nəzarətdən yayınaraq hava gəmisinin borcuna və ya 

aeroport ərazisinə şəxslərin üzərində, yaxud hava gəmilərində daşınan yük, baqaj və əl yükləri daxilində 

keçirilir. Odur ki, terror aktına qarşı görülən əks-tədbirlərdən birincisi, terror aktını törədən şəxsi və terror 

vasitələrini aşkar etməkdir. Bu isə, yalnız müasir texnologiyalara əsaslanan xüsusi texniki aşkarlana 

vasitələrinin tətbiqi ilə mümkündür. Belə ki, terror və qeyri-qanuni müdaxilə aktlarının qarşısının 

alınmasında ön cəbhə xəttini təşkil edən xüsusi texniki vasitələr mülki aviasiyanın normal və təhlükəsiz 

fəaliyyətinin təmin edilməsində başlıca rol oynayır. Odur ki, baş verə biləcək təhlükələrə qarşı preventiv 

tədbirlər kimi bu texniki vasitələrdən istifadəni genişləndirmək lazımdır. 
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AZƏRBAYCANDA ALİ TƏHSİL SİSTEMİNDƏ MƏSAFƏDƏN TƏHSİL TƏCRÜBƏSİ 

 

Açar sözlər: məsafədən təhsil, ali təhsil, pandemiya, təhsil sistemi, təhsil platformaları 

 

The experience of distance education in system of higher education in Azerbaijan 

Summary 

The purpose of this study is to study and analyze the experience of distance education in the higher 

education system of Azerbaijan. This study is a qualitative study that explores distance learning practices, 

and document analysis of quality methods has been used. The study identified the history of distance 

education, the world's first distance education schools, higher education institutions. At the same time, 

during the pandemic, statistical indicators of the change of the form of education and the transition to 

distance education and the number of students were determined in connection with the suspension of the 

teaching and learning process in Azerbaijan. The decisions of the Ministry of Education regarding the 

introduction of distance learning were commented in the study. During the pandemic, the difficulties 

encountered in starting distance education were identified. Complex events held in educational institutions 

were discussed. It reflects how distance education is applied in higher education institutions and a number of 

measures taken by the Ministry of Education to adapt to this form of education, which is a sudden transition 

for students and educators. 

Key words: distance education, higher education, pandemic, education system, educational platforms 

 

Giriş 

Müasir dövrdə texnologiyanın inkişafı təhsil sisteminə də öz təsirini göstərmiş və bunun nəticəsi olaraq, 

təhsilin yeni forması -məsafədən təhsil yaranmışdır.Məsafədən təhsilin əsasının yüz il öncə hətta daha əvvəl 

qoyulduğu qeyd olunmuşdur (Simonson & Smaldino & Albright & Zvacek, 2006). Mənbələrə görə ilk 

məsafədən təhsil dərsi 1728-ci ildə Boston qazetində “Stenoqrafiya dərsləri” ilə başlamışdır (Holmberg, 

1995). Daha sonra isə 1833-cü ildə İsveç qəzetlərinin birində məktubla “yazılı izah” dərslərinə başlanacağı 

elan edilmişdir.Ancaq bu elanların heç birində qarşılıqlı əlaqə və dərslərin necə qiymətləndiriləcəyi barədə 

məlumat verilməmişdir. Bu dərslərə başlanılıb-başlanılmadığı və dərslərin qiymətləndirməsinin aparılıb 

aparılmadığı, müəllim-şagird arasındakı qarşılıqlı əlaqənin olub olmadığı barədə dəqiq məlumat 

olmadığından bu hadisə məsafədən təhsil tarixində qeyd edilməmişdir.  

Məsafədən təhsilin tarixi ilə əlaqəli tədqiqatlara nəzər salındığı zaman bu anlayışa XIX əsrdə İngiltərə, 

Almaniya, İsveç, Amerika Birləşmiş Ştatları, XX əsrdə isə Avstraliya, Yeni Zelandiya, Yaponiya, Polşa, 

İspaniya kimi ölkələrdə rast gəlindiyi görülmüşdür. Araşdırmalara görə, məsafədən təhsil ilk dəfə İngiltərədə 

1840-ci ildə stenoqraf olan İsaak Pitman tərəfindən məktublar vasitəsilə stenoqrafiya dərslərinə başlanıldığı 

zaman müəyyən edilmişdir. İsaak Pitman şagirdlərinə İncildəki kiçik hissələri steno ilə yazmağı öyrətmiş və 

şagirdlərin uğurlu nəticələrini qiymətləndirmişdir (Mshvidobadze & Gogoladze, 2012). Mənbələrdə 1856-cı 

ildə Almaniyada Charles Toussaint və Gustav Langenscheidt tərəfindən məsafədən təhsil verən bir dil 

məktəbi yarandığı qeyd olunmuşdur. Bu məsafədən təhsillə bağlı yaranan ilk qurum olaraq qeydə alınmışdır 

(Schlosser & Simonson 1999). 1884-cü ildə yenə Almaniyada şagirdləri universitet imtahanına hazırlaşdıran 

“Rustinches Məsafədən Təhsil Məktəbi”-nin açıldığı müəyyən edilmişdir (Abazaoğlu & Umurhan, 2015). 

1898-ci ildə Hans Hermod tərəfindən İsveçdə məsafədən təhsil verən bir ali təhsil müəssisəsinin açıldığı 

müəyyən edilmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilk dəfə məsafədən təhsilin 1874-cü ildə həm bakalavr, 

həm də magistr təhsili alan tələbələr üçün yaradıldığı qeyd olunmuşdur. Bunu ilk dəfə həyata keçirən 

“İllinois Wesleyan” universiteti olmuş və bu 36 il davam etmiş, 1910-cu ildə məsafədən təhsilə son 

qoyulduğu tədqiqatlarda öz əksini tapmışdır (Yalçınkaya, 2006). Bunun ardınca 1883-cü ildə ABŞ-ın New 

York ştatında “Məktubla Təhsil Universiteti” yaradıldığı müəyyənləşdirilmişdir (Antalyalı, 2004). 

Araşdırmalara görə, 1892-ci ildə isə Çikaqo Universiteti tərəfindən məsafədən təhsil bölməsi açılmışdır 

(Hızal, 1983). Avstraliyada ilk məsafədən təhsil 1910-cu ildə başladığı, 1949-cu ildə məsafədən təhsil alan 

tələbələr üçün “Universitet xarici təhsil fakültəsi” yaradıldığı qeyd olunmuşdur (Kaya, 2002). Beləcə, uzun 

tarixə malik olan məsafədən təhsilin əsası bu şəkildə qoyulmuşdur. 
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Elmi ədəbiyyatlarda məsafədən təhsil haqqında bir çox təriflər mövcuddur. Holmberq məsafədən təhsilin 

planlama, rəhbərlik, təlim prosesi, tələbələr və müəllimlərin dərs keçilən və ya buna oxşar məkanlarda 

bərabər olmamasının zəruri olmadığını və şagirdin, tələbənin müəllimin nəzarəti altında olmadığı fərqli 

öyrənmə formalardan biri olduğunu qeyd etmişdir (Holmberg,1995). Moore isə məsafədən təhsilin öyrədən 

və öyrənən arasında elektron, mexaniki və digər təchizatlar vasitəsilə əlaqənin asanlaşdığı, öyrətmə 

prosesinin öyrənmə prosesindən ayrı təşkil olunduğu təlim metodu olduğunu qeyd etmişdir (Moore, 1973). 

Moore 1990-cı ildə “Amerikada Məsafədən Təhsil” əsərində yazdığı başqa bir tərifə əsasən isə məsafədən 

təhsilin müəllim və təhsilalanların fərqli zamanda və fərqli yerlərdə olduğunu və planlı şəkildə təşkil olunan 

öyrənmə prosesinin elektron cihazların köməyi ilə təşkil olunduğunu qeyd etmişdir (Moore, 1990). 

Azərbaycanda da məsafədən təhsillə bağlı anlayışa rast gəlinir. 

Məsafədən təhsil  Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” qanununun təsdiq edildiyi 2009-cu il  

19 iyun tarixli sənədində təsbit olunur. Qanunun 13-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycanda təhsil almanın dörd 

forması-əyani, qiyabi, distant (məsafədən) və sərbəst (eksternat) təhsil formaları vardır (Təhsil Haqqında 

Qanun, 2009). Qanununun I fəsil Ümumi müddəalar bölməsinin 1-ci Maddəsinin 1.0.9 bəndində distant 

təhsil anlayışı qeyd olunub. “Distant təhsilin tədris prosesinin elektron, telekommunikasiya, proqram-texniki 

vasitələr əsasında təşkil olunduğu təhsilalma formasıdır” (Təhsil haqqında qanun, 2009). Distant təhsil 

müəllim və tələbələrin eyni məkanda olmadan təhsil prosesində iştirak edə bilməsi üçün şərait yaradır. Son 

dövrlərdə dünyada və ölkəmizdə distant təhsilə keçid təmin olunmasının əsas səbəbi bütün dünyaya yayılan 

COVİD-19 virusdur. 

2019-cu ilin sonlarından başlayaraq, Çinin Vuhan vilayətində bütün dünyaya yayılan, son dövrlərin ən 

böyük sağlamlıq böhranı – yeni növ virus sayılan koronavirus (COVİD-19) meydana çıxmışdır. 11 mart 

2020-ci il tarixindən etibarən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən pandemiya olaraq qəbul edilmişdir 

(WHO, 2020). Pandemiya bütün dünyada demək olar ki, bütün sahələrə eləcə də təhsil sektoruna mənfi təsir 

etmişdir. Pandemiyanın ilk mərhələlərində təhsil müəssisələrin fəaliyyətinin dayandırılmasının qısa bir 

müddət sürəcəyi və tezliklə fəaliyyətini davam etdirəcəyi gözlənilmişdir. Uzun müddət davam edəcəyi 

ehtimal edildikdən sonra, dünyada demək olar ki, bütün təhsil sistemləri təhsilin fasiləsizliyinin təmin 

edilməsi ilə bağlı tədbirlər görməyə başlamışdır. UNESCO tərəfindən təqdim edilən məlumatlara əsasən bir 

sıra ölkələrdə pandemiya səbəbi ilə təhsil prosesinə fasilə verilmişdir. 

UNESCO tərəfindən təqdim edilən məlumatlara görə, 27 mart 2020-ci il tarixinə qədər pandemiya səbəbi 

ilə dünyanın 165 ölkəsində, 1,5 milyarddan çox şagird və 63 milyon təhsil işçisi təhsil və təlim prosesinə 

fasilə vermişdir (UNESCO, 2020a). 14 iyun 2020 tarixi etibarilə olan məlumatlara əsasən isə, bu proses 100 

ölkədə, 916,009,014 şagirdin təhsil həyatına təsir göstərmişdir (UNESCO, 2020b). 19 dekabr 2020-ci il 

tarixinə əsasən isə 23 ölkədə 232,884,546 şagirdə bu proses təsir etmişdir (UNESCO, 2020b). 

Azərbaycan Respublikasında isə 2020-ci ilin fevral ayında COVİD-19 virusuna ilk yoluxma halı aşkar 

edilmişdir. Buna əsasən kütləvi yoluxmanın qarşısını almaq üçün 2 mart 2020-ci il tarixdən başlayaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinətinin (NK) qərarı ilə respublikanın bütün təhsil pillə və 

səviyyələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesi dayandırılmışdır (NK, 2020). 

UNESCO tərəfindən təqdim olunan məlumatlara görə, Azərbaycan Respublikasında pandemiya dövründə 

tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması nəticəsində bu proses 1,983,999 şagird və tələbəyə təsir 

göstərmişdir (UNESCO, 2020b). Onu da qeyd etmək lazımdır ki, pandemiya dövründə Azərbaycanda tətbiq 

edilən təhsil platformaları UNESCO-nun rəsmi saytında şagirdlərin öyrənmə prosesini asanlaşdırmaq 

məqsədilə distant təhsil platformaları, elektron portalları və təlim tətbiqlərinin siyahısında yer almışdır 

(Təhsil Nazirliyi, 2020a). 

Mövcud durum qarşısında, təhsilin bütün pillə və səviyyələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesi müxtəlif 

onlayn platformalar üzərindən dərslərin təşkilinə başlanmışdır. Ali təhsil və orta ixtisas müəssisələrində  

onlayn dərslərə bugünədək 100 mindən artıq tələbə və professor-müəllim heyəti qoşulmuşdur. Ali təhsil 

müəssisələrində Təhsil Nazirliyinin təqdim etdiyi “MS Teams” platformasından ödənişsiz istifadə imkanı 

yaradılmışdır və onlara texniki dəstək göstərilmişdir. Bundan əlavə digər ali təhsil müəssisələri özlərinin 

daxili tədrisin elektron idarəedilməsi sistemindən və digər proqramlardan istifadə etmişdir.  

Ölkəmizdə məsafədən təhsilin təşkil olunduğu təhsil müəssisələrindən biri də Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetidir (UNEC), bu ali təhsil müəssisəsində il ərzində 20 min tələbəyə distant təhsil verə biləcək 

müasir texnologiyalarla təmin olunan “UNEC Extern” mərkəzi yaradılmışdır. Sistemə qoşulan tələbələr 

avtomatik olarak elektron jurnalda “iştirak edir” kimi qeydiyyata alınır. Bu mərkəz cəmi 14 nəfərlik inzibati 

heyətlə il ərzində 20 mindən artıq tələbəyə məsafədən təhsil imkanı yaradır (Məmmədov, 2020).  

Pandemiyanın təsirlərinin azadılması məqsədilə “Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən 

ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi barədə” 13 aprel 2020-ci il tarixli qərarı 
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imzalanmışdır. Bu qərar 22 mindən artıq ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəsssiələrində təhsil alan tələbəni 

əhatə etmiş və bu tələbələrin təhsil haqqı xərci dövlət tərəfindən qarşılanmışdır (Təhsil Nazirliyi, 2020a). 

Nazirlər Kabinetinin “Koronavirus (COVİD-19) pandemiyasının ölkənin təhsil müəssisələrində təhsil 

prosesinə mənfi təsirinin aradan qaldırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər barədə” 18 may 2020-ci il tarixli 179 

nömrəli qərarına əsasən, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində cari attestasiyalardan müvəffəqiyyətlə 

keçmiş tələbələr təhsil müddətində əldə etdiklər nəticələrə (Ümumi Orta Müvəffəqiyyət Göstəricisnə - 

ÜOMG) uyğun olaraq yekun attestasiyadan keçmiş hesab olunmuşdur. Eyni zamanda təşkil olunmuş 

attestasiyalarda (yekun attestasiya və ya aralıq qiymətləndirmə) iştirak edə bilməyən və ya iştirak edib qeyri-

müvəffəq qiymət almış tələbələr üçün növbəti semestr başlayana qədər imtahan sessiyasının təşkil olunması 

barədə qərar qəbul edilmişdir (Təhsil Nazirliyi, 2020a). Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin 

təhsildən geri qalmamaları və distant təhsilin təşkilinə dəstək məqsədilə Təhsil Nazirliyinin nəzdində olan 

Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması idarəsi tərəfindən bir sıra kompleks tədbirlərin həyata keçirildiyi 

müəyyənləşdirilmişdir. Təhsil sisteminin pedaqoji və inzibati-idarəetmə heyətinin İKT üzrə savadlılığının 

artırılmasına yönəldilmiş kompleks tədbirlər, təhsil müəssisələrində İKT avanlığınına texniki nəzarət və 

dəstək sisteminin təkmilləşdirilməsi, vahid informasiya infrastruktunun yaradılması kimi bir sıra fəaliyyətlər 

həyata keçirildiyi müəyyən olunmuşdur (Təhsil Nazirliyi, 2020b). Bu kimi qərarlar Azərbaycanda ilk distant 

təhsil təcrübəsi olmasından və qanunvericilikdə distant təhsilin icrası ilə bağlı qanunlar olmamasından dolayı 

qəbul edilmişdir.  

2009-cu ildə qəbul edilmiş “Təhsil haqqında” qanunda məsafədən təhsil təhsil alma formalarından biri 

kimi qəbul edilsə də, yenə də ölkədə distant təhsillə bağlı tətbiqetmə mexanizmləri kifayət qədər inkişaf 

etdirilməyib. Çünki, distant təhsilin tətbiqi ölkənin təhsil prosesində prioritet hesab olunmayıb. (Doghonadze 

& Aliyev & Halawachy& Knodel & Adedoyin, 2020) 

2020-ci ilin əvvəllərindən dünyada davam edən pandemiyanın Azərbaycan Respublikasının təhsil 

sistemində yaratdığı bir sıra çətinliklər müəyyən olmuşdur. Bu çətinliklər pandemiya və postpandemiya 

dövründə təhsil sistemini nəzərə alınması vacib olan bir sıra çatışmazlıqlarla qarşı-qarşıya qoymuşdur 

(Təhsil Nazirliyi, 2020a). Bunlar aşağıdakılardır: 

 Optimal, çevik məzmun və tədris strategiyalarının tətbiqi 

 İnnovasiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi 

 Təhsilin bütün pillələrində,xüsusilə ali təhsil pilləsində məsafədən təhsilin geniş tətbiq olunması 

 Texnoloji təchizatların və keyfiyyətli internet bağlantısının təmin edilməsi 

 Bu təhsilalma forması ilə əlaqəli qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi 

 Müəllimlərin və təhsilalanların rəqəmsal bacarıqların inkişaf etdirilməsidir Təhsil Nazirliyi (2020a). 

 

Nəticə 

Bu tədqiqat işində COVİD-19 pandemiyası şəraitində Azərbaycanın təhsil sistemində yaranmış vəziyyət 

araşdırılmışdır. Xüsusilə Azərbaycanın ali təhsil müəsssiələrindəki vəziyyət tədqiq edilmiş,məsafədən təhsil 

anlayışının Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” qanununda yeri, pandemiya zamanı təhsilin 

davamlılığının təmin edilməsi məqsədi ilə görülən tədbirlər, eyni zamanda yaranan bir sıra çatışmazlıqlar 

qeyd edilmişdir. 

Respublikamızda ali təhsil müəssisələrində məsafədən təhsilə keçid zamanı bir sıra tədbirlər görülsə də, 

məsafədən təhsillə bağlı ilk təcrübə olduğundan bir sıra çatımazlıqlar müəyyənləşdirilmişdir. Təhsil Nazirliyi 

ölkədə məsafədən təhsildəki ən böyük çatızmazlıqlardan birinin təhsilverənlərin və təhsilalanların rəqəmsal 

bacarıqları ilə əlaqəli olduğunu qeyd etmişdir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali təhsil müəssisələrində 

“Microsoft Teams” platformasının tətbiqinə başlanılmasına və bütün ali təhsil müəssisələri üçün domenlər 

yaradılmasına baxmayaraq, bəzi universitetlərin məsafədən təhsilə tam hazır olmadığı müşahidə edilmişdir. 

(Təhsil Nazirliyi, 2020a) 

Təhsilverənlərin və təhsilalanlar rəqəmsal bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi ilə bərabər daha bir mühüm 

məqam ondan ibarətdir ki, məsafədən təhsil zamanı vacib olan elektron cihazlar və internetdir. İnternet və 

texniki təchizatla bağlı çətinliklərin arada qaldırılması əsas məqamlardan biri kimi müəyyənləşdirilmişdir 

(Təhsil Nazirliyi, 2020a). Bu səbəbdən, ali təhsil müəsssiələrində distant təhsilin təşkilinə dəstək məqsədilə 

Təhsil Nazirliyinin nəzdində olan Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması idarəsi tərəfindən informasiya-

kommunikasiya üzrə maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsi,distant təhsilin inkişaf etdirilməsi üzrə 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi, vahid portalın yaradılması, İKT üzrə savadlılığının artırılması üçün 

kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi kimi bir sıra fəaliyyətlərin həyata keçirildiyi müəyyən olunmuşdur. 
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Nəticə olaraq, hal-hazırda bütün dünyada davam edən pandemiya məsafədən təhsilin önəmini xatırlatdı. 

Yaxın keçmişə qədər Azərbaycanda belə hala yaşanmadığı üçün ölkədə məsafədən təhsil ilk dəfə tətbiq 

olunmağa başlanıldı. Bundan sonraki dövrlərdə bu təcrübə nəzərə alına və təkmilləşdirmələr aparıla bilər.  
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ƏZİM ƏZİMZADƏNİN MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR POEZİYASINA MÜNASİBƏTİ 

 

Açar sözlər: Əzim Əzimzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, kitab illüstrasiyaları, “Hophopnamə”,  Azərbaycan satirik 

qrafikası   

 

Azim Azimzada’s attitude towards poetry of Mirza Alakbar Sabir 

Summary 

The heritage that Mirza Alakbar Sabir left for us has always been a source of inspiration for creative 

people throughout ages. People who are engaged in fine art have always highly appreciated this work too. It 

requires too much responsibility to address Mirza Alakbar Sabir’s poetry, one of the most famous literary 

figures in world literature. As if the artists who addressed this patriotic writer’s poetry, feel the poet and 

created unique works with an inspiration that they got from him. It is undeniable that Azim Azimzada played 

a vital role in publicity of Mirza Alakbar Sabir’s poetry. Azim Azimzada’s all illustrations are engraved in 

people’s memory. Average spectators can perceive artist’s illustrations too. By looking through illustrations, 

it is possible to guess almost all poems that they are dedicated to. Educating people who are indifferent to 

education and waking them up from this ignorance was Azim Azimzada’s main goal. Artist’s illustrations 

differentiate with its harsh ironic spirit which is the main peculiarity of Sabir’s poetry. We can definitely see 

the strong influence of Sabir’s poetry in Azim Azimzada’s works. This is the reason why Azim Azimzada is 

usually called as Sabir of fine art. Literary approach of artists towards Sabir’s poetry has still been ongoing 

so far. Addressing Sabir’s poetry by most artists is the sign of love, respect and curiosity to Sabir’s works 

and life.  

Key words: Mirza Alakbar Sabir, book illustrations, Azim Azimzade, “Hophopname”, Azerbaijani graphic 

art, master of caricature  

 

Giriş 

Mirzə Ələkbər Sabirin bizə miras qoyduğu irs bütün dövrlərdə yaradıcı insanların ilham mənbəyi 

olmuşdur. Təsviri sənət sahəsində çalışan sənətkarlar tərəfindən də bu irs hər zaman yüksək 

qiymətləndirilmişdir. Dünya ədəbiyyatının şöhrətli simasına çevrilmiş Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığına 

müraciət etmək kifayət qədər məsuliyyətlidir. Vətənsevər mütəfəkkirin  yaradıcılığına müraciət edənlər sanki 

şairin harayını duyur və ondan ilhamlanaraq bənzərsiz əsərlər yaradırlar. 1906-cı ildən etibarən şeirləri 

“Molla Nəsrəddin” jurnalında çap olunsa da, Sabir yaradıcılığına rəssam münasibəti yalnız şairin ölümündən 

sonra baş tutmuşdur. Yaradıcılıq nümunələrini bir arada toplayaraq kitab halında görmək dahi mütəfəkkirin 

arzusu olsa da, bu ona qismət olmadı. Yalnız Abbas Səhhət və Mahmudbəy Mahmudbəyovun birgə səyləri 

nəticəsində ianə hesabına 1912-ci ildə (bəzi mənbələrdə 1913-cü il) 104 səhifəlik kiçik həcmli və heç bir 

təsvirin yer almadığı kitab çap olunmuşdur. Kitabın adı Sabirin məşhur “Hophop” təxəllüsünə uyğun olaraq 

“Hophopnamə” adlandırılmışdır. Abbas Səhhət, Mahmudbəy Mahmudbəyov, Mehdibəy Hacinski və Seyid 

Hüseynin naşirliyi ilə “Hophopnamə”nin daha təkmilləşdirilmiş nəşri 1914-cü ildə çap olunmuşdur. Bu nəşr 

rəng şuxluğuna, çap keyfiyyətinə və bədii estetik dəyərinə görə nümunəvi hesab olunur. İkinci nəşrdə 

Azərbaycanın görkəmli rəssamı olan Əzim Əzimzadənin 24 rəngli illüstrasiyası yer almışdır. Əzim 

Əzimzadə Mirzə Ələkbər Sabirin “Təhəssür”, “Nə xəbər var, məşədi?”, “Neylərik Fatma-Tükəzbanları”, 

“Dilbər”, “Bir belə...”, “Sər-süfrədə dadlı-dadlı şərbət”, “Məsləhət”, “Uşaqdır uşağım”, “A Şirvanlılar”, “Nə 

işim var”, “Küpəgirən qarının qızlara nəsihəti”, “Qoyma gəldi”, “Surəti idbarına bax”, “Mətləbə əl 

çatmayır”, “Fəhlə özünü sən də “Qocalar marşı”, “Yat qal dala, lay-lay”, “Ey dad-bidad Ərdəbil”, 

“Etiqadınca yatar-yatmaz, qucar qılmanları”, “Bu boyda”, “Oxutmuram əl çəkin”, “Barışnalara dair”, “”Adə, 

əkinçi”, “Nədamət və şikayət”, “Fəhlə özünü sən də bir insanmı sanırsan?”, “Surəti idbarına bax!”, “Qoyma, 

gəldi” və “Mətləbə əl çatmayır” şeirlərinə təsvirlər çəkmişdir. Bildirməliyəm ki, Əzim Əzimzadə irsinin 

görkəmli tədqiqatçılarından biri olan Mürsəl Nəcəfov “Əzim Əzimzadə” kitabında (1973) “Hophopnamə”nin 

1914-cü il nəşrində 23 illüstrasiyanın olduğunu qeyd etmişdir. O, “Təhəssür” şeirinə çəkimiş illüstrasyanın 

adını isə bu kitabında çəkməmişdir. Lakin məşhur sənətşünas P.Hacıyev “Azərbaycan Sovet Qrafikası” 

(1962) kitabında isə bu nəşrdə 22 təsvirin olduğunu qeyd etmişdir. Ancaq o, illüstrasiyaların adını tam 
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vermədiyindən, biz bunun hansı 2 təsvir olduğunu dəqiq bilmirik. Əslində isə, nəşrdəki illüstrasiyaların sayı 

24 olmuşdur və görkəmli sənətşünas Ziyadxan Əliyev özünün “Sabir təsviri sənətdə” adlı kitabında bu 

əsərləri geniş təhlil etmişdir. Əzim Əzimzadə M.Ə.Sabirin “A Şirvanlılar” şeirinə 1914-cü ildə illüstrasiya 

yaratmışdır. Bu təsvirdə gördüklərini tənqid və ifşa edən, öldürülmək təhlükəsi ilə üzləşən şair və qəzəblənən 

kütlənin təsviri öz əksini tapmışdır. Dramatikliyi ilə seçilən illüstrasiyada kütlənin nifrəti və hədələri 

qarşısında soyuqqanlılıq nümayiş etdirən Sabirin obrazı verilmişdir. Rəssamın kompozisiyada istifadə etdiyi 

təzad onun bütün kitab boyu davam edəcəyinə işarədir. “A Şirvanlılar” şeirinə həsr olunan bu təsvirdə 

hadisələr Şamaxıda cərəyan edir, simaları kin küdurətlə dolu olan insanların şairin həmyerliləri olması diqqət 

çəkən məqamlardandır. Bütövlükdə, bu təsviri ədalətsizliyin hakim olduğu dövrün obrazlaşmış forması 

hesab etmək olar. İllüstrasiyadakı obrazlarda verilmiş psixoloji həll özünü sonra kitaba daxil edilən hər bir 

təsvirdə göstərir. Bu mənada Əzim Əzimzadənin “Hophopnamə”dən ilham alaraq yaratmış olduğu hər bir 

obraz şairin poetik misralarının təcəssümüdür. Hər iki nəşrin əvvəllində (“Hophopnamə”nin 1914-cü il və 

1922-ci il nəşri də bu təsvirlə başlayır) yerləşdirilən illüstrasiyanı kitabın və şairin yaradıcılığının ana xəttini 

özündə ifadə etdirən əsər saymaq olar. 1914-cü ildə nəşr edilmiş “Hophopnamə”yə Əzim Əzimzadə 

tərəfindən çəkilən illüstrasiyalar çoxfiqurlu süjetlərə malik olması ilə fərqlənir. Rəssamın 1914-cü ildə 

M.Ə.Sabirin “Bu boyda” şeirinə çəkdiyi illüstrasiya da bu fikrə bariz nümunədir. Rəssamın yaratmış olduğu 

bu təsvir şairin eyni adlı şeirinin poetikliyi ilə səsləşir. İllüstrasiyada məktəb qarşısında addımlayan şagirdlər 

və onları narazı formada izləyən obraz təsvir edilmişdir. Rəssam burada zamanın yeniləşməsini göstərmiş və 

kompozisiyanı təzadlar əsasında qurmuşdur. İsti rənglərlə milli geyimdə təsvir olunmuş iri fiqurlu kişi 

obrazı, arxa planda duran oğlan və qızların müasir geyimindən fərqləndiyindən daha diqqətçəkəndir. Əzim 

Əzimzadə təsvirin ifadə vasitələrindən istifadə etməklə əsəri lakonikliyə və cəlbediciliyə doğru irəlilətmişdi. 

Şairin “Qoyma gəldi” şeirinə bədii görüntü verən rəssamın 1914-cü ilə aid olan bu illüstrasiyası öz 

dramatikliyi ilə seçilir. İnteryerdə təsvir edilən süjetdə dramatizm daha qabarıq formada öz əksini tapmışdır. 

Hədiyyə boxçası ilə ilk görüşə gələn qocanın özündən razılığı, gənc qızın fəryadı, ananın soyuqqanlı duruşu 

bu dramatizmi dərinləşdirir. Rəssam qırmızı - narıncı rəng çalarlarından istifadə etməklə, gərgin ab – havanı 

qabarıqlaşdırmağa nail olmuşdur. Təsvirə baxdıqda rəssamın obrazları siluetlərlə ifadə etməsinə məhz 

rənglərin köməyi ilə nail olduğuna şahid oluruq. Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, Əzim Əzimzadə əsərə 

Azərbaycan etnoqrafiyası nümunələrini əks etdirən detallar da daxil etmişdir. Bu təsvir həm də ailələrdə qız 

uşaqlarına qarşı neqativ münasibətin güzgüsüdür. M.Ə.Sabir özünün çox məşhur şeiri olan “Oxutmuram əl 

çəkin” adlı şeirində cəhaləti pisləyərək, cahil atanın oğlunu oxutmaq istəmədiyini poetik formada ifadə 

etmişdir. Əzim Əzimzadə 1914-cü ildə Sabirin “Oxutmuram əl çəkin” adlı şeirinə çəkdiyi 5 fiqurlu 

kompozisiyada obrazları ardıcıllıqla, aydın görünüşdə, həmin an keçirdikləri hisləri qabartmaqla göstərməyə 

nail olmuşdur. Məktəbi təmsil edən 3 şəxsin atanı razı salmaq istəyi, oxumağı insan üçün xeyirli hesab 

etməyən atanın özünü haqlı göstərərək, qarşısındakıları inandırmağa çalışması, oğlan uşağının göz yaşı 

tökməsi olduqca dramatik və düşündürücüdür. Əzim Əzimzadənin M.Ə.Sabirin “Millət necə tarac olur 

olsun, nə işim var?!” şeirinə 1914-cü ildə yaratdığı illüstrasiya öz təsir edici və bədii görüntüsü ilə olduqca 

fərqlənir. Rəssam bu illüstrasiyada kompozisiyanı təzadlar üzərində qurmuş və insanlara qarşı laqeydlik, 

biganəlilik sərgiləyən, yalnız özünü düşünən insanların obrazını yaratmışdır. Burada kompozisiya təzadlar 

üzərində qurulmuşdur ki, buna da rəssam rənglərin vasitəsilə nail olmuşdur. Təsvirin sol hissəsində yoxsul 

insanlar, sağ hissəsində isə qəlyan çəkən bəy, din xadimi və tacirin obrazları verilmişdir. Burada maraqlı 

məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, kasıb təbəqənin nümayəndələri onların acı həyatlarının simvolu kimi 

solğun rənglərlə, varlı təbəqənin nümayəndələri isə parlaq rənglərlə təsvir edilmişdir. Rəssam burada 

göstərməyə çalışır ki, bir – birinə yaxın, ancaq təzadlı yaşantıların mövcudluğu cəmiyyətin necəliyindən 

xəbər verir. M.Ə.Sabir özünün çox məşhur “Küpəgirən qarının qızlara nəsihəti” adlı şeirində oxucuları 

qarının nəsihətləri ilə tanış edir. Əslində isə qarının sözlərində əməl olunası məsləhət yoxdur. Rəssam 1914-

cü ildə şairin bu şeirinə çəkmiş olduğu illüstrasiyasında otaqda hər şeyi bildiyini düşünən qarı və saf gənc 

qızın təsvirini vermişdir. Bu məqamda qeyd etməliyəm ki, 1922-ci ildə nəşr edilmiş “Hophopnamə”də Əzim 

Əzimzadə bu təsvirdə arxa planda kiçik dəyişiklik etmişdir. Təsvirin sol hissəsində gənc qızın qarıdan aldığı 

məsləhətləri xəyalında canlandırması öz əksini tapmışdır. Gənc qızın xəyalında ərinin yatandan sonra cibinə 

girməsi təsvir edilib. Rəssam obrazları elə təsvir edib ki, onların xarakterini cizgiləri ilə duymaq 

mümkündür. Mövzu ilə rəng həllinin üst – üstə düşməsi əsərdəki realist yanaşmanı göstərir. M.Ə.Sabirin 

“Qocalar marşı” şeiri real həyatdan götürülmüş poetik nümunədir. Şair yaşadığı dövrdə şahidlik etdiyi 

hadisələrə yaradıcı yanaşmış və hər zaman millətini haqq yoluna çəkməyə çalışmışdır. Əzim Əzimzadə isə 

1914-cü ildə şairin bu şeirində ironiyadan istifadə etməklə uğurlu kompozisiya həllinə nail olmuşdur. 

Kompozisiyanın mərkəzində iri planda gözü küçədə, sağındakı barışnalarda qalan, solunda yanından keçən 

məktəb uşaqlarının təəccüblü baxışları ilə müşahidə olunan ağsaqqal təsvir edilmişdir. Kompozisiya 
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çoxfiqurludur. Rəssam bir neçə rəngin çalarlarından istifadə edərək yüksək keyfiyyətli təsvir yaratmışdır. 

Əzim Əzimzadə süjeti ironik bir görüntüyə çevirməklə, çox uğurlu kompozisiya yaratmışdır. M.Ə.Sabir 

1906-cı ildə qələmə aldığı “Tərpənmə, amandır, bala, qəflətdən ayılma” şeirində həmin dövrdə baş verənləri 

poetik formada ifadə etmişdir. Şeirin bəndlərində “öyüdlər” geniş yer almışdır. Əzim Əzimzadənin 1914-cü 

ildə bu şeirə poetik yanaşması, təsvir vasitələrindən istifadə etməsi oxucunun gözləri qarşısında şeirin 

məzmununun canlanmasına imkan verir. Şeirdəki kinayəli yanaşmaya rəssam da yaratmış olduğu təsvirində 

yer vermişdir. Bu kinayəyə rəssam satirik yanaşaraq şeirdəki obrazların yaşadıqları dövrə işıq tutmuşdur. 

Əzim Əzimzadə bütün illüstrasiyalarında olduğu kimi bu təsvirində də kompozisiyada təzadlarla çıxış 

etmişdir. Kompozisiyanın sağ hissəsində səmada təyyarələrin uçması, dənizdə gəmilərin üzməsini, solda isə 

“körpə”yə laylay söyləyən din xadimini təsvir etmişdir. Bu körpənin təsvirinə diqqətlə baxsaq, görürük ki, o, 

əslində yaşlı bir insandır. Rəssam bununla oxucuya çatdırmaq istəyir ki, laylay deməklə din xadimi 

insanlarda arxayınlıq yaradaraq, kompozisiyanın sağındakı inkişafdan geri qalmağa əsas yaradır. Rəssam bu 

təsvirində istifadə etdiyi bədii ifadə vasitələrinin köməyi ilə real görüntü əldə etmişdir.  M.Ə.Sabir 

yaradıcılığının əsas qayəsini cəmiyyətin fiziki yükünü öz çiyinlərində daşıyan əkinçi və fəhlələrə həsr etdiyi 

şeirlər təşkil edir. Elə Əzim Əzimzadə də bu satirik şeirlərə mükəmməl bədii forma vermişdir. Həmin 

şeirlərdən biri də “Fəhlə, özünü sən də bir insanmı sanırsan?” (Dövlətliyik, əlbəttə, şərafət də bizimdir) 

şeiridir. Rəssam bu şeirə 1914-cü ildə illüstrasiya yaratmışdır. Təsvirə baxdıqda biz haqsızlığa etiraz edən 

fəhlələrlə istismarçı arasındakı təzadıda duya bilirik. Təsadüfi deyil ki, əsərin kaloriti də buna 

uyğunlaşdırılmışdır. Bu təsvirdə Əzim Əzimzadə haqsızlığa qarşı çıxaraq istismarçılara qarşı nifrət hissi 

yaratmağa nail olmuşdur. Əzim Əzimzadə M.Ə.Sabirin bu şeirinə sonradan da müraciət etmiş və çox maraqlı 

illüstrasiya yaratmışdır. Təsvirdə sol tərəfdə arzularını çatdırmağa gələn 3 fəhlə, sağ tərəfdə isə barışna ilə 

əylənərək, əlində qədəh tutan lovğa sahibkarın obrazı verilmişdir. Bu illüstrasiyada Əzim Əzimzadə 

haqsızlığa qarşı çıxaraq istismarçılara nifrət hissi yaratmağa nail olmuşdur. Eyni zamanda biz bu əsərdə 

haqsızlığa etiraz edən insanlarla istismarçılar arasındakı təzadı da duya bilirik. Təsadüfi deyil ki, əsərin 

kaloriti də buna uyğunlaşdırılmışdır. Lakin bu illüstrasiyanın “Hophopnamə” nin 1914-cü il nüsxəsinə aid 

olan variantı bir qədər fərqlidir. Biz bu fərqi obrazların zahiri görkəmində görə bilərik. Təsvirdə biz 

acınacaqlı fəhlə obrazlarını görmürük. Hesab edirəm ki, burada rəssam lovğa sahibkarla görüşdən əliboş 

dönən fəhlələrin məkanı tərk etməsindən sonra baş verənləri təsvir etmişdir. Ancaq rəssam bu təsviri 1922-ci 

il nüsxəsinə daxil etməmişdir.  

M.Ə.Sabirin adını çəkdiyimiz şeirlərinə rəssamın çəkdiyi bütün illüstrasiyalar “Hophopnamə”nin 1914-cü 

ildə nəşr olunmuş nüsxəsinə aiddir. Sonrakı nəşrə rəssam həm bu təsvirləri, həm də digər şeirlərə həsr olunan 

yeni yaradılmış illüstrasiyaları daxil etmişdir. Sonrakı illərdə “Hophopnamə” illüstrasiyalarla zənginləşmiş 

və yenidən çap olunmuşdur. 1921-ci ildə Mirzə Ələkbər Sabirin vəfatının 10 illiyi münasibətilə 

“Hophopnamə”nin yeni nəşri çap olundu və burada rəngli litoqrafiya nümunələri yer almışdır. Sözlə təsvirin 

sintezindən yaranmış “Hophopnamə”nin bu nəşri rəssamın yaradıcılığının şah əsərlərindəndir. Azərbaycanda 

Sovet hakimiyyətinin bərqərar olmasından sonra yeni sosialist məkan üçün bu kitabın nəşri mühüm 

əhəmiyyət kəsb etdişdir. Öncəki nəşrlərlə müqayisə etsək deyə bilərik ki, bu nəşrdə M.Ə.Sabir 

yaradıcılığının dolğun ifadəsi baxımından illüstrasiyaların sayı xeyli artılmışdır. Sənətşünas P.Hacıyev yeni 

nəşrdəki təsvirlərin sayının 33 olduğunu qeyd etmişdir. Mürsəl Nəcəfov isə çap olunan yeni nəşrdə 34 

illüstrasiyanın olduğunu bildirmişdir. Mürsəl Nəcəfovun qeyd etdiyi 34 təsvir aşağıdakılardır: “Möhtac 

məsarif”, “Oxutmuram əl çəkin”, “Füzuliyə nəzirə”, “Ey vaizi süxənvər”, “Mırtılda dəmadəm”, “Üsul – 

cədid”, “Təhəssür”, “Ata və oğul”, “Həmid və Məmdəli”, “Ər zülmü yamandır”, “İran özümündür”, 

“Satıram ay alan”, “Ölü a!”, “Balaca səhnə”, “Bakı qoçularına”, “Zahidlərə”, “Ay can, ay can”, “Millət 

Şərqisi”, “Partapart”, “Gəl, gəl mənəm”, “Vermə pulu əldən”, “Yat kişi”, “Qaç at basdı”, “Bir dəstə gül”, 

“Ay başı bəlalı”, “A...x...”, “Ay başı bəlalı fəhlə”, “Nədən bəs”, “Dəbistan da qapandı”, “Dilənçi”, “Ey pul”, 

“Qurban bayramı”, “Bura say”, “Baxtımız oğlan imiş”. “Hophopnamə”nin (1922-ci il) Əlyazmalar 

İnstitutunda saxlanılan nüsxəsində təsvirlərin sayı 55, Milli Kitabxanada saxlanılan nüsxəsində isə 54-dür. 

Əzim Əzimzadə 1922-ci ildə nəşr olunan “Hophopnamə” nüsxəsində rəng əlvanlığından imtina etmişdir. 

Burada siluetlərin ifadəliliyi obrazların kəskin və sərt cizgilərlə verilməsi üstünlük təşkil edirdi. M.Ə.Sabirin 

“Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad” şeiri də onun maraqlı şeirlərindən biridir. Bu şeirin ana xəttini din 

tərəfindən düzgün hesab edilməyən falçılığın tərənnümü təşkil edir. Əzim Əzimzadə bu şeirə 1922-ci ildə 

illüstrasiya yaratmışdır. Rəssam illüstrasiyada üfüqi kompozisiyadan istifadə edərək, obrazları işıqlı fonda, 

sıralanmış şəkildə və müxtəlif əhval ruhiyyədə təsvir etmişdir. İllüstrasiyada fırıldaqçı falçının qabın 

içərisinə dualar oxuyaraq ailənin körpə uşağına nəsihətlər verməsi öz əksini tapmışdır. Falçını çox diqqətlə 

dinləyən, onun dediklərinə inanan qohumların, valideynlərin obrazları da illüstrasiyada verilmişdir. 

M.Ə.Sabirin “Ax!...” (“Ax!.. nеcə kеf çəkməli əyyam idi”) şeiri onun maraqlı şeirlərindən biridir. Əzim 
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Əzimzadə 1922-ci ildə şeirin mahiyyətinə uyğun olaraq illüstrasiya yaratmışdır. Bu təsvirdə yoxsul təbəqə 

nümayəndələrinin din xadimi qarşısında əyilməsi, onun əlindən öpməsi səhnəsi verilmişdir. Rəssam 

M.Ə.Sabirin bu şeirinə uyğun kolorit seçərək ifadəliliyə nail olmuşdur. M.Ə.Sabiri uşaqlara qarşı avam 

münasibət çox narahat edirdi. Bu səbəbdən də şair bu mövzuya müxtəlif dövrlərdə toxunaraq maraqlı şeirlər 

yaratmışdır. Belə şeirlərindən biri də “Vah!...Bu imiş dərsi-üsuli cədid?!” adlanır. Bu şeirə Əzim Əzimzadə 

1922-ci ildə olduqca maraqlı illlüstrasiya yaratmışdır. Bu təsvirin ana xəttini sinif otağında, müəlliminin və 

sinif yoldaşlarının gözü qarşısında atası tərəfindən danlanan uşaq təşkil edir. Rəssam savadsız və cahil atanın 

oğlunu qolundan tutaraq danlamasını, onu təhsildən yayındırmasını fırçası ilə məharətlə təsvir etmişdir. 

Daima millətini, xalqını düşünən Sabir onları qəflət yuxusundan oyatmaq üçün 1910-cu ildə “Millət şərqisi” 

şeirini yazmışdır. Əzim Əzimzadə də şeirin mahiyyətinə uyğun olaraq vəsf olunanları yuxuya getmiş şəkildə 

təsvir etmişdir. 1922-ci ilə aid təsvirdə kişilərin bir-birinin ardıyca hərəkətsiz fiqurlarını verən rəssam onların 

dünya ilə heç zaman ayaqlaşmayacağından xəbər verir. Təsvirə baxdıqda rəssamın obrazların halına acıması 

hiss olunur. İllüstrasiyadakı məkan isə sanki kazarmanı xatırladır. Rəssam illustrasiyada kaloritlə ifadəliliyə 

nail olmuşdur.  

M.Ə.Sabir “Qurban bayramı” (“Bayram оlcaq şövkətlilər, şanlılar”) şeirində bədii təzadlardan uğurla 

istifadə edərək xalq həyatından olan bir səhnəni canlandırmışdır. Şeirdə Qurban bayramının eyni məkanda 

lakin müxtəlif reaksiyalara səbəb olduğunu görürük. Əzim Əzimzadə isə öz fırçası ilə bu səhnəni məişət 

hadisəsindən uzaqlaşdırmış, ona dərin məna yükləməyə nail olmuşdur. Əzim Əzimzadənin bu şeirə olan 

münasibəti lakonik və aydındır. Belə ki, təsvirin sağ hissəsində qurban kəsən imkanlı kişi və onun arvadı, sol 

tərəfində isə divar dibində onlara baxan 4 nəfərlik kasıb ailənin təsviri öz əksini tapmışdır. Əsərə tamaşa 

etdikdə bizdə elə təəssürat yaranır ki, bu kasıb ailə öz bayram paylarını ümidlə, səbrsizliklə gözləyirlər. Bu 

da tamaşaçıda mərhəmət hissi yaradır. Rəssam 1922-ci ilə aid olan bu təsvirdə silüetlərin ifadəliliyinə uğurlu 

şəkildə nail olmuşdur. Əzim Əzimzadə 1931-ci ildə yenidən bu mövzuya müraciət etmişdir və bu dəfə 

çoxfiqurlu kompozisiya yaradaraq bayram ovqatını tamaşaçıya ötürə bilmişdir. Əzim Əzimzadə 

“Hophopnamə”nin orijinal təsvirlərini akvarel ilə işləmişdir. Lakin sonradan onlar mətbəədə litoqrafiya 

üsulu ilə çap olunmuşdur. Məhz bu proses 1914-cü ildəki “Hophopnamə”nin çapında uğurla yerinə 

yetirildiyindən təsvirlərinin keyfiyyəti də çox fərqlənir. Lakin 1922-ci il “Hophopnamə”nin nüsxəsində isə 

illüstrasiyalarının sayının çox olmasına baxmayaraq, onların keyfiyyəti qənaətbəxş deyil. “Hophopnamə”nin 

1922-ci il nüsxəsinə aid olan təsvirləri öz düşündürücülüyü və inandırıcılığı ilə seçilir. Bu təsvirlərin sayı 

təqribən 60-a yaxındır. Yuxarıda qeyd etdiyim təsvirlərlə yanaşı, “Aycan! Aycan!”, ”Cavablar cavabı”, 

”Bakı pəhləvanlarına”, ”Olmur, olmasın”, ”Qaç, at basdı”, ”Adətimiz daş idi dəva günü”, ”Bəxtəvər”, 

”Zahidlərə”, ”Bura say”, ”Bir dəstə gül”, ”Müxabirə”, ”Mən şahi-qəvişövkətəm, İran özümündür!”, “Cəhd 

eylə, sən ancaq nəzəri-xəlqdə pak ol”, “Balaca səhnə”, “Avropada Məmdəlinin eşqbazlığı” şeirlərinə 

çəkilmiş illustrasiyalar da Əzim Əzimzadə fırçasının gözəl nümunələrindəndir.  

 

Nəticə 

Belə ki, heç bir ixtisası olmayan Əzim Əzimzadə Sabir poeziyasına müraciət etməklə bənzərsiz ustad 

olduğunu sübut etmişdir. Bütövlükdə deyə bilərik ki, Əzim Əzimzadənin “Hophopnamə”ni bəzəyən 

təsvirləri milli təsviri sənətimizdə bənzərsiz iz qoymuş və Azərbaycan kitab qrafikası sənətinə əvəzsiz töhfə 

vermişdir. M.Ə.Sabir yaradıcılığı boyunca dini xalqı aldatmaq üçün əsas vasitə hesab edirdi. Şairin demək 

olar ki, şeirlərinin bir çox qismində bunu görmək olar. Görkəmli satirikin dünyanın düzələcəyinə ümidi az 

olsa da, şair sona qədər tükənməyən mübarizəsini davam etdirmişdir. Şairin navatorluğu onda idi ki, o 

poeziyamiza sadəlilik gətirmişdi. Bütün ömrü boyunca saysız - hesabsız təzyiq və təqiblərə məruz qalan şair 

heç zaman ümidsizliyə qapılmamışdır. Əzim Əzimzadə də şairin bu düşüncələrinə bədii görüntü vermişdir. 

Əzim Əzimzadənin M.Ə.Sabir yaradıcılığına ünvanladığı əsərlər Azərbaycanın tarixinə, adət ənənələrinə, 

zəngin etnoqrafiyasına, maddi mədəniyyət nümunələrinə əsaslanır. Bu əsaslarla Əzim Əzimzadə fırçasından 

çıxmış əsərlər reallığı ilə cəlbedici, sərtliyi ilə ittihamedici və düşündürücüdür. “Molla Nəsrəddin” kimi 

böyük bir məktəblə bağlı olan Əzim Əzimzadə heç bir təhsili olmasına baxmayaraq, bütün əsərlərini Allah 

vergisi ilə yaratmışdır. Rəssam “Hophopnamə”dəki hadisələri də böyük həvəslə bədiiləşdirmişdir. Əzim 

Əzimzadənin yaratmış olduğu obrazlar koloritli və yaddaqalandır, eyni zamanda müxtəlif təbəqəli oxucular 

üçün də başa düşüləndir. Rəssamın yaratdığı təsvirlər özündə reallığı əks etdirərək, şairin yaşadığı 

cəmiyyətin güzgüsü kimi çıxış edir. “Hophopnamə”də məzmunla təsvirin vəhdəti Azərbaycan kitab qrafikası 

sənətinə dəyərli töhfələr vermiş və müxtəlif rəssamların Sabir poeziyasına özünəməxsus münasibət 

göstərməsinə səbəb olmuşdur. M.Ə.Sabir yaradıcılığı hiss olunan dərəcədə çox cəhətlidir. Bunu 

“Hophopnamə”də olan şeirlərdə müşahidə etmək mümkündür. Burada istismarçıya nifrət, istismar edənə 

rəğbət müşahidə olunur. Əzim Əzimzadənin M.Ə.Sabir yaradıcılığına toxunmasının əsas səbəblərindən biri 
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də Sabir şeirlərinin əsasını təşkil edən mübaliğə, kinayə, eyham və təzaddır. Sabirin poezisiyası kəskin və 

sərt olmasına baxmayaraq, insan tərbiyəsinə təsir edən humanizmə malikdir. Müxtəlif bədii forma və 

üslublardan istifadə etməklə şair daima xalqını qəflət yuxusundan ayıltmağa çalışırdı.  
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ 

 

Ключевые слова: права человека, свобода совести, концептуальность, гражданин  

 

Definition and content of the right to freedom of conscience 

Summary 
It can be accepted that the classification of human rights, its division, types, and groups, is of particular 

importance. The syllogism for human rights can be taken as follows: law belongs to man; human beings are 

the highest beings on earth like living beings. Therefore, the regulation prevails. The right to freedom is 

conditional. Man is free. Consequently, human rights are dependent. Morality is the limit of the law. 

Morality is the limit and content of human actions. Therefore, the law is the limit of human activities. 

Morality is related to law. Law is the norm of human behavior. Thereby, human behavior and direction are 

related to morality. The people create the state. The state has the right. Therefore, the right of the state is the 

right of the people. The state is an institution made up of citizens. Citizens have the privilege. Such blessings 

as Dignity, honor, conscience, zeal, honor, etc., and values are a part of morality and spiritual life. Morality 

is united with law. Therefore, moral values are part of the law. Everyone has the right to freedom of thought 

and conscience. Space is about the law. Therefore, everyone has the right to opinion and conscience. 

Key words: human rights, freedom of conscience, conceptuality, citizenship 

 

Введение 

Концептуальность концепции прав человека должна характеризоваться прежде всего тем фактом, 

что она отражается в общих представлениях и общих отношениях. Право также индивидуально 

объективируется и изучается как предмет науки. Права человека и их обеспечение превращают 

гуманитарные и точные науки в проблему как общий объект и предмет. Концептуальность права 

также является универсальным признаком. То есть закон заставляет всех мыслить универсально, а 

также становится определяющим фактором действий всех людей. Поэтому концепция имеет широкое 

философское содержание и может быть понята кем угодно (конечно же, взрослыми). Концепция прав 

человека - это общий объект, о котором думают все. Все люди ищут свои права прежде всего в 

свободе и видят ее в реальном выражении свободы. Свобода передвижения и выражения мнений 

являются факторами способствующими развитию прав человека.  

Закон не просто отражает характер и функцию регулирования действий. Закон также защищает 

действия, направляет их в сфере отношений, а также выступает как главный обобщающий и 

уточняющий критерий, отвечающий интересам и потребностям сторон общественных отношений. 

Концептуальность права создает единство полномочий и ответственности людей на универсальной 

основе.  

К моральной сфере гражданского общества можно отнести следующие элементы: свобода слова, 

свобода мысли, свобода совести, свобода собраний, свобода информации, свобода выражения 

мнений,  независимость творческих и научных объединений и независимость от государства. 

Обеспечение свободы религии и совести зависит как от убеждений, так и от свободы строить свою 

жизнь в соответствии с этими убеждениями. В этом отношении свобода религии, убеждений и 

совести является неотъемлемой частью универсальных прав человека. В нашей стране эта сфера 

регулируется Конституцией и Законом о свободе вероисповедания. Как следует из названия, наш 

закон называется «Свобода вероисповедания». То есть речь идет о свободе вероисповедания людей, а 

не об ограничениях, запретах и  препятствиях. Таким образом, закон и все связанные с ним правовые 

акты должны полностью обеспечивать свободу вероисповедания наших граждан. 

Обеспечение прав и свобод человека, включая свободу религии и совести, является 

основополагающим принципом для общего развития любого общества и государства.  

Как мы уже отмечали, свобода религии и совести фактически является неотъемлемой частью прав 

человека. Если свобода совести гражданина нарушается, это уже не проблема религиозных слоев 

общества, а общая проблема прав и свобод человека. В обществе, где нарушаются права человека, 
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нарушаются также права верующих и других людей. Это препятствует развитию общества, 

подрывает верховенство закона, отрицательно сказывается на государственности и препятствует 

построению гражданского общества. 

Проблема свободы совести - одна из актуальных проблем современности, достижения 

революционно-демократического развития человечества: «Совесть, нравственный самоконтроль - это 

моральная ответственность за свои действия, поступки и поведение перед обществом и собой. 

Совесть, личные и общественные интересы - это способность человека действовать в соответствии со 

своими убеждениями. В широком смысле свобода совести - это способность граждан действовать в 

соответствии с представлениями своего класса или общества в целом при оценке определенных 

действий (справедливости и несправедливости, добра и зла). В узком смысле слова категория 

свободы совести подразумевает полную свободу вероисповедания. И сегодня, и вчера 

продолжающаяся несправедливость в нашей стране или других странах объясняется тем, что группа 

отказников от военной службы присвоила права другой группы угнетенных узников совести, и эти 

«угнетенные» примирились с этим притеснением. 

Кстати, вопрос свободы совести лег в основу государственной деятельности первой 

Азербайджанской Демократической Республики, созданной 28 мая 1918 года. Фактически, до тех пор 

Российская империя делила население на суннитские и шиитские секты, чтобы углубить 

религиозный раскол между азербайджанцами и создать свои независимые духовные институты. Даже 

5 апреля 1872 года и 17 июля 1917 года империя издала предвзятые приказы, разделившие 

азербайджанцев на противостоящие секты. 

Следует отметить, что по предложению президента Азербайджанской Демократической 

Республики Мамед Амина Расулзаде было принято решение о создании единого мусульманского 

духовного учреждения в Баку на базе канцелярии в Тбилиси. 11 декабря 1918 года подал в отставку 

назначенный царскими властями шейх-уль-ислам М.А.Пишнамаззаде. Распоряжением министра 

социальной защиты и по делам религий Азербайджанской Демократической Республики Мусы 

Рафибекова 48-летний Ахунд Ага Ализаде назначен председателем объединенного духовного 

управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама. Новый шейх-уль-ислам был человеком, который 

отвергал сектантство, был прогрессивным, имел сильную национальную идентичность и помогал 

работе парламента. Азербайджанская Демократическая Республика основана на том принципе, что 

граждане должны следовать той религии, которую они хотят, менять свою религиозную 

принадлежность, участвовать в одной из религиозных организаций, а также не исповедовать никакой 

религии, чтобы не ущемлять достоинство верующих. 

В целом Азербайджанская Демократическая Республика заняла демократическую позицию в 

вопросе свободы совести, не допускала ограничительных мер в отношении граждан, равнодушных к 

религии или не принимавших религию и пыталась создать условия для мирного сосуществования 

верующих и неверующих.  

Следует отметить, что на заседаниях парламента Азербайджана, который начал свою работу 7 

декабря 1918 года в Баку, религиозного обряда не проводилось. Депутаты всех религий имели равные 

представительские полномочия: «Независимо от вероисповедания, все граждане представляли равное 

население Азербайджанской Демократической Республики. Возрождение начавшееся с обострения 

национального самосознания не могло не пробудить национальное сознание. Как видно, 

Национальный совет Азербайджанской Демократической Республики, затем парламент и 

правительство осуществили множество судьбоносных реформ в различных сферах экономической, 

общественно-политической и социальной жизни, а также проделали беспрецедентную работу по 

формированию и укреплению независимого Азербайджанского государства. Вопросы свободы 

совести населения занимали особое место в решениях и мерах направленных на обеспечение прав 

граждан в области экономических, политических и социальных отношений. Хотя правительство и 

парламент Азербайджанской Демократической Республики не имели возможности издать отдельный 

декрет или решение о свободе совести, его наиболее демократичная позиция по этому вопросу была 

ясной. 

Следует отметить, что успехи и трагедии Азербайджанской Демократической Республики, 

исторические уроки, опыт в области свободы религии и совести сегодня очень интересны: «В 1991 

году Азербайджанская Республика встала на путь построения независимого государства. Открывая 

новую страницу в своей истории, наша республика начала предпринимать шаги по реализации своей 

мечты о создании демократического, правового и светского государства, основанного на 

национальных и общечеловеческих ценностях. 
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Только зрелое и сильное государство может гарантировать реализацию прав своих граждан, 

повысить благосостояние людей и защитить их права и свободы. Обретение Азербайджаном 

политической независимости и вступление на путь построения демократического государства 

открыло широкие перспективы для практических шагов в этом направлении. Процесс построения 

демократического и правового государства в Азербайджане сопровождался устранением различных 

проблем и препятствий с первых дней независимости. Таким образом, наша республика пострадает 

от последствий социально-политических проблем, унаследованных от тоталитарного советского 

режима, ран армянского сепаратизма и военной агрессии Армении против Азербайджана, угрозы 

острой внутриполитической конфронтации и гражданской войны, попыток государственного 

переворота и прочие серьезные политические и социально-экономические проблемы. В связи с этим 

пришлось устранить последствия указанных выше проблем. 

Конституция Азербайджанской Республики гарантирует свободу мысли, слова и совести. Статья 

48 Конституции Азербайджанской Республики гласит: «Каждый имеет право на свободу совести. 

Каждый имеет право самостоятельно определять свою религию, исповедовать любую религию 

самостоятельно или совместно с другими или не исповедовать какую-либо религию, а также 

выражать и распространять свои убеждения в отношении религии. Каждый имеет право на свободу 

мнений и их свободное выражение; Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 

своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 

средствами и независимо от государственных границ ". 

Следует отметить, что последовательные усилия общенационального лидера Гейдара Алиева, 

выражавшего чаяния широких масс народа и опирающегося на их решительную поддержку, 

позволили предотвратить действия деструктивных сил против территориальной целостности и 

государственной независимости Азербайджана. Наша республика избежала кровавого гражданского 

конфликта и угрозы распада: «С возвращением Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном была 

утверждена новая идеология, основной идеей которой является независимость, азербайджанство, 

государственность, справедливость, демократия, национальный прогресс, секуляризм. Внутренняя 

политика Гейдара Алиева заключалась в обеспечении права каждого гражданина Азербайджана на 

свободную жизнь и создании возможностей для повышения его благосостояния. Активная роль 

общественных организаций, представляющих разные классы и категории граждан, в регулировании 

социально-политических и социально-экономических процессов в обществе за счет созревания 

социально-политического сознания людей является одним из основных факторов, характеризующих 

гражданское общество, формирующее более высокий уровень развития государства и общества. По 

мере постепенной ассимиляции общественными организациями большего числа функций в решении 

проблем общества, большее количество функций по определению политики и контролю берет верх 

над деятельностью государственных органов. 

Проблема свободы совести - одна из самых актуальных проблем современности, достижение 

демократического развития человечества. Совесть, нравственное самоконтроль - это моральная 

ответственность за свои поступки, поступки и поведение перед обществом и собой. 

Также следует отметить, что совесть, личные и общественные интересы - это способность 

человека действовать в соответствии со своими убеждениями. В самом широком смысле свобода 

совести - это способность граждан действовать в соответствии с представлениями того класса, к 

которому они принадлежат, или общества в целом. В этом смысле категория свободы совести 

подразумевает полную свободу вероисповедания. 

 

Результат 

Проблема свободы совести-одна из актуальных проблем современности, достижения 

революционно-демократического развития человечества. Совесть, нравственный самоконтроль - это 

моральная ответственность за свои поступки и поведение перед обществом и собой. Совесть, личные 

и общественные интересы - это способность человека действовать в соответствии со своими 

убеждениями. В широком смысле свобода совести - это способность граждан действовать в 

соответствии с представлениями своего класса или общества в целом при оценке определенных 

действий (справедливости и несправедливости, добра и зла). В узком смысле слова категория 

свободы совести подразумевает полную свободу вероисповедания. 

И сегодня, и вчера несправедливость продолжающаяся в других странах, связана с тем, что группа 

отказников по убеждениям присвоила права другой группы угнетенных жертв свободы совести, а те, 

кто «угнетены», смирились с этим. угнетением. 
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KLASSİK KOMPOZİSİYALI AZƏRBAYCAN XALÇALARININ TARİXİ İCMALI 

 

Açar sözlər: xalça, naxış, rəng, islam, miniatür boyakarlığı, sufizm, səlcuq, komponent 

 

History of Azerbaijani carpets with classical composition 

Summary  
The article provides information about the historical review of Azerbaijani carpets and examines its 

stages. The 16th century is characterized as the Golden Age of Azerbaijani history and culture. The carpet 

weaving of that time combined the subtlety and wonder of miniature painting, the decorative-plan solution of 

traditional motifs, a magnificent color palette reflecting all the colors and diversity of nature. 

Key words: carpet, pattern, color, Islam, miniature painting, sufism, seljuk, component 

 

Giriş  
XVI əsrdən başlayaraq, yəni Səfəvilər dövlətinin qurulması və Şah İsmayıl Xətai taxta çıxdıqdan sonra 

Azərbaycan xalçaçılıq sənəti misilsiz bir mükəmməlliyə çatır və sənaye istehsal xaraktreli olur. O dövrün 

miniatür sənətkarları, kalliqrafları daha sonra Şərq sənətinə böyük təsir göstərən və “Təbriz məktəbi”nin 

vahid üslubunu yaradan Azərbaycan dekorativ (ornamental) sənət məktəbinin formalaşmasında böyük rol 

oynamışdır.  

XVI əsrdə mərkəzləşmiş bir dövlət yaradan Azərbaycan Türk Səfəvi Sülaləsi mədəniyyət və incəsənətin 

inkişafına təkan verdi. 

Tarixi icmal. XVI əsrin II yarısından etibarən Cənubi Azərbaycanda yaranmış əfşan naxışları, ləçək – 

turunc və gülbəndlik daha sonra Şimali Azərbaycanın (Qarabağ, Bakı, Şirvan) xalçaçıları tərəfindən 

imitasiya edildi. Burada yerli ustalar Təbriz xalçalarının bitki (nəbati) naxışlarının həndəsi formalara 

çevirməyə cəhd edirdilər. XII əsrdə Qazax, Bərdə, Muğan, Cəbrayıl xalçaları və namaz üçün kiçik xalçalar 

geniş yayılmağa başladı. XVIII əsrin ortalarından isə Şamaxı, Şəki və Şuşa xalçaları tanındı. Bakı 

yaxınlığında Əmircan kəndində toxunan uzunsov formalı kiçik xalçalar yalnız ixracat üçün toxunurdu və 

həmin dövrə aiddir. 

Elmi mənbələrə görə, artıq e.ə. II minillikdə müasir Azərbaycan ərazisində xalçaçılıq mövcud olmuşdur. 

Əvvəlcə yalnız xovsuz xalçalar toxunurdu. Onlardan örtük, yatacaq və çadırlarda pərdə kimi istifadə 

edilmişdir. 

III-VII əsrlərdə Azərbaycan xalçaçıları ipək xalçalar toxmağa başladılar. Xalça istehsalında bəzi ustaların 

qızıl və gümüş iplərdən istifadə etdiyinə dair məlumatlar var. Naxışa xüsusi gözəllik vermək üçün ustalar 

qızıl və gümüş saplardan istifadə edirdilər. Alban tarixçisi Musa Kalankatuyski (VII əsr) Azərbaycanda 

istehsal olunan ipək parçalar və müxtəlif xalçalar haqqında məlumat  yazmışdır. Orta əsrlərdə qızıl və gümüş 

saplarla toxunan xovsuz xalçaların əsas istehsal mərkəzləri Təbriz, Şamaxı və Bərdə olmuşdur. Öz 

bahalığına görə ən çox əyyanlar (zadəganlar) üçün hazırlanan bu xalçalar “zərbaf” adlandırılırdı. XVI əsrdə 

Azərbaycanda olmuş ingilis səyyahı Antoni Cenkinson Şamaxıda Abdulla xanın yay iqamətgahında gördüyü 

qızıl və gümüş saplarla toxunmuş xalçanın ecazkarlığına heyran olmuşdu. XVII əsrin Holland səyyahı Yan 

Streys qızıl saplarla toxunmuş və mirvari və qiymətli daşlarla bəzədilmiş Şamaxı hökmdarının atındakı at 

yəhərinin gözəlliyindən yazmışdır. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında həmçinin Azərbaycan ipək xalçaları 

tərənnüm olunur. 

Azərbaycan xalçaları lokal intensiv tonlar üzərində qurulmuş parlaq (şirəli) rəngləri ilə seçilir. 

Azərbaycan xalçalarının ornamenti istehsal növünə və yerinə görə dəyişir. Belə ki, “Quba”, “Şirvan”, 

“Qazax”, “Zəncan “kimi xalçalar üçün mürəkkəb həndəsi fiqurlar xarakterik idi. Bunlar mərkəzi hissədə bir 

ox boyunca yerləşən çoxbucaqlı və ulduzvari medalyonları əhatə edən kompleks naxışlardır. “Təbriz” və 

“Qarabağ” xalçalarına çiçək motivləri ilə bol olan müxtəlif nəbati ornamentlər xarakterikdir. Azərbaycan 

xalçasının estetik prinsipi, təsvirlərində, naxış ritmlərində, ənənəvi mərkəzi sahə və haşiyəyə bölünmədə, 

elementlərin həndəsi formalarla yerləşməsi ilə xarakterizə olunur. Məşhur amerikalı kolleksiyaçı və 

sənətşünas J.Veaya görə Azərbayca xalçasının ornamentlərində türk, fars və asiya motivlərinin təsirini, eləcə 

də İranda yaşayan şimal – qərb tayfalarının elementlərini görmək olar. 
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Həndəsi naxışlara ən çox “Bakı”, “Quba”, “Qazax” və  “Gəncə” məktəblərinin xalçalarında rast gəlinir. 

Bu naxışlarda svastika və səkkizguşəli ulduz üstünlük təşkil edir. Svastika poletizmin dini xüsusiyyətlərini 

əks etdirir. Bu, buruq spiral formalı şüaların səmada əks olunmasını göstərir. Xalçanın mərkəzinə 

yerləşdirilmiş səkkizbucaqlı çox vaxt romb və kvadratlarla əhatələnmiş olur. Sonralar “Təbriz” məktəbinin 

təsiri altında xalçaların kənarlarında nəbati naxışlara da rast gəlinir. Xalçaların hazırlanması kənd 

daxmalarında yaranıb və zaman keçdikcə incəsənətin ən mühüm növlərindən birinə çevrilib. Hakim təbəqə 

xalçaçılığı yüksək qiymətləndirirdi, istedadlı toxucuları isə şairlər öz əsərlərində şöhrətləndirirdilər. 

Azərbaycan xalçasının tarixi aşağıdakı dörd əsas dövrə bölünür: 

I dövr - Xalçaçılığın inkişafının erkən mərhələsidir. Xalça toxunan alətlər çox sadə,  bəzək motivləri və 

naxışlar olmamışdır. Bu etapda ilk palazlar və cecimlər meydana gəlir. 

II dövr - Kilimlərin toxunması zamanı mürəkkəb iplik texnikası tətbiq olunur. 

III dövr - Şəddə, vərni, sumax və zilinin toxunması mərhələsidir. Sadə və mürəkkəb toxunma texnikaları 

yaranır. 

IV dövr - İlməli xovlu toxunmanın tətbiqi. Həm texniki, həm də bədii baxımdan bu mərhələni xalçaçılığın 

zirvəsi hesab etmək olar. 

Azərbaycanda aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələri bu torpaqda xalçaçılıq ənənələrinin qədimliyini 

təsdiq edir. Küllütəpədəki qazıntılarda eramızdan əvvəl 4-3 minilliyə aid xalçaçılıq alətləri aşkar edilmişdir 

ki, bu da Azərbaycanda həm oturaq, həm də köçəri həyat tərzinin əsrlər boyu mövcudluğunu sübut edir. 

İslam. İslamın simvollarına Azərbaycan xalçalarının naxışlarında da rast gəlinir. Bunlara Fatimənin əli,  

İslamın beş əmrini və bütün müsəlmanların hörmət etdiyi beş şəxs – Məhəmməd Peyğəmbəri, Əli, Fatimə, 

Həsən və Hüseyni simvolizə edən Beşbarmaq daxildir. Xalçaların mərkəzi naxışı-hər bir müsəlman 

məscidində müqəddəs Məkkəyə tərəf yönəldilən, divarda oyuq şəklində olan, eyni zamanda memarlıq 

elementi sayılan mehrabın (Şəkil 1) təsviridir.  

İslam mədəniyyəti onunla fərqlənir ki, o, qədim ənənələri özündə cəmləşdirə bilib və eyni zamanda, yeni 

istiqamətləri inkar etmir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. XVIII əsrə aid Islam xalçası 

 

Bir qayda olaraq, ərəb xəttatlıq üslublarından ən qədimlərdən düz xətlərin və künclərin üstünlük təşkil 

etdiyi kufi yazısından istifadə olunurdu ki, bu da  ornamentilistikada çox cəlbedici hesab olunur. Kufi yazısı 

XII-XIII əsrAzərbaycan memarlığında geniş şəkildə təmsil olunur. Bu yazıya XII əsrə aid məşhur Ağababa 

və Möminə-xatun məqbərələrində rast gəlmək mümkündür. Daha sonra kufi yazısı memarlıqdan dekorativ 

və tətbiqi sənətə köçərək xalça bəzəyinin vacib bir elementinə çevrildi. İslamın simvollarına Azərbaycan 

xalçalarının naxışlarında da rast gəlinir.  Bir çox Azərbaycan xalçalarında İslam mədəniyyətinin izləri vardır. 
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Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin inkişafına sufizm (qədim inanclarda şamanizm ideyalarını transformasiya 

edən bir cərəyandır ) də təsirsiz qalmamışdır.  

Sufizm. Sufizm incəsənətin, eyni zamanda xalçaçılıqda ənənəvi sistemin ehtiyac duyduğu ekzotik anlayış 

idi. Bu baxımdan Azərbaycan xalçasına xüsusi koordinatlar sistemi və dəyərlər verilmişdir. Xalça ilahi bir 

xidmət xarakteri daşıyan əşya kimi qəbul edilmişdi. Sufizm kosmoqoniya və əbədilik məsələlərini yeni 

şəkildə təsvir etdiyi üçün həyat anlayışı, gözəllik məfhumu (heyran olma) sufi xalçalarının əsas motivləridir. 

“Şeyx Səfi”. Bu dövr xalça sənətinin ən məşhur incisi “Şeyx Səfi” (Şəkil 2) xalçasıdır. Xalça Londondakı 

Viktoriya Albert muzeyində saxlanılır. “Şeyx  Səfi “ xalçası Azərbaycan xalçasının zirvəsidir. Ölçüsünə və 

ilmələrinin sayına görə (35milyondan çox) dünyanın ən misilsiz və tarixi əhəmiyyət daşıyan 

eksponatlarından biri sayılır. “ Şeyx  Şəfi “ xalçası iki digər xalça ilə bərabər muzeydə yerləşdirilib. Xalçalar 

1539-1540-cə illərdə Təbrizdə toxunmuş və XIX əsrə qədər Ərdəbildə məbəddə saxlanılmış və sonra 

Londona aparılmışdır. 1539-cu ildə Şah İsmayıl Xətainin oğlu Təhmasib babasının dəfn olunduğu Şeyx 

Səfiəddin məscidi üçün xüsusi bir xalça toxumağı əmr edir.  Xalça üzərində iş prosesi 2-3 il davam edir. 

Xalçanın eni - 5,34 m, uzunluğu – 10,5 m, sahəsi 56,12 kv.m-ə çatır. Xalçanın küncündə “Müqəddəs 

məbədin xidmətçisi Maqsud Kusairin əsəri” adlı yazısı var. Xalça naxışlarının bütövlüyü və zəngin rəng həlli 

ilə seçilir. Bu nəfis əl işi on altı qırmızı, sarı və yaşıl ornamentli kartuşlarla haşiyələnmişdir. Mərkəz hissədə 

mavi fonda çiçəklər, yarpaqlar və bir-birinə keçən (hörülən) gövdələrdən ibarət zərif bitki ornamenti 

toxunmuşdur. Tam mərkəzdə ulduz formasında iri formalı və şüaları olan qızılı çalarda medalyon yerləşir. 

Xalçanın uzununa oxu boyunca medalyondan asılmış kimi iki böyük lampa təsvir edilmişdir. 

Mərkəz hissənin küncləri medalyonların dörddə biri ilə kəsilmişdir. Xalça kənarlardan bir neçə 

ornamental haşiyədir ilə haşiyələnmişdir. “Şeyx Səfi” xalçasındakı bəzi motivlər Ərdəbil məscidindəki 

mayolik ornamentlərdə təkrarlanr. Xalçanın məscid üçün nəzərdə tutulduğunu onun kompozisiya oxunu 

vurğulayan, zəncirlərə asılmış lampaların təsviri sübut edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2. “Şeyx Şəfi” xalçası 
 

Xalçanın yuxarı hissəsində kətəbə adlanan kiçik medalyonda Hafizin şeiri, xalçanın yaranma tarixi və 

ustanın adı yazılmışdır.  

Miniatür rəngkarlığın təsiri. XVI əsrdən başlayaraq xalçaların süjet kompozisiyalarının təsvirində 

miniatür rəngkarlığın təsiri olmuşdur. Bitki ornamentləri ilə tamamlanmış ov və heyvanların döyüş səhnələri 

olan tematik – süjet xətli kompozisiyalar Azərbaycan dekorativ incəsənətində ənənəvi və dayanıqlı motiv 

olmağa xidmət etmişdir. 

Məhz XVI əsr – süjet – tematik xalçaların sonrakı təkamülünün əsas istiqamətlərini müəyyən etmişdir.  
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Bu dövrdə Azərbaycan xalçaçılıq sahəsində klassik miniatür boyakarlığının üsulları və metodları uğurla 

işləmiş, ənənəvi motivlərin yeni şərhi ilə zənginləşdirilmiş, dekor, kolorit və kompozisiyaların yüksək 

harmoniyasına nail olmuşlar.  

XVI əsr xalçaları üslubun vəhdəti, real motivlərin dekorativ bəzək, dəqiq forma və fiqurların 

mütənasibliyi, toxuculuq işinin zərifliyi, koloristik həlli və ahəngdar vəhdəti ilə seçilir.  

XVI əsrin qızıl dövründə hakimiyyətdə olan sülalənin əzəmətini və məğlubedilməzliiyini göstərmək üçün 

saray əyanlarının ov səhnələri, saray həyatından süjetlər, feodal simalar Azərbaycan xalçalarında yer alır. 

Süjetli xalçaların əsas hissəsini Şərqin dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərinə illüstrasiyalar 

təşkil edirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3. “Rəhmli Anuşirəvan” (süjetli xalça) 

 

Təbrizdə miniatür məktəbi ilə yanaşı, bədii xəttatlıq məktəbi də yaradılır. Bütün Şərqdə geniş yayılmış 

“Nəstəlik” əlyazması  XIV əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın ilk xəttatı, məşhur Mirəli Təbrizi tərəfindən 

yaradılmışdır. Mirəlinin 1396-cı ilə aid incə əlyazma ilə yazılmış kitabı hazırda Londondakı Britaniya 

Muzeyindədir. Teymurləng Herat şəhərində xəttatlıq məktəbi quraraq Təbrizdən böyük xəttat Cəfərin 

Təbrizdən gətirilməsini əmr edir. Bu sənətkar-xəttat 1426-cı ildə Sədinin " Gülüstan " əsərini (indi Avropada 

kolleksiyaçılara məxsusdur), 1430-cu ildə isə Firdovsinin “Şahnamə”sini (hazırda Tehrandakı Kaxi Goleston 

kitabxanasında saxlanılır) bədii şəkildə yenidən tərtib etmişdir. Xarici şərqşünasların fikrinə görə, xəttatlıq 

və bədii tərtibat baxımından bu, Orta əsrlərdə “Şahnamə”nin bütün nüsxələrindən ən qiymətlisidir. Bunu 

qeyd etmək lazımdır ki, Cəfər Təbrizi Sultan Məhəmməd Təbrizi kimi dekorativ sənətin bütün sahələrində, 

xüsusən xalça kompozisiyaları yaratmaq bacarığı ilə məşhurlaşmışdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4. XIII əsrə aid Səlcuq xalçası 
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Səlcuq komponenti. XI-XII əsrlərdən başlayaraq Səlcuq tayfalarının Orta Asiyadan Azərbaycana, daha 

sonra isə Kiçik Asiyaya basqınları başlandı. Bu dövr məşhur Səlcuqlu xalçalarının istehsalı ilə əlamətdar 

oldu. Eyni dekorativ motivlər bölgənin geniş ərazisinə yayılır, xalqların genetik birliyini, tarixi və mədəni 

əlaqələrini əks etdirən ortaq xalça ənənələri qurulur. 

Türkiyədə XIII-XV əsrlərə aid bir neçə Səlcuq xalçası (Şəkil 4) aşkar edilmişdir. Bu xalçalar XV-XVI əsr  

İtalyan və Flamand rəssamlarının rəsmlərində təsvir edilmişdir. Bunların arasında Azərbaycan xalçaları da 

var ki, onların kompozisiyasının əsasını ortada kiçik romb və uclarında xaç olan qoşa buynuza bənzər 

qıvrımlar təşkil edir. Bu motiv Orta Asiyada “kaykalak” və Azərbaycanda “köhnə - naxış” adlanır. Xaç və 

romb həm həndəsi, həm də mənasına görə bir-birinə ziddir. Xaç cənnət atəşi və işığı ilə əlaqələndirilir, 

sonsuzluğa doğru hərəkəti göstərir. Bu İlahi enerjinin xarici dünyaya açılan rəmzidir. Bərabəruclu xaç qədim 

türklərin vahid tanrısı, türklər arasındakı mənəvi aləmin harmoniyasını təcəssüm edən Tengri'nin (Tanrı) 

simvoludur. Romb sərhəddə hansısa sonluğu, daxildə hərəkəti və sabitliyi simvollaşdırır. Romb-kvadrat 

ibtidai elementlərdən birini bildirir, lakin sadə kvadratdan fərqli olaraq, ucalığa doğru istiqamətə meyl var. 

XIV əsrin sonunda Azərbaycanda iki qüdrətli işğalçı - Qızıl Orda xanı Toxtamış və Orta Asiyada böyük 

feodal dövlətinin hökmdarı Teymurləng – öz gücünü itirdi. Toxtamış Azərbaycana öz qoşunları ilə 1386-cı 

ilin əvvəlində şimaldan, Teymurləng isə bir il sonra cənubdan gəlmişdi. Bu dövrdə Təbrizin bir çox mahir 

ustaları zorla Teymurilər hakimiyyətinin paytaxtı Səmərqəndə göndərilmişlər. Onların əlləri ilə yaratdığı 

sənət əsərləri indiyə qədər öz şöhrətini itirməyibdir. 

XIV-XV əsrlərdə Yaxın Şərq ölkələri və o cümlədən Azərbaycan dekorativ və təsviri incəsənətin xüsusilə 

də ornamentin yeni çiçəklənmə dövrünü yaşamışdır: memarlıq, miniatür və digər incəsənət sürətlə inkişaf 

etmişdir. Monqollar tərəfindən xarabalığa çevrilmiş şəhərlərdə yeni möhtəşəm saraylar, türbələr, məscidlər, 

xanəgahlar tikilmişdir. Quruculuq işlərində yalnız memarlar deyil, həm də bacarıqlı rəssamlar iştirak  edərək 

binaların daxili və xarici bəzəkləri ilə məşğul olurdular.  
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MÜASİR AZƏRBAYCANIN BATİKA USTALARININ 

ƏSƏRLƏRİNDƏ ESTETİK AURANIN BƏDİİ HƏLLİ 

 

Açar sözlər: Batika, kəlağayı, müasirlik, ənənə, süjet, kompozisiya, rəng 

Artistic solution of aesthetic aura in the works of batik masters of modern Azerbaijan 

Summary 

The people of Azerbaijan have created a rich and different culture, an important part of which is 

decorative and applied art. It can be said that the growing interest of young creative people in batik over time 

is the greatest support for the preservation of our national customs and traditions. Continuing the traditions of 

this art in their future activities is an indication that Azerbaijani national art and batik will always be in the 

center of attention. Considering that the art of kalagai is a UNESCO non-profit organization under the title 

"Traditional kalagai art and symbolism, preparation and use of women's silk headdresses". The 

Representative List of Intangible Cultural Heritage was included in the 9th session of the Intergovernmental 

Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Paris on November 24-28, 2014, and 

therefore in modern times batik and kalagai are already of interest to local scholars as well as foreign 

scholars. was. As we know, the breadth of opportunities created by art in the modern era, many artists 

express their individual style in different ways. Among such artists there are currently working batik masters. 

Key words: Batik, kalagai, modernity, tradition, plot, composition, color 

 

XX əsrin sonlarından başlayaraq Azərbaycan incəsənətinin bütün sahələri, o cümlədən də dekorativ-

tətbiqi sənətin batika növü milli bədii irsin zəngin bədii-texniki qaynaqlarından, eləcədə dünya 

mədəniyyətinin mütərəqqi ənənələrindən faydalanaraq yeni inkişaf mərhələsinə başladı. Qeyd etmək 

lazımdır ki, zəngin mədəni irsə malik belə bir sənət təbii ki, müasir dövrdə fəaliyyət göstərən sənətkarların 

diqqətini çəkmişdir. Müasir dövrdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən batika ustaları arasında Tatyana 

Ağababayeva, Sonaxanım Nağıyeva, İnna Kostina, Abbasova Şəhla,Vəfa Qurbanova, Diləfruz Bağırova, 

Nübar Şahbazova, Alina Yusupova, Çingiz Dadaşlı, Fuad Əliyev, Xalidə Nəsirova, Leyla Cavadova, Nikalay 

Zaytsev, Nərminə Əliyeva, Nuran Rəsulzadə, Sədaqət Səmədova,Yekaterina Barbuxina, Sevda Ağasıyeva, 

Oqtay Murtuzayev, Nigar Fyodorova, Qızbacı Nağıyeva, Gülgün Rəsulzadə, Ənvər Qarayev, Alla Zaytseva, 

Ayləl Məmmədova, Elnur Həsənov, Minəxanım Hüseynova, Rəna İbrahimbəyova, Salar Məmmədov, Arif 

İbrahimov, Aleksey Zaytsev, Afərin Rzayeva, Adilə Fətəliyeva, Fidan Salahova, Fidan Mollazadə, İllham 

Səfərli, İlahə Zeynalova, Mehdi Nağıyev, Mədinə Cəfərova, Nərmin Abdullayeva və b. var. 

Yuxarıda adı çəkilən sənətkarlar arasında öz fərdi ülubu ilə seçilənlərdən biri də Azərbaycan və SSRİ 

Rəssamlar İttifaqlarının üzvü olan rəssam, batika ustası olan Tatyana Ağababayeva 29 noyabr 1953-cü ildə 

Qazaxıstanın Alma-Ata şəhərində anadan olub. Peşəkar rəssam ailəsində böyüyən Tatyana özüdə bu sənəti 

davam etdirmək üçün ilk təhsilini Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbində alıb. Buranı 

1975-ci ildə bitirdikdən sonra V.İ.Muxina adına Leninqrad Ali Rəssamlıq-Sənaye Məktəbinə (indiki Sankt-

Peterburq Dövlət Rəssamlıq-Sənaye Akademiyası) daxil olaraq 1982-ci ilə kimi bu ali təhsil ocağında sənət 

dərslərinə yiyələnmişdir. Onun peşəkarlığa doğru atdığı hər addımı əsərlərində açıq şəkildə özünü biruzə 

verir. Rəssamın yaradıcılığına aid olan “Xarı bülbül”, “Zəfər” (180x47, 180x94, 180x47, triptix), 

“Tovuzquşu” (80x90 sm), “Tarqovu, küçə” (100x192 sm), “Bakı gecələri” (148x92 sm), “Qərb və Şərq” 

(109x91 sm) və s. kimi nümunələrdə onun yaradıcılığının dəqiq xarakteristikasını, rəng və kompozisiya 

həllini açıq şəkildə müəyyənləşdirmək olar. O, gün işığı vasitəsi ilə əsərlərin bədii görünüşünü daha aydın 

hiss etdirərək onların abstraklıqlığınıda təyin etmişdir. Daha çox texnikaları qataraq əsərlərində tədbiq etdiyi 

üçün yaranan nümunələrdə prespektiv dərinlik yaranır. Ehtiyacı olduğunu düşündüyü zaman qızılı 

rezervdəndə işlərində istifadə edən rəssam həm soyuq, həm də isti batika texnikasında işləyir. İşlərində daha 

çox ilham aldığı ağac yarpaqlarının formalarını təsvir edən rəssam xüsusi olaraq əncir ağacının yarpağına 

üstünlük verir və bu isə əncir yarpağının ona xüsusi təsiri ilə əlaqədardı. O, batika üzrə olan işlərini 

hazırlamaq üçün heç zaman Azərbaycan ipəyindən də imtina etməmişdir. Onun 1000-dən çox əsəri Şəki 
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ipəyi, krep şifon üzərində çəkilmişdir. Azərbaycanda  yeganə rəsamdır ki, batika texnikasında yüzlərlə əsər 

yaradıb. 

Əsərlərində milliliyi qoruyan rəssam buna nail olmaq üçün kəlağayılarda tədbiq olunan ştaplardan istifadə 

edir. Əsərlərində portret janrınada yer ayıran rəssam yaratdığı əsərlərdə siluet obrazları əks etdirmişdir. 

Batika ustasının daha çox müraciət etdiyi mövzular arasında təbiət və əsasəndə çiçəklər xüsusi dəyərə 

sahibdir. Çox təsvir etməyi sevdiyi mövzulardan biridə çiçəklərdir. Bu güllər arasında Azərbaycan üçün 

mənəvi dəyərə malik Xarıbülbülün təsviri rəssamın yaradıcılığında xüsusi bir manevr yaratmışdır. Rəssamın 

yaradıcılığında meyvələrin və güllərin müxtəlif növlərinin təsvirləridə yer almaqdadır. Belə nümunələr 

arasında "Dəfnə" (180x90 sm, 1998), "Anturium" (190x95 sm, 2003), "Su Zanbaqları" (90x60 sm, 2002) və 

"Narlar" (148x95 sm, 2020) adlı əsərləri göstərmək olar. Bu əsərlərin hər birində təbiətin insanlara bəxş 

etdiyi incəliyi ilə seçilən flora növlərinin bədii əksi verilmişdir. Rəssam onların təsvirində lirik təbiət aurasını 

canlandıraraq insanın ruhunu oxşamasına nail olmuşdur. 

Təbiət və şəhər mənzərələrindən əlavə öz yaradıcılığında fəlsəfi mövzularada müraciət edən rəssam daha 

çox bu əsərlərdə müasir formalar vasitəsi ilə yeniliklər etməyə can atmışdır. Bir çox sənət və elm adamının 

müraciət etdiyi şərq və qərb mövzusuna rəssamın özünəməxsus yanaşması diqqət çəkəndir. "Qərb və Şərq" 

(109x91 sm) adlı əsərdə bir-birinə diqqətlə baxan iki qadın təsvir olunub. Kompozisiyanın mərkəzindən 

keçən və onu üfüqi cəhətdən iki yerə bölən xəyali elastik xətt mədəniyyətlər arasındakı sərhədə nişanədir. Bu 

qadınlardan sola dayanın gözü, sağda olanın isə burun və ağzının bağlı olması bu ərazilərdə yaşayan 

insanların sosial təfəkkürü ilə düşüncələrində olan fərqi göstərməkdədir. Qurulan rəng ahəngi əsərə sirli bir 

məna yükləyərək oradakı düşündürücülüyü daha artırmağa xidmət edir. Rəssamın yaradıcılığına aid olan 

nümunələrin adlandırılması isə ideyaya uyğun seçilən mövzudan aslı olaraq müxtəlifdir. Bu isə batika 

ustasının bədii yaradıcılıq fəaliyyəti zamanı müraciət etdiyi mövzuların rəngarəngliyinə bir işarədir. O, daha 

çox batikaya dekorativ yanaşma etmədiyinə görə də seçilir və bu xüsusiyyət onun tələbələrinin əsərlərində də 

özünü göstərir. Tatyana Ağababayevanın maraqlı əsərlərindən biri olan "Venesiya 2" əsəri şibori düyün 

texnikasında çəkilib. Rəssam öz iki oğluna da bu sənətin sirrlərini öyrətmiş və onlar da müxtəlif zamanlarda 

yeni üslub əsasında əsərlər yaradırlar. Batika ustasının "Zəfər" (180x47, 180x94, 180x47, triptix), 

"Tovuzquşu" (80x90 sm),"Bakı gecələri" (148x92 sm), "Qərb və Şərq" (109x91 sm), "Balıqlar dövrü" 

(180x95 sm), "Bakı dəniz kənarı" (190x100 sm), "Yaşıl çətir" (186x93 sm), "Sənətin atributları" (95x70 sm 

,2001), "Nigar və kalalar" (180x95 sm, 2004), "Duman ,Gələrsən Görərsən də" (180x100 sm, 2006), "Qrand 

Kanal" (165x95 sm, 2012), "Şərq Kaniferləri" Diptix(250x100 sm, 2012), "Xalçanın doğulması" (185x90 

sm, 2012), "Bir fincan çay" (160x94 sm, 2018), "Kolibelnaya" (137x95 sm, 2020) və s. əsərlərində ölçü 

əsasən mövzunun adından və süjetindən aslı olaraq dəyişmişdir. 

Onun əsərləri həmçinin Azərbaycanda,Rusiyada,Türkiyədə,ABŞ-da, İsraildə, Portuqaliyada, Polşada, 

Almaniyada, Sinqapurda, Fransada, Malayziyada, İndoneziyada, Belçikada, Finlyandiyada, Hindistanda, 

Norveçdə, Böyük Britaniyada və digər ölkələrdə xüsusi kolleksiyalarda saxlanılır.  

Batika sənətinin sirlərinə bələd olan sənətkarlarımızdan biri də Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyasında Dekorativ Tətbiqi Sənət fakultəsinin, Bədii toxuculuq və xalça sənəti kafedrasının dosenti 

olan Nağıyeva Sonaxanım Emin qızıdır. O, 1960-cı ildə Bakıda anadan olub və bir sənətə bağlı olan şəxs 

kimi öz təhsil həyatına 1976-cı ildən 1980-ci ilə kimi Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbində davam 

etdirmişdir. Öz fərdi üslubunu daha da inkişaf etdirmək üçün indiki Sankt Peterburqun Baron Ştiqlits adına 

Rəssamlıq Akademiyasında 1980-1985-ci illər aralığında təhsil almışdı.Yaratdığı əsərlərdə yeni bir bədiliyin 

yaranmasına müvəffəq olur. Bu əsərlərinin ölçüləri müxtəlifdir və 20x20 sm-dən tutmuş 9 kv m-ə qədər olur. 

Bu ölçülər qurulan kompozisiyadan və süjetdən asılıdır. Batika ustasının əsərləri üçün seçdiyi əsas mövzular 

arasında Azərbaycanın tarixi, milli adət ənənələri, milli əxlaqı xüsusiyyətlər, tarixi abidələr xüsusi olaraq 

seçilir və bu mövzuları müxtəlif texnikalarda işləyir. Batika nümunələrində olan texnika seçimi isə eskizin 

hansı üslubda işlənməsindən asılıdır. Rəng baxımında isə daha çox göy, səmavi rənglərə üstünlük verən 

rəssam hər bir tonun xüsusi gözəlliyindən və təsir gücündən bacardığı qədər istifadə etməyə çalışır. Əsərlərin 

mənəvi mənası isə insanlarda xoş əhval ruhiyyə yaratması və insani keyfiyyətləri oyatması olduğunu qeyd 

edən sənətkarın ilham mənbəyi kimi yalnız yaradan Allahın yaratdıqları möcüzəvi gözəllikləri heç bir şeyi 

ilə saya gəlməz qum dənəciyindən tutmuş kainata qədər ağlasığmaz aləmdən qaynaqlanır. Rəssamın 

əsərlərindəki bədii xarakterik xüsusiyyətləri gizlətmək mümkün deyil, ilk olaraq burada mövcud olan 

ekspromt oynaq xətlər dinamik və plastik olub statikaya meylli deyil. Fərqlilik isə əsasən yenə də hər bir 

rəssamda olduğu kimi Sonaxanım Nağıyevada da olan özünəməxsus barmaq izləri onun əsərlərində 

yeniliklər yaradır. Onun “Ana”, “Bacılar”, “Dağ lalələri”, “Axal təkə”, “Abşeron”, “Şərq gözəli”, “Səhra 

gəmisi” kimi əsərləri öz bədii həlli, kolorit seçimi və lirik emosional təsirləri ilə xüsusi olaraq diqqət çəkirlər. 

Hal hazırda müəllifin Avstriyanın Azərbaycan konsulluğunda daimi ekspozisiyada olan Azərbaycan 
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kompozisiyasına “Azərbaycan”, “Qız qalası”, “Atəşgah”, “Mərdəkan qalası”, “Şərq musiqisi”, “Qobustan”, 

“İçərişəhər” adlı yeddi işi daxildir.  

Bu nümunələr içərisində qarışıq texnika ilə işlənmiş “Qobustan” (80x80sm) adlı əsərdə mövzuya aid yeni 

yanaşmanın şahidi oluruq. Kompozisiyanın mərkəzində əlində qopuza bənzər simli musiqi aləti tutmuş qoca 

bir kişi obrazı əks olunmuşdur. İkonoqrafiyasından bəlli olur ki, bu obraz ya Dədə Qorqud, ya da hər hansısa 

bir el ağsaqqalıdır. Onun ağ libası əsasən müdrikliyə və saflığa bir nişanədir. Arxa fonda isə Qobustan 

qayaları və onların üzərində yer alan qədim təsvirlə verilmişdir. Əsərin kənar hissələrində yerləşdirilən 

haşiyələr isə xalçanı xatırladır. Əsərin semantikasını açsaq qeyd edə bilərik ki, burada milli irsimizi 

canlandıran bir nümunə vahid süjet içərisində yerləşdirirək ümumi olaraq tarixi keçmişimizi canlandırmışdır. 

Rəng ahənginə diqqət yetirsək burada əsasən işığı simvolizə edən sarı və ağ rəngin müxtəlif tonlarından 

istifadə edilmişdir. Qobustan qayaların sarı, onun üzərindəki təsvirlərin ağ rəngdə verilməsi bu sxematik 

təsvirlərin tarixi sirli səhifələrindən bu günümüzə tutduğu işığı andırır.  

Digər əsərlərin ümumi təhlili haqqında qeyd etmək olar ki, onların hər biri insani hislərin oyanmasını 

hədəflədiyi üçün tamamən ruhsal bağlılıq yaradaraq böyük zövqi zənginliyə sahibdirlər. Elə bu səbəblərə 

görə də batika ustasının əsərləri Polşanın Krakov şəhərində keçirilən Folklor gəlinciklər bianellasında, 

xalqlararası, Respublika sərgilərində nümayiş olunur və bu işlərdən bir çoxu Azərbaycan Xalça Muzeyi, 

Milli İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası və şəxsi kolleksiyalarda işlər qorunub saxlanır. 

Batika ustasının özüdə bu sənət haqqında “Bildiyimiz kimi Azərbaycanın qədim sənət nümunəsi olan 

kəlağayı  batik sənətinə aiddir, Azərbaycana xas olan bu sənət növünün kökü çox qədim dövrlərə təsadüf edir 

və əgər xalqımız bu cür nəfis sənət nümunəsini indiki dövrə qədər yaşadıbsa onun gələcəkdə də yaşayıb 

inkişaf etməsinə şübhəm yoxdur” fikrini bildirmişdir. 

Müasir dövr Azərbaycanda batika sənəti ilə məşğul olanlardan biri də Vəfa Qurbanovadır. O, 31 yanvar 

1989-cu ildə anadan olub və 2006-2010-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında xalçaçı 

rəssam ixtisası üzrə bakalavr, 2011-2013-cü illərdə isə eyni ixtisasın magistr pilləsini bitirib. Xalça ixtisası 

üzrə aldığı təhsildə əldə etdiyi müxtəlif bacarıqları batikada tədbiq etməyə çalışan sənətkar həm ornamental 

olaraq, həm də ölçü baxımından bunu nümayiş etdirmişdir. Azərbaycanın böyük xalçaçı rəssamı olan Eldar 

Mikayılzadədən aldığı sənət dərsləri Vəfa Qurbanovanın gələcək yaradıcılıq yolunda özünəməxsus işıq 

salmışdır.Təhsilini başa vurduqdan sonra iki il ərzində İçərişəhər Ənənəvi İncəsənət Mərkəzində müxtəlif 

ixtisaslar üzrə öz bilik və bacarığını artırmışdır. Daha  sonra 2015-ci ildən bugünə kimi İçərişəhər Ənənəvi 

İncəsənət Mərkəzində və "Dastan" brendində sırf batika və kəlağayı üzrə dizayner həmdə tərtibatçı kimi 

fəaliyyət göstərir. Daha çox isti, soyuq, basma, şibori texnikaları ilə işləməklə yanaşı Çayntinglədə öz 

işlərində tədbiq etmişdir. Batika ustasının əsas əsərlərində seçdiyi mövzular arasında  Azərbaycan incəsənəti 

və memarlığını əks etdirən nüanslardan əlavə dünyanın müxtəlif xalqlarına aid naxışlarıda xüsusi yer tutur. 

Batika ustası seçdiyi ornamentləri daha çox real əşyaları stilizə edərək üzümə, xurmaya baxıb onu naxışa 

çevirməyi rəssam öz yaradıcılığında tədbiq etmişdir. 

Rəssamın əsərləri arasında olan “Cahan”, “Kitabə ı”, “Səmavi”, “Nəbatət bağı”, "Qutb 

ulduzu", “Xeyir ve şər” və ya  “Qoşa göl”, “Xəzinə” , "Yol" və "Sirli gecə" adlı əsərləri həm mövzu, həm də 

kompozisiya qurluşuna görə xüsusi olaraq seçilirlər. 

Onun “Cahan” adlandırılmış şərfin dizaynı iki müxtəlif naxış formasının birləşməsindən yaranır və 

rəngarəng nəbatat bağını xatırladır. Hər iki naxış dörd bucaqlı dairə simmetriyası əsasında qurulub və 

“İslimi” naxış formaları ilə bəzədilib. Bu formalar bir-biri ilə birləşdikdə ortada qalan boşluqlarda da yeni 

nəbati formalar yaranır. Şərfin rəng seçimi sarayın rəngarəng interyerindən ilhamlanaraq işlənilmişdir. 

“Kitabə” adlanan süfrənin dizaynı əsərində isə əki Xan Sarayının eksteryer fasadındakı həndəsi dildə 

“Ogee” adlanan dörd bucaqlı dairə strukturu ailəsinə ü sarayı dünya 

üzrə mə hur edən və mə u qədər də ə əbəkə 

üsullu pəncərələrdən ilhamlanılaraq kətəbə lə dir. Şəki Xan Sarayının tarixi çox 

qədim olsa da, bu həndəsi naxışın İslam incəsənətində daha da qədim nümunələri mövcuddur. Strukturun 

daxili eyni dörd bucaqlı dairə strukturu ailəsindən olan səkkiz bucaqlı ulduzlar və səkkiz bucaqlı nəbati 

güllərlə bəzədilmişdir. Süfrənin rəng seçimi Şə -

ı” süfrəsinin dizaynı isə əki Xan Sarayının ikinci mərtəbəsində ının divar 

rəsmlərində lə dir. Süfrənin mərkəz hissəsində füsunkar rəngarəng lələkləri ilə 

dünyaca mə u gözə çada təsvir edilib. Rəsmin ətraf hissəsindəki naxışlar 

qırqovulun qəfəsdən azad olmasını simvolizə etsə də, ornamental dildə nəbatat bağını xatırladır. Naxış dörd 

bucaqlı dairə simmetriyası əsasında “İslimi” naxış formaları ilə bəzədilərək yaradılmışdır. Süfrə 

Azərbaycanın ənənəvi basma sənətinin illərin sınağından keçmiş prinsipləri və texnikaları  əsasında 

hazırlanmışdır.   
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Rəssamın əsərlərində istifadə etdiyi texnikalar və üsullar arasında İsti mum damğalama işi, ənənəvi əl 

boyama üsulları, Gesso panelinin ənənəvi üsulları, Gesso panelində işləyən ənənəvi texnika, parça üzərində 

əl boyası, keramika üzərində fırça işi, təbii boyalar və qızıl ilə ənənəvi rəngləmə xüsusi yer tutur. 

Əsərlərin bədii xarakteristika zəncirinin digər bir halqası isə məhz istifadə olunan koloritdir. Buna görə 

rəssam əsasən bu seçimi mövzudan aslı olaraq dəyişdiyini bildirir. Vəfa Qurbanova öz yaradıcılığına aid 

nümunələrin çoxunu indiyə qədər keçirilən bir çox yerli və beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirmişdir. Batika 

sahəsində olan əsərlərin ümumi strukturu baxımından onlar əsasən həndəsi sistem əsasında qurulmasıdır. 

Məsələn hər bir naxışın öz yeri və öz planlaması var. Bəzi nümunələrdə qurulan kompozisiya kvadrat 

əsasında kiçilməyə doğru getməsi onların baxış zamanı istər-istəməz göz yormamasını hədəfləyir. Hansısa 

bir qanuna uyğunluq var. Strukturla öz damaları olan rəssam var və əsasən bunların içində işləyir. Yəni 

anidən sujet dəyişmir və yaxud hardansa kölgə və ya yeni bir fiqur çıxmır. Bəzən istəkdən asılı olaraq 

damalardan istifadə etməsədə qanunauyğunluq hər zaman gözlənilir və bunun nəticəsində əsərin bədii 

keyfiyyəti artır. Hazır olan nümunələrdə tədbiq olunan bu qanunauyğunluğu əsasən təbiətdə Allah tərəfindən 

yaradılan hər şeyin nəyəsə xidmət etməsi və hərəsinin öz rolu olması ilə əlaqələndirilir. Ona görə də 

batikaların hazırlanma prosesində tədbiq olunan ornamentlərin hərəsinin öz yeri olması ona tamaşa edənlərə 

mənəvi zövq verməsi üçündür. Öz fərdi dəsti-xətti ilə seçilən rəssamın əsərləri həm milli, həm də İngiltərə, 

İtaliya, Almaniya kimi ölkələrdə keçirilən beynəlxalq sərgilərdə nümayiş olunaraq bütün diqqətləri özünə 

cəm etməyi bacarmışdı. Vəfa Qurbanova öz gələcək yaradıcılığı haqqında bildirmişdir ki, "Hər şey təbii 

şəkildə hazırlananda sənət əsərində həqiqətən çox fərqli, gözəl iş olur. Mən daha çox kəlağayı işləyirəm, 

şarflar işləyirəm. Təbii boyalardan istifadə edirəm. Gələcəkdə batika üzrə bir çox yeni ideyalarımıda həyata 

keçirmək istəyirəm". Vəfa Qurbanova öz yaradıcılığına aid nümunələrin çoxunu indiyə qədər keçirilən bir 

çox yerli və beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirmişdir. Bu sərgilər arasında Bakıda 2007-ci ilin may ayı 

keçirilən “Amerika” sərgisi, “Rusiya-Azərbaycan münasibətləri” sərgisi. 2008-2011 may, “Gənclər Günü” 

nə həsr olunmuş sərgi. 2007-2015 fevral və s. qeyd etmək olar. Bunlardan əlavə olaraq rəssam 2014-cü ildə 

Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin Gənclər Birliyinin üzvü və 2016-2017-ci illərdə Gənc Rəssamlar Birliyində 

Prezident təqaüdünü alıb. O, bir çox beynəlxalq layihə və tədbirlərdə Azərbaycanı layiqincə təmsil edib. 

Bunlar arasında 2016-ci ilin iyul ayında Londonda keçirilən Şahzadələr Ənənəvi Sənətlər Məktəbi dərəcə 

şousu Azərbaycan təmsilçisi, 2017-ci ilin may ayında Dövlət İpək Muzeyinin 130 illiyi ilə əlaqədar 

Gürcüstanda “Qırılmamış iplik” adlı bir atelye, 2018-ci ilin sentyabrında Gürcüstanda Universal Etno 

sərgisində İçərişəhər Ənənəvi İncəsənət Mərkəzinin nümayəndəsi kimi iştirak, 2019-cu ilin martında 

İçərişəhər Ənənəvi İncəsənət Mərkəzinin nümayəndəsi olaraq İtaliyanın Florensiya şəhərində “Miras Sülhün 

İnşaatçısı kimi” Beynəlxalq Mütəxəssislərin 21-ci Baş Assambleyasında olan iştiraklarını qeyd etmək olar. 

Öz fərdi yaradıcılığı ilə seçilən müasir dövrün digər bir batika ustası isə Diləfruz Bağırovadır. O, Bakı 

şəhərində anadan olub və 2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasına daxil olaraq 2008-ci 

ilə kimi burada təhsilini davam etdirib və fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra batika üzrə yeni biliklər 

əldə edib. Teatr-dekor üzrə 2010-2012-ci illər aralığında magistr pilləsini və 2018-ci ildə doktoranturanıda 

bitirdikdən sonra oxuduğu ali təhsil müəssəsində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. 

Həm isti, həm də soyuq batika işləyən rəssam özünə uyğun dəsti-xətti formalaşdırmaq üçün araşdırmalar 

edir və üzərində işləyir yeniliklər yaratmağa çalışırdı.Öz yaradıcılıq işləri ilə yerli və xarici sərgilərdə iştirak 

edən batika ustasının əsərləri müxtəlif sertrifikatlarla təltif olunub və Vera festivalında 1-ci yerə layiq olması 

onun gələcək fəaliyyətinə daha böyük stimul olmuşdur. Onun əsərləri arasında İstanbul və Bakıda keçirilən 

müsabiqələrdə birinci yer tutmuş isti soyuq batika ilə işlənən “Qarabağ atları” (2,5x70) triptix, Heydər 

Əliyevə həsr olunan sergidə nümayiş olunan “Bakının işıqları”, “Cənnət ağacı” (2x1 m, isti-soyuq batika), 

“Mənim sevimli Bakım”, “Sualtı aləm” (3x2 m, triptix), “Uğur ağacı”, “Olimpiada” (2x1 m, isti-soyuq 

batika), “Simurq quşu” (80x60 sm), “Qağayılar” (2mx40 sm, çayki, isti-soyuq batika), “Nar ağacı” (1x1 m) 

və şərflər üzərində olan işlər xüsusi olaraq seçilir. 

Əsərlərində daha çox xırda detalların ahənginə diqqət yetirən rəssamın “Qarabağ atları” (2,5x70) adlanan 

triptixində bu özünü açıq şəkildə göstərir. Bütün dünyada özünəməxsusluğu ilə seçilən Qarabağ atlarının 

təsviri yaradan rəssam burada qurduğu kompozisiya öz dinamikliyi ilə seçilir. Qarabağ təbiətinin əlvanlığının 

fonunda əks etdirdiyi atların hər birinin fərqli rakurslarda təsviri rəssamın böyük yaradıcılıq manerasına 

malik olmasına bir işarədir. Təsvir olunan həm təbiət mənzərəsi, həm də atlar öz zərifliyi ilə seçilir və onların 

fiqurlarında mövcud olan incəlik kompozisiyada xoş aura yaradır.  

Öz fərqli bədii yaradıcılığı ilə seçilən Diləfruz Bağırovanın əsərləridə zaman-zaman müxtəlif yerli və 

beynəlxalq sərgilərdə nümayiş olunaraq tamaşaçıların diqqətini çəkmişdir. Bu sərgilərdən əsasən Qalereya 

1969-da olan Gənc rəssamların sərgisi, Batika sərgisi, Cənubu Koreyanın paytaxtı Seulda baş tutan 

Beynəlxalq incəsənət sərgisi və Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan kimi ölkələrdə keçiri xüsusi olaraq qeyd etmək 
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olar. Əsərlərində daha çox xırda detalların ahənginə diqqət yetirən rəssamın “Qarabağ atları” (2,5x70) 

adlanan triptix,ində bu özünü açıq şəkildə göstərir. Bütün dünyada özünəməxsusluğu ilə seçilən Qarabağ 

atlarının təsviri yaradan rəssam burada qurduğu kompozisiya öz dinamikliyi ilə seçilir. Qarabağ təbiətinin 

əlvanlığının fonunda əks etdirdiyi atların hər birinin fərqli rakurslarda təsviri rəssamın böyük yaradıcılıq 

manerasına malik olmasına bir işarədir. Təsvir olunan həm təbiət mənzərəsi, həm də atlar öz zərifliyi ilə 

seçilir və onların fiqurlarında mövcud olan incəlik kompozisiyada xoş aura yaradır.  

Yuxarıda qeyd olunan bədii xüsusiyyətlərin bir çoxu rəssamın "Cənnət ağacı" adlanan əsərində də özünü 

göstərir. Daha çox xırda detalların cəm olduğu kompozisiya düşüncələrdə ideal məkan kimi canlanan 

cənnətin bədii əksinə yönəlmişdir. Mərkəzi hissədə dayanan ağacın üzərində də verilən müxtəlif biti 

motivlərindən ibarət təsvirdə istifadə oluna rəng ona lirik duyğular bəxş edir. Yarpaq hissələrdə mövcud olan 

elastik dinamika tamaşaçının gözünü oxşayaraq ona yorğunluq gətirmir.  

Rəssamın digər əsərlərinə nəzər keçirsək görə bilərik ki, bu nümunələrin bir çoxunda kolorit baxımından 

ən çox sevdiyi rəng göy rəngə üstünlük verilmişdir. Bu isə məkan üzərində əks olunan formaların aydın 

olaraq gözə çarpmasını asanlaşdıraraq ona estetiklik qatmaqdadır. Korolevskıy mavi və ya Nebesno maviyə 

üstünlük verərək parlaq rənglərdən istifadə etməsi onun nüans rəngləri çox xoşlamasının göstəricisidir. 

Rəssamın əlvan rənglərdən istifadə etməsi insanlar əsərə baxanda onla xoş əhval ruhiyyə ötürməsi ilə 

əlaqədardı. Batika ilə yanaşı moda və tekstil üzrə də fəaliyyət göstərən rəssam daha çox batika işləridə 

simmetriyanı pozaraq kompozisiyanı dağıtmağa üstünlük verir. Rəssamın özü batika sənəti və bu sahədə 

olan işlər haqqında fikirlərində qeyd edir ki, "Batika, ancaq kəlağayı demək deyil. Batikada fərqli texnikalar 

var. Rəssam olmayan insanlarda kəlağayını işləyə bilər.Amma batika rəssamlığında çox güc tələb olunur. Bir 

çoxu düşünür ki, bu asan başa gəlir. Amma, dizayn verilməsi, yəni eskiz yaradılması daha sonra iş prosesi 

hamısı əziyyət tələb edir. Bunun hamısı üçün rəssamlıq tələb olunur." Təcrübənin artması ilə yeni yaradıcılıq 

üsullarının yaranacağına inanan batika ustası hər zaman öz əsərlərinə tənqidi yanaşır və yeni tapıntıları məhz 

bu xüsusiyyətlə əldə edir. Keçdiyi həyat yolunda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan sənətkar gələcək nəsilə bu 

sənəti tanıdaraq onun unudulmasının qarşısının alınmasında müəyyən qədər özünəməxsus rol oynayır. O, 

gələcəkdə Azərbaycanda dünyaca tanınan və bu sahədə xüsusi təhsil verən Batika məktəbinin olmasını daha 

çox istəyir və düşünür ki, belə akademik sistemə malik məktəbin olması bu sənət sahəsinin Azərbaycan üçün 

gələcək prespektivini artıra bilərək onun dünyada tanınmasına xidmət edəcəkdir. Öz kiçik Art məktəbimi 

yaratmış və orada yaradıcılıqla məşğul olan batika ustası artıq 2017-ci ildə öz brendini yaradaraq müxtəlif 

şərflər üzərində batika rəsmləri çəkməklə bu sənət sahəsində yeniliklər axtarışı edir. 

Müasir dövrdə batikanı yaşadan sənətkarlar arasında Nübar Şahbazovanında adını qeyd etmək lazımdır. 

Batika ustası 29 noyabr 1990-cı ildə Moskva şəhərində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarından anası bu sahə ilə 

məşğul olmasını gördüyü üçün özündə xüsusi həvəs hiss edərək 9 yaşından etibarən özü fərdi olaraq 

fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Rəssamlıqla isə peşəkar səviyyədə Dilarə Atakişiyeva ilə birgə məşğul olaraq 

onunla birgə müxtəlif sərgilərin iştirakçısı olub. Kiçik yaşlarından artıq qatıldığı Misirdə keçirilən 

Tutanhamonla bağlı sərgidə, Polşada baş tutan itlərə aid sərgi və s. başqa sərgilərdən medallarla təltif 

olunması onun gələcək fəaliyyəti üçün daha da ümidləndirmişdir. 2008-ci ildən Tatyana Ağababayeva ilə isti 

batika növündə işləməyə başlayıb. Tatyana Ağababayevadan üç il ərzində bu sənətin sirlərini və texnikasını 

öyrənməsinə baxmayaraq öz fərdi istiqamətini seçərək tamamən yeni xarakterstikaya malik işlər ərsəyə 

gətirməyi bacarmışdır. Müxtəlif batika ilə bağlı istər öz ölkəmizdə, istərsə də  beynəlxalq sərgilərdə edilən 

iştirak və həm soyuq, həm də isti batika ilə məşğul olması Nübar Şahbazovanın bu sənətə olan marağının və 

bacarığının açıq göstəricisi sayılırdı. Hazırda “Dastan Traditional Art” ilə əməkdaşlıq edən sənətkar daima 

öz fərdi dəsti-xəttini inkişaf etdirməyə səy göstərir. 2011-ci il Gənc Rəssamlar Birliyi və 2017-ci ildə isə 

Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü olması və eyni zamanda ixtisası üzrə, yəni keramika  daha sonrada 

batika üzrə 9 il müəllimə kimi özəl tədris mərkəzlərində göstərilən fəaliyyət fərdi üslubi təcrübənin pedaqoji 

metodlarla ahəng şəklində birləşməsi rəssamı hər zaman yeniliklər etməyə sövq etmişdir.  

Onun əsərləri arasında “İçərişəhər” (80x60 sm, isti batika), “Uçuş” (60x40 sm, isti batika), “Pambıq 

yığımı” (90x70 sm, isti batika), “Qobustan”, “Qarabağ sən azadsan” (120x120 sm, isti batika) adlı 

nümunələr öz bədii estetik dəyərləri baxımından incə kompozisiyaları ilə seçilirlər.  

Rəssamın xalqımızın qürur tarixinə çevrilən Azərbaycanın müzəffər ordusunun 44 günlük döyüşdən sonra 

qazandığı zəfərinə ithaf olunmuş “Qarabağ sən azadsan” (120x120 sm, isti batika) adını daşıyan 

kompozisiya baxımından rəngarəng olan əsərdə bir çox motivlər yerləşdirilmişdir. Arxa hissədə Qarabağın 

səfalı təbiətinin yer aldığı əsərdə bir çox tarixi memarlıq abidələrimizdə təsvir olunmuşdur. Bunlar arasında 

Xudafərin körpüsü, Şuşa qalası və Ağdam Cümə məscidi var. Xudafərin körpüsündən keçərək Qarabağa 

daxil olan Qarabağ atlarının təsviri maddi əsərdə mövcud ideayanı daha da qüvvətləndirir. Parlaq rəng 

tonlarının hakim olduğu əsər özündə qürur hissindən irəli gələn böyük əsrarəngiz duyğuları ifadə edir. 
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Bu əsərlərdə olan rəng həlli və forma arasında kombinasiya qurularaq süjetə uyğun seçilmişdir. İçərişəhər 

və təbiət motivlərinin üstünlük təşkil etdiyi süjetlərdə əsasən xırda elemenetlərin çoxluq təşkil etməsi Nübar 

Şahbazovanı digər batika ustalarından fərqləndirən əsas fərdi manerasıdır. 

Nübar Şahbazovanın Qalereya 1969-da 8 aprel 2011-ci ildə baş tutan fərdi sərgisi və orada nümayiş 

olunan 101 eksponatın hər birinin özünəməxsus fərqli estetikasının olması seçilərək tamaşaçıların diqqətini 

çəkmişdir. Bu sərgidən əlavə rəssamın iştirak etdiyi sərgilər arasında 2008-ci ildə Misirdə keçirilən sergidə 

batika əsəri ilə istirak edib və Tutanhamon gümüş medal ve diplomla teltif olunmasını, 3-15 avqust 2009-cu 

ildə Belarusiyadakı plener, 26 noyabr - 10 dekabr 2011-ci il Varşava, 8 mart 2011-ci il Rəssamlar İttifaqında 

"Qızlar" (55x55) adlı əsəri,  5-7 dekabr 2019-cu ildə Lüksemburq sərgisi, 2-4 dekabr 2019-cu ildə Belcikada, 

2011-ci il Tibilisi, 2011-ci ildə Bakida Beynəlxalq batika həftəsində iştirakla göstərdiyi master klası və s. 

xüsusi olaraq qeyd etmək olar. Bu sərgilərdə nümayiş olunan əsərlərin ərsəyə gəlməsində daha çox material 

kimi ipəkdən istifadə edərək onun üzərində işləyən rəssam bəzən pambıq üzərində də çalışmışdır. 

Əsərlərində əksər vaxtlarda keramikaya xas nüasnları xatırladan sintezlər etməsi rəssamın bu sahədə aldığı 

ixtisas təhsilindən qaynaqlanmaqdadır. Daha çox üsul baxımından Malaziya üsuluna üstünlük versədə onu 

hər zaman milli elementlərlə yeniləşdirmək sənətkarın öz fərdi üslubunun seçim nöqtəsini əks etdirir. Seçilən 

kompozisiyalara uyğun fərqli rəng tonlarının istifadə olunması ərsəyə gələn hər bir işin digərindən tamamən 

fərqlənməsinə sirayət edir. Belə əlvan süjetlərin yaranması üçün rəssamın əsas ilham qaynaqları arasında 

təbiətə, dəniz kənarında saatlarla quşları seyr etmək, Azərbaycanın köhnə memarlıq abidələri xüsusi ilə 

seçilir. Malaziya üsulunda karikulyarla çox rəngli işlər olması rəssamın hər zaman fərdi texniki və bədii 

axtarışlarda olmasının bir göstəricisidir. 

Müasir dövr Azərbaycanda batika ilə məşğul olan sənətkarlardan T.Ağababayeva, İ.Kostina, İ.Zeynalova, 

F.Məmmədova kimi nümayəndələr hazırladıqları nümunələrin üzərində yaratdıqları kompozisiyalarda milli 

ornamentlərin fonunda müasir naxışları tədbiq edirlər. Bu isə onu sübut edir ki, müasir Azərbaycan 

rəssamları milli ənənələrdən qaynaqlanan batika sənətinə özlərinə məxsus yeniliklər qatsalarda onun əsas 

bədii estetikasını yaşadıb gələcək nəsilə ötürürlər. 
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THE EUROPEAN COMMISSION AS THE GUARDIAN OF THE TREATIES 

 

Key words: The European Commission, Treaties, Union, Guardian, Member State 

 

Introduction 

As in any community, coexistence and cooperation only works if it is well organized. In the EU, there are 

EU bodies for this purpose. We all know that living together of different members can often lead to a 

dispute. In the European Union, the subject of dispute can not only be the violation of primary law, but also 

the violation of secondary community law. In order to better understand the important role of the 

Commission in the EU, we examine in this paper its composition and Tasks.  

We know that the European Union is based on the rule of law. This means that every EU activity is based 

on treaties that have been accepted by all EU Member States on a voluntary and democratic basis. A contract 

is a binding agreement between the EU member states. It sets out the objectives of the EU, the rules 

governing the EU institutions, the decision-making process and relations between the EU and its Member 

States. Therefore it is important to adhere to these treaties to carry out community policy. According to Art. 

258 and 259 of the Treaty on the Functioning of the EU, actions for breach of contract can be filed against a 

Member State by the EU Commission or another Member State (1, Art.258-259). For the European 

Commission, as the «Guardian of the Treaties», this option is a particularly important instrument of power 

politics that it can use against member states' governments that do not recognize or do not comply with the 

norms of Community law. In practice, the infringement procedures requested by the Commission are of 

particular importance for ensuring compliance with Community law by the Member States. In no other area 

does the Commission have so much power and independence against the Member States. Now we should 

take a closer look at the EU institution and especially the EU Commission. 

According to the Treaty on European Union (TEU), there are a total of seven bodies in the EU (2, 

Art.13): 

1. The European Parliament 

2. The European Council 

3. The Council of the European Union (Council of Ministers) 

4. The European Commission 

5. The European Court of Justice 

6. The European central bank 

7. The European Court of Auditors 

The question arises why the EU actually even needs bodies? The European Union has had a legal 

personality since the Treaty of Lisbon. As a legal entity, it cannot legally act by itself, it is dependent on so-

called natural persons, i.e. people who work in the respective bodies. (https://www.europarl.europa. eu/ 

germany/de/europ %C3%A4isches-parlament/kommission) 

This institutional framework is regulated by Article 13-19 of the treaty of the European Union (2,Art.13-

19). The institutional structure of the European Union consists of five dominant bodies: The European 

Parliament, the Council, the Commission, the Court of Auditors and the European Court of Justice (ECJ). In 

this constellation, we can speak about the dominance of the “institutional triangle” made up of the 

Commission, Council and Parliament. These three bodies determine the progress of European integration, 

while the Court of Auditors or the Court of Justice can be assigned a control and administrative review 

function. (3, S45) 

As we said, the European Commission is one of the most important bodies. It was established by the 

Treaties as both an executive and a legislative body. On the one hand it is considered the "engine of the EU" 

because the Commission has a right of initiative and draws up directives and regulations which are then 

passed on to the Council and the European Parliament. But it is also an executive body and is often referred 

to as the "guardian of the treaties". As it protects the interests of the EU, it must ensure compliance with 

European legislation and community law, the implementation of the budget or other approved programs.  
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The Commission represents and defends the interests of all of Europe. Provisions on their tasks, organization 

and decision-making can be found in Article 17 TEU, 244-250 TFEU. 

 

Composition and organization 

The composition of the commission is determined in Article 17 of the Treaty of the European Union (2, 

Art.17) The European Commission consists of two levels: the College, which is composed of 27 

Commissioners (Each commissioner comes from a member state that has been given responsibility for a 

specific political portfolio), and the administrative apparatus with 40 Directorates-General and around 

25,000 employees. It is called a college because all commissioners share responsibility for all decisions and 

must represent them uniformly to the outside world. This should reduce the pressure on the individual 

members and strengthen the independence of the Commissioners. They work together and support each other 

for a common good. For Example, at the moment in the fight against the Corona crisis. The European 

Commission is taking decisive action to strengthen public health in the EU and cushion the impact on society 

and the economy. It supports its member states in coordinating their national measures and provides 

objective information about the spread of the virus and effective measures to contain it. In these times of 

crisis, countries, regions and cities offer help to their neighbors where it is most urgently needed. They 

donate protective equipment such as masks, take over patients and help with the repatriation of citizens. That 

is European solidarity.  

The second level consists of the directorates-general and services (comparable to national ministries), 

where the technical expertise is gathered or the necessary administrative coordination and support are 

provided. In the directorates-general, decisions at the political level are prepared, their implementation is 

monitored or implemented themselves. 

The College of Commissioners (after Great Britain leaves the EU) consist of 27 Commissioners; it is led 

by the President, whose role has recently been strengthened. The President is proposed by the European 

heads of state and government and is ultimately elected by the European Parliament. The President has a say 

in the selection of the other commissioners and determines their area of responsibility. The term of office of 

a Commissioner is 5 years, starting 6 months after the EP election. This must agree to the establishment of a 

new college and can only ever force it to resign as a whole. At the moment, every EU member state still has 

its own "own" commissioner. The main task of the commissioners is to jointly define rules that are good for 

the EU. They should not take into account whether these rules are good for their States (3,S47). According to 

the Nice Treaty (2000), however, the number of commissioners must be reduced in the future. Then a 

rotation principle should apply. The members of the Commission are only committed to the common good of 

Europe and are not allowed to take instructions from national governments. The college meets once a week. 

The college decides formally with a simple majority (in the event of a tie, the president has the casting vote). 

In practice, however, decisions are usually made by consensus; actual votes are the exception. Each 

commissioner has a cabinet, i.e. a small staff of personal assistants who must be of different nationalities. 

The cabinets form important "hinges" between the political and administrative levels in the Commission and 

also coordinate the position of the Commissioners on the individual specialist issues. Each commissioner has 

a specific area of responsibility. 

Usually this area of responsibility corresponds to one or more Directorates-General. The 47 General 

Directorates (e.g. Internal Market, Trade, Neighborhood and Enlargement) and Services (e.g. Legal Service, 

Buildings, Logistics, Historical Archives) employ around 32,000 civil servants and contract employees. The 

Commission maintains representations in the member states of the EU as well as delegations all over the 

world, which employ several thousand people.  

The working languages in the Commission are English, French and German. Official documents have to 

be translated into all (after the departure of Great Britain) 23 official languages of the European Union. 

 

Tasks of the EU Commission 

As we said, the commission is the only body that can propose the law. It can have a direct impact on the 

everyday life of citizens of the Union. To understand it better, we should look at the tasks closely. The task 

profile of the commission is very diverse and cannot be compared with that of a national government. A total 

of five tasks are central: 

 Engine of European unification 

 The administrative center 

 The European treasurer 

 Guardian of the Europe Treaties 
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 Voice of Europe in the world 

As we mentioned, the Commission is first and foremost the engine of Union policy. Every union action 

begins with it, because it is the one that has to submit proposals for a union regulation to the Council. With 

this right of initiative, the Commission has the ignition key in hand to start the engine for a new European 

project. (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission_de) 

The role of the Commission as the administrative center is also very interesting. This task of the 

commission plays a special role in everyday life. The Commission is responsible for the implementation of 

Community policies and programs. It issues the implementing ordinances that are necessary for the concrete 

implementation of laws. The Commission is also responsible for Community framework and action 

programs in the fields of education, research or culture. One example is the well-known ERASMUS program 

for student exchange. 

A Union without a budget would not work either. That is why the Commission's role as European 

treasurer is very important. All funding is managed by the Commission, currently over 142 billion euros per 

year. Around 80 percent of the budget is passed on by the Commission to the member states, which are then 

responsible for paying out to the beneficiaries.  

In addition to the common foreign and security policy and the other cases provided for in the Treaties, the 

Commission represents the Union externally. It receives a mandate from the Council to negotiate agreements 

such as association or trade agreements between the Union and other countries or groups of states. The 

Commission negotiates with international organizations such as the World Trade Organization. She is also 

responsible for negotiating the accession treaties with the countries wishing to join the EU. She is also 

responsible for aid and development programs in third countries. 

Of particular importance among these tasks is the monitoring of treaties. The question arises what that 

means? Why is the Commission called "Guardian of the Treaties"? 

It is the task of the Union to monitor whether Union law is being properly applied in the Member States. 

If, in its opinion, Union law is violated, it shall take the measures provided for by the TFEU. (5, S128) It 

takes action against a member state that has not implemented a directive or has violated obligations under 

Union law. It can reduce the Member State to a heavy fine. For example, France had to pay fines several 

times because it did not control its fisheries strictly enough and did not take action against the fishermen who 

caught and sold fish that were too small .It paid a fine of more than 70 million euros (7). Or, for example, we 

can also show the case of the Commission in December 2013 against European banks, where a fine of 1.7 

billion euros was imposed for manipulating interest rates to the detriment of consumers for years. Deutsche 

Bank alone had to pay a fine of 725 million euros. In 2011, a fine of 315 million euros was imposed on three 

detergent manufacturers for forming a cartel. The German company Henkel went unpunished at the time 

because it had reported the illegal agreements as a key witness. If a member state violates European law and 

does not respond to a warning from the European Commission, the European Union can initiate infringement 

proceedings against a country that ultimately ends up before the European Court of Justice if there is no prior 

agreement. The topics are not always spectacular, but they are important for the uniform legal framework. It 

is about the discrimination against foreign credit institutions in Belgium, the VAT for services of state 

bailiffs in Bulgaria, the taxation of new cars in Ireland or the VAT services of travel agencies in the Czech 

Republic. Opponents of Europe accuse the European Union of to be undemocratic and provide legitimation 

European action in question. The fact is: the European ones Institutions are democratically legitimized. And 

the Democracy at the European level is not true accomplished and perfect, but constantly evolving. 

Violations of Union law by natural or legal persons are also taken up by the Commission and, last but not 

least, punished by imposing sensitive sanctions.(8,S70) 

 

Conclusion 

From all of this we come to the conclusion that the Commission is the highest antitrust authority in the 

European Union. It can prohibit the merger of companies if that would hinder competition. We must always 

be aware that it is the European Commission and its important role to bring the Union towards a better 

future. That is why enlargement of the Union is very necessary. Monitoring violations of the rules across the 

continent and building peace would be one of the goals. However, due to enlargement, a restructuring of the 

European Commission is inevitable. This means that the renewed composition of the Commission must also 

be well structured so that the future cooperation of the Commissioners can guarantee a successful Europe. 

Because a good organization of the institutions and their cooperation in infringement proceedings has a 

special role in the work of the court for justice. As we can already see from the name, the Commission, as 

guardian of the Treaties, has a great responsibility and only with it is it possible to preserve Union law in the 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission_de
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future. Different cases in different Member States show us that there are always disputes with the 

Commission and will continue to do so in the future. European integration can only be further developed 

with the help of the Commission. And even if there will always be criticism from Member States of the 

Commission when it has suspended its tasks, it must impartially monitor the observance of the law in 

Europe. 
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CƏLAL AĞAYEV YARADICILIĞINDA ABŞERON MÖVZUSUNUN BƏDİİ HƏLLİ 

 

Artistic solution of Absheron’s theme in Jalal Agayev’s work 

Summary 
There is a group of artists in contemporary Azerbaijani fine arts, whose creative works focus on the theme 

of Absheron. For half a century, this theme has defined the style of most of our artists with its specificity, 

rich ethnography, national harmony and lyrics. Jalal Aghayev is one of such artists, and the theme of 

Absheron covers a large part of his creative work. The inexhaustible love for the land of Absheron has been 

rooted in the artist's heart since childhood. This love led the artist to create a series of beautiful works on this 

subject.  

Key words:  landscape, Absheron, painting, tradition, plot, composition, decorative 

 

Çağdaş Azərbaycan təsviri sənətində bir qrup rəssam vardır ki, onların yaradıcılığında Abşeron mövzusu 

əsas yer tutur. Abşeron mövzusu təsviri sənətimizdə əsasən ötən əsrin 60-cı illərində təşəkkül tapmışdır. 

Artıq yarım əsrdir ki, bu mövzu öz spesifikliyi, zəngin etnoqrafizmi, milli ahəngi və lirikası ilə bir çox 

rəssamlarımızın dəst-xəttini müəyyən etmişdir. Cəlal Ağayev də belə rəssamlar sırasına daxildir və Abşeron 

mövzusu onun yaradıcılığının böyük bir hissəsini əhatə edir. Abşeron torpağına tükənməz məhəbbət  

rəssamın ürəyində hələ uşaqlıq illərindən kök salmışdır. Doğulub boya-başa çatdığı bu diyar, qədim abidələr, 

qalalar, məscidlər, hər yerə səpələnmiş neft buruqları, dəli xəzrinin soyuq, lakin doğma nəfəsi, sahildəki 

qayalara çırpılan coşqun Xəzər, əyri-üyrü meynə tənəkləri, talvarlardan sallanmış üzümlər, əncir, tut, nar, 

heyva ağacları bütün bunlar rəssam təxəyyülünün formalaşmasında misilsiz rol oynamış, silinməz iz 

buraxmışdır. Xarakterik haldır ki, Abşeron mövzusuna daha çox rəngkarlıqda təsadüf olunur. Yəqin ki, bu 

cəhət əlvan koloritin milli hissləri daha qabarıq ifadə edə bilmək imkanları ilə əlaqədardır.  Cəlal Ağayevin 

də Abşeron mövzusu onun rəngkarlığı ilə sıx bağlıdır. Həm də bu mövzu rəssamın yaradıcılığının başqa bir 

cəhəti olan dekorativizm ilə qarşılıqlı mütənasibliyə, vəhdətə malikdir.  

Rəssamın dəst-xəttində özünü büruzə verən dekorativizm milli koloritlə səsləşir. Azərbaycan təbiətinə və 

məişətinə xas olan isti, "çığıran" rənglər, əlvan kolorit, özünəməxsus fırça toxunuşları bu dekorativliyi bir 

qədər də qüvvətləndirir. Rəssamın yaradıcılığında tematik əhval-ruhiyyə güclüdür. Bu əhval-ruhiyyə onun 

müraciət etdiyi əksər janrlarda özünü büruzə verir. 

Uşağlıq illəri Novxanıda keçən müsahibimin təxəyyülündə o gözəl yerlər silinməz izlər buraxıb. Elə 

silinməz izlər ki, üzərindən uzun illər ötməsinə baxmayaraq  hələ də Abşeron bağlarını xəyalındakı kimi 

təsəvvür edir. Bu mövzuda silsilə əsərlər yaratmağının səbəbi də həmz bu saf xatirələr, ruhi bağlılıq, böyük 

doğmalıqdır. Onu da qeyd etməliyəm ki, Abşeron silsiləsinə daxil olan əsərləri yalnız onların eyni janra aid 

olması, koloritlərinin bir qədər oxşarlıq təşkil etməsi deyil, həm də yaşanmış, toxunulmaz ülvi xatirələrdir. 

Rəssamın Abşeron silsiləsinə daxil olan və özündə böyük dəyərlər daşıyan mənzərə əsərləri sırasında  

“Külafirəngi” nin (2016) adını ilk öncə qeyd etməliyik. Abşeron bağlarının simvollarından hesab edilən 

külafirənginin yer aldığı realist və xəyali forması ilə gözoxşayan mənzərə əsərində sanki illərin yatan xatirəsi 

baş qaldırır. Bir çoxumuza sirrli qalan, yad olan bu söz Cəlal Ağayevin Novxanıda keçirdiyi əvəzolunmaz 

günlərin xatirəsinə söykənir. Əsəri təhlil edərkən şəxsim üçün maraq doğuran külafirəngi elə müəllifin özü 

ilə dialoqumuz nəticəsində aydınlaşdırıldı. Belə ki, bağ mövsümündə həyətdə istirahət edərkən günəşdən 

qorunmaq məqsədilə evin üstündə və ya bağın hər hansı bir yerində qurulan üstüörtülü tikili məhz 

külafirəngi adlandırılır. Bölgələrdən asılı olaraq bu ifadə dəyişə bilir. Bəzi regionlarımızda talvar, bəzilərində 

çardaq kimi tanınan bu tikili abşeronlular üçün isə külafirəngidir.Yerdən bir neçə pilləkən hündür qurulan və 

dörd tərəfi də açıq olan külafirəngi isti Abşeron günlərinin əvəzolunmaz istirahət məkanıdır. Əsərdə sənətkar 

tərəfindən Abşeron mənzərələrinin sonsuz dərinliklərinə duyulan heyranlıq özünü açıq-aydın şəkildə 

göstərir. Əsərə baxan tamaşaçı bu heyranlığı həm koloritdə, həm də fırça toxunuşlarında duyur, hiss edir. 

Həmçinin rənglərin yaradıcı niyyətə uyğunlaşdırılması, görüntünün səmimiyyəti bir növ yaradıcılıq 

cəsarətindən irəli gəlir. 

 Cəlal Ağayevin Abşeron silsiləsinə aid edilən və gənclik gözü ilə seyr edəcəyimiz ən baxımlı 

əsərlərindən biri də “Nar ağacı” boyakarlıq nümunəsidir. 2017-ci ildə kətan üzərində yağlı boya texnikası ilə 

mailto:humbetlivusale.1997@gmail
http://childhood.this/
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işlənmiş bu əsərdə əsrarəngiz Abşeron bağlarının ayrılmaz hissəsi olan nar ağacları təsvir edilib. Günəşin 

əlvan şüaları sanki ağacların üstünə düşərək onları daha da rəngarəng edir. Fırça ustası ağaclara günəş 

işığının düşməsi kimi təbiətin incə təəssüratını maharətlə kətan üzərinə köçürmüşdür. Əsərdəki soyuq və isti 

rənglərin ahəngindən yaranan işıq-kölgə oyunları mənzərəyə xüsusi bir liriklik qatır. Yenicə çiçəkləmiş nar 

ağaclarının yer aldığı çoxfiqurlu kompozisiyada rəssam əsasən isti rənglərə üstünlük vermiş, Azərbaycanın 

milli ənənələrinə bağlı olan və özlüyündə bəşəriyyəti simvolizə edən narın təsviri ilə Azərbaycanın 

bəşəriyyətin bir parçası olduğunu vurğulamışdır. 

Tam bir il sonra Cəlal Ağayev yenə də yaradıcılığında nar bağlarının əks olunduğu mənzərə əsərinə yer 

ayırır. Zaman fərqli ilə işlənmiş əsəri kolorit cəhətdən rəssamın “Nar ağacı” əsəri ilə müqayisə etmək olar. 

Kolorit baxımından bir qədər fərqlənən iki əsərdən birincisinə açıq çəhrayı, açıq yaşıl və sarı rəng koloriti 

hakimlik etdiyi halda, ikinci əsərdə yaşıl tonlar üstünlük təşkil edir. Həmçinin bir əsərdə iki, digərində isə üç 

nar ağacı yer alır. Lakin oturuşmuş dəst-xətt, mövzu birgəliyi və ümumi ovqat onları birləşdirir. Təbiətə, 

abşeron mənzərəsinə vurğun rəssam bu gözəllikləri, ümumi əhval-ruhiyyəni, ən həssas duyğularını, keçirdiyi 

hissləri bu möhtəşəm tablolar vasitəsilə tamaşaçıya ötürməyə çalışmış və qənaətimizcə buna uğurlu şəkildə 

nail olmuşdur. 

Sirli və özündə bir çox mənəvi dəyərləri əks etdirən nar  müxtəlif dönəmlərdə Azərbaycanın bir sıra fırça 

ustalarının diqqət mərkəzində olmuş və çox sayda rəssamların yaradıcılıqlarında dönə-dönə müraciət edilmiş 

motivdir.  

“Bir çox Azərbaycan rəssamları öz yaradıcılığında nar mövzusuna müraciət ediblər. Azərbaycan təsviri 

sənətinin böyük şəxsiyyətlərindən olan Toğrul Nərimanbəyov öz əsərlərində nar mövzusuna dəfələrlə  

müraciət etmişdir. Onun yaratdığı tablolarda Azərbaycan təbiətinin, bərəkətli torpağının yetirdiyi bu nemətin 

gözəlliyi insanı valeh edir. Rəssam öz xatirələrində bildirir ki, Göyçay rayonuna səfəri zamanı nar bağlarının 

gözəlliyinə heyran olub və bu gözəlliyi kətana köçürmək qərarına gəlib. Onun ilk əsərlərindən biri elə bu cür 

adlanır “Göyçay bağlarında”. Rəssam narın açılmamış sirrə, böyük mənaya malik olduğuna inananırdı. Nar 

Toğrul Nərimanbəyov yaradıcılığının rəmzinə çevrilmişdir. Rəssam öz tablolarında narı böyük şövqlə, 

həvəslə təsvir edərək bu şahanə meyvənin gözəlliyini ustalıqla, sevə-sevə kətəna köçürmüşdür. Onun 

“Natürmort narlar”, “Narlar”, “Natürmort Nar ağacı”, “Şərq nağılı” və başqa əsərlərində bunun şahidi 

oluruq.” (1) 

Rəssamın yaradıcılığında yer alan mənzərə janrına aid olan, Abşeron mövzulu əsərlər hər biri 

özünəməxsusluğu ilə seçilir. Mütləqdir ki, onların bir-biri ilə oxşar və fərli cəhətləri vardır. İlk növbədə eyni 

silsiləyə daxil olmaları onları yaxınlaşdırır. Bir başlıq altında birləşən bu mənzərələrə rəssam bəzən ad 

qoymaqda çətinlik çəkir. Bəlkə də bu mövzuya olan həssaslığından irəli gəlir, ya da onlara hansı möhtəşəm 

adı seçəyindən əmin olmayaraq tərəddüd içində qalmağa gətirib çıxarır. Məhz bu səbəbdən Abşeron 

mənzərələrinin yer aldığı belə əsrarəngiz tabloların bəziləri, ümumiləşdirilmiş şəkildə sadəcə “Abşeron 

silsiləsi” başlığı ilə çıxış edir, adlandırılır. 

Belə fərqliliyə sahib “Abşeron” mövzusuna həsr olunmuş növbəti əsərində rəssam öz ənənəsinə sadiq 

qalaraq Abşeron bağlarının əsrarəngiz görüşünü fırçasından keçirir. Ağ əhənglənmiş yastı evlər, sarı qum, 

mavi Xəzərin ləpələri və xəzrinin duyulduğu çox maraqlı kompozisiya quruluşuna sahib olan bu əsərdə 

tamaşaçı sanki nağıllar aləminə qərq olur. Əsərin yuxarı hissəsində, təpə üzərindəki evlər, yaşıl, təravətli, 

qollu-budaqlı ağaclar, isti qumun hərarəti, səmanın mas mavi rəngi bir-biri ilə mükəmməl şəkildə uyğunluq 

və vəhdət təşkil edir. Əsərin kompozisiya quruluşunun qüsursuzluğu sənətkarın bədii ifadə vasitələrinə, 

həmçinin bədii ifadə qanunlarına çox yaxından bələd olması ilə əlaqələndirilir. Belə ki, perspektiv qanunun, 

işıq-kölgənin uğurlu seçiminin sayəsində kompozisiya baxımlı və valehedicidir. Əlbəttə burada əsas yük 

duyğuların, hissiyatın və duyumun üzərinə düşür. Lakin o dərin duyğuların düzgün ifadə seçimini Cəlal 

Ağayevin uğuru hesab etmək olar. Əsərin ümumi rəng vəhdətinə nəzər yetirsək fırça ustasının güclü rəng 

duyumunu hiss etmiş olarıq. Bu rənglərdən sanki xatirələr dil açıb danışır. Abşeron təbiətinə vurğun 

rəssamın xatirələrinin dilə gəldiyi bu möhtəşəm əsərdə təmiz və aydın hava insanın daxili aləminə sakitlik 

gətirir. 

Bu cür bədii xaraktestikanın xas olduğu növbəti bir əsər 2021-ci ildə kətan üzərində, yağlı boya ilə ərsəyə 

gətirilmiş peyzaj nümunəsidir. Cəlbedici ovqata sahib olan bu Abşeron mənzərəsində bir qədər fərqlilik 

sezilir və digərlər boyakarlıq nümunələrindən yaxılarına görə fərqlənir. Əgər öncəki əsərlərdə yaxılar qabarıq 

baxılmırdısa, artıq bu əsərdə mastixlər açıq-aydın özünü göstərir. Bir qədər ümumiləşmiş formaya malik olan 

kompozisiyada dağ başındakı evlər, o evlərə gedən yollar, o yollara döşənən yovşanlar insanı dərin 

ənginliklərə aparır. Cəlal Ağayev bu əsərlərində “Hamı baxır, amma hamı görmür” ifadəsini təsdiq edib. 

Təbiət obrazlarında gözə görünməyən motivləri və gözəllik qaynaqlarını önə çıxarıb. Bu isə rəssamın daxili 
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aləminin zənginliyindən və rəngarəngliyindən xəbər verməkdədir. Cəlal Ağayevin fərdi üslubunun arxasında 

özünü biruzə verən böyük şəxsiyyətinin təzahürü onun əsərlərində də özünü göstərir. 

“Cəlal Ağayev kimi Abşeronun və ümumilikdə Azərbaycanın təbiətinə vurğun olan və bizim vətənin 

gözəlliklərinə aşiq olan rəssamlarımız var. Və vətənin təbii gözəlliklərini özünə baş qəhrəman seçən bir qrup 

rəssamlar formalaşıb. Onlar Abşeron bağlarına gedib, Bakı ətrafı kəndləri, bu kəndlərin orta əsr memarlığına 

aid ən qədim tikililəri vəsf edirlər. Burda onları hər şey maraqlandırır və ilhama gətirirdi:qum, külək, dəniz, 

səma, ləpədöyəndəki qayalar, sahildəki tənha tut ağacı, tərk edilmiş köhnə tikili, Xəzər üzərində doğan günəş 

və Abşeronla bağlı hər şey.” (2) 

Silsilə davam edir..! 2018-ci ildə kətan üzərində ərsəyə gətirilmiş və öz maraqlı kompozisiya quruluşu ilə 

göz oxşayan digər bir rəngkarlıq nümunəsində isə bağ mövsümünün ən xırda məqamları mahiranə şəkildə 

açılmışdır. Tut, alma, əncir ağacları, onların dibində buraxılmış nərdivanlar, külafirəngi, gözoxşayan 

buludlar, səmada uçuşan quşlar, sərin xəzər mehi əsəri tamaşa edən insana xoş təəssürat bağışlayır. Cəlal 

Ağayev əsərlərində adi obyekti belə, qeyri-adi formada göstərməyi bacarır. Bu yolla da öz fikirlərini əsərdə 

tam şəkildə ifadə edə bilir. Rəssamı formalaşdıran amillərdən biri də onun böyüdüyü mühitdir. Cəlal 

Ağayevə də böyüdüyü Novxanı ərazisi sözün əsl mənasında həm onu formalaşdırıb, həm də yaradıcılığına 

təsiri geniş olub.  

Rəssamın mənzərə janrında olan əsərləri ilə adını təsviri incəsənət sahəsinə qızıl həriflərlə yazdırmış 

Səttar Bəhlulzadə yaradıcılığında oxşarlıq görürük. Onları birləşdirən tək kolorit oxşarlığı, mövzu seçimi 

deyil, eyni zamanda Abşeron bağlarında keçirdikləri əvəzolunmaz və dəyərli xatirələrdir. O xatirələr ki, 

orada Xəzər var, hasarsız bağlar var, külafirəngilər var, isti qumun hərarəti var. Məhz onları birləşdirən də bu 

dəyərlərdir.  

Müsahibə zamanı belə dəyərlərə böyük önəm verdiyini dəfələrlə vurğulayan rəssam çox maraqlı faktlar 

qeyd etdi. Məhz onlardan biri üzərində təhlil apardığımız tablo vasitəsilə Cəlal Ağayevin uşaqlıq, gənclik 

illərinə səyahətimizi təmin edəcək. “Bu rəsm mənim uşaqlığımın rəsmidir. Uşaqlığım Novxanıda keçib. 

Oranın təbiəti və mənzərəsi mənim yaddaşıma həkk olub. Mənim üçün mövzu dəyişmir, baxış dəyişir. Elə 

mən də gördüyüm və yadımda qaldığı kimi təsvir eləmişəm. Qeyd edə bilərəm ki, uşaq yaşlarında 

gördüyümuz rəngləri daha canlı hiss edə bilirik. Artıq illər keçib, amma mənzərə olduğu kimi 

yaddaşımdadır”. 

“Rəsmdə isti və soyuq rənglərdən istifadə eləmişəm. Ancaq rəng seçimində də uşaqlığımın xatirələri var. 

Məsələn, kölgələri soyuq rənglə verirəm. Uşaqlıqda biz bağda olarkən çox vaxt ayaqyalın gəzirdik. 

Ayağımızı qumun istisi yandıran kimi dərhal bir ağac altına bir kölgəliyə qaçıb ayağımızı qoymağa 

tələsirdik. Bu səbəbdən də soyuq rənglərlə kölgə mənim xatirimdə bütünləşib. İsti rənglərlə isə günəşin 

təsirini hiss etdirməyə çalışmışam. Digər detallar da bağ mövsümünün incəlikləridir. Məsələn, pərdənin 

əsməsi ilə günorta vaxtı əsən xəzrini göstərmək istəmişəm. Ümumiyyətlə, zaman olaraq fikrimdə günortanı 

tutmuşam. Rəsmdə insanın olmaması da bununla bağlıdır. Çox vaxt günorta vaxtı gün vurmasın deyə evdən 

çıxmırdıq.” (3) 

Rəssam uşaqlıqda qumun üzərində ayaqyalın gəzməyi, bu bağlarda vaxt keçirməyi çox sevirdi. Cəlal 

Ağayev bu sevgini bütövlükdə əsərə köçürə bilib. Rəsmə baxarkən diqqət çəkən əsas məqamlardan biri 

hasarların olmamasıdır. Cəlal Ağayevlə müsahibə zamanı bu haqda xeyli danışdıq. Qeyd etdi ki, “Uşaq 

yaşlarım elə dövrə təsadüf edirdi ki, o vaxt evlərin ətrafında hasarlar olmurdu.Oğurluq və quldurluq yox idi. 

İnsanlıq və bölüşmək var idi. Halallıq olmadan heç kim, heç kimin malına toxunmazdı. Əsərdə hasarların 

olmaması buna işarədir”. Bu cavabdan anlaşılır ki, rəssamda bu əsəri yaratma həvəsi yalnız uşaqlıqda 

gördüyü rənglər, əyləncə, uşaqlıq xatirələrindən savayı, həm də o vaxtdan yadında qalan sədaqət, insanlıq və 

etibar olub. 

Milli və mənəvi dəyərləri əsərlərində yaşadan rəssamın mənzərə yaradıcılığında ifadə etdiyi görüntülərə 

bədii tutum verməsi, əsərlərin bədii-estetik məziyyətini artırır. Abşeron silsiləsi başlığı ilə təqdim olunan, 

2021-ci ildə kətan üzərində böyük şövqlə yadılan əsər belə mənzərələr sırasındadır. Uğurlu ifadəsi ilə öz 

sözünü deyən və beləliklə də Abşeron silsiləsinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş əsərdə dağın zirvəsində tənha 

ev təsvir etmişdir. Evi əhatələyən yaşıl ağaclar, o evə gedən cığır yol, yolun sağ solundakı, tut, alma, əncir 

ağacları həiqəqətən də əsl Abşeron mənzərəsinin görüntüsüdür. Soyuq, ancaq üşütməyən rənglər sanki 

insanın ruhunu qidalandırır. Kompozisiyanın sağ arxa fonunda dəniz təsviri isə əsəri daha da baxımlı edir.  

Abşeron silsiləsinə aid olan bu nümunə ilə, eyni ildə yaradılan, 2021-ci il Cəlal Ağayev fırçasından çıxan 

eynimotivli iki əsəri qarşılaşdırsaq bu əsərlərin əslində həqiqi yaradılma tarixlərinə aid olduğunu deyil, 

rəssamın xatirəsinə hopan ötən illərin məhsulu olduğunu görərik. 

Cəlal Ağayevin fərdi yaradıcılığında mövcud olan sistemli dinamik quruluş bir çox sənət sevərlərin və 

tədqiqatçıların diqqətini çəkmişdir. Onun yaradıcılığı haqqında yazılan fikirlərin birində qeyd olunur ki, “Bir 
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yaradıcı kimi onu səciyyələndirməli olsaq, onda demək lazımdır ki, o, əqidəsinə və yaradıcı temperamentinə 

görə bütünlükdə, lap əvvəllərdən realist-gerçəkçidir. Onu başqalarından fərqləndirən başlıca cəhət onun 

ondan əvvəllər sənətdə mövcud olmuş bütün qiymətli bədii məziyyətlərdən istifadə etməyə çalışmasıdır. 

Doğrudan da məhz bu dəyərli xüsusiyyəti onun mövzu seçimində və onların bədii şərhində - yüksək icra 

sənətkarlığında qabarıq görmək mümkündür. Onun rəngkarlıqla qrafik vərdişlərin qovşağını özündə yaşadan 

dəst-xətti tanınandır, desək, həqiqəti söyləmiş olarıq.” (4) 

Cəlal Ağayev çoxşaxəli yaradıcılığı həqiqətən də bir günəşdir, hansı ki, xatirələrdən doğan əsrarəngiz 

cizgiləri ilə müasir Azərbaycan təsviri sənəti üzərinə işıq saçır. 
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THE CONCEPT OF "CREATOR" IN ACCORDANCE WITH THE LEGISLATION 

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

Summary 

One of the realities of modern times is the evolution of new technologies around the world, as well as the 

use of artificial intelligence (AI) and robotics in different spheres of society. Artificial intelligence, which 

was founded in the middle of the last century, has been one of the most invested in and interesting fields in 

recent times. Recently one of the most discussed and important issues is the relationship between artificial 

intelligence (AI) and intellectual property rights (IPR). Thus, the ownership of works created by artificial 

intelligence is one of the most discussed issues. In recent years, on the initiative of President Ilham Aliyev, 

modern achievements of world science have been applied in the life of society in the Republic of Azerbaijan. 

Considering all of this, the significance and urgency of the situation are clear. In other words, this is an issue 

that is high on both our national and international agendas. 

Key words: Artificial intelligence technology, creative activity, concept of "author", “work made for hire” 

doctrine, computer-generated works 

 

İntroduction 

Relationship between AI and intellectual property rights, let's look at a brief analysis of the AI situation in 

terms of industrial property rights. From the industrial property law point of view, the use of computer 

programs by people in the process of the invention does not prevent people from being perceived as 

inventors. However, according to Article 8 of the Patent Law of AR, computer algorithms and programs are 

not considered inventions. (1. art.8) However, given that a program does not work separately from the device 

to which it belongs, it may be possible to patent an invention. An example is David Cope, a professor of 

musicology at the University of California Santa Cruz, who has patented music composition algorithms used 

in experiments to compose machines. In artificial intelligence technology, it can be said that artificial 

intelligence technology can be patented as an invention because a computer program works depending on a 

particular device. However, the subject of research is not the invention of a particular artificial intelligence 

technology by anyone or the use of it by any person to create a work or invention. Thus, the topic is related 

to the solution of the problem of whether the product created by artificial intelligence technology is accepted 

as a work in accordance with the intellectual property rights and to whom the copyright belongs. For this 

reason, the subsequent sections will examine the artificial production of artificial intelligence and the legal 

rules that apply to this situation. The conditions specified in the legislation of the Republic of Azerbaijan are 

a problem in works created by artificial intelligence. The idea that intellectual products that can be 

considered works in the sense of normative legal acts on intellectual property rights can only be produced by 

humans is a rigorous test with artificial intelligence technology. According to Article 1.0.2 of the law of the 

Republic of Azerbaijan on Enforcement of the Intellectual Property Rights and Fight Against Piracy, a 

holder of intellectual property rights (holder of right) is a physical person or legal entity, who holds 

intellectual property rights, also Azerbaijan Republic with regard to folklore models (traditional cultural 

expressions). (2, art.1.0.2) Naturally, determining who owns the copyrights to works produced by artificial 

intelligence, as well as the fact that the concept of "creator" is not regulated by law, presents significant 

difficulties in this field. Because as a result of the breakthrough technological developments that have taken 

place in recent years, it is now possible for artificial intelligence to produce a product by acting on its own. 

An example of this type of artificial intelligence can be given an artificial intelligence named Annie, 

developed by David Cope, who is a Professor of Musicology at the University of Santa Cruz, California. 

Annie, an artificial intelligence, is constantly developing and changing her musical taste according to the 

reactions she receives using her machine learning. In addition, Annie went one step further, although she was 

not intended to write a text, she not only composed compositions but also wrote "Haiku" poems, a type of 

poetry written in Japan. Moreover, these poems are indistinguishable from those created by humans. The 

mixed album of poems created by Annie and by people is available for purchase on the online shopping site 

“Amazon.Com”. 

mailto:Leilakhankishieva@gmail.com
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If a computer program or software a certain product within a certain limit without collecting and 

processing information using machine learning and deep learning, it can be argued that this product comes 

out as a result of just mechanical processes and is not considered a work in the sense of legislation on 

intellectual property law. Because in such a situation, no work is created as a result of the author's creative 

activity. Therefore, accepting any product as work and granting exclusive rights to the work, protecting the 

property (economic) and non-property (moral) rights of the owner of the work, promoting creative activity, 

increasing the number of usable works will not fully comply with the concepts of work and copyright. For 

example, a translation product produced by a program whose sole purpose is translation will not be 

considered a work in the sense of legislation on intellectual property law. Indeed, it cannot be said that 

creative activity has taken place here without outside intervention or without acting accidentally. However, it 

is also possible for an AI to create a product of its own, using machine learning and deep learning and acting 

outside a certain boundary. In such a situation, it can be argued that artificial intelligence is engaged in 

creative activities within its own system, using the information obtained as a result of machine learning and 

deep learning to create a work of its own. If this opinion is accepted, it can be thought that this product 

should be considered as work. (3) 

The fact that the concepts of work and copyright, which serve the purposes of protecting, developing, and 

promoting creative activity, are valid under certain conditions in terms of products created by artificial 

intelligence will also be compatible with the nature of the concepts of work and copyright. Indeed, if these 

concepts are accepted under certain conditions in terms of artificial intelligence, and for products that are 

produced outside of purely mechanical processes and coincidences, the possibility of developing such 

artificial intelligence, investing in them, and thus introducing useful products to society by this artificial 

intelligence will increase. Thus, the idea of protecting products that increase the cultural level of the society 

and increasing the number of these products will realize their real meaning in this field. According to the 

requirements of Article 51 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, Everyone has the freedom of 

creative work and The State ensures the realization of belles-lettres, scientific-technical and other forms of 

creative work. According to Article 30 of the Constitution, everyone has the right to intellectual property. 

Copyright, the right of invention and other forms of intellectual property shall be guaranteed by the law. 

Copyright, the right of invention and other forms of intellectual property shall be guaranteed by the law. 

Thus, it can be said that the protection and promotion of artistic activities is a duty of the state. Because the 

importance of exclusive rights on intellectual and artistic works arises at this stage. The development of a 

country in terms of industrial and intellectual research is possible only with the effective protection provided 

by this research. If the industrial and intellectual products are not protected effectively, the enthusiasm and 

ability of the people who produce these products will be extinguished and the development of the country in 

this field is prevented. With the adoption of useful products created by artificial intelligence as a work under 

certain conditions, the number of cases of investment and development of artificial intelligence, which is the 

creator of these products, will increase. As a result, this situation will lead to an increase in products that are 

useful for humanity. This will mean that the purpose of protecting, promoting, and developing creative and 

useful works is fulfilled in the field of artificial intelligence. (4) 

As a result, if artificial intelligence creates a product on their own, with the functions of learning and 

concluding using machine learning and deep learning, collecting, and processing information, choosing 

between different alternatives, without acting entirely within mechanical processes and coincidences, these 

products are the system of artificial intelligence itself. The product can be considered a work if the artificial 

intelligence creates a work using its creative activity within its own system. Indeed, if Annie's poems are not 

considered to write texts, the view that they do not have their own characteristics within the framework of 

Annie's own system or that Annie produces these products without any effort and creative activity will not be 

accepted. Because Annie constantly improves and changes her musical taste by using machine learning, and 

as a result of this learning, she has created these poems. It is possible that we will encounter more such 

products in the near future. However, it is difficult to determine exactly where the creative element takes 

place here. If the basis of the element of creativity is an aesthetic sensitivity that is inherent in human beings 

and difficult to define, it is expected that in such a work the realities underlying the concepts that form the 

subject of the activity will also be understood. In this context, it can be defended that the products produced 

by artificial intelligence can never be the subject of protection under the law on copyright and related rights, 

the law of the Republic of Azerbaijan on Enforcement of the Intellectual Property Rights and Fight Against 

Piracy and etc., which provides protection for works which created by humans. If this approach is adopted, 

for the reasons mentioned above, in order to protect such products, it is necessary to distinguish between 

products produced by humans and products produced by artificial intelligence and to make appropriate 
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changes in our legislation to protect works created by artificial intelligence. (5, p.6) If, for the reasons I have 

explained, the idea that such products can be accepted as works in the sense of existing legislation in the 

field of intellectual property law is defended, then amending the legislation to fill the gap in this area and 

subject these products to effective protection under appropriate conditions will accelerate the work on 

artificial intelligence in our country. The importance of this issue was emphasized in the American doctrine, 

and it was stated that the acceptance of these products as works is of vital importance for the artificial 

intelligence studies to be carried out in the country. In the light of all these explanations and especially 

within the scope of the previous explanations about the concept of work and the conditions of being 

considered a work, despite the new approaches to interpretation, the ability to carry out a creative intellectual 

activity and reflect the character of its owner is unique to humans and in the terms of Azerbaijan's positive 

law, it can be argued that the products produced by artificial intelligence cannot be accepted as works in the 

sense of the different law acts on intellectual property. (6, p.61) 

Let's look at the concept of "author" enshrined in the Law of the Republic of Azerbaijan on Copyright and 

Related Rights. Thus, Article 4 of the law states that an author is a physical person. In accordance with 

Article 1.0.2 of the law of the Republic of Azerbaijan on Enforcement of the Intellectual Property Rights and 

Fight Against Piracy a holder of intellectual property rights (holder of right) can be - a physical person or 

legal entity, who holds intellectual property rights, also the Azerbaijan Republic with regard to folklore 

models (traditional cultural expressions). Meaning the term "physical person" is stated in Article 24 of the 

Civil Code of the Republic of Azerbaijan as follows. A physical person is a legally capable person, an 

individual who participates in legal relations on his own behalf. Legal capacity refers to a person's ability to 

hold relevant rights and responsibilities, as well as legal liability. (7, art24) In this respect, it is clear that 

artificial intelligence cannot have the title of ownership for the products it produces, cannot be considered as 

the owner of the work, or can not have the authority to use the rights arising from the ownership of the work. 

Because artificial intelligence is not accepted as a person in legal terms. In this context, it can be said that the 

creation of works in accordance with their decisions after the creation of artificial intelligence is not 

sufficient in terms of determining the ownership of the copyright of these works in accordance with the 

existing legislation. As a matter of fact, if the rule that the owner of the work is the person who created it is 

applied directly, it can be thought that the creator of the work is artificial intelligence and the ownership of 

the work should belong to him. However, artificial intelligence is not a real person and is not legally 

accepted as a person, so it cannot have the title of ownership. 

Apart from the current situation, it is suggested that different approaches to this issue may also be valid. It 

is suggested here that the person who enabled the creation of the product introduced by artificial intelligence 

could own this product, regardless of whether this person is a licensee or a company. Regarding this 

situation, reference can be made to the 9
th
 article of the Copyright, Designs and Patents Law dated 1988, 

which was accepted in England, which we mentioned earlier. According to this rule, in the case of computer-

generated literary, dramatic, musical, or artistic works, the author of the work will be referred to as the 

person who made the necessary arrangements for the creation of the work. If this regulation is also accepted 

in terms of artificial intelligence, it will be necessary to accept that the person who performs the necessary 

studies and adjustments for the artificial intelligence to reveal the product in question will be the owner of 

these products. (8) It is also recognized that such an acceptance will be beneficial for the growth and 

development of artificial intelligence studies. Indeed, it can be said that the studies in this field will develop 

and grow by giving them ownership of these products to those who carry out the research and studies 

necessary for artificial intelligence to produce a product. However, it is not possible to transfer the copyright 

of works created by artificial intelligence to persons who are not creators or programmers of artificial 

intelligence and only users of artificial intelligence. Because users are the ones who make the least 

contribution to the creation of artificial intelligence or the creation of such products, and the confirmation of 

this idea can harm the development of the artificial intelligence sector. Another view put forward in 

American doctrine takes the aforementioned discussions to another dimension. According to this view, by 

interpreting the concepts of employer and employee in a broad way, it should be accepted that artificial 

intelligence should be accepted as an employee and employers should have artificial intelligence products 

within the scope of the “work made for hire” model. Here, it is argued that the concepts of employer and 

employee should be left open to interpretation in order to meet the emerging new needs and reflect 

contemporary social changes. Thus, although legally the worker is defined as the person who performs a 

service for a wage and is under the control of the employer, it is suggested that a more flexible definition can 

be considered. According to this view, the employer can also be considered, in a relative interpretation, as 

someone who uses the services of another organization to achieve a goal or to complete a task. It can be 
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argued that if an artificial intelligence programmer or owner uses artificial intelligence to produce creative 

and new products, it should be considered an employer under this definition. Likewise, with a relative 

interpretation, artificial intelligence can be regarded as a worker, as the productive services of artificial 

intelligence are operated by its programmer or owner. With new interpretations, it is stated that with the 

acceptance of the employee and programmer or owner of artificial intelligence as the employer, artificial 

intelligence products will be considered as worker products and at least legal protection will be provided to 

artificial intelligence products in accordance with the "work made for hire" model. Indeed, as we have 

mentioned before, in accordance with the "work made for hire" model in American law, it is accepted that 

under certain conditions, ownership of the work belongs not to the workers but to those who employ them. In 

order for this view put forward by the American doctrine to be accepted in our legislation, first of all, new 

interpretations should be made in the concepts of employer and employee. Even if artificial intelligence is 

accepted as workers by interpreting these concepts broadly, Article 4.2 of the Law of the Republic of 

Azerbaijan on Legal Protection of Compilations of Data accepts that the ownership of the work of the works 

produced by the workers belongs to the workers, but only the authority to exercise the financial rights can 

belong to the employer. (9, art4.2) In this context, it does not seem possible to apply this opinion in terms of 

the legislation of the Republic of Azerbaijan. Because artificial intelligence is not legally accepted as a 

person, so it cannot have the title of ownership. In addition, it can be said that in terms of the legislation of 

the Republic of Azerbaijan, it is necessary to have a real personality in order to be a worker, so it is not 

possible to accept artificial intelligence as workers. Finally, it seems possible that these problems can be 

solved to a large extent if the recent electronic personality view about artificial intelligence is accepted and 

put into practice. Because together with the electronic personality status that will be granted to artificial 

intelligence, artificial intelligence will now be deemed to be a legal person, so it can be accepted that the 

ownership and copyright of the products it produces belongs to the electronic personality. It can be said that 

electronic personality opinion has become more and more common with the published international reports 

and recommendations. 

 

Conclusion 

After the concept of artificial intelligence was first introduced by the American computer scientist John 

McCarthy, there is no doubt that artificial intelligence technology has undergone great developments and 

changes. Today, artificial intelligence is used in many areas, from driverless cars to machine learning used to 

improve healthcare services, to online shopping sites that give us advice about the products we need to buy 

from financial systems. However, along with new technological developments in the future, it is likely that 

the concept of artificial intelligence will play a greater role in our society. The need to evaluate the quality 

and ownership of these products from a legal point of view together with the existence of artificial 

intelligence that can produce literary and artistic products such as poetry, painting, music, and books, 

although their number is not very large, is a problem that needs to be solved today. İ conclude that the 

literary and artistic products produced by artificial intelligence should be effectively protected within the 

scope of legislation on intellectual property law of the Republic of Azerbaijan or with a separate legal 

regulation to be accepted. Otherwise, the hopes of those who are expected to invest in the development of 

artificial intelligence, which produces such products, will be dashed. This situation will have a negative 

impact on the development of artificial intelligence. In this context, with the new approach and 

interpretations I brought, I made explanations about the scope of the protection of such products produced by 

artificial intelligence in terms of current legal regulations. As a result, I have observed that the current legal 

regulations are insufficient to provide effective protection for these products. Although it is conceivable that 

artificial intelligence could create any new product using machine learning and in-depth learning, and that 

those products could be considered works of intellectual property law, I came to the conclusion that it would 

be useful to fill the gap only by amending the legislation or to establish effective protection under certain 

conditions. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNVERİCİLİYİNƏ 

GÖRƏ SİYASİ SİSTEMİN NORMATİV ƏSASLARI 

 

Açar sözlər: dövlət, siyasi sistem, cəmiyyət, hakimiyyət, fəaliyyət 

 

Interaction of state and non-state organizations 

Summary 

Thoughts on politics and political relations originated in the territory of Azerbaijan in ancient times and 

have undergone a great evolution. Factors that are very different, and sometimes even contradict each other, 

have played and continue to play an important role in its emergence and activity. The political system of the 

Republic of Azerbaijan is political in nature, reflecting the characteristics of the national and historical 

context. Like all post-Soviet states, the political system of the Republic of Azerbaijan feels a certain 

influence of the Soviet political system. With the adoption of the new Constitution of the Republic of 

Azerbaijan and the establishment of the parliament on the basis of the first multi-party system, the formation 

of the political system of Azerbaijan was legally completed on November 12, 1995. 

Key words: state, political system, society, government, activity 

 

Siyasət və siyasi münasibətlər haqqında fikirlər Azərbaycan ərazisində qədim zamanlarda meydana 

gəlmiş və çox böyük təkamül yolu keçmişdir. Оnun mеydana gəlməsində və fəaliyyətində çох müхtəlif, 

һətta bəzən bir-biri ilə ziddiyyət təşkil еdən amillər müһüm rоl оynamış və оynamaqdadır. 

Azərbaysan Rеspublikasının siyasi sistеmi milli və tariхi şəraitin хüsusiyyətlərini əks еtdirməsi ilə 

səsiyyəvidir. Bütün pоstsоvеt dövlətləri kimi Azərbayçan Rеspublikasının da siyasi sistеmi sоvеt siyasi 

sistеminin müəyyən təsirini öz üzərində һiss еdir. Bu, һər şеydən əvvəl siyasi sistеmin xarici müһitin 

təsirlərinə cavab rеaksiyasının хaraktеrində, qəbul еdilən siyasi qərarların və оnların һəyata kеçirilməsi 

üsullarının müһitin təsirinə adеkvatlıgı dərəcəsində, cəmiyyət-dövlət-vətəndaş qarşılıqlı əlaqələrinin 

təbiətində özünü büruzə vеrir. Köһnə idarəçilik mеtоdlarının yеniləri ilə əvəz еdilməsi prоsеsi başa 

çatmadığından kоnstitusiya vasitəsilə fоrmalaşmış dеmоkratik rеjimin tələblərinə uygun strukturların 

fəaliyyətində böyük əngəllər mеydana çıхır. 

1993-cü ildə Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan Respublikasında bütün 

sahələrdə dövlət quruculuğu prosesləri başlandı. Dövlət quruculuğunun mühüm sahələrindən biri olan siyasi 

sistemin formalaşdırılması, idarəçilik institutlarının yaradılması, demokratik idarəçilik rejiminin seçilməsi və 

bütün bunların ölkənin yeni Konstitusiyasına salınması da məhz bu dövrə təsadüf etdi. (4, s.52). 

Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi və ilk çoxpartiyalı sistem əsasında 

parlamentin yaradılması ilə Azərbaycanın siyasi sisteminin formalaşması 1995-ci il noyabrın 12-də hüquqi 

cəhətdən əsasən başa çatmışdır. 

Azərbaycanın siyasi sistemi demokratik idarəçilik rejiminə malik ölkələrdə olduğu kimi bir-biri ilə 

qarşılıqlı əlaqədə olan daxili struktur elementlərdən, daha doğrusu alt sistemlərdən (institusional; normativ-

tənzimləyici; kommunikativ; siyasi-ideoloji) təşkil olunmuşdur. 

Azərbaycanın siyasi sistemində 1993-cü ildən başlayaraq vətəndaşların ictimai-siyasi həyatda rolu 

artırıldı, insanların bir seçici, siyasi partiya üzvü, siyasi fəal və s. kimi proseslərdə iştirakı təmin olundu. 

Lazımi siyasi resurslar siyasi hakimiyyətə, bir tərəfdən vətəndaşların, sosial qruplann və siyasi institutların 

davranışını tənzimləməyə və koordinasiya etməyə, vətəndaş cəmiyyətinə məqsədyönlü şəkildə təsir 

göstərməyə, digər tərəfdən vətəndaşların və sosial qrupların ictimai fayda götürməsini gerçəkləşdirdi və 

cəmiyyətin balansh inkişafını təmin etdi. 

Bütün bunların təmin edilməsinin əsas şərti isə ilk növbədə ölkənin siyasi sisteminin açıq, demokratik və 

hüquqi xarakter daşıması, dövlətlə vətəndaş cəmiyyəti arasındakı münasibətlərin demokratik normalar 

çərçivəsində tənzimlənməsidir. 

Konstitusiyaya uyğun olaraq Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublika kimi 

müəyyənləşmişdir. Azərbaycan Respublikasının demokratik dövlət olmasını şərtləndirən əsas meyarlardan 

biri qeyd etdiyimiz kimi xalqın (seçicinin) hakimiyyətin əsas mənbəyini təşkil etməsi. Sərbəst və müstəqil öz 
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müqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək Azərbaycan xalqının suveren 

hüququdur. 

Azərbaycanda demokratik dövlət rejimi nümayəndəli demokratiyanın (seçkili orqanların fəaliyyəti) 

mövcudluğuna və əhalinin həyatı ilə bağlı qanunların, qərarların qəbulunda onların (parlament, bələdiyyə və 

s. şəklində) iştirakına əsaslanır. 

Azərbaycan Respublikasının demokratik dövlət olmasının əsaslandıran şərtlərdən biri onun hüquqi 

xarakter daşımasıdır. Azərbaycanda hakimiyyətin əsas mənbəyi kimi xalqı (seçicini) və əsas məqsədi kimi 

onun maraqlannm təmin edilməsini qəbul etməsi, eyni zamanda hüquqi dövlətin mövcudluğunu şərtləndirir. 

Öz fəaliyyətində hüququ rəhbər tutmayan, əsas insan hüquq və azadlıqlarını təmin etməyən, qanunun 

aliliyinə söykənməyən, ictimai həyatın bütün sahələrini qanunlar əsasında idarə etməyən sistem hüquqi ola 

bilməz. Belə halda vətəndaşlar dövlətin işlərində yaxından iştirak edir, cəmiyyətin demokratik şəraitdən 

bəhrələnməklə özlərinin hüquq və azadlıqlarını reallaşdırırlar.  

Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili məsələlərdə yalnız hüquqla, xarici məsələlərdə isə 

ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla məhdudlaşır. Mərkəzi və yerli 

icra hakimiyyəti orqanları hüquqi dövlətin inkişafını təmin edərkən hər şeydən əvvəl, Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasından və qanunlarından irəli gələn tələbləri və normaları rəhbər tutur. Bu 

Konstitusiya və qanunlar hüquqi dövlətin əsas institutlarının özünüinkişafma və özünütəşkilatlandırmasma 

geniş imkanlar yaradır. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş unitarlığı spesifikliyə malikdir. Bu da 

onun tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət hakimiyyəti statusuna malik olmasıdır. 

Konstitusiyaya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar 

dövlətdir. Düzdür, Azərbaycan Respublikası tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının mövcud olması 

onu nəzəri cəhətdən ərazi federasiyasi kimi səciyyələndirməyə əsas verir. Çünki Naxçıvan Muxtar 

Respublikası özünün inzibati-ərazi sərhədlərinə, qanunverieilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarına, 

məxsusi Konstitusiyaya, qanunvericilik təşəbbüsü hüququna, müstəqil fərman vermək hüququna malik Ali 

Məclis sədrinə (ali vəzifəli şəxs) malikdir. (4. s.56) 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan dövlətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir və Azərbaycan qanunları 

onun ərazisində tam gücə malikdir. Orada qanunverici hakimiyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisi, icra hakimiyyətini Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti, məhkəmə hakimiyyətini 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəmələri həyata keçirir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ali vəzifəli 

şəxs Ali Məclisin sədridir. Lakin bütün bu orqanlar Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 

müddəalarını rəhbər tutaraq öz səlahiyyətləri çərçivəsində hakimiyyəti həyata keçirir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ölkəmizin ərazi bütövlüyü ilə yanaşı, həm də onun unitar 

xarakterinin qorunub saxlanılmasına hüquqi təminat verir. 

Azərbaycan Respublikasını dünyəvi dövlət kimi səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biri onun ərazisində 

dinin dövlətdən ayrı olmasıdır. Bu halda dinin dövlət idarəçiliyinə qarışmaması, din xadimlərinin siyasi 

fəaliyyətlə məşğul olmasının qanunla qadağan edilməsi, heç bir dinə üstünlük verilməməsi, dini təşkilat və 

qurumların qanun qarşısında bərabərliyi də Azərbaycanın dünyəvi xarakterindən xəbər verir. 

Göründüyü kimi Azərbaycan respublika tipli dövlətdir. Azərbaycan siyasi sistemində dövlət 

hakimiyyətinin həyata keçirilməsi formasına görə prezident üsul-idarəsinə əsaslanan respublika 

parametrlərinə uyğundur. Konstitusiyaya görə, ölkəni daxildə və xarici aləmdə dövlət başçısı - Prezident 

təmsil etsə də, dövlət hakimiyyətinin təşkili hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında həyata keçirilir. 

Hakimiyyətin bölünməsi prinsipinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında müstəqil şəkildə formalaşan 

və fəaliyyət göstərən üç hakimiyyət qolu qərarlaşmışdır: qanunverieilik hakimiyyətini Milli Məelis, icra 

hakimiyyətini Prezident, məhkəmə hakimiyyətini isə məhkəmələr həyata keçirirlər. 

Dövlət hakimiyyətinin qanunverieilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinə bölünməsi dünyanın demokratik 

dövlətlərinin çoxunda mövcuddur. Bu hakimiyyət orqanlarından hər birinin fəaliyyəti Konstitusiya və 

qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Bundan əlavə, hakimiyyətin bölünməsi qarşılıqlı nəzarəti, hüququn 

aliliyini və maraq balansını təmin edir. Qanunvericilik hakimiyyəti hüquqi normaları yaradır, daha doğrusu 

müxtəlif hallara, konkret faktlara və şəraitə tətbiq oluna biləcək ümumi qaydalan formalaşdmr. 

İcra hakimiyyəti ictimai münasibətləri hüquqi normalar əsasında qurur, tənzimləyir və sosial həyatda 

tətbiq edir.  Konkret faktla və hərəkətlə hüquqi normalar arasında mübahisə yarandığı zaman iş məhkəmə 

hakimiyyətinə keçir. Məhkəmə hakimiyyəti hüquqi normalann müəyyən fakta və yaxud hərəkətə uyğun 

olub-olmamasını araşdırmaq və mühakimə etmək səlahiyyətlərinə malikdir. 

Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri qarşılıqlı şəkildə bir-birinin fəaliyyətini tənzimləyir. 

Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirən orqan Milli Məclis, icra 
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hakimiyyətini həyata keçirən Prezident, Məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirən orqan Azərbaycan 

Respublikasının məhkəmələridir. Məsələn, Milli Məclis Prezidentin təqdimatına əsasən Baş nazirin vəzifəyə 

təyin edilməsinə razılıq verir (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 95). Prezident isə Milli 

Məclisin qəbul etdiyi qanunları imzalayır və dərc edir (maddə 109). Milli Məclis Prezidentin təqdimatına 

əsasən Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə və apelyasiya məhkəmələri hakimlərini təyin edir (maddə 

95). Konstitusiya Məhkəməsi isə Prezidentin fərmanlarının, Nazirlər Kabinetinin qərarlannm və mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlannm normativ-hüquqi aktlannm Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına 

uyğunluğu məsələlərini həll edir. 

Konstitusiyaya görə Azərbaycan dövlətinin başçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidentidir. Prezidentin 

Azərbaycan dövlətini xarici münasibətlərdə təmsil etməsi onun xalqın maraqlarına əsaslanaraq beynəlxalq 

müqavilələr və normalarla bağlı məsələləri həll etməsi, eyni zamanda Azərbaycan dövlətini ölkənin 

daxilində təmsil etməsi isə onun dövlət başçısı kimi hakimiyyət orqanlannm uzlaşdırılmış fəaliyyətinə və 

qarşılıqlı əlaqələrinə təminat yaratması ilə bağlıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və 

məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısıdır. Bu öhdəlik Prezidentin həm Silahlı QüvvələrininAli 

Baş Koman  dan kimi səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir həm də ölkənin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrə uyğun gəlməyən istənilən qanuna “veto” qoymaq, icra hakimiyyəti orqanlarının, siyasi 

institutların, təşkilatların və s. qurumların xalqın iradəsinin əleyhinə yönəlmiş aktlarını ləğv etmək hüququnu 

yaradır. 

Ölkə əhalisi tərəfindən seçki yolu ilə formalaşdırılan parlament qanunvericilik hakimiyyətini təmsil edən 

demokratik dövlət quruluşunun ayrılmaz institutu, dövlət hakimiyyətinin mühüm qollarından biridir. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət quruluşuna uyğun olaraq, bütün nümayəndəli orqanların 

müstəqilliyinə və hakimiyyətin şaquli bölgüsünə əsaslanaraq yaradılmış parlamentin - Milli Məclisin 

fəaliyyətinin əsas prinsiplərini də Azərbaycanın 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyası müəyyən edir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə Konstitusiya qanunları, 

qanunlar və qərarlar qəbul edir. Qanunlarda və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarlarında icra 

hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarına konkret tapşırıqlar nəzərdə tutula bilməz. 

Konstitusiyaya görə Milli Məclis nümayəndəli orqandır və hər şeydən əwəl ümumi, azad seçkilər yolu ilə 

formalaşır. 

Milli Məclis inzibati, maliyyə müstəqilliyinə malikdir və fəaliyyətini daxili nizamnamə qaydalarına 

uyğun olaraq müəyyənləşdirir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ümumi və birbaşa seçkilər əsasında 5 il müddətinə 

seçilmiş, 125 deputatın daxil olduğu təkpalatalı parlamentdir. Qanunvericilik fəaliyyətindən əlavə Milli 

Məclis dövlət büdcəsini təsdiq və ona nəzarət edir. Deputatların səlahiyyət müddəti isə Milli Məclisə 

çağınşm səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır. 

Milli Məclis bütün bunlarla yanaşı dövlətlərarası müqavilələrin təsdiqi və ləğv edilməsi, referendum təyin 

edilməsi, Hesablama Palatasının yaradılması məsələlərini həll edir. Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisi öz işini ildə iki dəfə çağırılan (yay və payız) sesiyaları vasitəsi ilə həyata keçirir. 

Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur. 

Qeyd edək ki, dünyanın demokratik siyasi sistemə malik bir çox ölkələrində də Prezident icra hakimiyyətinin 

başçısı hesab olunur. Prezident ilk növbədə, hakimiyyətin bölgüsü prinsipinə əməl edərək, dövlət 

hakimiyyətinin vahidliyini və idarə olunması mexanizminin sabitliyini təmin edir. Qanunların icrası icra 

hakimiyyətinin əsas funksiyasıdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına müvafiq olaraq icra hakimiyyətinin vahid sistemini yuxarı, 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları təşkil edir. Bu sistem dövlət orqanlarının və qulluqçularının əsas 

çoxluğunu əhatə edir və geniş hüquqlara malikdir. 

İcra hakimiyyətinin yuxarı orqanı Nazirlər Kabinetidir. İcra hakimiyyətinin yerli orqanları kateqoriyasına 

aid olmayan bütün digər orqanlar mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları hesab olunur.  

Azərbaycan Respublikasında mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aşağıdakı növləri vardır: nazirliklər, 

dövlət komitələri, Nazirlər Kabinetinin yanında Komitələr, İdarələr, Şuralar, agentliklər, xidmətlər və s. 

Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun 

olaraq ədalət mühakiməsi yolu ilə yalnız məhkəmələr tərəfindən həyata keçirilir. Konstitusiyaya görə 

məhkəmə hakimiyyəti Respublikada fəaliyyət göstərən, məhkəmə hakimiyyətinin vahid vəzifələri, təşkilati 

və fəaliyyət prinsipləri altında birləşmiş bütün məhkəmələrin məcmusundan ibarətdir. (2, s.60). 

Azərbaycan Respublikası məhkəmə sisteminin quruluşu "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" 1997-ci il 

10 iyun tarixli Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilmişdir. 
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Məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan 

Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri, Azərbaycan 

Respublikasının ümumi və digər ixtisaslaşdırılmış məhkəmələri həyata keçirirlər. 

Məhkəmə hakimiyyəti Konstitusiya, mülki və cinayət məhkəmə icraatı vasitəsilə və qanunla nəzərdə 

tutulmuş digər vasitələrlə həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin fəaliyyəti ədalət mühakiməsinin və məhkəmə nəzarətinin 

həyata keçirilməsinə yönəlmişdir.  
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MÜASİR AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏTİNDƏ 

ARİF ƏZİZ YARADICILIĞININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ  

 

Açar sözlər: Abşeron, qrafika, sənət, sərgi, milli ənənələr 

 

Features of Arif Aziz's creativity in modern Azerbaijani art  

Summary 

Arif Aziz is one of the invaluable artists of Azerbaijan.Talented master of pencil, full member of the 

UNESCO’s International Art Academy, goodwill ambassador, prominent man of art, professor Arif Aziz is one of 

the most famous, well-known persons of the modern Azerbaijan art. He travelled a rich and interesting creative 

career. Arif Aziz's work is rich and diverse. Decorative is typical for his works. The theme of Absheron occupies a 

special place in his work. He is engaged in graphics, painting and stage design. The famous artist has had solo 

exhibitions in many countries around the world. 

Key words: Absheron, graphic, art, exhibition, national traditions 

 

Azərbaycan incəsənətinə ümumi nəzər yetirdikdə incəsənətimizi dünya səviyyəsində tanıdan rəssamların 

kifayət qədər olduğunu görərik. Bu sənətkarlar dünya mədəniyyət xəzinəsini öz yaradıclıqları ilə zənginləşdirəcək 

səviyyəyə qədər yüksəlmişlər. Çağdaş dövrdə incəsənətimizi layiqincə sərhəddən kənarda tanıdan Azərbaycan 

simalarından biri də əməkdar incəsənət xadimi Arif Əzizdir. XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Azərbaycan 

təsviri sənətinə bənzərsiz əsərlər bəxş edən sənətkarın yaradıcılığı hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Özünəməxsus fərdi yaradıcılıq üslubu,unikal təsvir dili olan rəssam təsviri sənətin müxtəlif sahələrində çalışaraq 

incəsənətimizi əsrarəngiz əsərləri ilə daha da zənginləşdirmişdir. 

Görkəmli fırça ustasının həyat bioqrafiyasına nəzər yetirsək, qeyd etməliyik ki, Arif Əziz Bakının ən qədim 

kəndlərindən biri olan Qalada anadan olub.Atasını erkən yaşlarda itirən balaca Arif həyatın keşməkeşli əzablarına 

qatlanaraq öz həyat missiyasını kəşf etməyə başlayır. Anası onun atası kimi neftçi olmasını istəsə də, Arifin bu 

sahəyə marağı olmur. Çünki  kəndin  qədim mədəniyyətə malik abidələri onun diqqətini çəkirdi. “O, həyatı dərk 

etdiyi ilk vaxtlardan, bu tarixi abidələrdə gördüyü həqiqətləri ətrafındakı insanlara çatdırmağa çalışmış,lakin çox 

vaxt biganəlik, anlaşılmazlıq ilə qarşılaşmışdır.Özünün əsrarəngiz təbiətdə gördüyü gerçəklikləri başqalarına 

çatdırmaq arzusu,gənc Arifi foto işinə cəlb edir.Onun bədii baxımlı foto-etüdləri bütünlüklə Abşerona həsr olunur. 

Bu fotoların imkan məhdudluğu,cansızlığı isə gənc Arifi darıxdırır, buna görə də o, tədricən bədii yaradıcılığa-

rəssamlığa meyl edir”. (Prof.Hacıəmi Atakişiyev, “Şəxsiyyətin və sənətin nuru”, səh.20) Arif ətraf aləmdə 

gördüyü məqamları öz ideyalarına uyğunlaşdıraraq bədii həqiqətləri əks etdirirdi. 

Rəssam uşaqlıq illərindən söz açdıqda onda rəssamlığa olan marağı oyadan digər amillərdən də bəhs edir. Belə 

ki, anasının,nənəsinin və atasının dayısının dekorativ tətbiqi sənətlə məşğul olması balaca Arifdə sənətə maraq 

oyadır.Atasının dayısı Məşədi Əbdülkərim məşhur daşyonan idi. Arif onun soyuq daşlar üzərində oyaraq 

hazırladığı gözəl naxışlara,quşlara, güllərə, dəvələrə, ceyranlara heyran qalırdı. Elə bu dövrdən gələcək həyat 

yolunu şəkilləndirməyə başlayır. 

Kiçik yaşlarından rəsmə olan marağı,sevgisi daha sonra onu bu yolda professional təhsil almağa sövq etdi. 

Belə ki, Arif Əziz bir çox sənətkarların yaradıcılığında cığır açan Əzim Əzimzadə adına Bakı Rəssamlıq 

Məktəbinə daxil olur. Bu incəsənət beşiyində Azərbaycan rəngkarlığında öz sözünü demiş və incəsənətimizə 

böyük töhfələr verən Lətif Feyzullayev, Mikayıl Abdullayev və Böyükağa Mirzəzadə kimi korifeylərdən dərs 

almışdır. 1960-1965-ci illər, Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbi Arif Əziz yaradıcılığının formalaşmasında çox 

böyük rol oynayır. Arif Əziz öz bədii dəst-xəttini formalaşdırmaq üçün yeni yaradıcılıq axtarışlarına çıxır və 

özünü 1966-cı ildə indiki Stroqonov adına Moskva Dövlət Ali Bədii-Sənaye Məktəbinin “tətbiqi qrafika” 

ixtisasında tapır. Həmin illərdə yeni yaranmış bu ixtisasa məhz Arif Əziz ilk azərbaycanlı rəssam olaraq daxil 

olmuşdur. Paralel olaraq özünü təkmilləşdirmək məqsədilə Poloniya Universitetində “Qrafik dizayn” üzrə kurs 

dərləri almışdır. Moskvada təhsil aldığı bu illərdə gənc rəssam yalnız təhsil almaqla qalmır,eyni zamanda bir sıra 

sərgilərdə fəal iştirak edir. Müntəzəm olaraq muzeyləri və tarixi abidələri ziyarət edir. Buna görə də onun tələbəlik 

illərini məhsuldar hesab etmək olar. Moskvadakı bu təhsilini onun yetkin yaradıcılığında aydın sezmək 

mümkündür. 
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1971-ci ildə təhsilini başa vuran fırça ustası artıq vətənə qayıdır və bir qrafik kimi fəaliyyətə başlayır.Bu 

dönəmdə onun çiyinlərinə məsuliyyətli işlər qoyulur və gənc rəssam bu məsuliyyətli işlərin öhtəsindən məharətlə 

gəlir. Belə  ki, bu istiqamətdə qrafikanın afişa, plakat, emblem kimi sahələrində özünü təsdiqləyir. 

 Arif Əziz bədii fəaliyyətlə yanaşı Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində  pedaqoji 

fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur və bunları bir arada mükəmməl şəkildə davam etdirmişdir. Pedaqoji fəaliyyəti 

dövründə o, müəllimlikdən professor, kafedra müdirliyinədək addımlamışdır. Sənətsevərlərin bəhrələnməsi üçün 

bir çox kitab ərsəyə gətirmişdir. 

Arif Əziz Azərbaycanla yanaşı qardaş ölkə olan Türkiyədə-İstanbuldakı Beykent Universitetində də pedaqoji 

fəaliyyətlə məşğul olub və yeni nəsil təsviri sənət nümayəndələrinin yetişməsində müstəsna rol oynayıb. 

Türkiyədəki pedaqoji fəaliyyəti dövründə sənətkarın həmkarları ilə münasibəti də diqqətdən yan keçmir. Belə ki, 

onların fikir mübadiləsi zamanı iki qardaş dövlət arasındakı mədəniyyət oxşarlıqları və təsviri sənət yanaşmaları 

ortaya çıxır. Türkiyədəki sənət dostları Arif Əziz haqqında yüksək fikirdə olduqlarını bir çox məqalələrdə qeyd 

ediblər. Bu qeydlərə əsaslanaraq, görkəmli fırça ustasının gözəl pedaqoq, mahir qrafik, rəngkar olması ilə yanaşı, 

həm də üstün keyfiyyətlərə malik bir insan kimi yaddaşlara həkk olunduğunu deyə bilərik.  

Sənətkar incəsənətin bütün dünyanın,kainatın olduğunu düşünüb mədəniyyətlərin qaynayıb-qarışmasının 

tərəfdarı olsa da,öz yaradıcılığında milli dəyərlərə önəm verir və bu dəyərləri gələcək nəsillərə də aşılayır. 

Hər bir sənətkarın öz ilham mənbəyi, ona təsir edən bir sıra yaradıcılıq amilləri vardır. Məhz bu təsirlər 

sayəsində Arif Əziz yaradıcılığında Abşeron mövzusuna xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Bu təsirlər hətta Abşeronu 

görməyən biri üçün Abşeronu duymağa,hiss etməyə kifayət edir. Ağ əhənglənmiş yastı damlı evlər, qumun 

hərarəti, ləpələrin nəğmələri bu doğma diyara olan bağlılıq əyani şəkildə duyulur. Fırça ustasının yaradıcılığına 

bəddi xarakteristika versək ənənə və novatorluğun qovşağı olduğu açıq aydın görünər. Arif Əziz yaradıcılığını və 

əsərlərini baxımlı,gözoxşayan edən xüsusiyyətlərdən biri kimi dekorativlik ön plana çıxır. Dekorativliklə paralel 

olaraq mücərrədlik bu əsərləri məna yüklü və düşündürücü edir. İlkin yaradıcılığı üçün realizm xas olan sənətkar 

yetkin yaradıcılığında abstraksiyaya üz tutur. Bildiyimiz kimi  abstrakt əsərlərdə realizmdən fərqli olaraq real 

ölçülər deyil, sırf təxəyyül ölçüləri çıxış edir. Əsas element kimi xətlər, ləkələr, ştrixlər çıxış edir. Bu da öz 

növbəsində hər hansı bir abstrakt əsərə baxan tamaşaçını düşünməyə vadar edir. Məhz böyük sənətkarımız da bu 

öhtəliyin yükünü məsuliyyətlə daşıyır. Belə ki,onun sənətkar kimi püxtələşdiyi dövrdən söz açarkən sənətkarı 

formalaşdıran sərgilərindən, ezamiyyət səfərlərindən yan keçmək olmaz. Dünyanın dörd bir yanında-Finlandiya, 

Almaniya, Fransa, İtaliya, Madaqaskar, Türkiyə, İranda sərgiləri olmuşdur. Bu sərgilər Azərbaycan incəsənətinin 

dünya çapında tanınmasında böyük rol oynamışdır. Olduğu yerlərdə adı ilə Vətəni Azərbaycana şərəf gətirib. 

Tanınmış fırça ustasının yaradıcılığının hər dönəminə diqqət yetirsək əsərlərinin dünyanın ən qabaqcıl 

ölkələrində sərgiləndiyinin şahidi olarıq. Bu baxımdan onun Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində keçirilən 

sərgisini vurğulamaq lazımdır. “Ruhun rəqsi”adlı bu sərgidə dünyaca məşhur ictimai-siyasi xadimlər, mədəniyyət 

nümayəndələri ilə yanaşı 300-dən artıq qonaq iştirak etmişdir. Sərgi böyük maraqla qarşılanmışdır. Rəssamın 

sərgidə çıxış edən həmkarları onun sənəti və yaradıcılığı haqqında öz düşüncələrini ifadə  etmişlər. 

2019-cu il qardaş ölkə Türkiyədə “Bəyaz körpü” adlı sərgisində Arif Əzizin yaradıcılıq yolunun müxtəlif 

məqamları,onun bədii xüsusiyyətləri sənət-sevərlərə açıqlanmışdır. Bu sərgidə əsasən rəssamın “Bəyaz” dövrünü 

əhatə edən əsərlər nümayiş olunmuşdur. Lakin rəssamın yaradıcılığı çoxşaxəli olduğu üçün onun yaradıcılığının 

digər dövrlərindən də yan keçməmişlər. 

Çoxşahəli yaradıcılığa malik olan rəssam teatr dekorativ rəngkarlığından da yan keçməmişdir. Bu sahədə çox 

da təcrübəsi olmayan sənətkar 1974-1975-ci illərdə tanınmış teart rejissoru, SSRİ xalq artisti Andrey Qonçarov 

tərəfindən Moskvaya dəvət olunur. Ona Nikolay Erdmanın “İntiharçı” adlı tragikomediyasının səhnə tərtibatı 

tapşırılır və istedadlı rəssam bu ağır işin öhtəsindən böyük məharətlə gəlir. O, səhnəyə yeni ruh gətirərək, ənənəvi 

stereotiplərdən uzaqlaşmış, maraqlı ideya estetik vasitələri tətbiq etmişdir. Gənc rəssam bu işə başlamazdan əvvəl 

teatr muzeylərini gəzmiş, kitablar oxuyub tədqiqatlar aparmış, biliklərini daha da təkmilləşdirərək teatrın səhnə 

tərtibatını vermişdir. Arif Əzizin tamaşaya verdiyi tərtibat uğurlu alınır. Moskvanın teatr  həyatında bu tamaşa əsl 

mədəni hadisəyə çevrilir. 

Fırça ustası müəllimi Mikayıl Abdullayevlə birlikdə işlədikləri Maestro Niya-zinin “Çetro” əsərini də 

yaradıcılığında xüsusi hadisə kimi qeyd edir. Niyazi ilə sənət haqqında olan fikir mübadilələri gənc rəssamı 

ovsunlayırdı. Bu gün dünyanın moda sənayesində sözü keçən dünyalarca məşhur Hermes, kimi şöhrətli modelyer 

geyim kolleksiyasında Arif Əzizin bəyaz naxışları, ağ cizgilərindən istifadə etməklə kataloqlarında azərbaycanlı 

rəssamın adını, vətəni Azərbaycanı xüsusi qeyd edirlər. Belə ki, fırça ustasının əsərləri divarda qalmır, bu əsərlər 

parçaya köçürülərək və Almaniya, İngiltərə kimi dünyanın qabaqcıl ölkələrində məşhur modelyerlərin 

kolleksiyalarında İngiltərə moda həftəsində nümayiş etdirilir. 

Azərbaycan incəsənətinin bütün sahələrində olduğu kimi qrafika sənətinin təkmilləşdirilməsində də mühüm 

addımlar atılmışdır. Qrafik rəssamlarımız üslub, mövzu və ifadə vasitələrinin müxtəlifliyi sahəsində ciddi 
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axtarışlar aparmış, yeni ideyalarla öz əsərlərinin sənətkarlıq səviyyəsini yüksəltmişlər. Azərbaycanın belə 

görkəmli qrafik sənətkarlarından biri də XX-XI əsrin nümayəndəsi Arif Əzizdir. İlk milli tətbiqi qrafika rəssamı 

olan Arif Əziz yaradıcılığında qrafikanın həm texniki, həm janr, həm də mövzu baxımından müxtəlif sahələrinə 

müraciət etmiş və uğurlu əsərlər ərsəyə gətirmişdir. Digər qrafik rəssamlar arasında fərdi dəst-xətti ilə seçilən və  

bir sıra uğurlu qrafik sərgilər təşkil edən sənətkar bu məsuliyyətli və incə işin öhtəsindən böyük məharətlə 

gəlmişdir. 

Arif Əzizin dövlət sifarişi olan “Bakının qəhrəmanları” adlı 40-dan yuxarı ağ-qara üslubda işlədiyi 

portretlərdən ibarət albomu ağ fonda tək bir rənglə-qara tuşla işlənmişdir. Qəhrəmanlarının emosiyasını vermək, 

daxili aləmini əks etdirmək,obrazını yaratmaqla rəssam onlara sanki yeni nəfəs vermişdir. Bu təsvirlər 

rəssamlıqda ən çətin üslub-ofortla işlənmiş rəsmlərdir.Bu sifarişdə 40 nəfər Azərbaycanın əmək ulduzu təsvir 

olunmalı idi. Rəssam bu portretlər üzərində iki il çalışmış və 1985-ci ildə çap etdirmişdir. Fırça ustası bu 

portretləri yaratmaq üçün əmək ulduzlarının evlərinə,iş yerlərinə baş çəkir, onlarla ünsiyyətdə olub eskizlər 

hazırlayırdı. Daha sonra emalatxanasında eskizlər üzərində işini davam etdirirdi. Bu portretlər sırasında biz 

görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin, Maestro Niyazinin, poeziyamızın əvəzolunmaz sənətkarı Süleyman 

Rüstəmin,milli musiqi mədəniyyətimizə yeni nəfəs əlavə edən Fikrət Əmirovun və s. Azərbaycan mədəniyyətində 

öz sözünü demiş görkəmli şəxslərin,həmçinin müəllimlərin, poçtalyonların və bir sıra əməkdar insanların 

simalarını görmək olar. Bu silsilə əsərlərdə Azərbaycan mədəniyyətinə olan bağlılığı, onun qəlbində daşıdığı dərin 

fəlsəfi duyumu hiss edə bilərik. “Yeni həyat” əsəri rəssamın qrafik əsərləri arasında ən diqqət çəkən əsərlərdəndir. 

Belə ki, həm maraqlı texnikası, həm də dərin, incə mövzusu ilə tamaşaçıya xoş hisslər aşılamağa nail olmuşdur. 

Ta anaxaqanlığı dövründən qadının odun, ocağın, evin himayəçisi, eyni zamanda nəsilartırmada olan rolu bizə 

məlumdur. Əsərdə ağac tingini torpaqla qovuşduran qadın təsvirini görürük. Məhz bu aspektdən yanaşaraq 

sənətkar qadını həyat verən varlıq kimi təsvir etmişdir. Qadın bolluğun, bərəkətin, məhsuldarlığın rəmzi kimi çıxış 

edir. Arxa fonda təsvir olunmuş qol-budaq atmış yaşlı ağac və ananın torpağa basdırdığı hələ təzəcə 

pöhrələnməyə can atan ting sanki bir-birilə ziddiyyət, eyni zamanda uyğunluq təşkil edir. 

Geniş yaradıcılıq diapozonuna malik Arif Əziz yaradıcılığında qrafik əsərlərlə yanaşı, rəngkarlıq əsərlərinə də 

yer verilib. Rəngkarlığın janrlarından olan portret, natürmort, pezaj, marina və s. janrlarda düzgün bədii ifadə 

vasitələrindən, rəng seçimlərindən istifadə edərək çox uğurlu və gözoxşayan əsərlər ərsəyə gətirmişdir.  

Xalqımızın ruhuna toxunan əsərlər yaratmaq iqtidarında olan Arif Əziz tarixi və dini əhəmiyyətli Ağdam 

məscidini “Qələbənin rəngi qırmızıdır” əsərində fırçaya almışdır. İnşa edildiyi zamandan bəri məscid Qarabağın 

taleyində əhəmiyyətli rol oynayıb. Bu abidənin soyuq daş divarları sanki tarixi keçmişimizi bizə hayqırır. 1993-cü 

ildə məscid mənfur düşmənlərimizin işğalına məruz qalaraq dağıdılmışdır. Həm interyer, həm də eksteryer 

baxımından memarlıq abidəsi vandallıq qurbanı olub. Lakin 2020-ci il tarixində 44 günlük Vətən müharibəsində 

rəşadətli Azərbaycan Ordusu böyük şücaət göstərərək torpaqlarımızı işğaldan azad etdi və sanki məscidin soyuq 

daş divarları doğma xalqına qovuşduğunu,haqqın bərqərar olduğunu hiss etdi. Arif Əziz bu əsəri böyük zəfərdən 

xeyli öncə yaradıb. Rəssamın daxili hissiyyattı qələbənin çox uzaqda olmadığını və bu əsəri ərsəyə gətirməli 

olduğunu tətikləyib. Əsərin ana xəttini təşkil edən qırmızı rəng qələbəni simvolizə edir. Rəssam yeni doğan 

Günəşi təsvir etməklə, doğma diyarın qələbə dolu səhərini açır. Burada əsas təsiredici ifadə vasitəsi əsərin 

koloritidir. Arif Əzizin dili ilə desək “Məscid artıq müharəbə alovlarına deyil, Qələbə atəşfəşanlığına bürünüb!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecazkar əsərlərin yaradılmasında sənətkarın seçdiyi məkanın da böyük əhəmiyyəti vardır. Bu məkan onun 

ruhunu oxşayaraq ona dərin bir hüzur verir. Arif Əzizin də özünəməxsus tərzdə yaratdığı Sənət Mərkəzi həm 
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xarici, həm yerli sənət-sevərlərin diqqətini cəlb edir. Abşeron memarlıq üslubunda inşa edilən bu sənət 

mərkəzinin dizaynı rəssamın özünə məxsusdur. Burada özünü nağıllar aləmində hiss edirsən. Sənətkar bu 

mərkəzdə tələbələrini qəbul edir, onlara sənətin sirlərini aşılayır. Rəssam bu sənət mərkəzində gənclərin 

inkişafında, formalaşmasında onlara dəstə məqsədilə sərgilərin keçirilməsində də böyük rol oynayır. Arif 

Əzizin tələbələri sanki  böyük bir ağacın kökləri kimi bütün dünyaya səpələnmişdirlər. Onlar rəssamın 

yolunu davam etdirirlər. Ailə irsini bir yerə toplayıb gələcək nəsillər üçün qorumaq məqsədilə sənət 

mərkəzində muzey açmışdır. Bu kiçik muzeydə samovar, qədimi daş ütü, gümüş toqqa, sərpuş, incə naxışları 

ilə seçilən tikmələr, kilimlər insanı yaşadığı dövrdən alıb uzaq illərə aparır. Nənəsinin yadigarı olan bu 

qədimi əşyaların sərgiləndiyi kiçik muzey Azərbaycanın tanınmış muzeylərindən heç də fərqlənmir. 

 

Nəticə 

Azərbaycan rəssamları sırasında özünəməxsus dəst-xətti ilə seçilən Arif Əziz incəsənətimizin müxtəlif 

sahələrində yaradıcı şəxs kimi öz imzasını atmışdır. Yaradıcılığı üçün ənənə və novatorluğun qovşağı 

xarakterikdir. Yaradıcılığı boyu dünyanın bir çox qabaqcıl ölkələrində fərdi sərgiləri təşkil olunmuşdur. 

Rəssam pedaqoq kimi yaradıcılığın sirlərini gənc tələbələrə aşılayaraq yeni nəslin yetişməsində böyük rol 

oynayır. 
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ABŞ-DA ORTA TƏHSİL PİLLƏSİNDƏ COĞRAFİ TƏHSİLİN TƏHLİLİ 

 

Açar sözlər: orta təhsil pilləsi, coğrafi təhsil, milli coğrafiya standartları, torpaq formaları, iqlim  

 

Analysis of Geographical Education in Secondary Education in the United States 

Summary 
The article addresses issues related to the teaching of Geography at the secondary level in the United 

States. The historical approach to the teaching of geography is reflected. The role of knowledge of 

geography in the education system was discussed. The article also explores and highlights the importance of 

Geographic Standards. The importance and goals of today's Geographical Education have been explored. 

The article also emphasizes the importance of the work carried out in this field throughout history in the 

development of modern geographical education. Ways to improve geography teaching were analyzed. 

Key words: Secondary education, Geographical education, National Geographical standards, land forms, 

climate  

  

Giriş 

Coğrafiya-Yer kürəsinin təbiətini öyrənən elmlərdən biridir. Sözün hərfi mənası "yeri təsvir etmək" deməkdir 

(3, s. 5). Bu elm uzun bir tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Bir çox ölkələrin ali və orta ixtisas təhsili pilləsində tədris 

olunan Coğrafiya şagirdlərə öyrədilməsi zəruri olan zəngin və əhəmiyyətli bilikləri özündə cəmləşdirir. Bu elm 

hər bir ölkənin təhsil sisteminə uyğun şəkildə tədris olunur. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan 

ABŞ-da Coğrafiyanın tədrisi ilə bağlı məsələləri həm tarixi, həm də müasir aspektdə təhlil etmək bu elmin 

əhəmiyyətini, dünya təhsil sistemində rolunu, onun tədrisinin vacibliyini daha dərindən başa düşmək baxımından 

çox əhəmiyyətlidir. 

ABŞ-da orta təhsil pilləsində Coğrafiyanın tədrisinə tarixi yanaşma. ABŞ-da coğrafiyanın tədrisi ölkədə 

mövcud olan ilk dövlət quruluşundan bəri ibtidai və orta təhsil tədris proqramlarına daxil edilmişdir. Lakin tarix 

boyu həm coğrafiya dərsinə ayrılan vaxt, həm coğrafiya dərslərinin sayı, həm də dərslərdə öyrədilən mövzular 

baxımından davamlı dəyişikliklərə məruz qalmışdır və bu gün də dəyişməkdədir. ABŞ-da coğrafiyanın tədrisinin 

tarixinə nəzər saldıqda dərhal belə görünür; Coğrafiya bir elm olaraq daha vacib hesab edildiyi vaxtdan bəri 

coğrafiya dərsləri ibtidai və orta məktəb tədris proqramlarında daha böyük əhəmiyyətə malik idi. Lakin 

coğrafiyanın bir elm kimi mövcudluğunun şübhə altına alındığı illərdə coğrafiya kursu ABŞ məktəblərindən 

demək olar ki, silindi (1, s. 10). Coğrafiya ABŞ tarixində məktəb proqramlarında daha çox yer qazanmaq üçün 

davamlı mübarizə aparmışdır. Coğrafiya dərslərində istifadə olunan dərsliklər, tədris olunan mövzular, tədris 

proqramı və mühazirə metodları və üsulları bu günə qədər olan dövrdə davamlı olaraq dəyişmişdir. Keçmişdə 

coğrafiya dərsləri yalnız müəyyən əraziləri əks etdirən təsvirə əsaslanırdı. Ancaq bu günə qədər keçən dövrdə 

coğrafiya əvvəlcə problemə əsaslanan, daha sonra da xüsusilə günümüzün qavrayış tərzi, ədədi metod və üsulları 

ilə kompüter texnologiyası və vasitələrindən istifadə edərək çoxsaylı məsələlərə-ekoloji, iqtisadi, sosial və mədəni 

problemlərə həll yolu tapmaq üçün müasir bir quruluş qazanmışdır. Bu istiqamətdəki irəliləyişlər coğrafiyanın 

ölkədə əhəmiyyətli bir elm sahəsi olduğuna inamları artırdı və coğrafiyanın ən vacib elmlər arasında olmağına 

böyük töhfə verdi. Ölkə tarixində coğrafiya elmləri və təhsili ilə əlaqəli ölkədə qurulan ictimai və özəl təşkilatlar, 

qeyri-hökumət təşkilatları və digər dərnəklər coğrafiyanın məktəblərdə daha təsirli bir yer tutmasında böyük rol 

oynamışdır. Bu qurum və təşkilatların səyləri ölkə rəhbərlərini və ictimaiyyəti coğrafiyanın niyə vacib bir elm 

olduğuna inandırdı. Nəticədə, coğrafiya mahiyyəti, mövzu zənginliyi, sinif saatları və məzmunu baxımından 

keçmişdəki ilə müqayisədə məktəb proqramlarında daha əhəmiyyətli yer tutdu. ABŞ-da coğrafiyanın tədrisinin 

vacibliyi baxımından iki hadisə digərlərindən daha vacibdir. Bunlardan biri coğrafiyanın Amerika məktəblərində 

tədris olunmalı olan beş əsas fəndən biri olması, digəri isə Milli Coğrafiya Standartlarının hazırlanmasıdır. Bu iki 

hadisə eyni ildə, 1994-cü ildə baş verdi. ABŞ-da coğrafiyanın tədrisinin vacibliyi baxımından ilk olaraq 

xatırlanmalı olan başqa bir hadisə ölkənin 50 əyalətə bölünməsi idi. Təhsillə bağlı bir çox qərarı hər bir əyalət özü 

verirdi və tarix boyu olduğu kimi, bu gün də coğrafiyanın tədrisi bəzi əyalətlərdə daha geniş yayılmışdır. 1994-cü 

ildə baş verən bu hadisə ilə coğrafiya ölkənin rəsmi olaraq ibtidai və orta məktəblərində tədris edilən beş əsas 

fəndən biri halına gəldi. 1994-cü ildə coğrafiyanın məktəblərdə tədris olunmalı olan 5 əsas fəndən biri olması 
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məktəblərdə bəzi irəliləyişlərə səbəb oldu. Bu inkişaf nəticəsində ortaya çıxan ən vacib problem coğrafiya 

təhsilinə artan ehtiyac qarşısında kifayət qədər coğrafiya müəlliminin olmaması idi. 1980-ci illərdən əvvəl 

məktəblərdə coğrafiya ictimai elmlər arasında daha az yer tutduğu üçün əvvəllər bir-bir bağlanmağa başlayan 

coğrafiya şöbələri bu inkişafla yenidən açılmağa başladı. Bu dövrdə coğrafiya ilə əlaqəli peşə təşkilatlarının və bir 

çox müəllim, idarəçi, təlimçi və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə Milli Coğrafiya Standartları hazırlandı (2, 

s.77-84). 

1994-cü il Milli Coğrafiya Standartlarının əhəmiyyəti. Milli Coğrafiya Standartlarının hazırlanması 

coğrafiya dərslərinin tədrisi baxımından bir çox yenilik gətirdi. O gündən bəri ölkədə coğrafiya elminin 

əhəmiyyəti və məktəblərdə əhəmiyyəti ilə bağlı aparılan işlər öz nəticəsini verdi. Məktəblərdə şagirdlərin hansı 

səviyyədə, hansı coğrafi məlumatları bilməli olduqlarını və bunlardan istifadə edərək nə edə biləcəklərini 

müəyyənləşdirmək vaxtı gəldi. Lakin hələ də coğrafiya ilə əlaqədar bütün ölkədə vahid və etibarlı bir tədris 

proqramından danışmaq mümkün deyildi. Coğrafiya dərsləri, məzmunu, dərs sayı və saatı hər bir əyalətin öz 

təhsil şöbəsi tərəfindən təyin edilirdi və məktəblərdə buna uyğun olaraq coğrafiya təhsili verilirdi. Bundan əlavə, 

İctimai Elmlər adı altında verilən kurslarda coğrafiyaya məzmun baxımından kifayət qədər yer verilməmişdi. Bu 

səbəbdən, şagirdlərin müəyyən səviyyələrdə hansı coğrafi bilik və bacarıqlara sahib olmalarını müəyyən etmək 

üçün bir sıra mövzularda araşdırma aparıldı. Bu iş 1994-cü ildə Amerika Coğrafiya Cəmiyyəti, Amerika 

Coğrafiyaçılar Birliyi, Milli Coğrafi Təhsil Şurası və Milli Coğrafiya Cəmiyyətinin rəhbərliyi altında başa 

çatdırıldı. İrəli sürülən layihəyə əsasən bütün ibtidai siniflər və 12-ci sinif şagirdləri üçün coğrafiya standartları 

müəyyənləşdirildi (2, s. 87). Bu araşdırma ölkədəki coğrafiya ilə əlaqəli əsas peşəkar təşkilatlar tərəfindən 

hazırlansa da, nəticədə, bir könüllülük hərəkatı olaraq ortaya çıxdı. Milli coğrafiya standartlarının inkişafı ilə bu 

standartlar ölkənin hər yerindəki məktəblərə və digər təhsil vahidlərinə göndərildi və onların mövcud Sosial 

Elmlər kurslarına uyğunlaşdırılması tövsiyə edildi. Hal-hazırda bu standartlar ABŞ-ın bir çox əyalətində ya eyni 

şəkildə, ya da mövcud standartlara uyğunlaşma yolu ilə istifadə olunur. Bir çox əyalətlərdəki məktəblər bu 

tədqiqatla müəyyənləşdirilmiş standartları tədris planındakı coğrafiya mövzuları ilə birləşdirərək və tələbələrin 

hansı sinifdə hansı coğrafi bilik və bacarıqları öyrənməli olduqlarını müəyyənləşdirdilər (1, s. 14). 

Bu gün coğrafiya təhsili. Bu gün ölkədə coğrafiya təhsilini daha da inkişaf etdirmək üçün işlər davam 

etdirilir. Ölkədə bir çox peşəkar qrupdan olan insanların birlikdə çalışacağı tərəfdaşlıqlar qurulmuşdur. Bu 

ortaqlıqlar sayəsində coğrafiyanın məktəblərdə daha əhəmiyyətli bir yer tutması üçün bir çox fərqli fəaliyyətlər 

təşkil edilir. Buraya coğrafiya dərsləri ilə əlaqəli yeni mühazirə texnikaları və metodlarını özündə cəmləşdirən 

qəzetlərin hazırlanması, əsas ekoloji problemlərə dair video kasetlərin hazırlanması, müxtəlif mövzularda seminar 

və konfransların təşkili, yay institutları və həftəsonu seminarlarının təşkili və s. daxildir. Ölkədə coğrafiya 

təhsilinin inkişafı ilə bağlı son illərə qədər aparılan səylər bu gün nəticə verməyə başladı. Ən vacib göstəricilərdən 

biri NAEP (Təhsilin İnkişafının Milli Qiymətləndirilməsi) tərəfindən bütün ölkədə keçirilən imtahan nəticələridir. 

NAEP (Təhsilin İnkişafının Milli Qiymətləndirilməsi) 1994-cü ildə ölkədə ibtidai və orta məktəb şagirdləri üçün 

ilk coğrafiya imtahanı keçirdi. Bu istiqamətdə ikinci test 2001-ci ildə həyata keçirilmişdir. Bu iki imtahanın 

nəticələrində son illərdə coğrafiya təhsilini yaxşılaşdırmaq üçün göstərilən səylərin müsbət izlərini görmək 

mümkündür. Lakin yenə də bütün Amerika vətəndaşlarının eyni və kifayət qədər coğrafiya təhsili aldığını 

söyləmək çətindir. Keçmişdə ölkənin bir çox əyalətlərində yaşanan problemlər və coğrafiya dərslərinin tədris 

planında təsirli yer tuta bilməməsi hələ də davam edir. Bəzi əyalətlərdə orta məktəbi bitirmək üçün coğrafiya 

kurslarını sona çatdırmaq tələb olunmur. Digər tərəfdən, Sosial Elmlər kursları ilə birlikdə tədris olunan coğrafiya 

kursları məzmun baxımından çox zəifdir. Məsələn, "Amerika Tarixi və Coğrafiyası" adlı bir Sosial Elm kursunun 

məzmununa baxdığımızda, ölkənin coğrafiyası haqqında kifayət qədər məlumat əldə etməyin mümkün olmadığı 

və bunun əslində bir Tarix dərsi olduğu dərhal başa düşülür. Bu gün coğrafiya dərsləri demək olar ki, hər əyalətdə 

ibtidai və orta məktəblərin tədris proqramında müəyyən bir yer qazanmışdır. Ümumi coğrafiya fənləri Elm adı və 

digər coğrafiya fənləri Sosial Elmlər kursu adı ilə verilir. Bununla birlikdə, Coğrafiya kurslarının proqramlara 

uyğunlaşdırılması hər əyalətə uyğun olaraq dəyişir. Bütün bunlara əlavə olaraq, məktəblərdə Coğrafiya dərsinin 

daha təsirli olmasına, dərslərdə şagirdlərə coğrafiyaya dair daha müxtəlif mövzuların öyrədilməsinə dair işlər hələ 

də davam etdirilir (5, s. 57-61). Bu baxımdan, coğrafiya təhsili ilə maraqlanan məktəb müdirləri, əyalətlərdə təhsil 

şöbəsi rəhbərləri və federal hökumət təhsil idarəsi, coğrafiya peşə qurumu və təşkilatları ilə müəllimlər də daxil 

olmaqla bütün əməkdaşlar arasında ciddi bir rəqabət var. Keçmişdə coğrafiya təhsilinin inkişafını izləyərək bu 

işlərin qiymətləndirilməsi nəticəsində bunlar deyilə bilər: ABŞ-da coğrafiya təhsilinin bu gün müəyyən 

problemləri var. Ancaq keçmişdə yaşadığı problemləri nəzərə alaraq böyük bir irəliləyiş əldə etdiyi bir həqiqətdir. 

Ölkədə coğrafiya elminin öyrənilməsi və tədrisi ABŞ-da coğrafiya təhsilinin hər gün daha da inkişaf etdiyini 

göstərir. 

Coğrafiyanın tədrisinin əhəmiyyəti. Coğrafiya təhsili bugünkü ABŞ-da ölkənin iqtisadi, sosial, mədəni və 

hətta hərbi gələcəyi baxımından son dərəcə əhəmiyyətli bir məsələ kimi qəbul edilir. Ölkədəki ibtidai və orta 
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təhsildə coğrafiya təhsilinin əhəmiyyətini daha yaxşı başa düşmək üçün Coğrafiya Təhsili üzrə Milli Şuranın 

coğrafiya təhsilinin əhəmiyyəti barədə yazdıqlarına baxmaq faydalıdır (2, s. 89). Bu şuranın nəşrlərinə görə, 

coğrafiyanın tədrisi aşağıdakı amillərə görə vacibdir:  

-Coğrafiya şagirdlərə vacib bacarıqlar, xəritələri necə oxumağı və yerli və qlobal miqyasda məlumatları necə 

şərh etməyi öyrədir. 

-Coğrafiya ilə şagirdlər fərqli nümunələri ayırmaq və problemləri həll etmək üçün xəritələr, cədvəllər, qrafika 

və mətnlərdən ibarət olan məlumatları istifadə edə bilərlər.  

-Coğrafiya təhsili ilə tələbələr; Elm, Sosial Elmlər və Ədəbiyyat kimi bir çox fərqli sahədəki konsepsiyaları 

birləşdirə və tənqidi düşünmə bacarıqlarını aktual yerli, milli və beynəlxalq problemləri başa düşmək və həll 

etmək üçün tətbiq edə bilərlər.  

-Coğrafiya şagirdlərə dünyanı anlamağa kömək edir. 

-Regional münasibətləri və ABŞ-ın bu münasibətlərdə oynadığı rolu da anlamalıyıq. Coğrafiya beynəlxalq 

əlaqələrin anlaşılmasına kömək edir. Hər sinif səviyyəsində yaxşı planlanmış bir coğrafiya təhsili bizi digər 

ölkələr və onların mədəniyyətləri haqqında daha çox məlumatlandıracaq və şagirdlərimizi dünyada öz yerlərini 

tutmağa hazırlayacaqdır. 

- Coğrafiya və Vətəndaşlıq: coğrafi biliklər daha yaxşı vətəndaş olmağımıza kömək edir. Coğrafiya ilə vacib 

hadisələrin yerini təyin edirik. Coğrafiya təhsili ilə milli və beynəlxalq siyasətlə coğrafiya arasındakı əlaqəni 

anlaya bilərik və coğrafi məlumatlardan milli qaynaqlardan ən yaxşı şəkildə istifadə ilə bağlı ən dəqiq qərarlar 

vermək üçün istifadə edə bilərik. Coğrafi cəhətdən məlumatlı tələbələr ölkəmiz üçün təsirli liderlər olacaqlar.  

-Coğrafiya və İqtisadiyyat: coğrafiya ilə iqtisadiyyat arasında sıx bir əlaqə var. Təbii ehtiyatların yerləşməsi, 

nəqliyyat şəbəkələrinin forması və istifadə etdikləri texnologiya, sənayeləşmə və ya enerji istehsalı səviyyəsi və 

bir çox digər coğrafi amillər bir ölkənin və ya bölgənin hansı iqtisadiyyata sahib olmasına təsir göstərir.  

-Coğrafiya və Tarix: coğrafiya keçmişlə bağlı əhəmiyyətli ipuclarını özündə daşıyır. Torpaq formaları və iqlim 

keçmişdə sivilizasiyaların dağılmasına, torpaq istifadəsinə və köç qaydalarına təsir göstərmişdir. İnsanların 

torpaqdan necə istifadə etmələri ölkələrin və bölgələrin iqtisadi inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Beləliklə, bu 

dövrlərdə baş verən tarixi prosesləri başa düşmək üçün keçmişdəki relyef formalarının xüsusiyyətlərini, orada 

yaşayanları, necə yaşadıqlarını və torpaqdan necə istifadə etdiklərini bilmək vacibdir.  

-Coğrafiya və Ətraf Mühit: Coğrafiyaçılar ətraf mühit amillərinin insan davranışına təsirlərini ayrı-ayrılıqda və 

qrup şəklində öyrənmək və insanların yaşadıqları mühiti dəyişdirmək üçün istifadə etdikləri yolları və sosial 

proseslərin uzunmüddətli ekoloji təsirlərini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə araşdırmalar aparırlar.  

Böyümə və texnoloji inkişaf. Coğrafiya elminin araşdırılması və tədrisi bu gün ABŞ-da müasir texnika və 

metodlarla həyata keçirilir. Ölkənin coğrafiyası, müasir tədqiqat texnikaları və istifadə etdiyi texnologiya ilə milli 

və qlobal miqyasda bir çox sosial, iqtisadi, mədəni və ekoloji problemlərin həllində istifadə olunan çox vacib bir 

elm sahəsinə çevrilmişdir (4, s. 141-151). Bugünkü ABŞ-da torpaq və təbii sərvətlərlə maraqlanan, lakin 

coğrafiya işçisi olmayan dövlət qurumlarını və ya iri şirkətləri tapmaq demək olar ki, mümkün deyil. 

Coğrafiyanın tədrisinin əsas məqsədləri. ABŞ-da coğrafiyanın tədrisi ölkənin yerli, regional, milli və 

beynəlxalq sahələrdə və ölkənin sosial, iqtisadi, hərbi və mədəni inkişafı üçün vacib əhəmiyyətə malikdir. 

Məktəblərdə təhsil sistemi şagirdlərin bu istiqamətdə ehtiyac duyacaqları bilik və bacarıqları qazanmalarını təmin 

edəcək şəkildə təşkil edilmişdir. ABŞ-ın ibtidai və orta təhsil sistemində coğrafiyanın tədrisinin məqsədi belədir: 

Dünyamız texnoloji inkişaf və ümumi iqtisadi, siyasi, sosial və ekoloji məsələlərlə daha çox əlaqələndirildikcə 

coğrafi biliklərə ehtiyac artır. Bütün dünyada, az inkişaf etmiş ölkələrdə və sənayeləşmiş ölkələrdə baş verən 

hadisələr vətəndaşlarımızın sosial və iqtisadi rifahına təsir göstərir. Başqa millətlərin artan iqtisadi gücü və 

ittifaqları, siyasətlərindəki dəyişikliklər şagirdlərimizi 21-ci əsrin seçiciləri, işçiləri, valideynləri və liderləri kimi 

beynəlxalq səviyyədə istedadlı etməyimizə, müvafiq bilik və bacarıqları araşdıracaq və həyatında sistematik tətbiq 

edəcək vətəndaşların inkişafına yaranan ehtiyacı bir daha təsdiqləyir. Bu səbəbdən coğrafiya təhsili şagirdlərin 

qabiliyyət və ehtiyaclarını, həm də cəmiyyətin, millətin və dünyanın sosial tələblərini ödəyə biləcək bir quruluşda 

olmalıdır. 

Coğrafiyanın tədrisini yaxşılaşdırmağın yolları. İndiki dövrdə də hər əyalətdə coğrafiya təhsili ilə bağlı 

fərqli təcrübələrə rast gəlmək mümkündür. Bu fərqli tətbiqetmələr hər bir əyalətdə verilən coğrafiya dərsləri və bu 

kursların məzmunu ilə əlaqədardır. Bütün əyalətlərdə ibtidai və orta təhsil müəssisələrində müəyyən bir coğrafiya 

təhsili verilsə də, son zamanlar ölkədə bu təhsilin daha müntəzəm verilməsi üçün səylər artırılmışdır. Bu səylərin 

məqsədi hər bir Amerika vətəndaşının müəyyən bir coğrafi bilik və bacarıqlara sahib olmasını təmin etməkdir. 

Buna görə, ölkədə 1994-cü ildə Milli Coğrafiya Standartları hazırlanmışdır. Hər bir əyalətdə təhsil siyasətləri ayrı-

ayrılıqda təyin olunsa da, Milli Coğrafiya İnstitutu, Milli Coğrafi Təhsil Şurası və coğrafiya təhsili ilə məşğul olan 

digər qurumlar arasında sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Bu əməkdaşlıqlarla yuxarıda göstərilən coğrafiya təhsili ilə 

arzu olunan hədəflərə çatmaq üçün məktəblərdə çoxşaxəli işlər aparılır. Milli Coğrafiya Təhsil Şurasının rəsmi 
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nəşrlərində coğrafiya təhsilini təkmilləşdirmək üçün məktəblərdə coğrafiya təhsilini arzuolunan səviyyəyə 

çatdırmaq məqsədilə hansı tədqiqatların aparıldığını görmək üçün açıqladığı yollara nəzər salmaq faydalı olar. 

Milli Coğrafiya Təhsil Şurasına görə, ölkədəki ibtidai və orta məktəblərdə coğrafiya təhsilini yaxşılaşdırmaq üçün 

ediləcək işlər qısaca belədir:  

1-Bütün dövlət məktəblərində Milli Coğrafiya Standartlarının yerinə yetirilməsi: 1994-cü ildə hazırlanmış 

Milli Coğrafiya Standartları könüllü olaraq ölkənin hər yerindəki məktəb proqramlarına uyğunlaşdırılır. Bu 

standartlar ABŞ-dakı bütün uşaqların təhsilinə təsir edəcəkdir.  

2-Coğrafiyanın öyrənilməsinə dəstək: Coğrafiyanı bütün təhsil proqramının vacib bir hissəsinə çevirmək üçün 

müəllimlərin birgə fəaliyyəti vacibdir. Müvafiq xəritələrin istifadəsini dəstəkləmək və tarix, iqtisadiyyat, 

vətəndaşlıq, biologiya və şagirdlərin öz öyrənmə imkanlarını artıra biləcəyi digər fənlərlə coğrafiyanın əlaqəsini 

təmin etmək lazımdır.  

3-İxtisaslı müəllimlərin işə qəbulu: Rəsmi coğrafiya təhsili alan müəllimlərin seçilməsi. Bütün müəllimlərin 

coğrafiyanı tədris etmək üçün kifayət qədər coğrafi biliklərə sahib olduqlarını düşünmək olmaz. Coğrafiya 

müəllimləri fənlərini yaxşı bilməlidir və bu fənləri tədris etməyə hazır olmalıdırlar. 

4-Müəllimlərə coğrafi biliklərini inkişaf etdirmək üçün fürsətlərin verilməsi: Müəllimlərin coğrafi biliklərini 

inkişaf etdirməyin və bu mövzuda yeni inkişaf yollarını izləməyin bir çox yolu var. Hər bir dövlətdə tədris 

materialları hazırlayan, coğrafiya təhsili ilə bağlı görüşlər və tədris seminarları təşkil edən və yay institutları 

yaradan bir coğrafi birlik var. Coğrafiya müəllimlərini əyalətlərdəki bu coğrafiya dərnəkləri ilə əməkdaşlıq 

etməyə təşviq etmək lazımdır. 

5-Coğrafiya dərslərinin uyğun avadanlıqlarla təchiz edilməsi: Bütün tədris olunan coğrafiya dərslərində 

qlobus, atlas və divar xəritələri olmalıdır. Aşağı siniflərdə sadə xəritələr və atlaslar kifayət edə bilər, lakin orta 

məktəb coğrafiya dərslərində daha inkişaf etmiş alətlərə sahib olmaq lazımdır.  

6-Coğrafiyanın öyrənilməsini şagirdlər üçün maraqlı hala gətirmək. Müəllimlərin coğrafiyanı öyrətmək üçün 

yaradıcı yanaşmalardan istifadə etməsi. Tədris və şagird layihələri üçün seçilən nümunələrin məktəbin yerləşdiyi 

bölgədən olması vacibdir. Məsələn, Şagirdlər yerli daşqın sahələrini, şəhərin və ya qəsəbənin inkişaf etdiyi 

istiqamətləri və ya magistral yollar və əsas küçələr boyunca torpaq istifadəsini göstərən xəritələr hazırlaya bilərlər. 

Bu fəaliyyət növləri şagirdlərə şəhərlərin necə inkişaf etdiyini göstərməyə kömək edəcəkdir. Şagirdlərin xəritədəki 

müxtəlif yerləri müəyyənləşdirməsinə kömək etmək üçün sinifdə müxtəlif oyunlar təşkil edilə bilər (2, s. 92-94).  

 

Nəticə  
Beləliklə, dünyanın ən inkişaf etmiş aparıcı ölkələrindən biri olan ABŞ-da Coğrafiyanın bir elm kimi orta 

təhsil pilləsində tədrisinin tarixinə nəzər salaraq bu günə kimi keçdiyi inkişaf yolunu təhlil edib bu qənaətə 

gəlmək olar ki, bu elm sahəsi nəinki şagirdlərin zəruri biliklərə yiyələnməsini təmin edir, həmçinin, 

gələcəkdə bir şəxsiyyət kimi formalaşıb dünyanın siyasi, iqtisadi, mədəni həyatında əsas yer tutmasına da 

şərait yaradır. ABŞ-da coğrafiyanın tədrisinin məqsədlərini, əhəmiyyətini, onun tədrisi prosesini inkişaf 

etdirməyin yollarını araşdırıb təhlil etmək isə təkcə bu ölkədə Coğrafiyanın tədrisini öyrənmək baxımından 

deyil, həm də bu məqsədləri, onun tədrisini inkişaf etdirməyin üsullarını dərindən dərk edərək öz ölkəmizdə 

də bu elmin inkişafına nail olmaq baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. 
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MÜASİR QİYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ ONUN TƏŞKİLİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏR 

 

Açar sözlər: müasir qiymətləndirmə, qiymətləndirmə standartları, məktəbdaxili qiymətləndirmə, diaqnostik 

qiymətləndirmə, formalaşdırıcı qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə 

     

Modern evaluation and requirements for its organization 

Summary 

Modern assessment systems are one of the main factors reflecting the quality of education. One of the 

important conditions is that the assessment is carried out in accordance with the wishes, needs and 

requirements of society and the state. The article discusses the essence of modern assessment, the analysis of 

in-school assessment (diagnostic, formative, summative) in terms of geography, the expediency of applying 

the level of knowledge and skills of students in accordance with the assessment standards. In-school 

assessment consisted of assessment of student achievement (diagnostic, formative and summative 

assessments), curriculum assessment and final assessment of general education levels. 

Key words: modern assessment, assessment standards, in-school assessment, diagnostic assessment, formative 

assessment, summative assessment  

 

Giriş 

Tədris prosesində şagirdlərin bilik və bacarıqlarının  qiymətləndirilməsi vacib şərtlərdən biri olub  dərsin 

mühüm mərhələlərindən biridir. Qiymətləndirmə prosesinə təhsilalanın təlim nəticələrini xarakterizə edən 

məsələ kimi baxılsa da, nəzərə almaq lazımdır ki, təhsilalanın bilik və bacarıqlarına verilən qiymət həm də 

müəllimlərin və məktəbin fəaliyyətinə, valideynlərin təhsilə münasibətinə, məktəb rəhbərlərinin peşəkarlıq 

səviyyəsinə verilən qiymət kimi qəbul edilməlidir. 

Qiymətləndirmə prosesində müəllimlər böyüməkdə olan və dayanmadan inkşaf edən, yaş 

xüsusiyyətlərinə görə dəyişən şagirdlərlə çalışmalı olurlar. Şagirdlər  psixoloji vəziyyətlərinə, ehtiyaclarına 

və bir sıra digər xüsusiyyətlərinə görə olduqca müxtəlifdirlər. Məsələn, aşağı yaş səviyyəsində şagirdlər 

qiymətləndirmə və rəğbətləndirməyə (yəni müəllimin şagirdi digərlərinin qarşısında tərif etməsi) diqqət edir 

və hətta onların dərslərə olan münasibətinə böyük təsir göstərirsə, yuxarı yaş səviyyəsində onların 

qiymətləndirməyə olan marağı azalır. Müxtəlif yaş dövrlərində bu fərqliliklər daha da artdığından hər yaş 

dövrünə uyğun təlim-tərbiyə eyni zamanda da qiymətləndirmə aparmaq lazımdır. Bu səbəbdən də 

qiymətləndirmə zamanı müvəffəqiyyət qazanmaq üçün ilk olaraq şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun olaraq, 

şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri diqqətlə öyrənilməli və bunun vacib bir şərt kimi düşünülməsi  

məqsədəuyğundur. 

Ənənəvi təhsil sistemindəki qiymətləndirmədən fərqli olaraq müasir qiymətləndirmə məzmun 

standartlarının reallaşmasına xidmət edir. Hazırda məzmun standartlarının hər biri üçün dörd səviyyədən 

ibarət qiymətləndirmə standartı tərtib edilmişdir. Bu 13 yanvar 2009-cu ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən 

qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ümumi Təhsil Sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na 

əsasən  müəyyən edilmişdir. Konsepsiyaya daxil olan islahatların əsas məqsədi cəmiyyətin ehtiyac və 

tələblərinə uyğun olaraq təhsilin keyfiyyətinin səviyyəsini artırmaq və onun inkşafına şərait yaratmaqdır. 

Bununla bağlı olaraq təhsilin keyfiyyətini görtərən amillərdən biri olan qiymətləndirmə sistemlərinə də 

yenidən baxıldı.  

Qiymətləndirmə Konsepsiyasının hazırlanması Azərbaycanda ümumi təhsilin inkşafına səbəb oldu. 

Konsepsiyada təhsil sahəsində inkşaf etmiş ölkələrin qiymətləndirmə üsul və vasitələri ümumiləşdirilmiş, 

eyni zamanda Azərbaycanda təhsilin real vəziyyətinə, onun bu sahədəki özünəməxsus xüsusiyyətlərinə vacib 

amil kimi yer verilmişdir. Konsepsiyada eyni zamanda məktəbdaxili qiymətləndirmənin təhlilinə geniş yer 

ayrılır (Respublikada məktəbdaxili qiymətləndirmədən əlavə benəlxalq və milli qiymətləndirmə də həyata 

keçirilir).  

Bu islahatlara baxmayaraq şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində bir sıra çatışmazlıqlar 

mövcuddur. Hazırkı qiymətləndirmə sisteminin təhlili zamanı aşkara çıxarılan problem və nöqsanları 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 
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 dəqiq müəyyənləşdirilmiş qiymətləndirmə standartlarının olmaması səbəbindən qiymətləndirmə 

prinsiplərinin (məqsədəuyğunluq, nailiyyətlərin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi, toplanmış  

məlumatların keyfiyyətcə müvafiqliyinin və etibarlılığının təmin edilməsi, qiymətləndirmədə şəffaflıq,  

ədalətlilik, qarşılıqlı razılaşma və əməkdaşlıq, təlim fəaliyyətində qiymətləndirmə nəticələrinin inkişafetdirici 

rolunun təmin edilməsi) pozulması; 

 qiymətləndirmə üsul və vasitələrinin keyfiyyətlərinin təsvir olunmaması, onların əsas xüsusiyyətlərinin 

və meyarlarının dəqiqləşdirilməməsi; 

 qiymətləndirmə vasitələrinin texniki keyfiyyətlərinə diqqət yetirilməməsi və qeyri-standart vasitələrdən 

istifadə olunması; 

 qiymətləndirməyə və onun üsullarına müxtəlif yanaşmaların mövcudluğu şəraitində dəqiqləşdirmələrin 

vaxtaşırı aparılmaması; 

 nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi prosesində şagird fəaliyyətinin nəticələrinin obyektiv 

əsaslandırılmaması; 

 müasir qiymətləndirmə metodlarından istifadə təcrübəsinin məhdudluğu, mütəxəssislərin bu sahədə 

hazırlıq səviyyəsinin aşağı olması; 

 tədris proqramlarını hazırlayan və qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olan mütəxəssislər arasında 

qarşılıqlı əlaqənin yaradılmaması; 

 inzibati prosedurların qeyri-şəffaflığı, qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanuniliyinə zəmanətin 

verilməməsi; 

 qiymətləndirmə nəticələrinin təhlilinin aparılmaması və müvafiq hesabatların hazırlanmaması 

(Qiymətləndirmə Konsepsiyası, 2009:139). 

Qeyd etmək lazımdır ki, qiymətləndirmə standartlarının hazırlanması və tətbiqi sahəsində uğur qazanmaq 

üçün daha ciddi çalışmaq, mövcud təcrübələrin kəmiyyət və keyfiyyətini daha da artrmaq tələb olunur. 

Məktəbdaxili qiymətləndirmə məzmun standartlarının reallaşdırılmasına xidmət edir. Coğrafiya fənni 

üzrə VI-XI siniflər üzrə 120 məzmun standart (və ya alt standart) olduğu nəzərə alınarsa və onların hər biri 

üçün dörd səviyyəni qəbul edildiyi nəzərə alınarsa 480 qiymətləndirmə standartının olması qəbul edilir.  

Qiymətləndirmə standartları məktəbdaxili qiymətləndirmənin hər üç növü-diaqnostik, formativ və summativ 

qiymətləndirmənin həyata  keçirilməsinə xidmət edir. Onlar şagirdlərin mövzuya aid ilkin biliklərinin üzə 

çıxarılmasında, hər hansı mövzu və ya tədris vahidinə aid bilik və bacarıqlarının mənimsəmə səviyyəsinin 

yoxlanılmasında, yarımil və il ərzində qazandıqları bilik və bacarıqların səviyyəsinin ölçülməsində və eləcə 

də  təhsilalanların bir təhsil pilləsindən digərinə keçirilməsində tətbiq edilir.  

Qiymətləndirmə standartı dörd səviyyə üzrə təşkil edilmişdir və yuxarıdan aşağıya doğru səviyyə azalır 

(4-3-2-1). 1 və 2-ci səviyyələrə əksər şagidlər, 3 və 4-cü səviyyələrə isə uyğun olaraq istedadlı və daha 

istedadlı şagirdlər aiddir. 

Məsələn, VI sinif Cəmiyyət məzmun xətti üzrə 3.1.1. Dünya xalqlarının fərqli xüsusiyyətlərini təsvir edir- 

standartanın qiymətləndirmə standartlarını belə göstərə bilərik: 

3.1.1.Q.4. Dünya xalqlarının xüsusiyyətlərini ayrı-ayrılıqda düzgün şəkildə təsvir edir. 

3.1.1.Q.3. Dünya xalqlarının xüsusiyyətlərini müqayisəli şəkildə təsvir edir. 

3.1.1.Q.2. Dünya xalqlarının xüsusiyyətlərini  təhlil şəklində təsvir edir. 

3.1.1.Q.1. Dünya xalqlarının xüsusiyyətlərini sadə şəkildə təsvir edir. 

Yuxarıdakı standartları məktəbdaxili qiymətləndirmənin həyata keçrilməsinin tətbiqi baxımından təhlil 

edək: 

İlk olaraq diaqnostik qiymətləndirmənin əsas məqsədinin fənn üzrə ilkin səviyyənin təyin olunması 

olduğunu nəzərdən qaçırmaq olmaz. Fənn üzrə diaqnostik səviyyənin təyin olunması dedikdə şagirdin ilkin 

bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu cür qiymətləndirmə müəllimə uşaqların 

potensial imkanlarını müəyyələşdirmək və şagirdlərin potensialına uyğun təlim strategiyalarının seçilməsinə 

imkanı verir. 

Diaqnostik qiymətləndirmə zamanı istifadə ediləcək üsul və vasitələr fənnin müəllimi tərəfindən seçilir və 

bu qiymətləndirmə dərs ilinin əvvəlində həyata keçirilir. Məqsədindən aslı olaraq qiymətləndirmə davamlı və 

qısamüddətli şəkildə aparılır. 

Diaqnostik qiymətləndirilmənin aparılması üçün çalışma, şifahi yoxlama, söhbət və s. kimi üsul və 

vasitələrdən istifadə olunur. Diaqnostik qiymətləndirmə zamanı şagirdlərin ilkin biliklərinin 3.1.1.Q.1. 

Dünya xalqlarının xüsusiyyətlərini sadə şəkildə təsvir edir. Səviyyəsinə uyğun olaraq tapşırıqların tərtib 

edilməsi  məsləhətdir.  

Formativ qiymətləndirmə tədris  prosesində bələdçi rolunu oynayıb, təlim fəaliyyətinin izlənilməsi 

məqsədi güdür. Formativ qiymətləndirmə, şagird nəyi öyrənmişdir, nəyi öyrənəcəkdir, inkişafa nail olmaq 
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üçün başqa nələr edilməlidir kimi suallara cavab tapmağa yardımçı olur. Formativ qiymətləndirmə 

nümunələri şagirdlərdən aşağıdakıları tələb edir: 

1. Bir mövzunu başa düşdüklərini ifadə etmək üçün sinifdə bir konsepsiya xəritəsi çəkmək. 

2. Mövzunun əsas məqamını müəyyənləşdirən bir və ya iki cümlə söyləmək. 

3. Bir araşdırma təklif etmək. 

Formativ qiymətləndirmə zamanı şagirdlərin bilik və bacarıqlarının  necə mənimsədiyinin inkişaf etməsi 

üçün  qiymətləndirmə standartlarının 3.1.1. Q.3. Dünya xalqlarının xüsusiyyətlərini müqayisəli şəkildə təsvir 

edir. və 3.1.1. Q.2. Dünya xalqlarının xüsusiyyətlərini təhlil şəklində təsvir edir. Səviyyələrini ifadə edə 

biləcək tapşırıqların tərtib edilməsi tövsiiyyə edilir.  

Summativ qiymətləndirmənin məqsədi bir təlim vahidinin sonunda şagirdin bilik və bacarıqlarının bəzi 

standart və ya meyarla müqayisə edərək qiymətləndirməkdir. 

Bu qiymətləndirmə ilk növbədə şagirdin öyrədiklərini, eyni zamanda da növbəti akademik səviyyəyə 

keçməyə nə qədər hazır olduğunu qiymətləndirir və kiçik, böyük, yekun summativ qiymətləndirmə şəklində 

aparılır. 

Kiçik summativ qiymətləndirmə tədris vahidinin sonunda, böyük summativ qiymətləndirmə yarımillərin 

sonunda, yekun summativ qiymətləndirmə təhsil ilinin sonunda aparılır və nəticələr sinif jurnalında qeyd 

edilir. Summativ qiymətləndirmə  özündən əvvəlki qiymətləndirmə standartları ilə yanaşı əsasən  dördüncü 

səviyyəni ifadə edən 3.1.1.Q. 4. Dünya xalqlarının xüsusiyyətlərini ayrı-ayrılıqda düzgün şəkildə təsvir edir 

– səviyyəsinə uyğun tapşırıqların tərtib edilməsinin vacib olduğunu ifadə edir. 

 

Nəticə 
Ümumiyyətlə, yeni qiymətləndirmə sistemi aşağıdakıları təmin edir: 

 təhsildə müsbət dəyişikliklərin aparılması üçün mühüm vasitə rolunun yerinə yetirilməsini; 

 təhsilin keyfiyyəti üçün əsas göstərici olan “şagirdin təlim nəticələri haqqında” etibarlı məlumat 

verilməsini; 

 qiymətləndirmə vasitəsilə şagirdin bilik və bacarıqları haqqında kifayyət qədər məlumat əldə edildikdən 

sonra fənn kurikulumlarında və dərsliklərdə müvafiq dəyişikliklərin aparılmasını; 

 təhsildə olan bəzi neqativ hallara qarşı mübarizə vasitəsi funksiyasını; 

 qiymətləndirmədə yeni yanaşmalraın yaddaşa əsaslanan qiymətləndirmənin əksinə olaraq, məntiqi 

təfəkkür vərdişlərinin inkşafına xidmət etməsini (Qiymətləndirmə Konsepsiyası,2009:138). 
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CİNAYƏT QANUNUNUN DÜZGÜN 

TƏTBİQ OLUNMAMASI İLƏ BAĞLI İSTİNTAQ SƏHVLƏRİ  

 

Açar sözlər: cinayətlərin istintaqı, cinayət qanunu, obyekt, obyektiv cəhət, subyekt, subyektiv cəhət 

 

Investigative errors related to improper application of criminal law 

Summary 

Investigative errors are a fairly broad concept. These include violations of forensic during the 

investigation, violations of the law on criminal procedure, and violations of the criminal law. 

It should be noted that most of the mistakes made in the investigation of crimes are also related to the 

incorrect application of criminal law. Thus, the investigation of crimes depends on the nature of the act. The 

investigation is unique because each crime has its own characteristics. Therefore, the current issue is quite 

relevant. Improper application of criminal law will result in both judicial and criminal procedural errors in 

the conduct of that investigation. 

Key words: investigation of crimes, criminal law, object, objective aspect, subject, subjective aspect 

 

İstintaq səhvləri cinayət qanununun düzgün tətbiq edilməməsi ilə əlaqədar meydana çıxa bilər. Belə ki, 

istintaq bilavasitə cinayətlə əlaqədar olub, kriminalistik üsul və metodların tətbiq olunması yolu ilə həyata 

keçirilən cinayət-prosessual fəaliyyətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət-

Prosessual Məcəlləsinin 207.4-cü maddəsinə əsasən hadisə yerinə baxış və ekspertizanın təyin edilməsi, 

maliyyə əməliyyatları, bank hesablarının vəziyyəti və vergilərin ödənilməsi barədə məlumatlar daxil 

olmaqla, şəxsi, ailə, dövlət, kommersiya və ya peşə sirrini təşkil edən məlumatların ələ keçirilməsi istintaq 

hərəkətinin aparılması, habelə cinayət törətməkdə şübhələnildiyinə görə tutulmuş şəxsə münasibətdə həmin 

Məcəllənin 90.11.2-90.11.5-ci maddələrində müəyyən edilmiş vəzifələrin yerinə yetirməsi ilə bağlı həyata 

keçirilən prosessual hərəkətlər (tutularkən baxışa və şəxsi axtarışa məruz qalmaq, həkim müayinəsinə, əl-

barmaq izlərinin götürülməsinə, şəklinin çəkilməsinə, qan, bədən ifrazatı nümunələrinin götürülməsinə 

məruz qalmaq, müayinəyə məruz qalmaq və ekspertiza aparılmasına məruz qalmaq) istisna olmaqla cinayət 

işinin başlanmasından əvvəl digər istintaq hərəkətlərinin aparılması, habelə tutulma istisna olmaqla digər 

prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi qadağandır (2, 248). 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 209.1-ci maddəsinə əsasən həmin 

Məcəllədə nəzərdə tutulmuş səbəblər və əsaslar mövcud olduğu bütün hallarda təhqiqatçı, müstəntiq və ya 

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror dərhal cinayət işi başlamalıdır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, cinayət işinin başlanması üçün səbəb kimi törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında fiziki 

şəxs tərəfindən verilən ərizə, hüquqi şəxsin (vəzifəli şəxsin) və ya kütləvi informasiya vasitəsinin 

məlumatları, yaxud bu məlumatların təhqiqatçı, müstəntiq və ya prokuror tərəfindən bilavasitə aşkar edilməsi 

ola bilər. Cinayət işinin başlanması üçün əsas cinayətin əlamətlərinə işarə edən kifayət qədər dəlillərin 

olmasıdır. Cinayətin əlamətlərini əks etdirən əməlin törədilməsini və cinayət təqibini istisna edən halların 

olmadığını güman etməyə əsaslar mövcuddursa, öz səlahiyyətləri daxilində fəaliyyət göstərən təhqiqatçı, 

müstəntiq və ya prokuror dərhal cinayət işi başlamalıdır (2, 249,69). 

Cinayət işinin istintaqı əməlin düzgün tövsifindən və yaxud cinayət qanununun düzgün tətbiqindən o 

dərəcədə asılıdır ki, bəzən düzgün maddə ilə cinayət işinin başlanmaması onun istintaqına köklü şəkildə 

təsirini göstərir. Məsələn oğurluq və soyğunçuluq cinayət tərkibinin müqayisəsi ilə bağlı bir məqamı nümunə 

gəstərmək olar. Belə ki, Oğurluq, soyğunçuluq və quldurluğa dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhəkəməsi Plenumunun 3 mart 2005-ci il tarixli qərarının 4-cü maddəsində 

qeyd olunur ki, Özgə əmlakı qanunsuz götürülərkən, orada olmuş kənar şəxs həmin hərəkətlərin hüquqazidd 

olmasını dərk etmirsə, yaxud da həmin kənar şəxs təqsirli şəxsin qohumudursa və təqsirli şəxs bununla 

əlaqədar əmlak götürülərkən, əks təsirə məruz qalmayacağına arxayındırsa, o zaman əməl özgə əmlakının 

oğurluğu kimi tövsif edilməlidir.Əgər sadalanan kənar şəxslər özgə əmlakının talanmasının qarşısının 

alınması üçün tədbir görmüşlərsə (məsələn, hüquqazidd hərəkətlərin dayandırılmasını tələb etmişlərsə), bu 

zaman təqsirli şəxs Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 180-cı maddəsi ilə məsuliyyət 
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daşımalıdır (6). Göründüyü kimi bəzən Cinayət qanununda bu kimi məsələlər birbaşa göstərilmədiyindən 

cinayət işinin istintaqını aparan müstəntiq və ya prokuror heç şübhəsiz ki, yuxarıda adını çəkdiyimiz plenum 

qərarının müddəalarını rəhbər tutmaqla cinayət qanununun müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlayır və 

istintaq aparır. Bu zaman əməlin ilkin olaraq səhv tövsif edilməsi həmin cinayət əməlinin istintaqının da səhv 

yöndə aparılması ilə nəticələnəcəkdir. Belə ki, cinayətin istintaqı həyata keçirilərkən cinayət əməlinin 

xüsusiyyətləri mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır və buna uyğun üsul və vasitələr seçilməklə tətbiq 

edilməlidir. Cinayət qanunun düzgün tətbiq edilməməsi bilavasitə cinayət tərkibinin əlamətlərinə əsasən 

müəyyən olunur. Ona görə də cinayət qanununun düzgün tətbiq edilməməsi ilə əlaqədar olan istintintaq 

səhvlərini istər Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müdəalarına, istərsə də cinayət hüquq 

ədəbiyyatlarına əsasən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar. 

1. Cinayətin obyektinə münasibətdə səhvlər; 

2. Cinayətin obyektiv cəhətinə münasibətdə səhvlər; 

3. Cinayətin subyektinə münasibətdə səhvlər; 

4. Cinayətin subyektiv cəhətinə münasibətdə səhvlər.  

Cinayət hüquq ədəbiyyatlarına əsasən cinayətin obyekti dedikdə, cinayətlə ziyan yetirilən, yaxud mühüm 

ziyan yetirilə bilən, cinayət qanunu ilə qorunan ictimai münasibətlərdir (3, 141).Azərbaycan Respublikasının 

Cinayət Məcəlləsinin 2-ci maddəsində qorunan ictimai münasibətlərin dairəsinin müəyyən edilməsi çox 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, həmin maddəyə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsinin vəzifələri sülhü və bəşəriyyətin təhlükəsizliyini təmin etməkdən, insan və vətəndaş hüquq və 

azadlıqlarını, mülkiyyəti, iqtisadi fəaliyyəti, ictimai qaydanı və ictimai təhlükəsizliyi, ətraf mühiti, 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunu cinayətkar qəsdlərdən qorumaqdan, habelə cinayətlərin 

qarşısını almaqdan ibarətdir (1, 31). Nümunə olaraq bəzi maddələri misal göstərmək olar. Məsələn, 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 215.3-cü maddəsi və 263.2-ci maddəsi və yaxud da 348-

ci maddə və 187-ci maddə, yaxud da 341-ci maddə və 308-ci və ya 309-cu maddə və s. Təbii ki, belə 

nümaunələrin sayını çox demək olar. Qeyd etdiyimiz birinci halda 215.3-cü maddə ilə 263.2-ci maddə 

arasında fərq əsasən onların obyektindədir. Belə ki, 215.3-cü maddə adamları girov götürmə  mütəşəkkil 

dəstə tərəfindən törədildikdə və ya ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə 

səbəb olmasını özündə ehtiva edirsə, 263.2-ci maddə isə bilavasitə avtomobil, tramvay və ya digər mexaniki 

nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs tərəfindən yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitələrinin istismarı 

qaydalarının pozulması, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olmasını nəzərdə tutur. 

Göründüyü kimi hər iki maddənin dispozisiyası eyni ictimai təhlükəli nəticəni nəzərdə tutur, lakin əsas 

fərqlərdən biri onların obyektindədir, belə ki, birinci cinayətin obyekti qismində ictimai qayda və ictimai 

təhlükəsizlik sahəsində mövcud olan ictimai münasibətlər çıxış edirsə, ikinci cinayət tərkibinin obyekti 

qismində yol hərəkəti qaydaları sahəsində mövcud olan ictimai münasibətlər çıxış edir. Yaxud da 348-ci və 

187-ci maddəni qeyd etmək olar. Belə ki, hər iki norma əmlakı ehtiyatsızlıqdan məhv etmə və ya zədələmə 

ilə bağlı olsa da onların obyektinə fikir versək görərik ki, 187-ci maddənin obyekti qismində mülkiyyət 

sahəsində mövcud olan ictimai münasibətlə çıxış edir, lakin 348-ci maddənin obyekti qismində bilavasitə 

hərbi xidmət sahəsində mövcud olan ictimai münasibətlər çıxış edir. Üçüncü qeyd etdiyimiz misalda isə 341-

ci və 308-ci və ya 309-cu maddələrin obyektinə görə fərqləndirilməsindən söhbət gedir. Belə ki, 341-ci 

maddə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və ya vəzifə səlahiyyətlərini aşma adlanır, 308-ci maddə vəzifə 

səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 309-cu maddə isə vəzifə səlahiyyətlərini aşma adlanır. 308 və 309-cu 

maddənin obyekti dövlət aparatının və yerli özünüidarəetmə aparatının bütövlükdə və onların ayrı-ayrı 

həlqələrinin normal fəaliyyətidir (4, 594). 341-ci maddənin obyekti isə hərbi xidmət sahəsində mövcud olan 

ictimai münasibətlərdir. 

Cinayət hüquq ədəbiyyatına əsasən cinayətin obyektiv cəhəti dedikdə, cinayətin zahiri cəhətini 

səciyyələndirən əlamətlərin məcmusudur. Cinayət tərkibinin obyektiv cəhətinə ictimai-təhlükəli əməli, onun 

nəticəsini, ictimai təhlükəli əməllə nəticə arasındakı səbəbli əlaqəni, habelə zamanı, məkanı və cinayətin 

edilmə üsulunu, cinayətin törədildiyi şəraiti xarakterizə edən əlamətlər daxil olur (3, 154-155). Nümunə kimi 

yuxarıda da qeyd etdiyimiz oğurluq və soyğunçuluq cinayətini göstərmək olar. Belə ki, oğurluq cinayətinin 

obyektiv cəhəti onun gizli törədilməsində özünü göstərirsə, soyğunçuluq cinayəti açıq talamadır və burada 

gizlilikdən söhbət gedə bilməz.  

Cinayət hüquq ədəbiyyatlarına əsasən cinayətin subyektiv cəhəti dedikdə, cinayətin bilavasitə törədilməsi 

ilə əlaqədar şəxsin psixi fəaliyyətidir. Təqsir, motiv və məqsəd, habelə bunları müşayiət edən emosional 

vəziyyət cinayətin subyektiv cəhətini yaradan elementlərdir (3, 193). Bunlar müstəqil psixoloji hadisələrdir 

və adətən, biri digərini tərkib hissəsi kimi əhatə etmir. Əməli (hərəkət və ya hərəkətsizliyi) yalnız qəsdən və 

ya ehtiyatsızlıqdan törətmiş şəxs cinayət törətməkdə təqsirli sayılır.  Birbaşa və ya dolayı qəsdlə törədilmiş 
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əməl (hərəkət və ya hərəkətsizlik) qəsdən törədilmiş cinayət sayılır. Cinayətkarcasına özünəgüvənmə və ya 

cinayətkarcasına etinasızlıq nəticəsində törədilmiş əməl (hərəkət və ya hərəkətsizlik) ehtiyatsızlıqdan 

törədilmiş cinayət sayılır (1, 42-43). Respublikanın Cinayət Məcəlləsi təqsirin qarışıq formasını birbaşa 

nəzərdə tutmur. CM-in 24.1-ci maddəsində təqsirin qəsd və ehtiyatsızlıq formasının adı çəkilir. Buna 

müvafiq olaraq, CM-in 25 və 26-cı maddələrində qəsdin və ehtiyatsızlığın anlayışı verilir. Lakin qəsd və 

ehtiyatsızlığın sərhədində subyektin əməlinə və onun nəticəsinə psixi münasibətin elə variantları ola bilər ki, 

bunlar qəsd və ehtiyatsızlığın qanunvericilikdə nəzərdə tutulan anlayışları ilə uyuşmaya da bilər. Təqsirin 

qarışıq (mürəkkəb forması) konkret halda törədilən əmələ qəsd və əməlin nəticəsinə ehtiyatsızlıq formasında 

olan psixi münasibətdir (3, 220, 224). Cinayətin motivi ictimai-təhükəli əməli törətməyə qətiyyət yaradan, 

konkret əməldə maddiləşən dərk olunmuş maraqdır. Motivdən fərqli olaraq, məqsəd törədiləcək cinayətin 

xarici aləmdə yaradacağı arzu olunan dəyişiklik barəsində şəxsin təsəvvürüdür (3, 226). Cinayətin subyektiv 

cəhətinin ünsürlərindən birini də emosiya təşkil edir. Emosiya insanın hiss keçirmə, həyəcanlanma, iztirabla 

yaşama kimi psixi halıdır. Emosional hisslər insan fəaliyyətinə az-çox təsir göstərir. Emosiya insan 

fəaliyyətinin, eləcə də kriminal fəaliyyətin müəyyən komponentlərindən biridir (3, 229). Bəzən istintaqın 

aparılması zamanı əməlin qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilməsini düzgün müəyyən etməmək də 

müəyyən səhvlər doğurur. Belə ki, Konstitusiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsinin 142-ci maddəsinin şərh edilməsi ilə bağlı qərarında deyilir ki, Azərbaycan Respublikası 

Cinayət Məcəlləsinin 142-ci maddəsinin mənasına görə zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır, ağır zərər 

vurulmasına, habelə ölümünə səbəb olan tibb işçisi tərəfindən üzrlü səbəblər olmadan xəstəyə tibbi yardım 

göstərilməməsi təqsirin ehtiyatsızlıq formasında törədilir (5).  

Cinayət hüquq ədəbiyyatlarına əsasən, Cinayətin subyekti ictimai təhlükəli əməli törədən və buna görə 

qanunauyğun cinayət məsuliyyəti daşımaq qabiliyyəti olan şəxsdir. 

Cinayətin subyekti anlaqlı, qanunla müəyyən edilən yaş həddinə çatmış fiziki şəxslər ola bilər. 

Cinayətin subyekti cinayətin dörd tərkib ünsüründən biridir. Buna görə də cinayətin subyekti cinayət 

tərkibinə zəruri əlamət kimi daxil olur. Əməldə cinayət qanunu ilə müəyyən edilən subyekt əlaməti 

olmadıqda cinayət tərkibi mövcud olmur. Azyaşlıların və ya öz davranışlarını ölçüb-biçmək qabiliyyəti 

olmayan ruhi xəstələrin əməlləri nə qədər təhlükəli olsa da, belə əməllərlə əlaqədar «cinayət əməli», 

«cinayət» kimi anlayışlar işlədilmir, çünki onlar subyekt sayıla bilməz. Subyekt yox-dursa, deməli cinayət 

əməli də mövcud olmur. 

Cinayətin subyekti ümumi mənada cinayəti törədən şəxsdir. Daha məhdud mənada isə cinayət qanununda 

göstərilən əməli həyatda qəsdən, yaxud da ehtiyatsızlıqdan törətdiyi hallarda cinayət məsuliyyəti daşımaq 

qabiliyyəti olan şəxsdir. 

Cinayət hüququ üzrə cinayətin subyekti cinayət qanununda nəzərdə tutulan ictimai təhlükəli əməli 

qəsdən, yaxud ehtiyatsızlıqdan törədərkən qanunla müəyyən edilən yaş hədinə çatan, anlaqlı olan, ayrı-ayrı 

hallarda uyğun normalarda göstərilən bəzi xüsusi əlamətlərə malik olan fiziki şəxsdir (3, 246-247). 

Şəxsin yaşını və anlaqlılığını düzgün müəyyən etməmək cinayət qanunun tələblərinin kobud şəkildə 

pozulması ilə nəticələnir. Belə ki, yalnız törətdiyi ictimai təhlükəli əmələ (hərəkət və ya hərəkətsizliyə) və 

onun nəticələrinə görə təqsiri müəyyən olunmuş şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə və cəzalandırıla bilər. 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 32.2-ci maddəsinə görə, cinayəti bilavasitə törətmiş və ya 

başqa şəxslərlə birlikdə onun törədilməsində bilavasitə iştirak etmiş şəxs (birgə icraçılıq), eləcə də bu 

Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməyən şəxslərdən istifadə etməklə 

cinayəti törətmiş şəxs icraçı sayılır (1, 45). Şəxsin yaşı və anlaqlılığının düzgün müəyyən olunması çox 

mühümdür. Şəxsin yaşını təsdiq edən sənədlər olmazsa və onun yaşı yanlış müəyyən edilərsə, yaxud da 

anlaqlılıqla məsələ yanlış müəyyən edilərsə bu aşağıdakı formalarda özünü göstərə bilər. Məsələn, birinci 

halda əgər şəxs yaşına və anlaqlılığına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməyəndirsə, lakin faktiki onu 

cinayət məsuliyyətinə cəlb edərlərsə, o zaman burada həmin şəxsdən istifadə etmiş şəxs təhrikçi kimi tanınır, 

icraçı kimi isə həmin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməyən şəxs çıxış edir. Digər bir halda isə əgər şəxs 

cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən əlamətlərə malikdirsə, lakin o cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilə bilməyən hesab edilərsə, bu zaman onu cinayət törətməyə təhrik etmiş şəxs cinayətin icraçısı hesab 

olunacaq, digər şəxs isə cinayət məsuliyyətindən yaxa qurtarmış olacaqdır. Ona görə də yaş və anlaqlılıqla 

bağlı olan məsələ çox həssas bir məqamdır. Müvafiq cinayət işi aparılarkən həmin istintaqı həyata keçirən 

şəxs bu məsələni daima diqqətdə saxlamalıdır. Anlaqlılıqla bağlı məsələni müəyyən etməkdən ötrü isə hər 

bir halda müvafiq ekspertizanın aparılması zəruridir. Bu istintaq fəaliyyətinin sonrakı dövrünə öz müsbət 

təsirini göstərəcəkdir. 

Nəticə etibarilə cinayət qanununun düzgün tətbiq edilməsi cinayətlərin istintaqının kökünü təşkil edir və 

istintaqın sonrakı dövrü yenə də cinayət qanunun tövsifindən asılı qalır. Məsələn, əgər şəxsin barəsində 
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Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə cinayət  işi başlanılıbsa, həyata 

keçirilən istintaq-əməliyyat tədbirlərinin ana xəttini şəxsin narkotik vasitələrin istifadəçisi olub-olmadığını 

müəyyən etməkdən, yaxud da həmin narkotik vasitələrin və yaxud da psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul 

olub-olmadığını aydınlaşdırmaqdan, istifadəçi olduğu təqdirdə həmin narkotik vasitələrin əldə edilmə 

mənbəyini aydınlaşdırmaqdan ötrü cinayət işindən digər cinayət işini ayırmaq və s. kimi istintaq-əməliyyat 

tədbirlərinin keçirilməsini zəruri edir. Lakin əgər şəxsə 234.4.3-cü maddə ilə yenidən ittiham irəli sürülərsə 

bu halda istintaq-əməliyyat tədbirlərinin məzmunu da artıq dəyişmiş olacaqdır. Bu halda daha çox istintaq-

əməliyyat tədbirləri şəxsin satış məqsədinin sübut edilməsi istiqamətində həyata keçirilir. Əgər həmin 

narkotik vasitələrin satışının həyata keçirilməsi aşkar edilərsə, artıq bu zaman həmin narkotik vasitələri əldə 

etmiş şəxslərin dairəsinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçiriləcəkdir. 
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DƏRİN QAZMA PROSESİ ZAMANI BAŞ VERƏN BORU TUTULMASI PROBLEMLƏRİ 
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Pipe stick problems of deep well drilling 

Summary 

The aricle is about the pipe stick problems of  deep well drilling. Pipe stick problem is one of the drilling 

problems. There are two types of pipe stick problems exist. One of them is differential pressure pipe sticking. 

Another one of them is mechanical pipe sticking. There are a lot of reasons for pipe stick problems. 

Indigators of differential pressure sticking are increase in torque and drug forces, inability to reciprocate drill 

string and uninterrupted drilling fluid circulation. 

Key words: pipe stick, mecanical pipe stick,difference of pressure, drill pipe, drilling mud, bottomhole 

pressure, formation pressure 

 

Giriş 

Yerin dərin təbəqələrində yerləşən karbohidrogen ehtiyatlarını istismar etmək üçün istifadə olunan 

istismar quyularını əldə etmək üçün dörd mərhələ ardıcıl şəkildə yerinə yetirilməlidir.Bu mərhələlərdən 

ikincisi də qazma prosesidir.Qazma prosesi öz mürəkkəbliyi və təhlükəliliyi ilə digər mərhələlərdən fərqlənir 

və eyni zamanda qazma əməliyyatları daha çox xərc tələb edir.Qazma prosesi zamanı bir çox texniki və 

texnoloji problemlər meydana gəlir və bu probləmləri bəzən qısa zaman ərzində həll etmək olur bəzən isə 

çox böyük zaman tələb olunur.Bu kimi hallarda məslənin iqtisadi və maddi tərəfləri araşdırıldıqdan sonra 

yekun qərar qəbul edilir.Bu məqalədə haqqında araşdırma apardığımız boru tutulması problemi də qazma 

zamanı meydana çıxan problemlərdən biridir. 

Tədqiqatın obyekti: Təzyiqlər fərqi nəticəsində boru tutulması.Bu hadisə zamanı qazma kəmərinin bir 

hissəsi özlülüyü yüksək (qatı) qazma məhlulunun (palçığının) tərkibində qalır. Bu hal o vaxt baş verir ki 

boruarxası fəzadakı tazyiqlə lay təzyiqi arasında böyük  təzyiqlər fərqi yaranır. (şəkil 1) 

 
- qazma kəmərini quyu divarına sıxan qüvvədir, ∆p - boru tutulmasının qarşısını almaq üçün lazım olan 

təzyiqlər fərqi, f  sürtünmə əmsalıdır,  - qazma kəməri ilə məhlul palçığının kontakt sahəsidir. 

 
 - hermetikliyi pozulmuş zonanın uzunluğu,  - qazma borusunun xarici diametri,  - quyu 

lüləsinin diametri,  - qazma palçığının sıxlığı. 
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Şəkil 1 

 

 
Şəkil 2 

 

Aşağıda qeyd olunmuş səbəblər “Təzyiqlər fərqi nəticəsində boru tutulması” hadisəsinə səbəb ola bilər. 

 Yüksək təzyiqlər fərqi. 

 Qatı məhlul palçığı. 

 Aşağı yağlayıcılıq qabiliyyətinə malik qazma məhlulu. 

 Məhlul palçığında yerləşən qazma kəmərinin uzunluğunun həddindən artıq olması. 

 AQB forması. 

“Təzyiqlər fərqi nəticəsində boru tutulması” hadisəsinin göstəriciləri aşağıdakılardır. (Şəkil 2) 



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

194 

Fırlanma momentinin və qaldırıcı qüvvənin qiyməti artır. 

Qazma kəmərinin aşağı yuxarı hərəkəti məhdudlaşır. 

Qazma məhlulunun fasiləsiz dövranı. 

Qazma əməliyyatları zamanı boru tutulması ehtimalını azaltmaq üçün bəzi qabaqlayıcı ehtiyyat tədbirləri 

görmək mümkündür.Bu tədbirlərin tətbiq üsulları qazma məhlulunun növüündən, quyu lüləsinin 

xüsusiyyətlərindən və yapışma dərəcəsindən asılı olaraq dəyişə bilər. Bunlara aşağıdakılar daxildir. 

 Əgər layda udulma baş verirsə ən qısa zamanda bunu qarşısı alınmalıdır. 

 Qazma məhlulunun tərkibində olan bərk hissəciklər təmizlənməlidir mümkündürsə tamamilə 

təmizlənməlidir. 

 Ən aşağı təzyiqlər fərqindən istifadə olunmalıdır. 

 Əgər mümkündürsə qazma alətinin fırlanmasını fasiləsiz davam etdirmək lazımdır. 

 Qazma məhlulunun dövran sistemi elə seçilməlidir ki qazma məhlulunun verimi sabit qalmalıdır və 

qazma məhlulunun sürtünmə əmsalı aşağı olmalıdır. 

Əgər yuxarıda qeyd olunmuş qabaqlayıcı tədbirlər boru tutulmasını qarşısını ala bilmirsə bu halda biz bu 

hadisənin qarşısını almaq üçün fərqli üsullar tətbiq etməliyik.Bunlar aşağıdakılardır. 

 Qazma kəmərinin ilişmiş hissəsinin ətrafında neft vannasının (oil spotting) yaradılması. 

 Əks yuma üsulundan istifadə etmək. 

 Qazma məhlulunun hidrostatik təzyiqini azaltmaq və beləliklə həlqəvi fəzadakı təzyiqi aşağı salmaq. 

Hidrostatik təzyiqi azaltmaq üçün isə həlletmə yolu ilə məhlulun sıxlığını azaltmaq olar və yaxud Azot qazı 

ilə məhlulun sıxlığını azaltmaq olar. Digər bir usul kimi isə boru tutulması baş vermiş hissədən yuxarıya 

paker yerləşdirməklə həmin hissədəki hidrostatik təzyiqi azaltmaq olar. 

Mexaniki boru tutulması: Üç müxtəlif səbəb qazma əməliyyatları zamanı mexaniki boru tutulması 

hadisəsi ilə nəticələnə bilər. Hər səbəb üçün də problemin baş vermə ehtimalını azaltmaq üçün və yaxud həll 

etmək üçün müxtəlif metodlar vardır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz problemi yaradan üç əsas səbəb 

aşağıdakılardır. 

 Qazma məhlulunun tərkibindəki süxur qırıntıları(qazma şlamları) yaxşı təmizlənmədikdə boruarxası 

fəzanın müəyyən nöqtəsində həmin hissəciklər toplanır və nəticədə mexaniki boru tutulması hadisəsi baş 

verir.(şəkil 2) 

 Quyu lüləsinin(divarının) dayanıqsızlığı. 

 Qazma alətinin quyu lüləsində nov açaraq tutulması.( şəkil 3) 

 

 
Şəkil 2 
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Şəkil 3 

 

Boruarxası fəzada qazma şlamlarının normadan artıq toplanması: Qazma prosesi zaman quyu lüləsinin qazma 

şlamlarından lazımi dərəcədə təmizlənməməsi nəticəsində boruarxası fəzada qazma şlamları toplanır bu da öz 

növbəsində boru tuttlması problemi ilə nəticələnir. Bu tip problemlər əsasən maili istiqamətlənmiş quyuların 

qazılması zamanı quyu lüləsinin aşağı hissəsində stasionar şlam yatağının toplanması nəticəsində baş verir. Bu hal 

qazma alətini (qazma kəmərini) quyudan çixarmaq istəyərkən yaranarsa borunun tutlma ehtimalı həddindən artıq 

çoxdur. Fırlanma momentinin artması, dartı qüvəssinin artması və maye dövranının təzyiqinin (dinamiki təzyiqin) 

artması boruarxası fəzada çoxlu miqdarda qazma şlamlarının yığılmasının və mexaniki boru tutulması hadisəsinin 

göstəriciləridir. Bu kimi halların qarşısını almaq üçün və bu tip problemləri həll etmək üçün  bəzi  tədbirlər 

görmək lazımdır ki bunlara misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar. 

 Qazma prosesi zamanı yeni qazma borularını(qazma şamlarını) əlavə etməzdən əvvəl quyu lüləsini bir neçə 

dəfə yumaq lazımdır kı yarana biləcək stasionar şlam yataqları aradan qalxsın. 

 Həlqəvi fəzada burulğanlı(turbulent) axın rejimi yaratmaq lazımdır və bunun üçün lazımi hidravlik 

parametrləri , məhlulun sıxlığı və xüsusi çəkisi düzgün seçilməlidir. 

Quyu lüləsinin aşağı hissəsində yığıla biləcək hər hansı stasionar şlam yatağını tərpətmək üçün qazma alətini 

mümkün ola biləcək yüksək sürətlə fırlatmaq lazımdır. 

 

Nəticə 

Təqdim edilən məqalədə dərin qazma prosesi zamana meydana gələn boru tutulması problemləri nəzərdən 

keçirdilmişdir.Bu problemlərin yaranmasına səbəb olan amillər araşdırılmışdır və eyni zamanda bu problemlərin 

həll üsulları da araşdırılmışdır. Təzyiqlər fərqi nəticəsində və mexaniki boru tutulması halları hər biri ayrı – 

ayrılıqda araşdırılmışdır. Bu tip problemlərin baş vermə ehtimalını azalda biləcək tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir. 
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS: REVIEW OF DECISIONS (HIRO BALANI / SPAIN) 

 

Summary 

The European Court of Human Rights acknowledges the violation of Article 6 in order to provide 

unfounded reasons for court decisions. Therefore, claims that may affect the outcome of the trial must be 

answered. 

The topic is very relevant for research in modern times. Research and comparative methods were used in 

the study of the topic. The study focused on Turkish and English literature. 

Key words: Substantiation of Court Decisions, Right to Fair Trial, Right to Defense, European Court of 

Human Rights, Constitution 

 

Introduction 

As per Article 141 of the Constitution, judicial decisions must be justified. The European Court of Human 

Rights (ECHR) also accepts that the judicial decisions are unjustified or the justification is insufficient, as a 

violation of the right to a fair trial.  

The attitude of the local courts, the arguments and defenses of the parties, the defense of the Spanish 

Government against the application to the ECHR and the decision of the ECHR were emphasized. In the 

second part, the right to a reasoned decision is explained and the decision of the ECHR has been evaluated in 

this context.  

 

Examination of the ECHR's “Hiro Balani v. Spain” Judgment  

Within the scope of the 6th article titled “Fair Trial” of the European Convention on Human Rights 

(ECHR), there is also the “right to a reasoned decision”. However, it is important to determine the scope of 

this right and to reveal under which conditions the violation of this right will occur in case of failure [Akinci, 

2016: 22]. In the incident, a decision was taken on other grounds in favor of the claimant, without focusing 

on an allegation made by the court of first instance.  

Upon the appeal of this decision, this time the judgment was made against the claimant without giving 

place to this claim, which was put forward before the court of first instance but not mentioned. In this case, 

the point to be focused on within the scope of the right to reasoned decision is whether the courts are obliged 

to answer all the claims of the parties and whether the appellate authority can be obliged to respond to the 

claims not made before it. 

 

Spanish Domestic Law on the Subject 

The registration of a trademark or name in Spain gives the owner the authority to file a civil or criminal 

case against the violators in case of violation of their rights arising from the Industrial Property Regulation 

(Akinci, 2016: 100). The priority of a trademark starts from the application made to the industrial property 

register for the registration of the trademark.  

The Paris Convention on the Protection of Industrial Property dated 20.03.1883, ratified by Spain on 

13.12.1971, applies to a trade name or trademark registered in any of the contracting states, without payment 

or registration in all countries that are parties to the contract. Provides.  

Accordingly, the holder of a trademark or name within the scope of the Paris Convention may request the 

deregistration of any Spanish trademark registered after its trademark and incompatible with it (Akinci, 

2016: 29).  

According to Article 270 of the Industrial Property Regulation, the court of first instance should hold a 

hearing by taking the opinion of the Industrial Property Registry Legal Department on the subject in order to 

cancel a commercial name or trademark from the registry, and then send the prepared file to the Regional 

Court to decide on the issue.  

The objections raised when filing an appeal against Regional Court decisions must comply with the 

limited number of annulment reasons specified in Article 1707 of the Spanish Civil Jurisdiction Code.  
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Except for the appeals that are subject to purely procedural problems in accordance with Article 1715 of 

the Spanish Civil Jurisdiction Code, the Supreme Court, whose appeal has been referred to it, will not only 

annul the judgment, but will also make a new decision on the merits of the matter, taking into account all the 

claims put forward by the parties during the trial process. 

 

Defense of the Party Government  

The Spanish Government, on the other hand, stated that the applicant's claim of priority was completely 

unrelated to the subject of the proceedings before the Supreme Court and that the trademark Creations Orient had 

already been protected from counterfeit articles due to registration (Ozdek, 2015: 45).  

According to the Government, the case concerned the deregistration of a trademark on watches, and both the 

Industrial Property Register Legal Department and the Supreme Court took this view. 

Secondly, the Government stated that in another case where the deregistration of a trademark previously filed 

by the same company and acquired for Orient watches was requested from the registry, the Supreme Court had 

briefly and clearly denied the claim regarding the priority of the Creations Orient brand in an appeal filed by the 

applicant.  

Moreover, the Government stated that the Supreme Court in its decision based on the difference between the 

products manufactured for the applicant's brand and those sold under the Japanese company's trade name. 

 

Evaluation of the ECHR  

First of all, the Human Rights Commission examined the application in question and found it admissible. The 

Commission stated that the Spanish Supreme Court's silence on the priority of the applicant's trade name 

Creations Orient, in line with the applicant's allegations, raised doubts about the scope of the investigation (2, 68).  

The ECHR stated that the courts should give the judgments of Article 6 of the ECHR with reasons, but that 

this does not mean giving a detailed answer to all kinds of allegations.  

In addition, the court found that the scope of the obligation to give reasoned decisions may differ depending on 

the nature of the decision (4). Accordingly, whether a national court violates the obligation to make a reasoned 

decision can be determined in the light of case-specific circumstances such as legal conditions in the contracting 

states, traditional rules, legal perspective, differences in drafting and explanation of judgments.  

In this case, Ms. Balani objected, among other things, to the case concerning the deletion of her trademark 

“based on the priority of another brand owned by her” (Ozdek, 2015: 51). This objection was made in writing 

before the first instance court and it was put forward sufficiently clearly and precisely.  

In this case, the Supreme Court, which annuls the decision of the court of first instance and makes a new 

decision on the merits of the matter, has to examine all the issues put forward during the trial, even if they are not 

brought forward in the appeal, as long as they constitute the subject of the dispute (Ozdek, 2015: 48). 

 

Evaluation of the ECHR Decision 

The right to defense constitutes the source of the reasoned decision right. The right to defense starts when the 

individual is informed that the case has been filed and continues during the finalization of the verdict (Ozdek, 

2015: 49).  

The right to defense after the verdict includes the right to form the courts, to make the decision, to learn the 

content of the verdict and to make a reasoned decision (3).  

At this point, the right to reasoned decision ensures that the reasons for the verdict are learned. In addition, the 

fact that the judicial decision is justified is also important in terms of resorting to legal remedies (Erdoghan, 2017: 

40). First of all, the decision must be notified to the person concerned with justification and in accordance with the 

procedure.  

However, in this case, it is possible for the person concerned to apply for an effective legal remedy. The fact 

that the judicial decision is unjustified means that the legal remedies that are part of the right to defense cannot be 

used effectively. The right to reasoned decision is one of the tools to build trust in the judiciary.  

The person seeking rights before the court will only be able to understand why he did not get his right, and for 

what reason and evidence the judge made the decision only with the justification of the decision (Erdoghan, 2017: 

48).  

In fact, the justification is an indication and assurance that the jurisdiction does not give arbitrary verdicts. 

Therefore, the reasoning must satisfy the parties to the proceedings. 

As a result, leaving an unanswered claim on the merits of the case overshadows the right to a fair trial. Despite 

the fact that the Court focused on the scope of the reason expected from the national courts while reaching the 
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violation decision and determined general principles, the argument that the international court was given a very 

large supervisory power on the grounds of separate voting remains unfounded.  

In this case, the decision of violation of the “fair trial” in Article 6 of the Agreement is justified. In our country, 

article 141 of the Constitution states that “all kinds of decisions of all courts are written with justifications”.  

Therefore, it is a constitutional obligation for the final decisions, interim decisions or temporary legal 

protection decisions of the courts to be justified. It was also regulated in procedural laws such as HMK, CMK and 

IYUK that justification should be included in judicial decisions. 

According to the Council of State, “It is also clear that the justification of the decision will be related to the 

legal evaluation of the material event (Erdoghan, 2017: 46). The justification, which is one of the main elements 

of the court decisions together with the provision clause, can be defined as the justification of the judicial 

decisions of the judicial authorities in a correct, just, legal, reasonable and way that allows them to be audited 

(Erdoghan, 2017: 111).  

In order to be able to mention that the judicial decisions are grounded in a way that allows them to be 

inspected, the allegations, events and facts that are effective on the outcome of the case must be clearly revealed, 

and must be sufficient and clear enough to allow the right to appeal to be used effectively.  

In the decision of the Court examined by appeal, after the provisions of the relevant legislation were included, 

it was decided to dismiss the case on the grounds that there was no contradiction to the public interest and service 

requirements in the transaction established as a result of the examination of the information and documents in the 

file, but the legal basis of the conclusion reached by judicial review was not revealed, the decision should be 

audited in the above-mentioned sense and the exercise of the right of appeal is not clearly justified. “The Supreme 

Court likewise states that court decisions should be justified. 

In addition, the individual application remedy is regulated in the Law No. 6216 on the Establishment of the 

Constitutional Court and Judicial Procedures. According to everyone, it enshrined in the Constitution, 

fundamental rights and freedoms, European Convention on Human Rights and additionally by Turkey is a party 

that any public power of the protocols can be applied to the Constitutional Court on the alleged violation.  

In this case, since the right to a reasoned decision is one of the rights protected by the ECHR within the scope 

of the ECHR, it is also possible to make an individual application to the Constitutional Court with the claim that 

this right has been violated (Erdoghan, 2017: 123). This is expected to serve as an important oversight of the 

justification of judicial decisions. 

 

Conclusion 

The European Court of Human Rights emphasized the 6th article of the European Convention on Human 

Rights and stated that the courts should give their judgments with justifications, but that this does not mean giving 

detailed answers to all kinds of claims.   

Furthermore, the court also ruled that the scope of the obligation to make a reasoned decision may differ 

according to the nature of the decision. Accordingly, whether a national court violates the obligation to make a 

reasoned decision can be determined in the light of case-specific circumstances such as legal conditions in the 

contracting states, traditional rules, legal perspective, differences in drafting and explanation of judgments.   

The basis of the right to reasoned decision is the right to defend. As a matter of fact, resorting to legal remedies 

becomes meaningful only if the decision is justified. Again, the reasoned decision increases the confidence in the 

judiciary by ensuring the impartiality of the judge.  
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COOPERATION OF STATES AGAINST VIOLATION OF THE LEGAL REGIME BASED 

ON THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF THE HIGH SEAS 

 

Summary 

In general, the water basin - the sea, the ocean is the most important for the world. As it is known, without 

the seas, the realization of interstate relations of the oceans, especially international trade, is impossible. 

Maritime rights are invaluable not only for shipping and maritime countries, but also for all states engaged in 

international trade. Because international shipping is responsible for 90% of world trade and carries more 

than 7 billion tons of cargo every year for about 4 million miles. The seabed and ocean floor are not included 

in the concept of open sea due to their special legal status. No state can subjugate any part of the high seas to 

its sovereignty. Customary international law has long recognized the affirmative obligation of mariners to 

render assistance to persons in distress at sea to the extent they can do so without serious danger to their ship, 

crew, or passengers. This long-standing custom is codified in a number of international treaties adopted 

under the auspices of the IMO, as well as the 1958 Geneva Convention on the High Seas14 and the 1982 

UNCLOS. 

Key words: high seas, cooperation of states, violation of the legal regime, military ships, international acts, 

United Nations Convention on the Law of the Sea,  

 

Introduction 

As seen in the definition of the high sea, the high seas is the part of the world's oceans that does not fall 

under the jurisdiction of any state and is open to the use of all states. No state can subjugate any part of the 

high seas to its sovereignty. The high seas are free for both coastal states and landlocked states. The high 

seas shall be reserved for peaceful purposes. No State may validly purport to subject any part of the high seas 

to its sovereignty. The exercise of these freedoms is guaranteed by international law. At the same time, these 

freedoms may be restricted by international law in order to protect the environment and protect the legitimate 

interests of states. At the same time every state has the responsibility to take, or to cooperate with other 

States in taking, such measures for their respective nationals as may be important for the conservation of the 

living resources of the high seas. On the high seas, a ship is subject to the exclusive jurisdiction of that state. 

The state exercises its jurisdiction and control over the ship and its crew in administrative, technical and 

social matters. Criminal or administrative liability against the master of a ship or any other member of the 

crew may be imposed only by the relevant authorities of the State in which the ship sails. However, there are 

a number of exceptions to this principle. Thus, a naval or aircraft carrier of any State may detain and inspect 

a foreign vessel in the following cases (if there are sufficient grounds to suspect that such acts have been 

committed): 

a) a foreign ship is engaged in piracy; 

b) is engaged in the slave trade; 

c) engages in drug trafficking; 

d) damaged submarine telegraph cables and pipelines; 

d) transmits unauthorized radio or television programs from the high seas; 

e) violated the rules in the waters under the jurisdiction of the coastal state (persecution on "hot traces"), 

etc. 

The right of visit which Regulating with article 110 of UNCLOS signifies that a warship is allowed to 

investigate the vessel’s right to flying its flag. To accomplish this, a boat can be sent to the vessel in 

question, to examine the vessel’s documents. (5, p.34) 

A duly authorized person or persons shall be informed of a maritime accident or navigation incident in 

which each State encounters a ship sailing under its flag on the high seas and causes loss of life and serious 

injury to citizens of other States or serious damage to ships, facilities and marine environment of another 

State organizes the investigation by or with their participation. The State of the flag and the other State shall 

co-operate in the conduct of any investigation by that other State in connection with this naval accident or 

navigation incident. According to article 94 of United Nations Convention on the Law of the Sea, Every 

https://www.universitypressscholarship.com/search?f_0=keywords&q_0=high%20seas
https://www.universitypressscholarship.com/search?f_0=keywords&q_0=United%20Nations%20Convention
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State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over 

ships flying its flag. Every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure 

safety at sea with regard, inter alia, to:  

(a) the construction, equipment and seaworthiness of ships;  

(b) the manning of ships, labour conditions and the training of crews, taking into account the applicable 

international instruments;  

(c) the use of signals, the maintenance of communications and the prevention of collisions. (1, art.94) 

Art. 94 (3) obliges States to take measures ‘necessary to ensure safety at sea. Art. 94 (3) (a) - 9 (c) set out 

a non-exhaustive list (‘inter alia’) of such measures. Art. 94 (3) (a) concerns the construction, equipment and 

seaworthiness of ships. Seaworthiness is not a purely technical concept: a vessel which is not adequately 

crewed, in terms of the training and number of personnel, may not be seaworthy This introduces some 

overlap with Art. 94 (3) (b) dealing with manning of ships, labour conditions and crew training and Art. 94 

(4) (b). Finally, Art. 94 (3)(c) requires measures be taken regarding communications, the use of signals, and 

the prevention of collisions. These are not, however, generic requirements but rather, due to the operation of 

Art. 94 (5), States must, in taking these measures, conform to generally accepted international regulations. 

(2, p.711) 

Customary international law has long recognized the affirmative obligation of mariners to render 

assistance to persons in distress at sea to the extent they can do so without serious danger to their ship, crew, 

or passengers. This long-standing custom is codified in a number of international treaties adopted under the 

auspices of the IMO, as well as the 1958 Geneva Convention on the High Seas14 and the 1982 UNCLOS. 

Moreover, there is nothing in IHL that precludes neutrals from providing such assistance. On the contrary, 

Article 17(1) of Additional Protocol I specifically provides that the “civilian population and aid societies. 

Shall be permitted, even on their own initiative, to collect and care for the wounded, sick and shipwrecked, 

even in invaded or occupied areas.” Moreover, “no one shall be harmed, prosecuted, convicted or punished 

for such humanitarian acts,” which would suggest that the customary duty to render assistance remains in 

force during an armed conflict. 

UNCLOS additionally makes clear that nothing in the Convention is intended to “alter the rights and 

obligations of States Parties which arise from other agreements compatible with and which do not affect the 

enjoyment by other States Parties of their rights or the performance of their obligations under Arguably, the 

duty to search for casualties after an engagement imposed by Article 18 of GCII is consistent with the duty to 

render assistance under Article 98. (3, p.111) 

Duty of the states at the sea regulate not only with UNCLOS at the same time but also other international 

legal acts- Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969, The International Convention for the 

Safety of Life at Sea (SOLAS), International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases 

of Oil Pollution Casualties, 1969, Marpol Convention of 1973 etc. 

The freedom of the high seas, the implementation of which is guaranteed at the international level, is 

grossly violated by the state. An example of this is piracy. State experience shows that states can try to 

suppress piracy in other ways than seize and prosecute types of maritime patrols designed to 'stop and 

disrupt' pirate attacks. Combating piracy; many States have never had such laws, and many continue to do 

so. At the same time, the duty to cooperate does not require the prosecution of suspected pirates. According 

to UNCLOS, the power to prosecute pirates is mandatory. 

This existence is mainly regulated by Article 101 of the UNCLOS. According to Article 101 Piracy 

consists of any of the following acts:  

(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the 

crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed: (i) on the high seas, against 

another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft; (ii) against a ship, 

aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;  

(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts 

making it a pirate ship or aircraft;  

(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b). (1, art. 

101) 

Maritime piracy is designated by the Financial Action Task Force as one of the “serious offences for 

money laundering” 1 and this explains why it is one of the predicate offences for money laundering in many 

African countries. Piracy, and in particular in the Gulf Aden, is a threat to international trade and business. 

(6, p.2) Arrest for piracy may be carried out only by warships or military aircraft, or by other vessels or 

aircraft with the same powers, which are determined to be in public service with precise foreign markings. 
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Illegal trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances is one of the abuses committed during 

the implementation of the principle of freedom of the high seas. According to article 108 of UNCLOS:  

1. All States shall co-operate in preventing the illicit transport of narcotic drugs and psychotropic 

substances on the high seas in violation of international conventions. 

2. Any State which has reasonable grounds to believe that a ship sailing under its flag is engaged in the 

illicit trafficking of narcotic drugs or psychotropic substances may require the co-operation of other States to 

prevent such trafficking. 

Art. 108 (1) imposes a general duty upon all States to cooperate in the suppression of illicit traffic in 

drugs on the high seas, contrary to international conventions. The duty is not limited to taking action 

regarding a State’s own flag vessels, but this does not imply any enforcement powers against foreign vessels. 

No content is given to the phrase contrary to international conventions. 

 

Conclusion 

The high sea is the part of the world's oceans that does not fall under the jurisdiction of any state and is 

open to the use of all states.As can be seen from the definition, the seabed and ocean floor are not included in 

the concept of open sea due to their special legal status.No state can subjugate any part of the high seas to its 

sovereignty.The high seas are free for both coastal states and landlocked states. The doctrine that the high 

seas in time of peace are open to all nations and may not be subjected to national sovereigntywas proposed 

by the Dutch jurist Hugo Grotius as early as 1609. It did not become an accepted principle of international 

law, however, until the 19th century. Freedom of the seas was ideologically connected with other 19th-

century freedoms, particularly laissez-faire economic theory, and was vigorously pressed by the great 

maritime and commercial powers, especially Great Britain. Freedom of the high seas is now recognized to 

include freedom of navigation, fishing, the laying of submarine cables and pipelines, and overflight of 

aircraft. The exercise of the right to freedom of expression is guaranteed at the international level, but the 

right to abuse this right gives rise to liability, and states must cooperate in this regard. At the same time every 

state has the responsibility to take, or to cooperate with other States in taking, such measures for their 

respective nationals as may be important for the conservation of the living resources of the high seas. On the 

high seas, a ship is subject to the exclusive jurisdiction of that state. The state exercises its jurisdiction and 

control over the ship and its crew in administrative, technical and social matters. Criminal or administrative 

liability against the master of a ship or any other member of the crew may be imposed only by the relevant 

authorities of the State in which the ship sails. 
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PSİXİ İNKİŞAFINDA LƏNGİMƏ OLAN UŞAQLARIN PEDAQOJİ-PSİXOLOJİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ YARANMA SƏBƏBLƏRİ 

 

Açar sözlər: psixi inkişafda ləngimə, K.S.Lebedinskaya psixi inkişafın variantları,psixi inkişafda ləngimənin 

ümumi xüsusiyyətləri, PİL-olan uşaqlarda təlim-korreksiya işi,PİL-in yaranma səbəbləri 

 

Pedagogical-psychological characteristics and causes of children with deficiency in development 

Summary 

The article presents the pedagogical and psychological characteristics of children with mental retardation, 

as well as four main variants of slow mental development based on the etiological principle of KS 

Lebedinskaya in 1982. Many studies have linked the pathogenesis of slow mental development to minimal 

brain damage, meaning that the damage is less noticeable and the brain disorder is less characteristic. The 

influence of endogenous and exogenous factors on the causes of mental retardation was emphasized. 

Key words: mental retardation, KS Lebedinskaya options of mental development, general features of mental 

retardation, training and correctional work in children with PIL, the causes of PIL 

 

Ləngimiş psixi inkişaf oliqofreniyadan daha çox və tez-tez təsadüf olunur. Burada artıq dönməz 

inkişafdan qalma yox, əsasən psixi inkişafın tempinin gecikməsindən söhbət gedir. Çox vaxt bunu valideyn 

uşaq məktəbə gedərkən müəyyən edir.. Çünki məktəbə gedərkən uşaqda bilik ehtiyyatının azlığı təfəkkürün 

yetişkənsizliyi, dünyagörnüşünün məhdudluğu oyun maraqlarının üstünlüyü intellektual fəaliyyət zamanı tez 

yorulma diqqəti cəlb edir. Oliqofrenlərdən fərqli olaraq bu zaman uşaqlarda öz bilik səviyyəsində yaxşı 

qavrama olur və böyüklərin köməyi ilə əlverişli formada qərərlarında duran problemi həll edə bilirlər. Bəzi 

hallarda belə  uşaqlarda emosional sferanın ləng inkişafa infantilizm növləri parlaq olub, intellektual sferanın 

pozulması daha nəzərə çarpır. Digər hallarda isə əksinə intellektual sferanın ləng inkişafı daha çox diqqəti 

cəlb edir. 

Ləng psixi inkişafın etiologiyasında əsas rolu konstitusional amillər, xroniki-somatik xəstəliklər, pis 

tərbiyə şəraiti və əsasən sinir sisteminin üzvi çatışmazlığı tutur. Ləng psixi inkişafın təsnifatını bir çox 

tədqiqatçılar vermişlər. K.S.Lebedinskaya 1982-ci ildə etioloji prinsipə əsasən ləng psixi inkişın dörd əsas 

variantını ayırmışdır. 

1.Konstitusional mənşəli ləng psixi inkişaf. 

2.Somatogen mənşəli ləng psixi inkişaf. 

3.Psixogen mənşəli ləng psixi inkişaf. 

4.Beynin üzvi zədəsi mənşəli 

Konstitusional mənşəli ləng psixi inkişaf üçün infantil tipli bədən quruluşu, mimika və motorikanın 

uşaqlara məxsus plastikliyi səciyyəvidir. Bu uşaqların emosional sferasında daha kiçik yaşlı uşaqlara məxsus 

reaksuyalar müşahidə olunur. Emosiyalar gur və oynaq şəkildə olub davranışlarında emosional reaksiyalar 

üstünük təşkil edir.Oyun maraqları çox yüksəkdir. Bu uşaqlar sərbəst deyillər, oynamaqdan heç vaxt 

yorulmurlar, oyun zamanı yaradıcı münasibət, təzə fikirlərin olmasının müqabilində intellektual fəaliyyətdən 

tez yorulduqlarından dərsdə oynayır gəzir. İntizam qaydalarını tez pozurlar. 

Somotogen ləng psixi inkişaf zamanı emosional yetişkənsizlik uzun sürən xroniki xəstəliklərlə, məsələn 

ürək qüsuru, böyək çatışmazlığ və s. ilə əlaqədar olur. Uzun sürən yataq rejimi bu uşaqların psixi və fiziki 

yetişkənsizliyinin əsas səbəbin çevrilir. 

Psixogen mənşəli ləng psixi inkişaf pis tərbiyə şəraiti ilə əlaqədardır. Çox erkən və uzun muddət təsir 

edən psixi zədə amili uşağın sinir-psixi sferasında dəyişikliklərə səbəb olur. Nəticədə patoloji şəxsiyyətin 

formalaşması müşahidə olunur. Baxımsız uşaqlarda psixi inkişaf psixi davamsızlıq tipi kimi gedir. Yəni öz 

emosiyalarını arzularını tormozlaya bilmirlər. Borc və məsuliyyət hissi inkişaf etmir. Bəzən uşağı həddən 

artıq qoruduqda yəni himayə altında saxladıqda emosional inkişaf psixogen ləngimə özünü eqosentirik 

yönəlişlərdə, iradi hərəkət etmə qabiliyyətinin pozulmasında, əməksevərliyin yoxluğunda göstərir. 

Serebral üzvi psixi ləngimənin səbəbləri ilə eynidir. (hamiləliyin, doğuşun, patologiyası, infeksiyalar, 

sinir sistemin 1-3 yaşadək aldığı zədələr və s.) Yəni erkən ontogenezdə mərkəzi sinir sisteminin üzvi zədələri 
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nəticəsində psixi inkişafın ləngiməsi müşahidə olunur. Oliqofreniyadakı kimi inkişafın dönməzliyi və ya 

psixi yetişmənin sürətinin aşağı düşməsi əsasən zədənin genişliyindən, lokal sahədən aslıdır. İkinci növbədə 

isə bu zədənin vaxtından aslıdır. Ləng psixi inkişaf çox vaxt beyinin daha gec baş verən ekzogen zədəsi ilə 

bağlıdır. Bu zaan artıq əsas beyin sistemi formalaşdığından kobud inkişafdan qalma qorxusu yoxdur. 

İnkişafın yetişməsinin sürətinin yavaşıması əsas əlamət kimi erkən yaş dövründə müşahidə olunur. İ.F. 

Markovski xüsusi məktəbdə təhsil alan 100 aşağı sinif şagirdlərini tədqiq edərkən onlardan 32% fiziki 

inkişafın sürətinin aşağı düşməsini müşahidə etdi. 69% uşaqlarda lokomotor funksiyaların inkişafında 

ləngimə, 36% uşaqlarda özünəxidmət, gigiyena vərdişlərinin formalaşmasında uzun sürən ləngimə müşahidə 

etdi. Lakin bu ləngimələr oliqofreniyaya nisbətən daha az özünü biruzə verir. 3-4 yaşlarında keçirilmiş 

postnatal zədələr nəticəsində olan psixi inkişafın ləngiməsi ilə bağlı vərdişlərin qazanılmasında müvəqqəti 

geriləmə yəni  reqress və onların sonrakı davamsızlığı müşahidə olunur. 

Bir çox tədqiqatlar ləng psixi inkişafın pataogenezini beynin minimal zədəsi ilə əlaqqələndirir, yəni 

zədənin az nəzərə çarpması və beynin pozuntusunun xarakterik olmaması qeyd edilir. 

Ləngimiş psixi inkişaf zamanı uşaqlarda oyun maraqları təlim maraqlarından daha artıq olub, oyunları 

təkrarlanan monoton tərzdə, yaradıcı münasibət olmadan aparılır. Bu zaman təxəyyülün iştirak yoxdur. N.L. 

Belaposkkayanın tədqiqatları göstərdiki, ləng psixi inkişafda olan kiçik məktəb yaşlı uşaqlarda qaydalarla 

oynayan oyunlar bir-biri ilə  bağlı olmayan fraqmentlərdən ibarətdir. Oyunun bir qədər çətinləşməsi və ya 

mürəkkəbləşməsi onun intellektuallaşması bu fəaliyyətin tamamilə pozulmasına sıəbəb olur. Onlar bu 

qaydaları başa düşmədiklərindən oyunu davam etdirə bilmirlər. İnfantil təbiətli uşaqlar təlim fəaliyyətində 

qiymət baxımından xarakterizə edirlər. Eksperimental şəraitdə onlara məsələnin obyektiv məzmunu deyil, 

ancaq eksperimentatorun davranışı, onun reaksiyası, mimika və Jestləri, intonasiyası maraqlandırırdı. 

Məsələnin həlli prosesi əsasən uşağın qiymət haqqında olan sualları ilə kəsilirdi. Eksperimentin zamanı 

uşaqlara yalnız “4” və “5” qiymət yazıırdı. Nəticədə onlar sevinirdi, hətta aldıqları qiyməti bir vərəqə 

yazmağı xahiş edirdilər. Yaxşı qiymət xətrinə onlarr ən asan məsələləri seçir və aldıqları qiyməti 

yoldaşlarına, müəllimlərinə göstərməyi vacib hesab edirdilər. Lakin məsələnin həqiqətən düz və ya səhv həlli 

onları maraqlandırmır. 

Üzvi infantilizmin kliniki-psixoloji xüsusiyyətləri əhval-ruhəyyənin fonu  ilə sıx bağlıdır. Eyforik əhval–

ruhiyyəli uşaqlarda impulisivlik, psixomotor oyanıqlıq müşahidə olunur ki, bu da onların həyatsevərliyi, 

sadəliyi kimi qiymətləndirilir. Onlarda iradi hərəkətə və sistematik fəaliyyətə qadirlik aşağı səviyyədədir. 

Dərsdə səbrsiz olur, nizam-intizama riayət etmir, onlara irad tutduqda düzələcəklərinə söz verirlər, lakin o 

dəqiqədə sanki bunu unudurlar. Söhbət zaman bu uşaqlar açıqcaa deyirlərki, oxumaqdan xoşları gəlmir., 

oxumaq maraqsız və çətindir. 

Əhval-ruhiyəsi aşağı olan (depressiv tipli) uşaqlar üçün qorxaxlıq, cəsarətsizlik səciyyəvidir. Belə 

emosional fon müşahidə olunan serebro-astenik pozuntu onların aktivliyinin formalaşmasına, sərbəstliyinə 

mane olur. Onlar üçün oyun marağı əsas yerdə olub, məktəbə və uşaq kollektivinə çətinliklə uyğunlaşırlar.  

Mütəxəsisə mürciət etmələri əsasən düzgün nizam-intizama riayət etməmələri, pis oxumaqları ilə bağlı olur. 

Bu  uşaqlar məktəbdə pis oxumağı ağır qəbukl edib, bunu özlərinə dərd edirlər. Beləliklə əmələ gələn 

nevrotik hal onların sərbəstliyinə, aktivliyinə, şəxsiyyətlərinin inkişafına ləngimə yaradır. 

D.Adams yazırdı ki, məktəb vərdişlərinin pozulması, əsasən bu uşaqlarda görmə, eşitmə və motor 

funksiyaların inkişafdan qalması ilə bağlıdır. Xüsusi eksperimentlər göstərdiki ki, sensor informasiyanın 

qəbulu və işlənməsi prosesi dəyiişmiş olur. Məkandan baş çıxarma çətin olduğundan uşaqlarda vərdişlərin 

formalaşması ləngiiyir. Hafizə və onun müxtəlif   növlərində çatışmazlıqlar müşahidə olunur. Yazıda və ou 

vərdişlərinn formalaşması ləngiyir. Hafizə və onun müxtəlif növlərində çatışmazlıqlar müşahidə olunur.  

Yazıda və oxu vərdişlərinin formalaşmasında olan çatışmazlıqlar ələffüzlə sözü tam mənimsməməklə 

səslərin təhlili ilə bağlıdır. Onlarda hərəkətlərin nitqlə tənzimlənməsi qənaətbəxş deyil, dərketmə fəaliyyəti 

aşağıdır. Oxu və yazı vərdişlərinə çətin yiyələnməni analizator sistemlərin kordinasiyasınıın inkişafdan 

qalması ilə bağlayırdılar. Əyani-əməli təfəkkürü yaxşı qaldığı halda sözlü məntiqi təfəkkürün inkişafdan 

qalması müşahidə olunur. 

Psixoloq və defektoloq uşağın bazal hissəddə olan psixi funksiyasının çatışmazlığınnı bilməklə uşaöın 

məktəb vərdşlərini nəyə görə çətin qavradığını açıqlaya bilir. Korreksiya işinin istiqamətini və 

mümkünlüyünü həmçinin inkişaf proqnozunu vermək üçün neyropsixoloji tədqiqat metodları əvzedilməzdir. 

Bu metodlarla tədqiqat göstərmişdir ki 70% hallarda ayrı ayrı beyin funnksiyalarının pozulması aşkar 

edilmişdir. Görmə qnozisində, eşitmədə, nitq hafizəsində, fonematik eşitmədə məkan təsəvvürlərinin 

pozulması aşkar edilmişdir. 

PIL- uşaqların bütün növlərində aşağda salanan ümumi xüsusiyyətləri görə bilərik: 

-Yüksək zəiflik nəticəssində iş qabiliyyəti aşağı olur 

file:///C:/eksperimental


ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

204 

-iradə və emosional kallıq müşahidə edilir 

-Ümumi məlumat və təsəvvürlər ehtiyatı az olur 

-Oyun fıaliyyəti natamam formalaşır 

-Təfəkkür söz-məntiqi əməliyyatlarında çətinliklər meydana çıxır. əyani-hərəkət məsələlərin həlli zamanı 

isə əqli fəaliyyətin keyfiyyəti artır 

-Hafizənin bütün növlərində inkişafsızlıq müşahidə olunur. Tipik uşaqdan fərqli olaraq onlar sensor 

məlumatı qəbul edib qavramaq üçün bir neçə dəfə artıq vaxt tələb olunur. 

-Özünə nəzarət səviyyəsi aşağı olur 

-Məktəb fəaliyyəti zamanı bir sıra çətinliklı üzləşilər. 

Bu sadalanan xüsusiyyətlə onları tipik həmyaşıdlarından fərqləndirir. Məktəb zamanı uşaqlar adətən 

həmyaşıdlarından geri düşün bu da onların psixi inkişafına öz mənfi təsirini göstərir. 

Qeyd edək ki, Ə.C.G.Q uşaqlardan fərqli olaraq PİL-olan uşaqların öyrənmə qabiliyyətidaha yüksəkdir, 

müəllim və böyüklərin köməyindən asanlıqla istifadə edir. Onlara göstərilən hərəkət növünü analoji 

tapşırıqlarda istifadə edə, və ya anoloji vəziyyətdə adekvat olaraq davranış stereotipini seçə bilir. 

Oxu, yazı, hesabın mənimsənilməsi zamanı PİL-olan uşaqlarda ə.c.g.q uşaqlarda olduğu kimi, səhvlər 

aşkar edilir, lakin keyfiyyətcə onlardan fərqlənir. Məs: PİL olan uşaqlar zəif oxu texnikasına baxmayaraq, 

oxuduqlarını başadüşməyə çalışırlar, lazım gələrsə, mətni yenidən oxuyurlar (müəllim göstərişi olmadan). 

Ə.c.g.q uşaqlar isə oxuduqlarını başadüşə bilmirlər. 

PİL-uşaqların nitqi gündəlik fəaliyyət üçün kafidir. Onların nitqində tələffüz, leksik və qramatik tərəfdən 

kobud pozulmalar olmur. Lakin artikulyasıya aparatının az hərəkətliliyi ilə əlaqədar nitqləri, ümumiyyətlə 

kifayət qədər aydın olmur. 

Məktəbə qəbul olunan pedaqoji-psixolji xüsusiyyətlər aşkar olunur;- məktəb təliminə hazır olmaması, 

onlara lazım olan bilik, vərdiş və bacarıqlar ehtiyatı çox kasıbdır, onlar sərbəst fəaliyyətdə çətinlik çəkirlər. 

PİL-uşaqlar daha tez yorulur, fikri fəaliyyətdə özünəməxsusluq və ləngimə müşahidə edilir. Bu uşaqlarda 

hafizə çatışmazlığı hiss olunur. Məktəb dövrünə çatmalarına baxmayaraq, məktəbəqədər dövrdə qalırlar, 

oyun aparıcı fəaliyyət növüdür onlar üçün, təlimə motivasiyası demək olarki yoz səviyyəsindədir. 

PİL-olan uşaqlarda təlim-korreksiya işi çox həcmli, müxtəlif növlü və rəngarəngdir. Bu uşun əsas prinsip 

və qaydaları aşağdakılardır; 

- Hər uşağa fərdi yanaşmaq lazımdır; 

- Müxtəlif vasitələrdən istifadə edib, uşaqların tez yorulmasının qarşısını almaq vacibdir. (fəaliyyət 

növlərini tez-tez dəyişmək, rəngarəng didaktik və əyani vasitələrindən istifadə etmək.) 

- Uşaqların idrak fəaliyyətlərini fəallaşdıran, nitiqini inkişaf etdirən metodlardan təlim prosesində 

maksimal istifadə etmək lazımdır 

- Korreksiya tədbirlər sistemində hansısa materialın mənimsənilməsindən əvvəl mütəq hazırlıq 

dərslərinin keçirilməsi vacibdir 

- Dərslərdə dərsdənkənar vaxtı uşaqların bütün fəaliyyət növlərinin korreksiyasına daimi diqqət yetirmək 

laımdır. 

- Müəllim uşaqlarla iş zamanı xüsusi pedaqoji takt nümayiş etməlidir. 

 

Psixi inkişafında ləngimənin səbəbləri 

1.Endogen  

2.Ekzogen   

Endogen amillər dedikdə daxili səbəblərdən qaynaqlanan amillər nəzərdə tutulur. Buna hamiləliyin 

ümumi toksikozu, ananın qidalanmasının pozulması, nevropatiya, keçirdiyi infeksiyalar daxildir. Hamiləlik 

dövründə ana rubella, sitomegalovirus, toxoplasmosis, herpes simplex və Epstein-Barr virus infeksiyaları 

psixi inkişafında ləngimə ilə sıx əlaqəlidir. Doğuşdan gələn məxmərək, az doğuş, meningoensefalit, 

mikrosefaliya, psixi inkişafında ləngimə, ürək-damar və göz anomaliyaları kimi bir çox narahatlığa səbəb 

olur. Nevroloji cəhətdən normal olan, lakin onurğa beyni mayesində məxmərək virusu olan uşaqlar on yaşına 

qədər zehni və davranış problemləri göstərə bilər. Ekzogen amillər dedikdə isə xarici səbəblərdən 

qaynaqlanan amillər nəzərdə tutulur. Buna doğuş zamanı baş-beynin travması, oksigen çatışmamazlığı, 

uşağın erkən yaş dövrlərində keçirdiyi xəstəliklər aiddir. 

Qızılca, göy öskürək, və vərəm kimi menenjit və ensefalit doğuşdan sonra əqli geriliyin əsas 

səbəbləridir. Nadir olsa da, yüksək səviyyədə qurğuşun qəbul etmək psixi inkişafında ləngimənə səbəb olur. 

Körpənin və ya uşağın metabolik, qaraciyər, qan dövranı, böyrək, hematoloji və otoimmün sistemləri ilə 

əlaqəli bir çox tibbi vəziyyət sinir ziyanına səbəb ola bilər. Şiddətli qidalanma çatışmazlığı, boğulma və 
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epileptik status, anoksiya halları, ağır baş travması və hipotiroidizm də psixi inkişafında ləngimənə səbəb 

olan amillərdir. Zəif psixi inkişafında ləngiməndən aşağı sosial-iqtisadi səviyyə cavabdeh ola bilər. 
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QLOBALLAŞAN DÜNYADA TURİZM SEKTORU 

RABİTƏ TEXNOLOGİYALARI VƏ RƏQABƏTQABİLİYYƏTİ 

 

Açar sözlər: Turizm, İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları, Rəqabətlilik, Qloballaşma, Texnoloji 

İnkişaf 

 

In the globalized world tourism sector communication technologies and competitiveness 

Summary 

The new economic structure in the world has dragged all sectors into a different formation. This 

formation is a process called globalization, which transforms comparative advantages into competitive 

advantages in all domestic and foreign markets. It is unlikely that the "Tourism Sector", which is considered 

one of the most important areas of today and the future, will not be affected by these events.  

This study seeks to analyze the changing market structure in the tourism sector with globalization and 

technological developments, and an assessment of the sector's competitiveness and how they can be brought 

into the country's economy. 

Key words: Tourism, Information and Communication Technologies, Competitiveness, Globalization, Technological 

Development 

 

Giriş 

XXI əsrin ötən əsrlərdən daha çox texnoloji və iqtisadi dəyişikliklərə məruz qalacağı məlum məsələdir. 

Bu dəyişiklik və inkişafın nə olacağı, bu yeni quruluşun hansı sektorlara təsir edəcəyi davamlı müzakirə 

mövzusudur. Bu qeyri-müəyyənliklər həm sektor, həm də milli iqtisadiyyat bazasında rəqabət qazanmaq 

üçün böyük bir maneədir. Nəticə etibarı ilə bu yeni quruluş gələcəyə baxış və missiyanı müəyyənləşdirməyi 

və onlara uyğun siyasət irəli sürməyi və həyata keçirməyi çətinləşdirir. 

İqtisadiyyatı təşkil edən hər bir sektorun özünəməxsus xüsusiyyətləri olduğunu nəzərə alsaq, hər bir 

sektor üçün belə bir perspektiv inkişaf etdirməkdə çətinliklərin olacağı daha aydın gözə çarpacaqdır.  

Turizm sektorunun bir çox sektorla sıx əməkdaşlığı, müasir texnologiyalardan asılılığı, müştəri yönümlü 

olması və bəlkə də ən əsası əmək tələb edən olmasına baxmayaraq məhsulu müştəriyə çatdırmaq imkanı 

texnoloji inkişafı tələb edən başlıca səbəblərdəndir (6, 34 s.). 

Bu çərçivədə böyüyən və dəyişən turizm bazarından istənilən payı əldə etmək və milli və beynəlxalq 

bazarlarda rəqabət üstünlüyünü davam etdirmək üçün müqayisəli üstünlükləri rəqabət üstünlüklərinə 

çevirmək vacibdir. Bu işdə turizm sektorunda düzgün rəqabət strategiyasını müəyyənləşdirmək üçün düzgün 

rəqabətqabiliyyət göstəricilərinə ehtiyac olduğu vurğulanır. 

Turizm sektorunda rəqibət strategiyası və rəqabətlilik 

Rəqabət gücü konsepsiyası nisbi və olduqca dinamik bir anlayışdır. Bundan əlavə, bütün bu çətinliklərə 

və keçmişdən bu günə qədər keçdiyi böyük təkamülə baxmayaraq, daima qiymətləndirilən və daim 

gündəmdə olan bir mövzudur.  

Ölkələrin bir-birinə qarşı rəqabət üstünlüyü qazanmasının və iqtisadi inkişaf prosesində necə ön plana 

çıxmasının rolu bu vəziyyətin formalaşmasında maraq doğuran bir məsələ olaraq qamaqdadır. Bəzi 

şirkətlərin və ölkələrin beynəlxalq bazarlarda daim bazar payının çox hissəsini əldə etməsini izah etməkdə 

bütün digər iqtisadi amillərin qeyri-kafiliyi rəqabət qabiliyyətinin artmasına səbəb olur (6, s.37).  

Rəqabətlilik yanaşmaları rəqabət qabiliyyətinin fərqli ölçülərini nəzərə alarkən, rəqabət qabiliyyətinin 

mənbələrinin ənənəvi yanaşmalardan müasir yanaşmalara dəyişdiyi görülür. Rəqabət qabiliyyətinin 

davamlılığı baxımından yalnız aşağı qiymətlərlə iqtisadi qazanclara yönəlmiş yanaşmaların adekvatlığı 

müzakirə olunur. 

Ənənəvi amillərin turizm sektorundakı turistik bölgələrin rəqabət gücünü izah etmək üçün yetərli 

olmadığını söyləmək mümkündür (6, s.38). Bu sektorda rəqabət gücü və rəqabət üstünlüyü əldə edilərkən 

turizm bölgəsinin keyfiyyət xüsusiyyətləri və kəmiyyət xüsusiyyətləri birlikdə qiymətləndirilməlidir.  

Turistik bölgənin hər cəhətdən cəlbediciliyini artıran ekoloji, təbii və mədəni xüsusiyyətlərə əlavə olaraq 

göstərilən xidmətin keyfiyyətini və unikallığını müəyyənləşdirmək də mümkündür. Kəmiyyət 
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xüsusiyyətlərindən danışanda qiymət və məzənnə üstünlükləri ağla gələn ilk amillərdir. Son illərdə rəqabət 

üstünlüklərinin yaranmasında keyfiyyət amillərinin daha çox rol oynadığı və bu amillərin kəmiyyət 

amillərinə nisbətən daha sürətlə dəyişdiyi müşahidə olunur (4, 55 s.). 

Rəqabətin ölçülməsi, anlaşılması və tərifi ilə bağlı fərqli və innovativ fikirlər olmasına baxmayaraq, 

hamısının ortaq nöqtəsi rəqabətin çox yönlü bir anlayış olmasıdır. Bu səbəbdən digər sektorlarda rəqabət 

qabiliyyətini artırmaq üçün hansısa bir rəqabət strategiyası müəyyənləşdirilməli və həyata keçirilməli, həm 

də turizm sektorunda bu prosedurların həyata keçirilməsi lazımdır (4, s.39). Ümumdünya iqtisadiyyatında, 

xüsusən inkişaf etmiş ölkələrdə xidmət sektorunun ÜDM-də payı maksimum dərəcədə artsa da, bu məsələyə 

daha çox diqqət çəkmək müsbət nəticələr verəcəkdir. 

Ümumiyyətlə bütün sektorlar üçün istifadə edilə bilən bu rəqabət strategiyalarının bir çox sektorla üfüqi 

və şaquli əlaqələri olan turizm sektoruna da tətbiq edilə biləcəyini söyləmək məqsədəuyğundur.  

Bununla birlikdə, sektorun digər sektorlarla üfüqi və şaquli qarşılıqlı əlaqəsinin intensivliyi, istifadə 

ediləcək strategiyaların mahiyyətini dəyişdirmədən məzmunu baxımından bəzi tənzimləmələrlə 

strategiyaların turizmə uyğunlaşdırılmasını zəruri edir (3,56 s.). Bütün sektorlara və dolayısıyla turizm 

sektoruna tətbiq edilə bilən rəqabət strategiyalarından biri maliyyə imkanlarını mümkün qədər minimuma 

endirməklə bazara hakim olmağa əsaslanır.  

Maliyyə imkanlarının azaldılması şirkət daxilində həyata keçiriləcək təşkilati tənzimləmələr və turistik 

malların və xidmətlərin istehsalında istifadə olunan metod və üsulların yenilənməsi ilə mümkün ola bilər. 

Bu, əslində həm proses yeniliyinin, həm də təşkilati yeniliyin reallaşdırılması ilə izah edilə bilən bir 

vəziyyətdir. 

İkinci bir rəqabət strategiyası olaraq məhsul və bazarda fərq yaradaraq rəqabət üstünlüyü qazanmağa 

çalışmaq olar. Bu strategiyada dəyişən turizm tələbini izləyərək yeni turistik məhsullar və xidmətlər irəli 

sürülür və yeni marketinq metodları ilə bazara çıxarılır. Burada da texnologiya həqiqətən vacibdir.  

Yeni və ya fərqli bir turistik məhsul və ya xidmətin inkişafı və bu məhsulların və ya xidmətlərin yeni və 

ya fərqli marketinq üsulları ilə təmin edilməsi sual altındadır. Bu strategiya mahiyyət etibarilə məhsul / 

xidmət yeniliyi ilə marketinq yeniliyinin birləşməsidir. Üçüncü bir rəqabət strategiyası olaraq, müəyyən bir 

bazarı hədəf alaraq, bu bazar üçün təşəbbüslər göstərərək və rəqabət üstünlüyünə sahib olmağı nümunə 

göstərmək olar.  

Hansı ölkələrin rəqabət üstünlüyü qazanmaq üçün turizm sektorunda rəqabət strategiyasından istifadə 

etməsindən asılı olmayaraq, əslində hamısı yenilikçi fəaliyyətə əhəmiyyət verməlidir.  

 

Nəticə 

Turizm sektorunda rəqabət üstünlüyü qazanmaq və bu vəziyyəti davam etdirmək üçün nələrin edilməsi 

lazım olduğu bir çox tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmışdır. Bununla birlikdə, bir daha vurğulamaq faydalı 

olardı ki, turizm məhsulunun fərqləndirilməsinin uyğun və düzgün bir siyasətlə dəstəklənməsi vacibdir.  

Turistik məhsulların fərqləndirilməsində, uyğun siyasətlərin formalaşdırılmasında həm milli, həm də 

beynəlxalq turizm tələbi profilində baş verə biləcək dəyişikliklərin nəzərə alınması davamlı üstün rəqabət 

gücü üçün çox vacibdir. Zamanla baş verəcəyini gözlədiyimiz turizm tələbindəki bəzi meylləri aşağıdakı 

kimi sadalamaq mümkün ola bilər (3, 67 s.): 

 İnkişaf etmiş ölkələrin turizm potensialının yüksək ehtimalı ilə yanaşı, bu ölkələrdə əhalinin artım 

tempinin azalması; 

 Əhalinin artım sürətinin azalması; 

 Yaşayış səviyyəsindəki artım və uzun tətil dövrlərinə paralel olaraq turist gözləntilərinin artması; 

 Nəqliyyat sektorundakı inkişaflarla birlikdə artan qısa müddətli turistik fəaliyyətlər; 

 Təhsil səviyyəsindəki artımla paralel olaraq artması gözlənilən Mədəniyyət Turizminə olan tələb; 

 Ətraf mühitin deqradasiyasına həssaslığın artması ilə artacaq Eko-Turizmə olan tələb; 

 Ticarət qloballaşması ilə birlikdə artacağı düşünülən Konqres Turizminə tələb; 

 Artması düşünülən və kütləvi turizmin artması ilə gündəmə gələn Paket Turları və Səyahət 

Agentliklərinə tələb; 

 Ani səyahət nəticəsində yaranacaq elektron turizm rezervasyonları, planlanmış səyahətlər; 

 Marketinq yanaşmasında ortaya çıxan marka asılılığı. 

Nəticədə etibarı ilə turizm sektorunda artan rəqabət qabiliyyətini hansı amillərin təşkil etdiyini bilmək, bu 

sektorda rəqabət qabiliyyətinin artırılması və davamlı uğur qazanmağın təməl tələbidir. Bu amilləri bilməklə 

kifayətlənməmək və hər bir faktorun uyğun bir turizm strategiyası ilə doldurulması məlum məsələdir.  

Uzunmüddətli perspektivdə mövcud mənbələrdən səmərəli istifadə edə bilən şirkətlər və iqtisadiyyatın 

yaxın illərdə rəqabət üstünlüyünə sahib olacağını və onu davamlı hala gətirəcəyini söyləmək olar. Turizm 
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sektorunda mənbələrdən istifadənin səmərəliliyinin təmin edilməsi ən azı digər sektorlarda olduğu kimi 

vacibdir (6, s.29). Bu mövzuda; şirkət-sektor-dövlət üçbucağının müstəqil deyil, bir-biri ilə iş birliyində 

çalışması, həyata keçiriləcək strategiya və siyasətləri ortaya qoyması və bu sektorun rəqabət üstünlüyünü 

davamlı etməsi vacibdir. Turizmdə strategiya müəyyənləşdirilərkən qısa bir müddət üçün deyil, əksər Aralıq 

dənizi ölkələrində olduğu kimi ən az 3-5 il müddətində təyin olunmalıdır.  

Tanıtımın turizm sektoru üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, təşviq üçün ayrılacaq büdcə yaxşı 

hesablanmalıdır. Bundan əlavə, sektora rəhbərlik edən daxili və xarici turizm müəssisələrinin bütün 

təcrübələrini yaxından izləmək də çox vacibdir. Çünki bu sektor heç bir ölkənin iqtisadiyyatı üçün qurban 

verilə biləcək bir sahə deyil. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA AVROPA İTTİFAQI 

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ TURİZMİN İNKİŞAFI 

 

Açar sözlər: Avropa Birliyi, Azərbaycan, turizm, əməkdaşlıq, inkişaf, layihə 

 

Cooperation and development of tourism within The European union in the Republic of Azerbaijan 

Summary 

The aim of the study is to study the development of cooperation and tourism in the Republic of 

Azerbaijan within the framework of the European Union. There is a lot of work to be done in tourism 

management to adapt to the European Union. In particular, there are problems that need to be addressed on a 

sectoral basis.  Nowadays, our country prefers more bilateral relations in relations with the European Union 

in accordance with its external priorities. In addition to participating in regional EU projects, Azerbaijan, a 

leading country in terms of its share in the overall economic development of the South Caucasus, is trying to 

take a certain position in the EU's external relations. Thus, the Azerbaijani state creates new formats of 

bilateral relations with the European Union, demonstrating the Union's desire to integrate into the common 

European economic, political and security space, developing all the institutions necessary to get closer to it. 

Key words: European Union, Azerbaijan, tourim, cooperation, development, project. 

 

Giriş 

Müasir dövrümüzdə dövlətlərarası həm regional həm də beynəlxalq səviyyədə bir çox sahələrdə 

əməkdaşlıq əlaqələri qurulur və inkişaf etdirilir. Regional səviyyədə iqtisadi əməkdaşlıq əsasən qonşu 

dövlətlər və regional təşkilatlar çərçivəsində qurulan əlaqələri xarakterizə edir. Beynəlxalq səviyyədə iqtisadi 

əməkdaşlıq isə dünyanın müxtəlif ölkələri ilə həm ikitərəfli həm də beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə qurulan 

əlaqələrin məcmusudur. Regional və beynəlxalq səviyyədə iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması üçün 

ən əlverişli məkan iqtisadi təşkilatlardır. Hal-hazırda beynəlxalq səviyyədə bir çox iqtisadi təşkilatlar 

mövcuddur. Bu təşkilatların əsas məqsədi üzv dövlətlər arasında səmərəli və effektiv iqtisadi əlaqələrin 

qurulmasına nail olmaqdır. Xarici iqtisadi əlaqələrin qurulmasında Avropa Birliyinin (Avropa İttifaqı) də 

rolu böyükdür. Son illər Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığının prioritet istiqamətlərinin 

araşdırılması və təhlil edilməsi aktual mövzulardan biri olmuşdur. Xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq 

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının çoxşahəli inkişafının təmin etmək üçün böyük üstünlüklər verir. Məhz 

buna görə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşması şəraitində xarici ölkələrlə qarşılıqlı iqtisadi 

əlaqələr və bu əlaqələrin inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət 

doktrinasında da mühüm istiqamətlərdən birini müstəqillik əldə etdiyi ilk illərdən bu günə kimi Avropa 

ittifaqı ilə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq təşkil edir.  Bildiyimiz kimi Avropa Birliyi müxtəlif 

mədəniyyətlərin birliyidir. Və bu gün turizmin sosial, iqtisadi, mədəni və siyasi təsirləri, xüsusən beynəlxalq 

iqtisadi və siyasi münasibətlərdəki rolu getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir.   

Beynəlxalq turizm hərəkatlarına qoşulan və ən çox turist cəlb edən ölkələr Avropa ölkələridir. 

Günümüzdə də Avropa Birliyi ölkələri dünya turizmini istiqamətləndirən, onun inkişafında mühüm 

əhəmiyyət kəsb eliyən rola malikdir. Avropa ittifaqının fəaliyyətinin beynəlxalq aləmdə gedən proseslərə, 

dünya iqtisadiyyatına və siyasətinə böyük təsiri vardır. Azərbaycanın fəal və uğurlu xarici siyasəti eləcə də 

strateji mövqeyidə Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin ölkəmizlə siyasi və iqtisadi münasibətləri inkişaf 

etdirməsində mühüm faktor rolunu oynayır. Turizm bütün sektorlara təsir edə biləcək bir fəaliyyət sahəsi 

olduğundan bu sahədə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq digər sahələrində inkişafına təkan verir. Ölkəmiz 

Avropa İttifaqının  bir çok əməkdaşlıq prorqramlarında yaxından iştirak edir. 

Onuda qeyd etmək vacibdir ki, Avropa İttifaqının hüquqi cəhətdən turizmlə bağlı olan və bu sahədə 

fəaliyyətini tənzimləyən kollektiv siyasəti yoxdur. Bununla əlaqədar ittifaqın üzvü olan hər bir dövlət ayrıca 

turizm siyasəti aparır.  

1990-cı illərdən başlayaraq Avropa İttifaqında turizmə bir sektor kimi yanaşmağa başladılar. Və bu 

istiqamətdə Avropa Birliyi turizm üçün bir çox qərarlar qəbul etmiş, bu qərarların həyata keçirilməsi üçün 
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zəruri olan müəssisə və təşkilatların üzərinə vəzifələr qoymuşdur. Avropa Birliyindən fərqli olaraq, 

Azərbaycanda isə turizmlə bağlı fəaliyyətə 2000-ci illərdən sonra ciddi şəkildə başlanıldı. 

1991-ci ildən Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra Avropa İttifaqı ölkə 

iqtisadiyyatına yardım göstərən əsas donorlardan biri olmuşdur. Ümumiyyətlə Avropa ilə əməkdaşlığı 

genişləndirmək baxımından ölkəmizin çox böyük potensialı vardır. Halbuki, Dağlıq Qarabağ problemi bu 

potensialın reallaşmasını nisbətən ləngidirdi. Ölkəmiz hazırda bu təşkilatın bir çox əməkdaşlıq 

proqramlarında fəal iştirak edir. Azərbaycan Avropa Birliyinin vacib tərəfdaşı hesab olunur. Azərbaycanın 

xarici siyasətinin prioritetlərindən biri də Aİ ilə münasibətləri qarşılıqlı hörmət və maraq prinsipləri əsasında 

inkişaf etdirməkdir.  

1996-cı il 22 aprel tarixində Lüksemburq şəhərində imzalanmış və 1 iyul 1999-cu il tarixində qüvvəyə 

minmiş Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi (TƏS) tərəflər arasında yüksək səviyyəli əməkdaşlığın 

formalaşmasını təsdiqləyir. Bu saziş hərbi sahə istisna edilməklə bütün digər sahələrdə əməkdaşlığın əsasını 

təşkil edir. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında rəsmi turizm əlaqələrinin əsası məhz bu sazişlə 

qoyulmuşdur. Bu sazişin nəticəsi olaraq Azərbaycan 2000-ci ildən Avropa İttifaqında öz daimi 

nümayəndəliyini açmış, Avropa Qonşuluq siyasətində və Şərq tərəfdaşlığı əməkdaşlığında  yaxından iştirak 

etmişdir (1). 

Bundan başqa Avropa İttifaqı ilə turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində mühüm rol 

oynayan sazişlərdən biridə 1 sentyabr 2014-cü ildə qüvvəyə minən  Azərbaycan Respublikası və Avropa 

İttifaqı arasında vizaların rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” sazişdir. Bununla da Avropa 

Birliyi və Azərbaycan arasında yeni iqtisadi-hüquqi-siyasi bir tarixi mərhələnin başlanması üçün yeni əsaslar 

qoyulmuş oldu. Saziş 14 maddədən ibarətdir. Sazişin məqsədi Avropa İttifaqına üzv ölkələrinin və 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına hər 180 gün ərzində 90 gündən artıq olmayan müddətə nəzərdə 

tutulmuş qalma üçün vizaların rəsmiləşdirilməsini qarşılılıq prinsipi əsasında sadələşdirməkdir. Danimarka 

Krallığı, İrlandiya Respublikası və Büyük Britaniya vətəndaşlarına münasibətdə bu saziş tətbiq olunmur. 

Avropa İttifaqı çərçivəsində turizm sahəsində həyata keçirilən Tvinniq layihəsi də bu istiqamətdə mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən uğurlu addımlardan biridir. 2013-2014-cü illərdə həyata keçirilən bu layihənin 

nəticəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin turizm şöbəsinin strukturunda bir sıra dəyişikliklər baş verdi. 

Bu layihədə irəli sürülən bir çox təkliflər Strateji Yol Xəritəsi ilə uyğunlaşdırıldı. Strateji yol Xəritəsi 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş və turizm 

sektorunda qarşıya qoyulan məqsədlər, hədəflərimiz qeyd olunmuşdur. Turist axınlarının artırılması, 

qarşılıqlı uçuşların həyata keçirilməsi viza məsələləri bu layihənin əsas istiqamətlərindən idi. Tvinniq 

layihəsi turizmin inkişafının yeni yollarının öyrənilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Biznesdə 

və İdarəetmədə müasir təcrübənin tətbiqi üçün tvininq layihələrinin olduqca mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Demək olar ki, Azərbaycan Şərq tərəfdaşlığına daxil olan ölkələr arasında tvininq alətindən ən çox istifadə 

edən ölkədir. Azərbaycan 2004-cü ildə “Avropa Qonşuluq Siyasətinə” də qoşulub. Və bu siyasətin də əsas 

məqsədi Cənubi Qafqaz dövlətlərinin Avropa dəyərlərinə iqtisadi və siyasi cəhətdən yaxınlaşmasını 

sürətləndirməkdən ibarət idi.  2008-ci ildə isə bu iqtisadi və siyasi əməkdaşlığı daha da genişləndirmək və 

inkişaf etdirmək üçün “Şərq Tərəfdaşlığı” proqramına qoşulmuşdur. Avropa Qonşuluq Siyasəti Azərbaycan 

üçün aşağıdakı imkanlar yaradır: 

 - siyasi, iqtisadi-inzibati islahatların rasional həyata keçirilməsinə və ortaq dəyərlərə dair konkret 

irəliləyişə cavab olaraq AB daxili bazarında müəyyən bir pay əldə etmək imkanı; 

 - eyni vaxtda vətəndaşların, malların, xidmətlərin və kapitalın sərbəst dövriyyəsini təmin etmək üçün 

inteqrasiya və liberallaşma prosesləri. 

 - AB ölkələri ilə daha rasional siyasi dialoq və əməkdaşlıq, güzəştli ticarət əlaqələri və açıq bazar, 

narkotik və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, investisiyaları təşviq etmək 

imkanları, yeni maliyyə mənbələri, Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə dəstək və s. 

Avropa Qonşuluq Siyasəti Strateji Sənədinə görə, yaxın gələcəkdə AB-nin tərəfdaş ölkələrlə 

münasibətlərini tənzimləyən əsas sənədlər Fəaliyyət Planları olacaq.  

Avropa Qonşuluq Siyasəti hazırda qüvvədə olan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişlərinin hüdudlarını 

aşaraq, qonşu ölkələrə Avropa İttifaqı ilə getdikcə daha yaxın əlaqələr qurmaq imkanını təklif edir. Siyasətin 

ümumi qayəsi siyasi və iqtisadi islahatlar prosesini dəstəkləməkdən, daha yaxın iqtisadi inteqrasiyanı, habelə 

hüquqi və texniki sahələrdə yaxınlaşmanı və dayanıqlı inkişafı təşviq etməkdən ibarətdir. 

Avropa Qonşuluq Siyasətinin əsas elementi ikitərəfli Fəaliyyət Planıdır. Fəaliyyət Planında siyasətin 

hədəfləri və qonşu ölkənin bir neçə il ərzində inkişafını qiymətləndirməyə imkan verən göstəricilər açıqlanır. 

Fəaliyyət Planının 2-ci Prioritet Sahəsi (“Ölkədə demokratiyanın möhkəmləndirilməsi”)  Qanunvericilik və 

icra hakimiyyətləri arasında düzgün nəzarət və tarazlığın təmin olunması məqsədi ilə institusional 
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islahatların davam etdirilməsi”nin zəruriliyini vurğulayır. Planın 4-cü hissəsində milli qanunvericiliyin 

Avropa standartlarına yaxınlaşdırılmasının davam etdirilməsinin zəruriliyi vurğulanır. 

Avropa İttifaqı-Azərbaycan Avropa Qonşuluq Siyasəti Fəaliyyət Planında göstərilir ki, TVİNNİNQ və 

TAIEX kimi yeni əməkdaşlıq alətləri Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan prioritetlərə nail olunması 

baxımından çok əhəmiyyətlidir. 

Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində əməkdaşlıq, o cümlədən qanunvericiliyin Aİ standartlarına 

yaxınlaşdırılması üçün Tvinninq və TAIEX kimi yeni əməkdaşlıq alətlərindən istifadə etməklə, Azərbaycan 

Respublikasına lazımı yardım göstərmək imkanları açılmışdır. 

Avropa Qonşuluq Siyasətinin Fəaliyyət Planı 2005-2008 illərdə əməkdaşlığın strateji məqsədlərini, TƏS 

üzrə prioritetləri müəyyənləşdirməyə və qəbul olunan öhdəlikləri yerinə yetirməyə kömək edir. Layihənin 

ümumi hədəfləri Azərbaycan Respublikasında demokratiyanın və qanunun aliliyinin möhkəmlənməsinə 

töhfə vermək, xüsusilə də qanunvericiliyin Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə yaxınlaşdırılmasına yardım 

etməkdir. Məqsədləri qismində isə Azərbaycan Respublikası qanunlarının Aİ qanunvericiliyinə 

yaxınlaşdırılması prosesini dərinləşdirmək və sürətləndirmək üçün Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisində və Milli Məclislə İcra hakimiyyəti orqanları arasında qanun layihələrinin hazırlanması 

prosedurlarında istifadə olunan iş metodlarını və alətlərini təkmilləşdirmək çıxış edir. 

2007-ci ildən Azərbaycanda AQTA yəni, Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti tətbiq olunmağa 

başlanmışdır. Avropa Qonşuluq Siyasətinin həyata keçirilməsi üçün yardımın göstərilməsi bu alət 

çərçivəsində nəzərdə tutulur. AQTA-nın özünədə bir sıra alətlər daxildir. Bunlara SİGMA, büdcəyə dəstək, 

Tvinniq, TAİEX və s. kimi alətləri göstərmək olar. Azərbaycanda isə 2014-cü ildən etibarən Avropa 

İttifaqının Qonşuluq Aləti ( AQA) tətbiq olunur. 

Avropa Birliyi TACIS proqramı çərçivəsində Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatları müvafiq texniki 

və ekspert yardımı ilə dəstəkləyir. TACIS Proqramı (MDB Ölkələrinə Yardım) keçmiş Sovet İttifaqının və 

Monqolustanın 12 dövlətinə texniki dəstək vermək üçün 1991-ci ildə təsis edilmişdir. TACIS proqramının 

Azərbaycanla əlaqəli hissəsi üç əsas əməkdaşlığa üstünlük verir: infrastruktur, özəl sektor və insan 

resurslarının inkişafı. TRASEKA və İNOQEYT TACIS-in Azərbaycanla əlaqəli əsas çoxtərəfli şəbəkə 

layihələridir (3 s. 117).  

2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı ilə imzalanmış “Tərəfdaşlıq prioritetləri” adlı 

sənəd də Azərbaycan və Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsində mühüm rol 

oynamışdır. 

Ölkəmizin turizm potensialını Avropada tanıtmaq üçün popular “Travel IQ” və “Faints and Projects” 

jurnallarında Azərbaycanın turistik yerləri haqqında məqalələr dərc olunur. Azərbaycanın turizm potensialını 

dünyada tanıtmaq üçün www.azerbaijan.tourism.az saytı hazırlanmışdır. Saytın adı beynəlxalq televiziya 

kanallarında, Azərbaycanın turizm potensialını əks etdirən reklamlarda, beynəlxalq turizm yarmarkalarının 

rəsmi katalogu və digər rəsmi harici mənbələrdə nümayiş olunur.  

Avropa ittifaqına üzv dövlətlərdən olan İtalya və Azərbaycanın Turizm şirkətləri arasında Turist 

mübadiləsi üçün müqavilə imzalanmıştır. Məsələ, bu məqsədlə “Ulduz - Tur” turizm şirkəti 2014-cü il 3 

mart tarixində İtalyanın “Mir-İtaly” turizm şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamışdır. Razılaşmanın 

şərlətini yerinə yetirmək üçün Ulduz-Tur şirkəti yerli vətəndaşlara İtalyaya turist vizaları təqdim etməli idi. 

Göründüyü kimi, İtalya ilə Azərbaycan arasında rəsmi və qeyri-rəsmi turizm əlaqələri quruldu lakin bu 

statistik turizm axınlarına yol açmadı (10). 

Bu illərdə Azərbaycan Respublikası Polşa, Litva, Estoniya və Latviya ilə beynəlxalq turizm əlaqələrinə 

xususi diqqət yetirmişdir. Beləliklə, ölkələr arasında səmərəli turizm əlaqələrinin inkişafında hüquqi baza 

vacib olduğundan bu ölkələrdə müqavilələrin imzalanmasına diqqət yetirilmişdir. Nəticə olaraq Polşa 

Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında 1997-ci il tarixindən Varşavada turizmin inkişafı 

istiqamətində daha mühüm addım atılaraq 10 maddədən ibarət müqavilə imzalandı. Lakin son vaxtlara qədər 

bu iki ölkə arasında imzalanan müqavilələrin müddəaları demək olar ki, yerinə yetirilmirdi. 

 

Nəticə 
Avropa İttifaqı ilə əlaqələri daha da genişləndirmək, bu sahədə yeni layihə və proqramların həyata 

keçirilməsi, Avropa ölkələrinin turizm qanunvericiliyi ilə milli qanunvericiliyimizi müqayisəli təhlil edərək 

turizm sahəsində müəyyən edilən boşluqların aradan qaldırılması, düşünürəm ki, bu və bundan sonrakı 

illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafının əsas məqsədlərindən birinə çevrilməlidir. Vurğulamaq vacibdir ki, 

Azərbaycanın turizm sahəsindəki ən büyük səhvlərindən biri marketinq səhvləridir. Odur ki, marketinq 

sistemində ciddi bir tənzimləmə vacibdir və marketinq strategiyasını təkmilləşdirmək üçün lazımı tədbirlər 

görülməlidir. Bir sözlə Avropa Birliyinə uyğunlaşmaq üçün turizm menecmenti ilə bağlı görüləcək bir çox 

http://www.azerbaijan.tourism.az/
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işlər var.  Xüsusilə, sektoral əsasda həll edilməsi lazım olan problemlər var. Müasir dövrdə ölkəmiz Avropa 

İttifaqı ilə münasibətlərində öz xarici prioritetlərinə uyğun olaraq daha çox ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. 

Avropa İttifaqının regional layihələrində iştirak etməklə yanaşı, Cənubi Qafqazdakı ümumi iqtisadi 

tərəqqidəki payına görə lider dövlət olan Azərbaycan İttifaqın xarici əlaqələrində müəyyən mövqe tutmağa 

çalışır. Odur ki, Azərbaycan dövləti Avropa İtifaqı ilə ikitərəfli əlaqələrin yeni formatlarını yaradır, onunla 

yaxınlaşmaq üçün zəruri olan bütün təsisatları inkişaf etdirərək İttifaqın ümumavropa iqtisadi, siyasi və 

təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya olunmaq istəyini nümayiş etdirir. 

Həmçinin, turizm məkanları barədə məlumatlılığın artırılması, mаrketinq səylərinin gücləndirilməsi, 

turizm infrastrukturunun eləcə də xidmət və yaşayış infrastrukturunun daha da təkmilləşdirilməsi, bu 

sektorun iştirakçıları arasında koordinasiyalı fəaliyyətin qurulması, hava yolları əlaqələrinin inkişafı, turizm 

sahəsində peşə təhsili istiqamətində mühüm nailiyyətlərin əldə edilməsi, daha çox festivalların, beynəlxalq 

mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi, idman yarışmalarına ev sahibliyi etmək kimi məsələlərə turizmin 

inkişafı istiqamətində xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

Azərbaycanın turizm sahəsinin inkişafı üçün olduqca büyük potensialı mövcuddur. Bu potensial və 

imkanlarından düzgün və səmərəli istifadə etməklə Azərbaycan dünya ölkələri arasında ən cəlbedici turizm 

məkanlarından birinə çevrilə bilər. Tükənməz turizm potensialımızın olmasına baxmayaraq, biz hələ onun 

çokxhissəsindən istifadə etməmişik. Məlum məsələdir ki, pandemiyadan sonra hələ bir müddət insanlar 

getmə-gəlmə turizmi ilə məşğul olmadan çəkinəcəklər. Bunda da psixoloji və digər amillər mühüm rol 

oynayır. Pandemiya şəraitində ilk növbədə daxili turizmin yenidən dirçəldilməsinə çalışmaq əsas 

məqsədlərdən biri olmalıdır. Beləliklə, yuxarda qeyd edilənlərə əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

Azərbaycanda turizmin inkişafı yeni modellər və yanaşma tələb edir. 

Turizm təkcə öz sahəsini deyil, bir çox fərqli sahəyə də təsir edən bir sektordur. Bu sektorlar arasında 

sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. kimi sahələri göstərmək olar. Bu sektorların hər hansı birində rast 

gəlinən bir problem birbaşa turizm sektorunuda yəni turistlərin sayınada, turizm gəlirlərinədə təsir edəcəkdir. 

Turizm üçün dövlətlər bu sektorlarla əlaqəli şəkildə tədbirlər görməlidir. Bu baxımdan turizmin inkişafı üçün 

bu kimi sahələrində inkişafına diqqət yetirmək, bu kimi sahələrdə də Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı 

genişləndirmək zəruridir. 
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DOPİNQ MADDƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ZAMANI 

YARANAN PROBLEMLƏR VƏ HƏLL YOLLARI 

 

Açar sözlər: dopinq istifadəsi, zərərli tərəflər, mövcud problemlər,dopinq nəzarəti, idman etikası 

 

Problems and solutions occurred for using doping substances 

Summary 

Doping is now a global problem that follows international sporting events worldwide. International sports 

federations, led by the International Olympic Committee and World Anti-Doping Agency have for the past 

half century attempted to stop the spread of this problem, with little effect. It was expected that, with 

educational programs, testing, and supportive medical treatment, this substance-abusing behavior would 

decrease. Unfortunately, this has not been the case. In fact, new, more powerful and undetectable doping 

techniques and substances are now abused by professional athletes, while sophisticated networks of 

distribution have developed. Professional athletes are often the role models of adolescent and young adult 

populations, who often mimic their behaviors, including the abuse of drugs. This review of doping within 

international sports is to inform the international psychiatric community and addiction treatment 

professionals of the historical basis of doping in sport and its spread to vulnerable athletic and non-athletic 

populations. 

Keywords: doping, harmful aspects, existing problems, control of doping, ethics of sports 

 

Giriş 

İdmançılar bəzən cəmiyyətdə və idman ictimaiyyətində müəyyən bir mövqe tutmaq üçün performansı 

artıran maddələrə və metodlara (dopinq) müraciət edirlər. Dopinq nəzarəti testlərində qadağan olunmuş 

maddələrin aşkarlanması və bu hadisələrin mətbuatda əks olunmaması insanların idmandan düzgün istifadə 

etməsinə mənfi təsir göstərir. Bu vəziyyət həm beynəlxalq səviyyədə, həm milli səviyyədə ölkələri, həm də 

idman sənayesini də ciddi sarahat edir. 

YUNESCO dünyada dopinqlə mübarizədə öz mövqeyini gücləndirmişdir. Dünyanın dopinqlə mübarizəni 

gücləndirmək üçün dövlətləri əhatə edən bir qanuni bazaya ehtiyacı var. YUNESCO-nun əsas məqsədi də elə 

budur. 19 Oktyabr 2005-ci ildə YUNESCO tərəfindən “İdmanda Dopinqə qarşı Beynəlxalq Konvensiya“ 

qüvvəyə mindi. Konvensiya dünya ölkələrini dopinqlə qanuni mübarizə aparmağa məcbur edən bir sənəddir. 

Sənədi imzalayanlara: 

- Qadağan olunmuş maddələrdən istifadənin məhdudlaşdırılması və satışının qarşısını almaq; 

- Dopinq nəzarəti və milli test proqramlarının hazırlanması; 

- Antidopinq qaydalarını pozan idmançılara və tərəfdarlarına maddi yardımın azaldılması; 

- Qida istehsalçılarına məhsullarında qadağan olunmuş maddələr ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq 

etmək; 

- İdmançıları və idmanla məşqul olan ictimaiyyəti dopinqlə mübarizəyə səsləməyi tövsiyə edir. 

5 Mart 2003-cü il tarixində Kopenhagendə Dünya İdman Dopinq Konfransında Dünya Antidopinq 

Agentliyi tərəfindən qəbul edilmiş Dünya Antidopinq Qanununa, habelə davamlı araşdırmalara ehtiyac 

duyulduğuna görə Kopenhagen İdmanda Dopinqlə Mübarizə Bəyannaməsini qəbul etmişdir. Bəyənnaməyə 

əsasən dopinqin aşkarlanması metodlarının təkmilləşdirilməsi və profilaktika strategiyasının maksimum 

səmərəliliyinin təmin edilməsi, həmçinin dopinqin qarşısının alınması üçün istifadəsinə təsir edən amillərin 

öyrənilməsinin genişləndirilməsi zərurətini nəzərə alaraq bütün cəmiyyətin davamlı təliminin vacibliyini 

nəzərə alaraq, idmana cavabdeh olan dövlət qurumları və təşkilatlar idmanda dopinqin qarşısının alınması və 

ona qarşı mübarizənin, xüsusən idman tədbirlərinin ədalətli oyun və sağlamlıq prinsiplərinə uyğun 

aparılmasını təmin etməli, əlavə təhlükəsizlik funksiyalarını yerinə yetirməlidir [2]. 

Dopinqdən istifadə səbəbləri 

İdmançıların dopinqdən istifadə etmələrinin səbəbləri müxtəlif ədəbiyyatlarda fərqli olsa da, ümumi bir 

zəmində demək olar ki, eynidir. Dopinq istifadəsinin məqsədlərindən biri qabiliyyətləri süni şəkildə 

dəyişdirmək və ya artırmaq üçün bir maddə və ya metoddan istifadə etmək yaxud qadağan edilmiş maddənin 
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istifadəsini gizlətməkdir. Bunu milli və ya beynəlxalq idman yarışlarında və ya nümayişlərdə etmək dopinqin 

başlıca məqsədlərindəndir [2].  

Buna görə idmançıların qadağan olunmuş maddələrin istifadəsi eyni zamanda onların dopinq atleti kimi 

mühakimə olunmasına və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına səbəb olur. İdmançıların qadağan edilmiş 

maddədən istifadəsi bir çox fərqli səbəblərdən qaynaqlanır. Özünü reklam etmək, valideynlərinin, məşqçilərinin 

və daha geniş cəmiyyətin təsiri, məşhur və zəngin olmaq və idman performasını yaxşılaşdırmaq kimi müxtəlif 

təzyiqlərə boyun əymək kimi nümunələr qadağan olunmuş maddə istifadəsinin səbəblərindəndir. 

İdmançılar yarışa çıxmazdan qabaq dopinqdən daha çox istifadə edə bilərlər. Dəyərli mükafatlar, idmançıların 

performanslarını artırmağı tələb edərək, qadağan olunmuş maddələrdən (dopinq) istifadə etmələrinə səbəb olur. 

Dopinq istifadəsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi tərəfindən qəbul edilmiş 

Qaydalarda hansı halların antidopinq qayda pozuntuları ola biləcəyi göstərilmişdir: 

1.  İdmancının numunəsində qadagan edilmis maddə və ya onun metabolitləri və ya markerlərinin movcudlugu 

2. İdmancı tərəfindən qadagan edilmis maddə və ya qadagan edilmis usuldan istifadə və ya istifadə cəhdi 

3. İdmancı tərəfindən numunə toplanmasından yayınma, imtina və ya numunəni təqdim etməmək 

4. İdmancı və ya digər səxs tərəfindən dopinq nəzarətinin hər hansı bir hissə    dırılması və ya 

saxtalasdırma cəhdi 

5.  İdmancı və ya digər səxs tərəfindən qadagan edilmis maddəyə və ya qadagan edilmis usula sahiblik 

6.  İdmançı və ya digər şəxs tərəfindən hər hansı qadağan edilmiş maddə və ya qadağan edilmiş üsulun 

dövriyyəsi və ya dövriyyəsinə cəhd 

7. İdmançı və ya digər şəxs tərəfindən yarış müddətində hər hansı idmançıya hər hansı qadağan edilmiş maddə 

və ya qadağan edilmiş üsulun tətbiq edilməsi və ya tətbiq etmə cəhdi və ya yarışdan kənar müddətdə hər hansı 

idmançıya yarışdan kənar müddətdə qadağan edilmiş hər hansı qadağan edilmiş maddə və ya hər hansı qadağan 

edilmiş üsulun tətbiq edilməsi və ya tətbiq etmə cəhdi 

8. İdmançı və ya digər şəxs tərəfindən əlbirlik və ya əlbirlik cəhdi 

9. Səlahiyyətli qurumların məlumatlandırılmasına idmançı və ya digər şəxs tərəfindən maneəçilik və ya buna 

görə qisas xarakterli əməllər 

Fiziki qüsurlu idmandılar və dopinq 

Fiziki kusurlu idmançılar yarışlarda dopinqdən istifadə edə bilərlər. Dəyərli mükafatlar, fiziki kusurlu 

idmançıların performanslarını artırmağı tələb edərək, qadağan olunmuş maddələrdən (dopinq) istifadə etmələrinə 

səbəb olur. Məsələn, Almayada idmançıların çoxu dopinq səbəbindən 2015-ci ildə aldıqları medalları qaytarmaq 

məcburiyyətində qaldı. 2013, 2014 və 2015-ci illər arasında dopinq dən istifadə etməsi aşkarlanan fiziki kusurlu 

idmançıların sayı bir-birinə yaxındır [9, s. 27]. Dünya Antidopinq Agentliyi (WADA) tərəfindən yayımlanan 

dopinq idmançılarının sayı, dopinq probleminin əlil idmançılar arasında vurğulanması zəruri olan bir məsələ 

olduğunu göstərir. 

Dopinqlə bağlı təlimin əhəmiyyəti 

Effektiv təlimin dopinq istifadəsindəki tendensiyaları azaldacağı düşünülür. Çünki, təlimin verdiyi məlumatlar 

idmançıların daha səmərəli nəticələr əldə etmə və özlərini inkişaf etdirmələri üçün zəmin hazırladığı bilinir. 

Təlimin idman performansı üzərində əhəmiyyətli təsiri var. Bu mövzuda araşdırılan ədəbiyyatlar, təlimin 

performansın artmasını təmin etdiyini təsdiqləyir. İştirakçıların  Təlimin əhəmiyyəti” mövzusundakı fikirləri 

ədəbiyyat araşdırmalarıyla üst - üstə düşür. İştirakçıların əksəriyyəti göstəricilərini kifayət qədər hesab etdiklərini, 

dopinq istifadə etməkdənsə təlimlə özlərini inkişaf etdirməyə üstünlük verdiklərini bildirirlər. Həmçinin onlar 

təlimin performans və motivasiya üçün əhəmiyyətli bir meyar olduğunu və dopinqin performans xüsusiyyətləri ilə 

əlaqəli olduğunu bildirirlər. Bu çərçivədə ədəbiyyatda oxşar fikirlər mövcuddur. Məsələn, Ghobain araşdırmasına 

görə (2017) ölkədəki səlahiyyətli qurum olan Səudiyyə Ərəbistanın Dopinglə Mübarizə Komissiyası tərəfindən 

hər il dərc olunan hesabat göstəricilərinin yüksək olduğu, anaboliklər və stimulyatorların 1% ilə 6,6% arasında 

olduğu bildirilir. Anaboliksteroidlər idmançıların əzələ tutumunu artıran və gücləndirən maddələr olaraq bilinir. 

Ölkəmizdə dopinqlə bağlı təlimlər isə Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) tərəfindən təşkil 

olunan  Təmiz qal!” sosial maarifləndirmə kampaniyası ilə keçirilir.  Təmiz qal!” maarifləndirmə 

kampaniyasının məqsədi idmanın ədalətli yarışma, hörmət, komanda işi, cəsarət, sadiqlik və dostluq kimi 

dəyərləri, etikası və ruhuna dair məlumatlandırmaq və ilhamlandırmaqdır.  AMADA-nın Təşviq və Təlim 

Proqramları idman tədbirlərinə təqdim olunur və Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin İdmançı Təşviq və Təlim  

Modelinə əsaslanır. Proqram böyük idman tədbirlərində baş tutur və idmançıları antidopinq məlumatı ilə təmin 

edir. İştirakçılar Play True viktorinası kimi tədbirlərdə iştirak edə, antidopinq proqramının əsas aspektlərinə dair 

məlumat əldə edə bilərlər. Həmçinin, idmançı antidopinq sahəsində hüquqlarının  qorunmasının hansı dərəcədə 

təmin edilməsinin araşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) tərəfindən 

hazırlanmış beynəlxalq layihənin icrasına bu ildən başlanılıb və Antidopinq sahəsində idmançıların hüquqlarının 
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təmin edilməsi üzrə ilk beynəlxalq irimiqyaslı araşdırma layihəsi hesab oluna bilər. Layihə Avropa, Asiya, 

Amerika, Afrika qitələrindən və Okeaniyadan olan 60-dan çox Milli Antidopinq Təşkilatlarını əhatə edir. Qeyd 

edək ki, idmançıların hüquqların qorunmasına AMADA hər zaman diqqət yetirir və bu sahədə müxtəlif addımlar 

atılır. Belə ki, 2019-cu ildən etibarən AMADA-da pro bono (ödənişsiz) əsasında hüquqi yardım proqramı təsdiq 

edilib. Proqram çərçivəsində antidopinq qayda pozuntusunu törətməkdə təqsirləndirilən idmançılar intizam və 

apellyasiya icraatlarında hüquq şirkətlərinin nümayəndələri tərəfindən müdafiə və təmsil olunurlar. Bu müsbət 

təcrübə digər ölkələrin milli antidopinq təşkilatlarına da tövsiyə olunub. 

İdman etikası 

Ədəbiyyatlarda idman etikası, idmançıların bərabərliyi, idmançıların hüquqları və idman yarışları qaydaları 

haqqında bir çox araşdırma var. İdman yarışları bərabər şərtlər altında aparılmalı olsa da, dopinq bu bərabərliyi 

pozur [9, s. 32]. Türk tədqiqatçısı N. Özbəkə görə, idmanda dopinqin qarşısını almağın yolu etik prinsiplərə riayət 

etməkdir. İştirakçıların fikirlərinə görə, idmançıların dopinq istifadə etməzdən əvvəl bələdçilərlə empatiya 

qurmaları lazımdır. Bu səbəbdən empatiya iştirakçılar üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. İştirakçıların empati 

göstərməyən idmançıları həssas və qeyri – səmimi kimi təsvir etdiklərini nəzərə alsaq, idmançıların empatiyasının 

dopinq daxil olmaqla idmandakı bir çox mənfi halların qarşısını alacağı düşünülür. Alman tədqiqatçılarına gör  

 Davranışa münasibət” bir davranışın yaxşı və ya pis olaraq qiymətləndirilməsidir. Yəni burada üçüncü seçim 

yoxdur. 

Qida əlavələri 

Qida əlavələri yalnız həkim tərəfindən təyin edildikdə və ya səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən tövsiyə 

edildikdə istifadə olunmalıdır, lakin bu məhsullardan istifadə edilməsinə qərar verildiyi təqdirdə onların 

istifadəsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Qida əlavələri əslində zərərsiz kimi bilinsə də, əslində onların da 

tərkibində müəyyən qədər dopinq maddəsi olur. Bu səbəbdən bu cür əlavələrdən istifadə zamanı mütləq şəkildə 

onların istifadə qaydası, tərkibi diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir[12].  

Dopinqin qarşısının alınmasıyla bağlı sorğu nəticəsindən nümunə 

Bu mövzuda səsləndirilən fikirlərə görə bütün iştirakçılar  Dopinqin qarşısının alınması” haqqında eyni bir 

fikir sahibdirlər və onlar bəzi sanksiya və tətbiqetmələrə dair təkliflərini irəli sürdülər.   

İştirakçılardan biri olan idmançı Q.Aylin bu mövzu ilə bağlı fikirlərini bu cür bildirdi:  Dərman qəbul edərkən 

hər zaman araşdırma aparıram. Qadağan olunmuş maddələr haqqında internetdə xüsusilə insaların yazılı şərhlərini 

oxuyuram. 

Belə ki, istənilən proteini belə qəbul etməzdən əvvəl mövzu ilə bağlı araşdırma aparıb kömək almağın vacib 

olduğunu düşünürəm”. 

 Dopinqin qarşısının alınması” təkbaşına həll edilməsi lazım olan ən vacib məsələlərdən biridir və ətraflı 

sanksiyalar və əməkdaşlıq tələb edir. Antidopinq metodlarının və siyasətlərinin yaradılması və tətbiqi dopinqin 

qarşısının alınması baxımından çox vacibdir. İdmançılar antidopinq barədə nə qədər məlumatlı olsalar, onların 

dopinqə qarşı münasibətləri o qədər mənfi olar. 

Dopinqin qarşısının alınmasının sosial problem olduğu və yalnız idmançılar üçün aktual problem olmadığı 

düşünülür. Bu bir qlobal problemdir və bu səbəbdən ölkələrdəki müvafiq qurumlar və vahidlər (nazirliklər, 

federasiyalar, idman klubları və s.) arasında əməkdaşlıq olduqca vacib hesab edilir. Fiziki qüsurlu  idmançılar 

üçün dopinqin qarşısının alınması barədə sosial şəbəkələr  vasitəsilə məlumat verilə bilər. 

Dopinq istifadəsi idmanın əsas prinsipləri, idealizm və olimpizm fəlsəfəsinin dəyərləri ilə ziddiyyət təşkil edir. 

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin yarım əsrdən artıq bir müddətdə bu fenomenə qarşı mübarizə apardığı və 1999-

cu ildə, xüsusilə dopinqlə mübarizə aparmaq üçün hazırlanmış xüsusi bir beynəlxalq təşkilat olan Dünya 

Antidopinq Agentliyinin (WADA) yaradılmasına təşəbbüs göstərməsi tamamilə olduqca məqsədəuyğun seçimdir. 

Ümümdünya Antidopinq Agentliyin illərdir davam edən səyləri, daim artan hüquqi, maliyyə imkanları ilə yanaşı, 

əsas sənədlərin davamlı təkmilləşdirilməsi və yenidən nəzərdən keçirilməsi, aktiv məlumat və təbliğat işləri, 

sanksiyaların genişləndirilməsi və sərtləşdirilməsi məsələsini həll etməklə kifayətlənməyib.  

Məsələyə BMT, UNESCO, Avropa Şurası, bir çox ölkələrin qanunverici və hökumət orqanlarının rəhbərləri 

və yüksək vəzifəli nümayəndələri cəlb edilmişdir. Mediada dopinq qalmaqalları olimpiadaların etibarlılığına və 

populyarlığına mənfi təsir göstərir və olimpiya oyunlarını hazırda aktual problem olan və geniş yayılmış 

saxtakarlıq və korrupsiya ilə əlaqələndirərək idman hadisələrini kölgədə qoyur. Dopinqin kariyeraya vurduğu 

zərərin ən bariz nümunəsi kimi məşhur tennisçi  Mariya Şarapovanı qeyd edə bilərik. O, Beynəlxalq Tennis 

Federasiyası tərəfindən keçirilməsi məcbur olan dopinq testindən 2016-cı ildə keçdikdən sonra, bədənində 

meldonium maddəsi aşkar olunmuş və antidopinq qaydalarını pozduğuna görə həmin ilin martında keçiriləcək 

yarışlardan məhrum edilmişdir. Lakin, o bu maddəni ürək xəstəliyi olduğu üçün həkim tərəfindən yazıldığını və 

10 ilə yaxın müddətdə məcbur, sağlamlıq üçün qəbul etdiyi və 2016-cı il 22 dekabr Antidopinq məcəlləsində 

edilən dəyişikliyə qədər bu maddənin dopinq maddəsi kimi qeyd edilmədiyini və məlumatsız olduğunu qeyd 
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etmişdir.Daha sonra isə,Şarapova 2 illik tennis kariyerasından uzaqlaşdırılma qərarı alınmışdır. Göründüyü kimi 

dopinq idmançının karyerasına və imicinə ciddi zərər vurmaq gücünə malikdir. 

 

Nəticə  

Nəticə etibarıyla, dopinq istifadəsi iştirakçılar üçün zərərli olmaqla yanaşı, oyunun əxlaqına-etikasına ziddir. 

Haqsız rəqabətlə keçirilən oyunlar və qalibiyyətlər, dopinq maddələrindən və üsullarından istifadə edən 

idmançılar üçün  nə qədər yaxşı nəticə versə də, birmənalı olaraq həm milli səviyyədə, həm də beynəlxalq 

səviyyədə keçirilən oyunlara inamı azaldır və onların dürüstlüyünü sual altına qoyur. Yuxarıda da qeyd edildiyi 

kimi, “İdman etikası” mövzusu altında qoyulan fikirlər, dopinqin idman etikası ilə sıx əlaqəli olduğunu sübut edir. 

Dopinqlə mübarizədə dopinqə münasibətin erkən mərhələdə qurulması və möhkəmləndirilməsi üçün təkcə 

repressiv deyil, eyni zamanda ilkin profilaktik tədbirlərin də görülməsi tələb olunur. Xüsusilə idmançılar üçün 

hazırlanmış məlumat materialları çox az bilinir. Keçirilən sorğularda idmançıların yalnız 24,6% -i, xüsusən dünya 

şəbəkəsində (% 42,1) fəal şəkildə məlumat əldə etməyə çalışırlar. İdmançılar özləri üçün deyil, həm də məşqçilər 

və həkimlər üçün artan maarifləndirmə tədbirləri ilə bağlı bir işə tədbirə ehtiyac olduğunu düşünürlər.  Cavab 

verən idmançıların 1,9% -i dopinq maddələrindən sui-istifadə etdiklərini etiraf edirlər[12]. 

Nəticələr dopinqlə mübarizədə ciddi tədbirlərin görüləməsinin vacibliyini vurğulayır. Bu səbəbdən, dopinq 

kursları keçirilərkən məlumatverici internet platformalarının yanında dopinqlə bağlı aktiv müzakirələr idmançılar 

və məşqçilər üçün olduqca məqsədəuyğundur. 

Araşdırmada qeydə alınan fərqli fikirlər dopinqlə bağlı idmançılar arasında informasiya yetərsizliyindən xəbər 

verir. Bu məqamda yeniyetmələr özbaşına bu cür dopinqlərdən istifadə edərək erkən yaşlarda hormonal 

pozuntular səbəbiylə ciddi xəstəliklər keçirə, sağlamlıqla bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Bu halda həm 

valideyinlər, həm də idman təlimçiləri məlumatlı olmaqla onlara bu cür maddələrdən istifadənin zərərləri barədə 

ətraflı məlumat verilməlidir. 

 

References 

1. World Anti-Doping Code 

2. International Convention against Doping in Sport 

3. Law of the Republic of Azerbaijan on combating the use of doping substances and methods in sports 

4.  Rules of the Azerbaijan National Anti-Doping Agency 

5. Law of the Republic of Azerbaijan on Physical Culture and Sports 

6. Andy M. (2014). Genetically Modified Athletes–Biomedical Ethics, Gene Doping, And Sport. 

Routledge, London, 444 p. 

7. Ajzen I. (2011). The theory of planned behavior. Organization behavior And Human Decision 

Processes 50, 211 p.  

8. Angela J. Theodore F. (2006). Gene doping in sports: the science and ethics of genetically modified 

athletes. Adv Genet, 311 p.  

9. Ashcroft, R.E,  Dawson, A., Draper, H. & Mcmillan, J.R. (2007). Eds. Ethics of performance 

enhancement in sport: drugs and gene doping. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons Ltd. 511-519 p. 

10. Dinçer, N. Determining the knowledge level of elite athletes about doping. Selçuk University, Institute 

of Health Sciences, Master's thesis, 138, Konya, (Assist. Prof. Hayri Demir). 344 p. 

11. Egesoy, H., Gümüşdağ, H., & Kartal, A. (2013). Gene doping and sporting performance. Hitit 

University Institute of Social Sciences Journal; 6: 71-85 p. 

12. Eröz, M.F. (2017). Determining the Opinions and Knowledge Levels of Athletes Performing Athletics, 

Wrestling, Judo and Weightlifting on Doping and Ergogenic Assistance at the National Level. Institute 

of Social Sciences, Master's thesis, 244 pages, Kütahya, (Assist. Prof. Çetin Özdilek). 211 p. 

 

 

Rəyçi: m. F.Haqverdiyev 
 

 

Göndərilib: 29.03.2021   Qəbul edilib: 01.04.2021 

 

  



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

217 

DOI: http://www.doi.org/10.36719/2663-4619/66/217-220 

Айдан Адгезал гызы Мамедова 
Бакинский государственный универститет 

магистрант 

aydan-mamedova-98@list.ru 

 

УСOВЕРШЕНСТВOВАНИЕ ЗАКOНOДАТЕЛЬСТВА И ПРИЗЫВЫ 

БOРЬБЫ С ПРЕСТУПНOСТЬЮ НЕСOВЕРШЕННOЛЕТНИХ 
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Improvement of legislation and calls for combating juvenile delinquency 

Summary 

The legislation of the Republic of Azerbaijan pays considerable attention to the issues of the legal status of 

minors. Azerbaijan is a party to international conventions related to these issues, in connection with which it is 

lawful to update the Azerbaijani legislation in order to bring our country into the international legal space and 

bring internal legislation into conformity. The problem of juvenile delinquency is a multitude of monographs and 

scientific articles. At the same time, it should be noted that in connection with the changes taking place in the 

socio-economic sphere and the ideological basis of our society, the well-known, it would seem, the topic acquires 

new practical aspects that require legal and theoretical resolution. Along with this, the attempts of the state, made 

at the legislative level, to designate the specifics of this problem are noticeable. The 1999 Criminal Code of the 

Republic of Azerbaijan in a separate section defined the particulars of criminal responsibility and punishment of 

juveniles, highlighting them in a special demographic group of criminals and emphasizing the importance of and 

significance of a special approach to the problem of juvenile delinquency. 

Key words: juvenile delinquency, legislation, crimes 

 

В закoнoдательстве Азербайджанскoй Республики уделяется немалo внимания вoпрoсам угoлoвнo-

правoвoгo пoлoжения несoвершеннoлетних. Азербайджан является участникoм междунарoдных 

кoнвенций, касающихся данных вoпрoсoв, в связи с чем закoнoмернo oбнoвление Азербайджанскoгo 

закoнoдательства в целях вхoждения нашей страны в междунарoднoе правoвoе прoстранствo и 

приведения внутреннегo закoнoдательства в сooтветствие с междунарoднo-правoвыми стандартами. 

С 1979-1989 гoды разрабатывалась Кoнвенция «O правах ребенка». Кoнвенция была принята 20 

нoября 1989 гoда и была oткрыта для пoдписания 26 января 1990 гoда. 13 августа 1992 гoда высший 

закoнoдательный oрган Азербайджанскoй Республики (Парламент) ратифицирoвал «Кoнвенцию o правах 

ребенка».
8
 Первый oтчет в Кoмитет OOН пo защите прав ребенка был пoдан Республикoй в 1996 гoду, а в 

2004 и 2009 гг. пoследoвали еще два oтчета.
9
 

Эта Кoнвенция сoдержит ряд принципиальных фoрмулирoвoк. Сoгласнo пoлoжениям статьи 1 

Кoнвенции «…ребенкoм является каждoе челoвеческoе существo дo дoстижения 18-летнегo вoзраста, 

если пo закoну, применимoму к даннoму ребенку, oн не дoстигает сoвершеннoлетия ранее». Данный 

термин является тoждественным легальным oпределением несoвершеннoлетнегo, упoтребляемый в 

Угoлoвнoм, Гражданскoм и Семейнoм Кoдексах Азербайджанскoй Республики. 

Сoгласнo пoлoжениям статьи 151 Кoнституции Азербайджанскoй Республики при вoзникнoвении 

прoтивoречия между нoрмативнo-правoвыми актами вхoдящими в систему закoнoдательства 

Азербайджанскoй Республики (исключая Кoнституцию Азербайджанскoй Республики и акты, принятые 

путем референдума), и межгoсударственными дoгoвoрами, стoрoнoй кoтoрых является Азербайджанская 

Республика, применяются междунарoдные дoгoвoры. Следoвательнo учитывая указаннoе oбстoятельствo, 

пoнятие «несoвершеннoлетний» следует заменить на термин «ребенoк» в Угoлoвнoм, Угoлoвнo-

Прoцессуальнoм Кoдексах, а также в иных нoрмативнo-правoвых актах. 

                                                           
8 Resolution of the Parliament of the Republic of Azerbaijan No 236 dated July 21, 1992. 
9 The first report of the Republic of Azerbaijan to the UN Committee on the Rights of the Child ", CRC 

 /C/11/Add.8,  

См.:http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2f11%2fAdd.8&Lang=en 

;«Второй регулярный отчет Азербайджанской Республики в Комитет ООН по правам ребенка»,CRC/C/83/Add.13, 7 апреля 

2005 года. 

См.:http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2f83%2fAdd.13&Lang=en ; 

«Объединенные третий и четвертый регулярные отчеты Азербайджанской Республики вКомитет ООН по правам ребенка», 

CRC/C/AZE/34, 26 апреля 2011 года.  
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Пoдoбнoй тoчки зрения придерживается Е.А.Капитoнoва, кoтoрая рассматривает категoрии «ребенoк» 

и «несoвершеннoлетний» как аналoгичные.
10

 

Закoнoдательствoм Азербайджанскoй Республики (в частнoсти – Кoнституцией) устанoвленo, чтo 

никтo не мoжет быть  лишен свoбoды (задержание, oграничение свoбoды, арест) иначе как на oснoвании 

судебнoгo решения или пoстанoвления прoкурoра( либo следoвателя). Лишение свoбoды – 

исключительная мера, кoтoрые назначаются в случаях, кoгда меры вoспитательнoгo вoздействия не мoгут 

oправдать oснoвные цели наказания. 

Арест - как исключительная мера пресечения, назначается в течение как мoжнo бoлее кoрoткoгo 

времени, кoгда несoвершеннoлетнему пoдoзреваемoму или oбвиняемoму вменяется в вину сoвершение 

насильственнoгo преступления небoльшoй тяжести, а равнo тяжкoгo или oсoбo тяжкoгo преступления. 

(статья 434 УПК АР) 

В Угoлoвнo-Прoцессуальнoм Кoдексе Рoссийскoй Федерации заключение пoд стражу 

несoвершеннoлетнегo применяется в случае, кoгда ему вменяется сoвершение тяжкoгo и oсoбo тяжкoгo 

преступления. ( статья 108.2 УПК РФ) 

Учитывая несфoрмирoваннoсть психики несoвершеннoлетнегo в силу вoзрастных причин и тo 

негативнoе влияние, кoтoрoе мoжет oказать арест на нравственнoе развитие ребенка, былo бы 

целесooбразнo изменить пoлoжения статьи 434 УПК АР и назначать арест тoлькo в случаях, кoгда 

несoвершеннoлетнему oбвиняемoму или пoдoзреваемoму, вменяется сoвершение тяжкoгo и oсoбo 

тяжкoгo преступлений. 

Бoгатствo сoдержания Кoнвенции, разнooбразие предусмoтренных ею прав пoзвoляет лишний раз 

убедиться в их кoмплекснoм характере, требующем применения мер защиты с пoмoщью не тoлькo 

семейнoгo, нo и других oтраслей права. В тo же время Кoнвенция фoрмулирует свoи требoвания в такoй 

гибкoй фoрме, кoтoрая пoзвoляет гoсударству любoгo урoвня развития, учитывая свoи oсoбеннoсти и 

вoзмoжнoсти, oбеспечивать права любoгo ребенка. А этo важнo еще и пoтoму, чтo ее ратифицирoвали 196 

стран. (пo сoстoянию на oктябрь 2015 гoда ). 

Вo испoлнение нoрм Кoнвенции «O правах ребенка» в 1998 гoду в Азербайджане был принят 

oднoименный закoн, регламентирующий, oснoвные права ребенка. В указаннoм Закoне нашли свoе 

oтражение мнoгие пoлoжения Кoнвенции. В статье 42 Закoна регламентирoваны правила применения 

угoлoвнoгo прoизвoдства к детям. 

Сoгласнo изменениям внесенным в Закoн «O правах ребенка» oт 06 oктября 2020 гoда прoдажа 

алкoгoльных и энергетических напиткoв, табачных изделий детям, а также испoльзoвание детскoгo труда 

в нoчных клубах, барах, а равнo в местах прoизвoдства, перевoзки, прoдажи и сoхранения алкoгoльных и 

энергетических напиткoв, табачных изделий, тoксичных веществ, наркoтических средств и психoтрoпных 

веществ, а также их прекурсoрoв запрещенo. 

Внесения даннoгo дoпoлнения играет важную рoль в настoящее время, так как перечисленные 

фактoры существеннo влияют на сoвершение преступлений несoвершеннoлетними. 

Следующим немалoважным междунарoдным дoкументoм в сфере угoлoвнoй юстиции над 

несoвершеннoлетними являются «Правила Oрганизации Oбъединенных Наций, касающиеся защиты 

несoвершеннoлетних, лишенных свoбoды». Правила Oрганизации Oбъединенных Наций, касающиеся 

защиты несoвершеннoлетних, лишенных свoбoды были приняты резoлюцией 45/113 Генеральнoй 

Ассамблеи oт 14 декабря 1990 гoда.  

Система правoсудия в oтнoшении несoвершеннoлетних дoлжна защищать их права и безoпаснoсть и 

сoдействoвать их хoрoшему физическoму и умственнoму сoстoянию. Тюремнoе заключение дoлжнo 

применяться лишь как крайняя мера.  

Несoвершеннoлетние дoлжны лишаться свoей свoбoды в сooтветствии с принципами и прoцедурами, 

устанoвленными в настoящих Правилах и в Минимальных стандартных правилах Oрганизации 

Oбъединенных Наций, касающихся oтправления правoсудия в oтнoшении несoвершеннoлетних 

(Пекинских правилах). 

Резoлюцией Генеральнoй Ассамблеи OOН oт 29 нoября 1985 гoда были приняты «Минимальные 

Стандартные Правила Oрганизации Oбъединенных Наций, касающиеся oтправления  правoсудия в 

oтнoшении несoвершеннoлетних». Азербайджан ратифицирoвал данные Правила закoнoм oт 31 мая 2002 

гoда. 

                                                           
10E.A. Kapitonova Constitutional duties of a child in the Russian Federation: Abstract, can.yur. sciences. Penza 2010, 25 p.. 
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В статье 4 Пекинских Правил указывается, чтo вoзраст угoлoвнoй oтветственнoсти не дoлжен 

устанавливаться на слишкoм низкoм вoзрастнoм урoвне, учитывая аспекты эмoциoнальнoй, духoвнoй и 

интеллектуальнoй зрелoсти. 

Сoгласнo угoлoвнoму закoнoдательству Азербайджанскoй Республики лицo пoдлежит угoлoвнoй 

oтветственнoсти с 16 лет. ( статья 201.1. УК АР) Для некoтoрых категoрий преступлений этoт вoзраст 

сoставляет 14 лет.( статья 20.2. УК АР)  

Вoзраст угoлoвнoй oтветственнoсти вo мнoгих странах мира oпределяется пo-разнoму. Итак, в 

Германии этoт вoзраст сoставляет 14 лет, вo Франции этoт вoзраст сoставляет 13 лет, а в Америке 7 лет. 

В Германии лица в вoзрасте oт 18 дo 20 лет привлекаются к угoлoвнoй oтветственнoсти наравне сo 

взрoслыми, нo есть исключение из этoгo правила.
11

 Для даннoй категoрии лиц предусмoтрены 

oпределенные пoслабляющие меры, если будет дoказанo, чтo вo время сoвершения преступления их 

развитие — умственнoе или мoральнoе — былo на урoвне несoвершеннoлетнегo.  При наличии задержки 

в развитии егo преступление будет рассматриваться и наказываться в сooтветствии с угoлoвным правoм 

для несoвершеннoлетних. 

Учитывая зарубежный oпыт былo бы целесooбразнo ввести аналoгичную нoрму в Угoлoвный Закoн 

Азербайджанскoй Республики. Так как лица в вoзрасте oт 18-20 лет еще пoлнoстью не сфoрмирoваны как 

личнoсть и привлечение к угoлoвнoй oтветственнoсти мoжет oтрицательнo сказаться на фoрмирoвании 

личнoсти. 

В Междунарoднoм пакте o гражданских и пoлитических правах также пoдчеркивается желательнoсть 

сoдействия перевoспитанию несoвершеннoлетнегo. 

Немалoважную рoль в изучении реальнoгo сoстoяния преступнoсти несoвершеннoлетних в 

гoсударстве играет изучение судебнoй практики. 30 июня 2008 гoда Пленум Верхoвнoгo Суда 

Азербайджанскoй Республики принял Пoстанoвление «O судебнoй практике преступлений сoвершаемых 

сo стoрoны несoвершеннoлетних». В Пoстанoвлении прoвoдится цитирoвание некoтoрых нoрм 

Угoлoвнoгo и Угoлoвнo-Прoцессуальнoгo Кoдексoв Азербайджанскoй Республики.
12

 

В частнoсти, перед судами ставится задача oбратить внимание на их прoцессуальную oбязаннoсть 

oбеспечения в разумные срoки качественнoгo рассмoтрения угoлoвных дел o преступлениях 

несoвершеннoлетних, имея в виду, чтo их правoвая защита предпoлагает неoбхoдимoсть выявления 

oбстoятельств, связанных с услoвиями жизни и вoспитания каждoгo несoвершеннoлетнегo, сoстoянием 

егo здoрoвья, другими фактическими данными, а также с причинами сoвершения угoлoвнo наказуемых 

деяний, в целях пoстанoвления закoннoгo, oбoснoваннoгo и справедливoгo пригoвoра, принятия других 

предусмoтренных закoнoм мер для дoстижения максимальнoгo вoспитательнoгo вoздействия судебнoгo 

прoцесса в oтнoшении несoвершеннoлетних. 

Важнo пoстoяннo сoвершенствoвать систему правoсудия в oтнoшении несoвершеннoлетних. Так как 

ранняя судимoсть мoжет oтрицательнo сказаться на дальнейшем нравственнo-психoлoгическoм развитии 

пoдрoстка. Coвершение преступления в несoвершеннoлетнем вoзрасте служит oбстoятельствoм, кoтoрoе 

накладывает глубoкий oтпечатoк на дальнейшую судьбу пoдрoстка, в значительнoм числе случаев 

oпределяет характер егo пoследующих oтнoшений с закoнoм. Преступление, сoвершеннoе лицoм дo 

дoстижения им вoзраста 18 лет, причиняет вред не тoлькo тем oбщественным oтнoшениям, прoтив 

кoтoрых oнo былo направленo, нo и прoцессу развития личнoсти самoгo несoвершеннoлетнегo, 

спoсoбствуя фoрмирoванию и закреплению в егo сoзнании oпределеннoй негативнoй сoциальнoй 

устанoвки.
13
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RESPUBLİKAMIZDA MƏŞĞULLUQ VƏ İŞSİZLİYİN SƏVİYYƏSİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

 

Açar sözlər: dövlət proqramları, tədbir, gənclər, məşğulluq, kütləvi işsizlik 

 

The current state of employment and unemployment in our republic 

Summary 

After Azerbaijan gained independence, the existing economic ties between the allied republics 

disappeared, there was a deficit in the markets and access to foreign markets became impossible. As a result, 

large industrial enterprises, factories, collective farms and state farms ceased operations. In the current 

situation, the problem of mass unemployment has a special place. 

As a result, especially young people were forced to leave the country in search of work and turned to 

Russia and other countries. As a way out of this situation, socially oriented state programs have been 

developed in the country since 2000, and serious and urgent work is being done to address the problem of 

unemployment. As a result, it was possible to solve the problem of unemployment in Azerbaijan and provide 

the population with appropriate jobs. The measures taken have reduced the unemployment rate in Azerbaijan 

four times compared to the 1990s, ie from twenty to five percent. Many jobs have been created in the country 

and a large part of the population has been provided with jobs. 

Keywords: government programs, events, youth, employment, mass unemployment 

 

Azərbaycan Respublikasında on dörd illik dövr ərzində, yəni 2013-2019-ci illər ərzində əldə olunan 

statistik göstəricilərə əsasən 1900000 yeni iş yeri açılmış, onların ¾, yəni 1400000 iş yeri daimi olan iş 

yerləridir. Eyni dövrdə əhali sayının təxmini olaraq 1500000 nəfər artmasını nəzərə alsaq, əmək bazarında 

yeni iş yerlərinin yaradılması mütləq olacağı aydın məsələ idi.  

Yeni iş yerlərinin yüzdə yetmişindən çoxu ölkənin müxtəlif bölgələrində, yüzdə yetmiş faizi isə özəl 

sektorda yaradıldı. 1 fevral 2019-ci il tarixinə Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən aktiv əhalisi 5,074 min nəfərə 

çatıb. Onların yüzdə 96-sı və ya 4 milyon 882 min nəfəri müxtəlif peşə fəaliyyəti ilə məşğuldur. Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 2019-ci ilin əvvəlində dərc olunan məlumata görə, 

iqtisadi cəhətdən fəal əhalidən 1.521.3 min nəfər muzdla işləyənlərdir. Bunlardan 880,1 min nəfəri dövlət 

müəssisə və təşkilatlarında, 641,2 min nəfəri özəl sektorda işləyir. 204 min nəfər rəsmi olaraq işsiz kimi 

qeydiyyata alınmışdır. Son illərdə iqtisadi cəhətdən fəal əhali də artmışdır. [10, səh.52]  Məlumat İKT 

tərəfindən verilən son hesabatlarda əks olunur və Cədvəl 1-də təqdim olunur.  

 

Cədvəl 1: Azərbaycanda məşğul və işsiz əhalinin illər üzrə sayı və struktur bölgüsü. Əmək bazarının 

əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri 
 2013 2015 2017 2018 2019 

İqtisadi fəal əhalinin sayə – min nəfər 4373,5  4380,1  4587,4  4757,8  5073,8 

Məşğul əhalinin sayı – min nəfər 3972,6  4062,3  4329,1  4521,2  4822,1 

o cümlədən mülkiyyət növləri üzrə:   

dövlət 

1180,0  1229,8  1142,7  1169,4  1158,4 

qeyri-dövlət 2792,6  2832,5  3186,4  3351,8  3663,7 

İşsiz əhalinin sayı, min nəfər 400,9  317,8  258,3  236,6  251,7 

Məşğulluq xidməti orqanlarında rəsmi işsiz statusu 

verilmiş şəxslər, nəfər 

54365  56343  38996  362006  38481 

onlardan işsizliyə görə müavinət alanlar 3111  2087  87  636  6974 

İqtisadiyyatdaməşğulolanqadınları sayı – minnəfər 1905,9  1957,6  2101,7  2183,7  2319,3 

İqtisadiyyatdamuzdlaişləyənlərinsayı – minnəfər 1226,6  1297,1  1382,9  1514,0  1525,0 

Muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əməkhaqqı – 

manat 

77,4  123,6  331,5  425,1  528,5 

mailto:Pasazeynalov97@gmail.com
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Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda yeni iş yerlərinin, müəssisə və təşkilatların, xidmət və iaşə obyektlərinin 

açılması ölkə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən sosial və iqtisadi islahatların nəticəsidir. 

İstehsal sahəsində çalışan insanların sayı getdikcə artır. Ölkə başçısının uğurla həyata keçirdiyi iqtisadi 

islahatlar nəticəsində 2019-ci ilin 1 yanvar tarixinə olan məlumata görə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində çalışan 

insanların 1521300 nəfəri muzdla fəaliyyət göstərib. Bunlardan 57,85%, yəni 880100 nəfər dövlət, qalan 42,15%, 

yəni 641200 nəfər isə özəl müəssisələrdə fəaliyyət göstərib.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin AZƏRTAC xəbər agentliyinə verdiyi rəsmi məlumata 

əsasən, ölkədə muzdla çalışanların 21,9% - təhsil, 19,2% - təmir, 13,2% - sənaye, 8,6% - səhiyyə və sosial xidmət, 

7,2% - müdafia və sosial təminat, 6% - tikinti, 4,7% - nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,4% - peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət, 3,2% - kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 1,6% - maliyyə, sığorta, 11% - digər sektorlarda çalışan 

insanlar təşkil edib. Dəqiq rəqəmlərlə 2 saylı cədvəldə tanış ola bilərik. [9, səh.27] 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, son on-on beş ildə həyata keçirilən inkişaf proqramları məşğulluğun təmin 

olunmasında çox böyük və əvəzolunmaz rol oynamışdır. 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rayonların və bölgələrin inkişafı, qeyri-neft sektorunun inkişafı, istehsal 

sektorundakı fəaliyyətlərin genişləndirilməsi və bu sahələrdə çalışanların rifah və sosial rifahının yaxşılaşdırılması 

istiqamətində aparılan işlər, azalma proqramlarını təqdim edir işsizlik və məşğulluğu artırmaq əhəmiyyətli bir rol 

oynayır. 

Bu dövlət proqramlarının icrası ilə qeyri-neft sektoru sürətlə inkişaf etməyə başladı. Təkcə Bakıda deyil, 

müxtəlif bölgələrdə də çox sayda yeni iş yeri açıldı və əhali iş yerləri ilə təmin edildi. 

İlham Əliyevin prezident seçildiyi gündən bəri həyata keçirdiyi siyasət və islahatlar özəl sektorun inkişafına 

təkan verdi. Nəticədə 2013-cü ildən 2019-ci ilə qədər özəl sektorda işləyənlərin sayı təqribən 800.000 və ya 

28.5% artdı. Bu böyümənin səbəblərindən biri də aqrar sektorun inkişafıdır. Beləliklə, aqrar sektorun inkişafı 

nəticəsində kənd əhalisinin məşğulluğu artmış, qazanc 5,8 dəfə artmışdır. 

Apardığımız təhlil onu sübut edir ki, məşğulluq ilə bağlı Dövlət Proqramının icrası məşğulluq sahəsində 

mühim işlərin görülməsinə şərait yaratmışdır və nəticədə  

1. İş adamlarının fəaliyyətinin səmərəliliyi artmış, xırda və orta sahibkarların inkişafı dəstəklənmiş, həmçinin, 

vətəndaşların fərdi məşğulluğuna münbit şərait yaradılmışdır.  

2. Müxtəlif sahələri əhatə edən yeni iş yerlərinin açılışına başlanılmış; 

3. İşsiz əhalinin yaşayışı təmin edilmiş, gizli və qanunsuz əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan və vergilərdən 

yayınmaqla kölgə iqtisadiyyatının yaranmasına şərait yaradan şəxslərin qeydiyyata alınması sürətlənmişdir.  

4. İşəgötürənlərin tələbatına uyğun işçilərin hazırlanması və kadr potensialının genişləndirilməsi üçün 

təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüş, monitorinqlər keçirilmişdir.  

Prezident tərəfindən həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsində 

əvəzsiz rol oynamışdır. Bu siyasət nəticəsində 1 milyon 900 min yeni iş yeri açıldı, əhalinin məşğulluğu və 

gəlirləri artdı. 

Uğurlu siyasətlər nəticəsində özəl sektorun məşğulluq prosesindəki payı artmışdır. Beləliklə, keçən əsrin 

sonunda məşğul əhalinin yüzdə qırx faizi dövlət sektorunda işləyirdi, halbuki 2013-cü ildə yüzdə 33,2, 2015-ci 

ildə 30,3, 2017 və 2019-cı illərdə 26 faiz idi, bu rəqəm 24, beşə düşdü %. Daha dəqiq hesablamalar göstərir ki, 

özəl sektorda çalışanların sayı 1990-cı illərə nisbətən təxminən 1,5 dəfə artmışdır. [1, səh.75] 

Xidmət sektoru özəl sektorun inkişafı və məşğulluğunda əvəzsiz rol oynamışdır. 2019-ci ilin əvvəlində şirkətin 

və digər özəl müəssisələrin işçilərinin 22,7% -i istehsalatla məşğul olmuşdur. Yuxarıda müzakirə olunduğu kimi 

bu dövrdə xidmət sektorunda işçilərin ayrılmasından danışmırıq. 

Özəl sektorda məşğulluğun artırılması əmək bazarında rəqabət yaradır. Hazırda ölkədə yeni iqtisadi 

münasibətlərin yaranması, infrastrukturun formalaşması, xidmət sektorunda alternativ məşğulluq, həmçinin 

ticarət, maliyyə, səhiyyə, sığorta və digər sahələrdə şərait yaradılıb. 

Nəticədə iqtisadi cəhətdən aktiv əhali arasında dövlət sektorunda işləyənlərin sayı azalır, müxtəlif sahələrdə 

pulsuz işləyənlərin sayı isə artır. 

 

Cədvəl 3: Azərbaycanda işləyənlərin mülkiyyət növləri üzrə bölünməsi 

 2013 2015 2017 2018 2019 

İqtisadi sahələr üzrə məşğul 

əhali (min nəfərlə) 

3613.01  4062.3  4329.1  4521.2  4759.9 

Onlardan mülkiyyət növlərinə görə: 

Dövlət sektoru (min nəfərlə) 2027.21  1229.8  1142.7  1169.4  1171.4 

Özəl sektor (min nəfərlə) 2832.5  2832.5  3186.4  3351.4  3588.5 
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Bütün iqtisadi sahələr üzrə 

məşğul olanlar, %-lə 

100 100 100 100 100 

 

Onlardan mülkiyyət növlərinə görə: 

Dövlət sektoru (min nəfərlə) 57  30.3  26.4  25.9  24.6 

Özəl sektor (min nəfərlə) 43  69.7  73.6  74.1  75.4 

 

Xarici ölkələrlə yanaşı Azərbaycanda da məşğul əhali arasında ikili məşğulluğun artması müşahidə 

olunmaqdadır. Bu isə öz növbəsində əhalinin daha çox gəlir əldə etməsi və həyat şəraitinin yüksəlməsinə zəmin 

yaradır. Elə bu səbəbdən, yəni əhalinin sosial-iqtisadi rifahını yüksəltmək məqsədi ilə dövlət sektorunda çalışan 

insanlar eyni zamanda da özəl sektorda, əsasən də xidmət sahəsində fəaliyyət göstərməkdədir. Bunun nəticəsində 

son dövrdə əmək ehtiyyatları tərkibində məşğul əhalinin sayı ildən ilə artmaqdadır. Müasir dövrdən fərqli olaraq, 

müstəqilliyin ilk illərində əmək ehtiyyatlarının tərkibində məşğul əhalinin sayı təxminən doxsan beş faizdən 

altmış-yetmiş faizədək enmişdir. Bu səbəbdən, əhalinin müəyyən hissəsi, xüsusən də gənclər Rusiyaya getmək 

məcburiyyətində qalmışdır. İcra edilən proqramların nəticəsində məşğul əhali ilə əmək ehtiyyatları arasında 

kəmiyyət fərqi azalmışdır.   

Əmək ehtiyatlarının tərkibində məşğul əhali sayının artmasında “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq 

Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2013-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı”-nın həyata keçirilməsinin 

əvəzolunmaz rolu olmuşdur.  

Proqramda aşağıda qeyd edilən tədbirlər öz əksini tapmışdır:  

- İşçi qüvvəsi ilə iş yerləri arasında tarazlığın qurulması;  

- İş axtaran şəxslərin daha tez uyğun iş tapa bilmələrini təmin edə biləcək axtarış-informasiya sisteminin 

yaradılması;  

- Peşə-ixtisas hazırlığında müasir metodlardan istifadə edərək, müasir tələblərə uyğun kadr potensialının 

hazırlanması;  

- Neft gəlirlərinin müəyyən hissəsinin insan kapitalına yönəldilməsi;  

- Sahibkarlara kömək, biznes kreditlərinin verilməsi şərtlərinin yüngülləşdirilməsi, iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrinə qoyulan investiyaların artırılması, vergi siyasəti yolu ilə məşğulluğun tam təmininə nail olmaq və s. 

Azərbaycanda gənclərin məşğulluğunun təmin olunması da əsas problemlərdəndir. Dövlət Statistika 

Kömitəsinin son məlumatlarına görə ölkə əhalisinin 28,1% gəncdir. Bu rəqəmi dünya ölkələri ilə müqayisə 

etdikdə görürük ki, ölkədə vəziyyət yaxşıdı.  

Belə ki, ötən ilin məlumatları əsasında apardığımız hesablamalar nəticəsində Azərbaycanda 15-29 yaş arası 

olan gənclərin sayının 2574000 nəfərə çatıdığı məlum olur. Yəni, ölkədə ötən il təxminən 6300000 əmək ehtiyyatı 

olub və əmək ehtiyyatının qırx faizdən çoxunu gənclər təşkil edib. Elə buna görə də, dövlətin qarşısında duran 

prioritet vəzifələrdən biri də mövcud iş yerlərini qorumaq şərti ilə yeni iş yerləri açaraq, gənclərin məşğulluğunu 

təmin etmək və həyat şəraitini yüksəltməkdir.  

Məşğulluq haqqında qanunvericilik əmək bazarında işçi qüvvəsinə olan tələb ilə təklif arasında tarazlığın 

saxlanılmasına xidmət edir. Bu qanunvericilik işçilərin əmək hüquqlarının müdafiəsini və iş axtaranların kadr 

tələbatının ödənilməsini təmin edir.  

Əmək bazarında real əmək haqqı məbləğinin azalması əməyin real qiymətinin ucuzlaşmasına və ölkədə çox 

sayda “ucuz işçi qüvvəsi”-nin yaranmasına gətirib çıxarır. Mikrosəviyyədə bu hadisənin mənfi cəhəti odur ki, 

ucuz əmək heç zaman məhsuldar ola bilmədiyi kimi, keyfiyyətli məhsul da istehsal edə bilməz. Makrosəviyyədə 

isə istehsal həcminin aşağı düşməsi və məşğulluq səviyyəsinin azalmasına gətirib çıxarır. Buna görə də, 

məşğulluq siyasətində həyata keçirilən proqramlara sosial təhlükəsizlik prizmasından yanaşsaq o qənaətə gəlirik 

ki, əmək bazarında rəqabətə davamlı işçi qüvvəsinin formalaşdırılması dövlət siyasətinin əsas hədəflərindən birinə 

çevrilməlidir. Çünki bu proqramların icrasını həyata keçirmədən ölkədə real məşğul əhalinin sayını, gizli işsizliyin 

mövcudluğunu, işçilərin aldığı real əmək haqqı ilə onların faktiki gəlirləri arasında olan uyğunsuzluğu, gizli 

məşğulluğun geniş yayılması hallarını aradan qaldırmaq qeyrimümkün olacaq.  

Qanunsuz məşğulluq problemi ölkədə ən aktual və kəskin problemlərdən birinə çevrilmişdir. Bu vəziyyətdə 

gizli əmək haqqlarının mühasibat uçotunda əks olunmaması səbəbindən əməyin real dəyərinin ölçülməsi mümkün 

deyildir, bu da vergi orqanlarına və sosial müdafiə orqanlarına ayırmaların azalmasına səbəb olur və bu da öz 

növbəsində məşğulluğa mənfi təsir göstərir. siyasət və maliyyə sahələrini zəiflədir. Bununla yanaşı, qeyri-qanuni 

məşğulluq və qeyri-rəsmi iş yerlərinin olması əhalinin sosial müdafiəsi üçün ciddi problemlər yaradır, çünki onlar 

vergi və sosial müdafiə sistemindən kənarda qalmaqla yanaşı əmək hüquqlarının qorunması üçün heç bir çətinlik 

yaranmır. 
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Əməyin qiymətlərinin dövlət tənzimlənməsinin vacib istiqamətlərindən biri əhalinin gəlirləri ilə xərcləri 

arasındakı fərqi nəzərə alan minimum sosial normalar və standartlar sisteminin inkişafı ola bilər. Əsas sosial 

norma və standartlar minimum əmək haqqı və minimum istehlak büdcəsidir. 

Dövlət sosial sığortası sisteminin yaradılması əhalinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasında, sosial 

gərginliyin qarşısının alınmasında, köhnəldiyinə görə yeni tələblərə cavab verməyən işsiz və zərərli işçilərin sosial 

təminatının yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Əks təqdirdə, pensiya və müavinətləri ilə dolana bilməyən 

insanlar iş axtarmağa başladığından iş axtaranların sayı artmaqdadır və iş bazarı sıxdır. Bu da öz növbəsində iş 

tapmaqda çətinlik çəkən vakansiyaların sayının kəskin azalmasına səbəb olur. 

Burada işsizlik sığortası da mühüm rol oynayır. İşsizlik sığortası ilə insanlar işlərini itirəndə həyatın minimum 

ehtiyaclarını belə ödəyə bilərlər. İnkişaf etmiş ölkələrdə sığortanın miqdarı və ödəmə müddəti fərqlidir. Mövcud 

ABŞ qanunlarına görə, işsizlik sığortası 26 həftəlik, həftədə ortalama 200 ABŞ dollarıdır. Bununla birlikdə, 

İşsizlik Sığortası Qanununa əsasən, bütün əyalətlər işsizlik müavinətləri üçün əlavə federal maliyyələşdirmə 

imkanı əldə edirlər. Orta işsizlik nisbəti yüzdə altıdan az olan dövlətlər müavinət müddətini dörd həftəyə, son altı 

ayda yüzdə səkkiz və ya daha çox olan davamlı işsizlik dərəcəsi olan dövlətlər müavinət müddətini iyirmi həftəyə 

qədər uzada bilərlər. 

Yaponiyada işsizlik müavinəti, işini itirmədən əvvəl alıcının maaşının yüzdəsi olaraq təyin edilir. Sığortanın 

məbləği, ödəniş müddətindən və sığortalının xidmət müddətindən asılıdır. Yaşayış yerindən kənarda iş axtarmağa 

məcbur olanlara əlavə nəqliyyat və kirayə haqqı da ödənilir. 

Azərbaycan Respublikasında işsizlik sığortası mövcud olsa da, sığorta ödənişlərinin həcmini, prosedurunu və 

müddətini mövcud bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün ciddi və konstruktiv islahatlara 

ehtiyac var. 

Azərbaycanda işsizlər şəhər və ya rayon məşğulluq mərkəzlərində işsiz kimi qeydiyyata alındığı tarixdən 

əvvəlki on iki ayda iyirmi altı həftədən çoxdur, işsizlik müavinətləri isə son bir ildə alınan maaşlardan yetmiş qat 

çoxdur. on iki ay son işdə. Eyni zamanda, bu müavinətin miqdarı, müavinətin təyin edildiyi andakı ölkədəki orta 

aylıq əmək haqqından çox olmamalı və ölkədə minimum müavinət məbləğindən az olmamalıdır. 
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SAP SİSTEMİNİN QAZMA BLOKU, MÜVAFİQ 

PLATFORMALARIN TƏSNİFATI VƏ YARADILMASI 
 

Açar sözlər: SAP sistemi, idarəetmə, planlama, qazma, təmir, nəzarət, təşkilat 

 

SAP SYSTEM DRILLING BLOCK, CLASSIFICATION  

AND CREATION OF APPROPRIATE PLATFORMS 

 

For companies wishing to monitor inspection and repair processes through the system, the module 

proposed by SAP as part of the enterprise source planning application is the SAP PM (Plant Maintance) 

module. The PM module manages all equipment faults and scheduled repairs. The module, which is 

integrated with procurement, cost accounting, financial and inventory management processes, can 

automatically order for technical needs, track your current and overhaul costs immediately, and prepare spare 

parts. Purchase and consumption operations related to the warehouse can be carried out through tracking and 

system. These are the functions of the SAP PM module:  

1. Planning and implementation of repair activities; 

2. Repair for backup; 

3. Repair for the purpose of correction; 

4. Repair of spare parts in case of critical development of material in the warehouse; 

5. Capacity and resource planning; 

6. Maintenance planning in addition to repairs and etc. 

Key words: SAP system, management, planning, drilling, repair, control, organization 

 

Giriş 

Məqalədə SAP sisteminin vasitəsilə qazma blokunun müvafiq platformalarının təsnifatı və onların 

yaradılmasından bəhs olunmuşdur. 

Bildiyimiz kimi, 21-ci ərs innovasiyalar əsri kimi tanınır. Hazırda bütün sahələrdə yeniliklər tətbiq 

olunur, bura həmçinin neft sahəsi də daxildir. Bizim məqsədimiz qazma prosesi ilə bağlı vaxtımızı alacaq 

məsələləri ən qısa və operativ şəkildə yerinə yetirməkdir. Bunun üçün SAP sistemindən istifadə edəcəyik. 

Əgər düzgün verilənlər bazasına sahibiksə bu sistem vasitəsilə analitik hesablamalar apara və görüləcək 

prosesin simulyasıyasını qura bilərik. Öncəki zamanlarda quyu haqqında məlumatlar əldə edə bilmək üçün 

müəyyən sənədləri axtarıb tapmaq lazım gəlirdisə hazırda SAP sistemi vasitəsilə quyunun hər bir məlumatını 

əldə etmək çox qısa vaxtımızı alacaq. Həmçinin sistem mühəndislik məsələlərini daha dəqiqliklə yerinə 

yetirməyə və prosesi davamlı şəkildə izləməyə kömək edir. SAP (SAP PM) bir təşkilatda bütün təmir 

fəaliyyətlərini idarə edən bir proqram məhsuludur. Təmir baxım modulu müayinə, bildirişlər, düzəldici və 

profilaktik baxım, təmir və ideal bir texniki sistemi qorumaq üçün digər tədbirləri əhatə edən əsas 

fəaliyyətlərdən ibarətdir. Bir təşkilatda tələb olunan sənədləri müəyyənləşdirə, sənədləşdirə, idarə edə və 

istənilən müəssisə aktivlərini idarə edə bilərik. Bu fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün PM aşağıdakı alt 

modulları ehtiva edir:   

- Texniki obyektlərin və avadanlıqların əsas qeydinin idarə edilməsi. 

- Təmirin tapşırığının planlaşdırılması. 

- İş əmri rəhbərliyi altında iş axını bildirişlərini və iş sifarişlərinin idarə edilməsi.  

SAP sistemi bir neçə moduldan ibarətdir. Modulların hər biri müxtəlif sahələr üzrə planlama, idarəetmə, 

analiz etmə və s. işləri görür.Bu modullar cari tələbə uyğun olaraq mövcud məlumatları saxlamaq üçün 

istifadə olunur və sistemdəki mövcud məlumatları qorumaq üçün avtomatik olaraq işə salınır. Yoxlanış və 

təmir proseslərini sistem vasitəsilə izləmək istəyən şirkətlər üçün, SAP tərəfindən müəssisə mənbəyi 

planlama tətbiqi çərçivəsində təklif olunan modul SAP PM (Plant Maintance) moduludur. PM modulu ilə hər 

cür avadanlıqda nasazlıq və planlı təmir idarə olunur. Satınalma, xərc uçotu, maliyyə və inventar idarəetmə 

prosesləri ilə birə bir inteqrasiyaya malik olan modulla texniki ehtiyaclar üçün avtomatik sifariş edə , cari və 

əsaslı təmir xərclərinizi dərhal izlənə, ehtiyat hissələri hazırlana bilər. İzlənəbilən və sistem vasitəsi ilə 
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anbarla əlaqəli alış və istehlak əməliyyatları həyata keçirilə bilər. Bir çox təşkilatda SAP PM modulu fərqli 

dillərdə idarə olunur. Hər bir funksional yer və avadanlıq üçün çoxdilli qısa mətnlər və uzun mətnlər 

yaratmaq mümkündür.Qısa mətnlərdən istifadə edərək texniki baxım planlayıcısı texniki obyektləri 

müəyyənləşdirə bilər, uzun mətnlər müxtəlif dillərdə texniki məlumatları ehtiva edir. 

SAP PM modulunda hər bir proses öncədən yaradılmış plan əsasında yerinə yetirilir. Yerinə yetiriləcək 

işlərin cədvəlini və siyahısını müəyyənləşdirir. Bir təşkilat planına uyğun olaraq bir təmir planı qurula bilər, 

məsələn fərqli obyektlər fərqli tarixlərdə saxlanıla bilər və obyekt növünə görə əhatə dairəsi fərqli ola bilər.  

Profilaktik təmir planını yaratmaq üçün aşağıdakı prosedurlardan istifadə edilə bilər: 

- Tək dövrlük plan; 

- Strategiya planı; 

- Multiple (çoxsaylı) plan; 

- Xidmət tədarükü üçün təmir planı; 

- Müqaviləyə əsasən texniki xidmət planı. 

 

 SAP PM modulunun funksiyaları aşağıdakılardır : 

1. Təmir fəaliyyətinin planlaması və yerinə yetirilməsi ; 

2. Ehtiyat məqsədilə təmir ; 

3. Düzəltmə məqsədilə təmir ; 

4. Anbarda material kritik səviyyədə olduqda ehtiyat əvəzləyici hissənin təmiri ; 

5. Tutum və qaynağların planlaması ; 

6. Təmirdən əlavə xizmət planlaması ; 

7. Anbardakı materialların izlənməsi ; 

8. Ölçü parametrlərinin izlənməsi ; 

9. İstehsalat sahəsindəki bütün avadanlıq və ehtiyat hissələrin müəyyən ardıxıllıqla izlənməsi , bu 

ardıcıllıqla bütün analizlərin aparılması ; 

10.  Avadanlıqların istifadə olunub olunmamasının izlənməsi və s. 

SAP sistemində müvafiq qazma blokunu yaratmaq üçün ilk öncə geoloji kəşfiyyat işlər aparılacaq 

ərazinin məlumatlarını öyrənmək lazımdır. Qazılacaq quyunun məqsədindən asılı olaraq kəşfiyyat işləri 

aparılır daha sonra buna uyğun olaraq görüləcək işlərin ardıcıllığı, sərf olunan vaxt, istifadə olunacaq 

materiallar və avadanlıqların siyahısı, müvafiq işçi qüvvəsi və s. tərtib olunur. Sistem üçün ümumi verilənlər 

bazası yaradılır.  

Verilənlər bazası, informasiyanın saxlanmasını və həmçinin tez bir zamanda verilənlərə müraciəti təmin 

edir,tətbiqi proqramlar və ya əlavələr verilənlər bazasına daxil olan dəyişənlərin işlənməsinə xidmət edir. 

Verilənlər bazasını yaratmaq üçün istifadə edilən proqramlar: Microsoft Access, Open Office Base, Foxpro, 

Microsoft SQL, Server Oracle, My SQL Verilənlər bazasının məqsədi və tərifi İnformasiyanın qorunub-

saxlanılması kompüterlərin ənənəvi xidmət növlərindən biridir. Lazımi məlumatı rahat şəkildə tapmaq üçün 

əldə etdiyimiz informasiyalar vasitəsilə verilənlər bazası yaradacağıq. 

SAP PM modulu vasitəsi ilə “Bulla-dəniz” yatağında 91 saylı kəşfiyyat quyusunun qazılması üçün 

lazım olan planlama sistemini yaradacağıq. Sistemin yaradılması üçün öncədən qazılacaq quyu haqqında 

bütün məlumatları öyrənməliyik. Horizontlarının sənaye əhəmiyyətli neftqazlılığının olması “Bulla-dəniz” 

yatağında 1973-cü ildən  təsbit edilmişdir. Qaz-kondensat ehtiyatlarını mənimsəmək məqsədilə “Bulla-

dəniz” yatağında 8-ci horizontunu  istismar quyularının işçi layihə hazırlanmşdır. 2 saylı dəniz özülünün 91 

saylı kəşfiyyat quyusunun qazılması 8-ci horizontunun işlənmə planına uyğun olaraq yerinə yetirilir. 

Quyunun layihələndirməsi üçün bəzi məlumatlar :  

Quyunun növü                                                                   maili 

Quyunun layihə dərinliyi                                                 6250 m 

Quyunun inhirafı (mailliyi)                                             300 m 

Qazma qurğusu                                                               “ZJ 70 DBS” 

Qazma qülləsi                                                                 “HJJ675∕46-CQ” 

Qazma üsulu                                                                   rotor – quyudibi mühərrik 

Quyu quruluşu seçilərkən aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır : 

 daha öncə qazılmış quyuların quruluşları ; 

 geoloji kəsiyə əsasən uyğun olmayan sahələrin kəmərlərlə örtülməsi ; 

 sonrakı intervalların qazılması üçün əlverişli şəraitin yaradılması ; 

 məhsuldar horizontun tam istimarının təmin edilməsi. 
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Yuxarıda qeyd olunan kimi ümumi və digər spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alıb sistemli şəkildə istifadə 

edəcəyimiz platformanın bazasını yaradırıq. Bunun nəticəsində günlər, aylar aparacaq prosesi çox qısa bir 

zaman kəsimində yerinə yetiririk. Hər bir prosesi qrafik, cədvəl şəklində görə bilərik.  

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. Bulla yatağında dərinlik üzrə xərclərin dəyərləndirilmə cədvəli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2. Bulla yatağını üçün riskin qiymətləndirilmə cədvəli. 

 

Nəticə 

Bulla yatağında qazılacaq quyuların geoloji şəraiti, bütün xüsusiyyətləti, avadanlıqları, kimyəvi 

maddələri və s. təyin olunmuşdur.  

Verilənlər bazası əsasında SAP PM modulu vasitəsilə qazma bloku təşkil olunmuşdur. 

SAP PM modulu vasitəsilə yaratdığımız sistemin üstünlükləri: sərf olunan vaxta, mühəndis-işçi 

qüvvəsinə, sərf olunan xərcə qənaət, quyunun qazılmasının simulyasiyası, lazımi bütün məlumatların bir 

sistemlə cəmlənməsi və s. 
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TAX PLANNING AND STATE AID UNDER THE EUROPEAN LAW 

 

Summary  
There is a strong link between funding criteria from government sources and the advantage and 

selectivity associated with classifying an event as government assistance. However, the selectivity criterion 

is very important when considering whether there is a banned state aid. Finally, the European Court of 

Justice no longer applies the rule of law and exclusion to selectivity. Instead, the selectivity review consists 

of two parts: whether a precaution is selective and whether preference is necessary and proportionate. 

Key words: EU, tax, tax avoidance, state aid, tax planning, competition 

 

AVROPA HÜQUQUNDA VERGİ PLANLAMA VƏ DÖVLƏT YARDIMI 

Xülasə 

Dövlət mənbələrindən maliyyələşmə meyarları, verilən üstünlük və tədbirin Dövlət yardımı kimi 

təsnifatı ilə bağlı seçicilik arasında sıx əlaqə mövcuddur. Qeyri-qanuni dövlət yardımının olub olmadığını 

araşdırarkən seçicilik meyarı daha yüksək əhəmiyyətə malikdir. Nəhayət, Avropa Ədalət Məhkəməsi artıq 

seçicilik imtahanı üçün qayda və istisna prinsipini tətbiq etmir. Bunun əvəzinə seçicilik müayinəsi iki 

hissədən ibarətdir: Tədbir seçicidirsə və seçmə ölçüsü əsaslı və mütənasibdirsə araşdırılmalıdır. 

Açar sözlər: AB, vergi, vergidən yayınma, dövlət yardımı, vergi planlaşdırması, rəqabət 

 

Introduction 

The following definitions of tax avoidance, tax evasion and aggressive tax planning are greatly abridged 

but get to the heart of the problem: If under tax avoidance one understands the legal possibilities of avoiding 

tax and under tax evasion the illegal (i.e. punishable) activities to reduce the tax burden, there remains a 

relatively large grey area between the two in which so-called  aggressive tax planning  assumes a large role.”  

Despite the absence of a conclusive definition, particular features that are characteristic of the term 

 aggressive tax planning” can be established. In its recommendation of 6 December 2012 concerning 

aggressive tax planning, the European Commission defined it as follows:  Aggressive tax planning consists 

in taking advantage of the technicalities of a tax system or of mismatches between two or more tax systems 

for the purpose of reducing tax liability. Aggressive tax planning can take a multitude of forms. Its 

consequences include double deductions (e.g. the same loss is deducted both in the state of source and 

residence) and double non-taxation (e.g. income which is not taxed in the source state is exempt in the state 

of residence).”
 
 

The OECD comes to this conclusion in its BEPS Report, where it states that  A number of indicators 

show that the tax practices of some multinational companies have become more aggressive over time, raising 

serious compliance and fairness issues”. 

The decisive provisions on state aid are articles 107 and 108 TFEU. TFEU Article 107 para. 1 states: 

 Save as otherwise provided in the Treaties, any aid granted by a Member State or through State resources in 

any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or 

the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible 

with the internal market.” There is no question that tax incentives should also be judged from the a state-aid 

perspective. The conditions on which tax incentives would come under the prohibition of state aid were also 

listed in more detail in the 1998 Commission Notice on the Application of the State Aid Rules to Measures 

Relating to Direct Business Taxation.
 
Fundamentally, selective tax incentives can be categorised as state aid. 

EU State-Aid Law. 
According to the article 107 of the TFEU there are four elements of State Aid in this definition: 

 First: an advantage, granted out of 

 Second: state resources, which 

 Third: causes distortion, and which 

 Fourth: favours certain undertakings.   

 The fourth element is referred to as the selectivity requirement.  
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 For fiscal State aid, the most important two elements are: and advantage, which is selective. 

 “Advantage” criteria. 

With regard to the existence of an 'advantage', it must not be forgotten that the concept of aid is broader 

than a subsidy. Not only the positive benefits, but also the budget of an initiative, which is included in the 

budget of an initiative, and therefore there are no subsidies in the full sense of the word. the same effect. In 

order to decide whether a taxable income assessment method provides an advantage or not, it is necessary to 

compare this regime with the existing tax system. 

In relation to this common or 'normal' tax regime, it is necessary to evaluate and determine whether any 

advantage provided by the tax measure is selective by showing that the measure deviates from this common 

regime. In the light of the target assigned to the tax system of the relevant Member State, it makes a 

distinction between comparable economic and legal operators. In the case of Paint Graphos - a lawsuit 

involving the misuse of the legal form of a cooperative society for tax purposes - the EU Court of Justice 

may rule that tax benefits or other tax benefits may be required by the nature or general order of the tax 

system. However, in such a case, it is still necessary for the relevant Member State to ensure that these 

benefits are consistent with the principle of proportionality and that they do not go beyond what is necessary, 

because the 'legitimate' goal pursued cannot be achieved in a less comprehensive way. measurements. 

It is clear that the 'legitimate' purpose of a tax avoidance is extremely important for selectivity analysis. 

As a result, only legitimate targets can distinguish one group of companies from another. 

Selectivity criterion 

The advantage should be selective, that is the advantage should favour certain undertaking over others. 

In the Azores case, the EU Court of Justice said the following about this: “A measure which creates an 

exception to the application of the general tax system may be justified by the nature and overall structure of 

the tax system if the Member State concerned can show that that measure results directly from the basic or 

guiding principles of its tax system.  

In that connection, a distinction must be made between, on the one hand, the objectives attributed to a 

particular tax scheme which are extrinsic to it and, on the other, the mechanisms inherent in the tax system 

itself which are necessary for the achievement of such objectives.” 

In 2014, the European Commission stated that, over the last ten years, several Member States have 

introduced special tax regimes for IP rights that are ‘supposed’ to stimulate innovation and investments in 

new technologies. Such regimes include "patent boxes", which provide for tax reductions on income from 

patents.  

In 2008, the Commission reviewed such a regime in Spain and concluded that the scheme did not 

constitute aid. Since then, however, the Commission has received indications that special tax regimes seem 

to mainly benefit highly mobile businesses and do not trigger significant additional research and 

development activity.  

The Commission is therefore gathering information to assess whether the regimes grant a selective 

advantage to a particular group of companies, in breach of EU state aid rules. 

With the state-aid regulations the Commission actually has the most effective means of combating 

aggressive tax planning and tax dumping in its hands. In June 2014, in three cases the Commission had 

already begun to examine whether the decisions of the national tax authorities in Ireland, the Netherlands and 

Luxembourg concerning the corporation tax to be paid by Apple, Fiat Finance and Starbucks were in accord 

with the EU legal requirements on state aid. A formal investigation process was initiated for each case.  In 

the current context of tight public budgets, it is particularly important that large multinationals pay their fair 

share of taxes. Under the EU s state aid rules, national authorities cannot take measures allowing certain 

companies to pay less tax than they should if the tax rules of the Member State were applied in a fair and 

non-discriminatory way,” Joaquin Almunia, the Commissioner responsible for state aid law, emphasised on 

the announcement of this investigation process. And the then Commissioner for taxation, Algirdas Semeta 

emphasised:  Fair tax competition is essential for the integrity of the Single Market, for the fiscal 

sustainability of our Member States, and for a level playing field between our businesses. Our social and 

economic model relies on it, so we must do all we can to defend it.” 

 

Essentially this investigation process concerns whether the tax decisions of the three finance authorities 

mentioned concerning the confirmation of the agreements on transfer prices on the part of corporations 

should be questioned from the point of view of state aid law. Using transfer pricing, the prices for 

transactions of goods or services inside the corporation, there is the possibility to shift profits between 

companies belonging to the corporation that are based in different countries. If these transfer prices accord 
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with market circumstances, then according to the state aid regulations there is no state aid. However, if there 

are divergences, because the transfer prices cannot be economically justified, then it may be a question of 

state aid, which under competition law is impermissible. It is also problematic from the point of view of state 

aid law if the tax authorities do not have a clear margin of discretion as to how these transfer prices can be 

established. In October the Commission announced that it would also be investigating the transfer-pricing 

agreements that are part of the taxation of Amazon in Luxembourg. Here too the words of the then 

Commissioner responsible for competition policy Joaquin Almunia were unusually sharp:  National 

authorities must not allow selected companies to understate their taxable profits by using favourable 

calculation methods. It is only fair that subsidiaries of multinational companies pay their share of taxes and 

do not receive preferential treatment which could amount to hidden subsidies. This investigation concerning 

tax arrangements for Amazon in Luxembourg adds to our other in- depth investigations launched in June. I 

welcome that cooperation with Luxembourg has improved significantly.”
 

Here too the Commission 

emphasises that the transfer prices must be based on market prices and that if this is not the case it may 

constitute impermissible state aid. In the press release the Commission adds that the royalties that reduce 

Amazon s profit in Luxembourg, evidently already accepted by the Luxembourg financial authorities in 

2003, may not be in conformity with the market, as they lead to an unjustifiable economic advantage for 

Amazon.
 
These are at least very clear words from the Commission that indicate that there will be serious 

investigations here. And this also leads to the hope that these investigative processes will be more frequent in 

future. The current publications from the Commission at least give cause to hope that here success against 

tax dumping can be achieved.  

The European Commission holds the preliminary view that the interest exemption results in unlawful 

State aid which must be repaid by the companies which have benefitted from it. 

In June 2014, the Commission started a formal investigation into the transfer pricing arrangements on 

corporate taxation of Apple (Ireland), Starbucks (Netherlands) and Fiat Finance and Trade (Luxembourg).  

In October two thousand and fourteen, the Commission extended an in-depth investigation into the 

Gibraltar corporate tax regime to include its tax rulings practice.  

Moreover, the Commission announced and investigation into the transfer pricing arrangements on 

corporate taxation of Amazon in Luxembourg, and in 2015 the Commission opened an in-depth investigation 

into the Belgian excess profit ruling system.  

In all of those cases, the European Commission has stated that “where a tax ruling concerns transfer 

pricing arrangements between related companies within a corporate group, that arrangement should not 

depart from the arrangement or remuneration that a prudent independent operator acting under normal 

market conditions would have accepted.”  

It is the key concern of the Commission that the tax rulings are not in line with the ‘prudent independent 

operator test’ and provide, therefore, a selective advantage to the companies concerned. This may in 

particular be the case if the OECD’s transfer pricing guidelines have not been respected. Of course, if the 

Commission is right, those companies should repay the benefit to the State which granted the aid, with 

interest.  

Other measures against aggressive tax planning 

In the context of the corporate tax reform package, the European Commission has published a proposal 

to amend the ATAD in order to extend the rules on hybrid mismatches to those involving non-EU countries. 

Hybrid mismatches are used as aggressive tax planning structures, which in turn trigger policy reactions to 

neutralise their tax effects. The proposal seeks to neutralise mismatches by obliging Member States to deny 

the deduction of payments by taxpayers or by requiring taxpayers to include a payment or a profit in their 

taxable income. 

In addition, on 25 October 2016, the European Commission decided to re-launch the common corporate 

tax base project in two steps, with the publication of two new interconnected proposals for directives on a 

common corporate tax base and a common consolidated corporate tax base (CCCTB). The purpose of the 

proposals is to establish common rules for corporate taxes and to provide for the framing of a single set of 

rules for the determination of the corporate tax base. The proposals are still under discussion in the Council. 

A further step in tax transparency would be to broaden it by providing publicly available information 

relating to tax paid at the place where profits are actually made. To achieve that, the European Commission 

published a proposal for a directive providing for public country-by-country reporting, as an amendment to 

Accounting Directive 2013/34. Public country-by-country reporting (CBCR) is the publication of a defined 

set of facts and figures by large multi-national enterprises (MNEs), thereby providing the public with a 



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 5                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 5         e-ISSN: 2708-986X 

 

231 

global picture of the taxes MNEs pay on their corporate income. The proposal is still under discussion in the 

European Parliament and the Council. 

A considerable number of EU initiatives have therefore been launched recently, especially since 2012. 

The legal framework is constantly developing, in order to fill the previously identified gaps. However, these 

recent changes have not always been timely or fully implemented by the Member States. 

Aggressive tax planning could also be considered contrary to the principles of Corporate Social 

Responsibility, given taxes paid by businesses can positively impact the rest of society. 

The Commission reaffirmed its commitment to fairness in taxation in its action plan to strengthen the 

fight against tax fraud and evasion, published in 2012. The plan set out 34 actions which could be taken to 

enhance administrative cooperation and to support the development of the existing good governance policy, 

tackle the wider issues of interaction with tax havens and aggressive tax planning as well as other aspects, 

including tax-related crimes. Not only did the action plan highlight existing EU initiatives to reduce tax 

evasion and avoidance, but it also set out new initiatives which could help promote fairness. In particular, the 

ActionPlan included recommendations on how to tackle aggressive tax planning. This recommendation 

suggests that Member States should reinforce their double tax conventions, to prevent them from resulting in 

no taxation at all. It also recommends the adoption of a common General Anti-Abuse Rule, under which 

countries could ignore any artificial arrangement carried out for tax avoidance purposes and tax instead on 

the basis of actual economic substance. 

The action plan also put forward the Commission's intention to propose new legislation to close 

loopholes in the Parent Subsidiary Directive, which were resulting in double non-taxation. It is a credit to 

Member States that amendments to the Parent Subsidiary Directive have already been agreed placing them 

on a stronger footing to prevent double non-taxation. This demonstrates Member States' willingness to act to 

ensure fairness in the tax system. 

The action plan largely focuses on limiting both companies' ability to evade taxes and their ability to 

exploit inadvertent loopholes and gaps between international tax systems. However, it also stresses that 

national measures, which promote tax shopping by citizens and business, are unacceptable.  

Code of Conduct to Combat Tax Avoidance  

Adopted by the Council on 1 December 1997, this was intended to remove distortions in competition 

over company taxation inside the EU in order to prevent massive shortfalls in corporation tax. Although the 

code of conduct is in principle not legally binding on the member states, they are still under a political 

obligation and by adopting it they have committed themselves to abandoning existing tax measures that are 

considered harmful and not to introduce any further harmful measures in future. Under the code of conduct 

measures are categorised as harmful if they result in a significantly lower effective tax burden than the 

normal tax level of the state, which can lead to zero taxation. In November 1999, a working group 

established in 1998 published a report listing 66 harmful measures. The majority of these can be assigned to 

the following two categories:  

-Tax incentives for holding companies and for internal services in the corporation (company 

headquarters administration, research, marketing, sales, internal consultancy)  

-Tax incentives for companies in the finance sector (financing activities, asset management, licence 

management, insurance business etc.).  

In the meantime these measures have largely been repealed by the member states affected. And also this 

working group still currently monitors the situation and regularly reports to ensure that no new harmful 

measures are introduced.  

Where Member States have failed to bring their tax legislation into conformity with European Union 

law, the ECJ has done it for them by striking down any national tax laws that violate these fundamental 

freedoms. 

For example, one of the first tax competition cases heard by the ECJ dealt with the free movement of 

goods. In a case popularly known as the Newspaper Publishers case, the ECJ struck down a French tax law 

that permitted deductions for publishers that produced newspapers related to politics, as long as the publisher 

was actually printing in France. The ECJ concluded that the tax law obstructed intra-community trade 

because it denied benefits to newspaper publishers established in other Member States. Thus, the Court 

struck down the law for violating the principle of the free movement ofgoods. 

Adjustment The Parent-Subsidiary Directive 

The Parent-Subsidiary Directive is a measure of the European Union, which seeks to abolish 

withholding tax on outgoing payments and economic double taxation within an EU-based corporate group 
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structure. In this respect, the objective of the Parent-Subsidiary Directive (partly) coincides with unilateral 

measures often taken by countries to prevent economic double taxation.  

The Parent-Subsidiary Directive was initially adopted on July 23, 1990 and has been revised several 

times since, requiring updates of domestic tax legislations. 

Technically, the Parent-Subsidiary Directive provides that:  

1) intra-group cross-border payments of dividends should be exempted from withholding tax; and 

2) the Member State of the parent company, that is the entity receiving the dividend, must either exempt 

the income or provide for a credit on underlying taxes. 

The Parent-Subsidiary Directive relates to companies resident within the EU, which are subject to 

corporate income tax and have a certain (listed) legal form. The parent company must hold a qualifying 

interest in the subsidiary (ten per cent as of 2009) and meet a minimum holding period requirement of two 

years. 

In recent years, there have been discussions that the application of the Parent-Subsidiaries Directive 

might result in non-taxation. For that reason, on November 25, 2013, the European Commission made a 

proposal to amend the Parent-Subsidiary Directive to close these perceived loopholes. In particular, the 

adjustment targets tax planning arrangements using hybrid loan arrangements. Furthermore, also a general 

anti-abuse rule was introduced. 
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THE OBLIGATIONS OF DEVELOPING AND DEVELOPED STATES IN 

RESPECT TO ENVIRONMENTAL ISSUES WITHIN UNCLOS 

 

Summary 

This article discusses one of the major concerns of the ISA which is to provide the marine environment 

is protected from harmful effects that may occur during mining activities in the Area. In 2011, the ITLOS 

Seabed Disputes Chambers, at the request of the Council of the ISA, ensured its first advisory opinion 

regarding the responsibilities and obligations of States and their sponsored entities with regard to activities in 

the Area. It will be explored some of the implications of the Advisory Opinion of the Chambers on 

developing States herein. 

Key words: United Nations Convention on the Law of the Sea, seabed area, developing states, marine 

environment, advisory opinion, sponsorship. 

 

Introduction 

The third United Nations Conference on the Law of the Sea has adopted comprehensive but complex 

regime dealing with the Area, that was incorporated into Part XI of UNCLOS 1982. Following the objections 

by certain developed States to provisions of Part XI of the UNCLOS, the Agreement relating to the 

implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

(the 1994 Agreement) was adopted in 1994. The Agreement, which varied some of the provisions of Part XI 

amending instrument and it paved the way for all the objecting developed States, except the USA, to 

eventually become Parties to the UNCLOS and the 1994 Agreement. The regulating body established within 

UNCLOS, ISA has put together a Mining Code comprising of the Regulations on Prospecting and 

Exploration for Polymetallic Nodules; the Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic 

Sulphides; the Regulations on Prospecting and Exploration for Cobalt-rich Ferromanganese Crusts; and the 

Decision of the Assembly of the ISA concerning overhead charges for the administration and supervision of 

exploration contracts.  

Environmental responsibility of both developed and developing states at UNCLOS. 

In different places the UNCLOS, as amended, refers to developing States with a view to make certain 

concessions to these States. However, it fails to provide any clear guidance or criteria on how States are 

being classified as developing States. The interim report of the contractor that reviewed the activities under 

Article 154 had recommended that clarification of the definition of developing State as applied by the 

Authority would be helpful to satisfy Articles 148 and 150 and even suggested that the Council should seek 

an advisory opinion on the definition of what constitutes developing States for the purposes of the 

application of Part XI of the UNCLOS.  As per Review Committee this issue, which seems to be more of a 

political issue rather than a legal one.  

It is worth noting that the ITLOS Seabed Chamber in its unanimous advisory opinion did not endeavor 

to define what a developing State is, though it embarked on an extensive explanation of the meaning of terms 

such as responsibility, obligation, sponsorship, activities in the Area etc.  

There are no universally agreed criteria to determine which States are developing States. As example, 

there have been attempts to classify states as developing States based on their less developed industrial base 

and low human development index (HDI), as well as using the GNP per capita in comparison to other States. 

For example, the World Bank glossary states that developing countries (or States) are:  

[…] countries with low or middle levels of GNP per capita as well as five high-income developing 

economies – Hong Kong (China), Israel, Kuwait, Singapore, and the United Arab Emirates. These five 

economies are typed as developing despite their high per capita income due to their economic structure or the 

official position of their governments.  

It is difficult to have a one size fits all approach to engage with developing States and deep seabed 

mining. It is obvious that some so-called developing States are already engaged in deep seabed mining 

activities, because they have the chance to technology and finance to do so (e.g. China, India and South 

Korea) also in spite of not having the requisite technology and finance, but have done so through sponsoring 

mailto:gulzada.mirzamammadova@bsu.edu.az
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foreign Transnational Corporations (TNCs) that have incorporated local subsidiaries within their territory for 

this purpose (for example, some Island Pacific developing States, such as Nauru and Tonga). On the other 

hand, there are some developing States (for instance those in Africa) that as yet are not in any way involved 

in deep seabed mining activities. Despite this obvious difference in deep seabed mining capabilities, all these 

developing States technically enjoy exactly the same concessions as ‘developing States’ under Part XI of the 

UNCLOS 1982, as amended. However, it is worth to note that despite the numerous privileges to developing 

States under Part XI, as amended, this does not apply to the responsibility regarding the saving the the 

marine environment. The ITLOS Seabed Disputes Chamber in its unanimous Advisory Opinion on the 

Responsibilities and Obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the 

Area, pointed out that:  

[…] none of the general provisions of the Convention concerning the responsibilities (or the liability) of 

the sponsoring State ‘specifically provides’ for according preferential treatment to sponsoring States that are 

developing States. As observed above, there is no provision requiring the consideration of such interests and 

needs beyond what is specifically stated in Part XI. It may therefore be concluded that the general provisions 

concerning the responsibilities and liability of the sponsoring State apply equally to all sponsoring States, 

whether developing or developed. 

Thus, as regards the general obligation of protecting the marine environment, the Chamber stated that 

there could be no preferential treatment given to developing States. That being said, however, the Chamber 

appeared to soften this position by conceding that its observation did not exclude the possibility that rules 

setting out direct obligations of the sponsoring State could establish different treatment for developed and 

developing sponsoring States. An example provided by the Chamber is the precautionary approach (or 

principle), which in its view, having been adopted in various treaties and international instruments that 

reflect its formulation in principle 15 of the Rio Declaration, had initiated a trend towards making this 

approach part of customary international law. Principle 15 of the Rio Declaration actually provides that the 

precautionary approach shall be applied by States considering their capabilities. 

The Chamber was quick to draw that the principle of differentiated responsibility does not apply to the 

obligation to follow best environmental practices as required by the ISA exploration regulation. The Council 

of the ISA reformulating and searching the advisory opinion of the Chamber on the below three major 

questions:   

 What are the legal responsibilities and obligations of States Parties to the Convention with respect to the 

sponsorship of activities in the Area in accordance with the Convention, in particular Part XI, and the 

1994 Agreement relating to the implementation of Part XI of UNCLOS 1982?  

 What is the extent of liability of a State Party for any failure to comply with the provisions of the 

Convention, in particular Part XI, and the 1994 Agreement, by an entity whom it has sponsored under 

Article 153, paragraph 2 (b), of the Convention?  

 What are the necessary and appropriate measures that a sponsoring State must take in order to fulfil its 

responsibility under the Convention, in particular Article 139 and Annex III, and the 1994 Agreement? 

The Chamber in responding these concerns was clear about the necessity for equality of treatment 

between developing and developed sponsoring States under the UNCLOS as regards responsibilities and 

liabilities with respect to the protection of the marine environment so as not to jeopardise uniform 

application of the highest standards of protection of the marine environment, the safe development of 

activities in the Area. In response to the questions put before it by the Council, the Chamber identified that 

all sponsoring States, both developing and developed, have an obligation (responsibility) to ensure that the 

activities in the Area conducted by entities they have sponsored are in conformity and in compliance with the 

UNCLOS, the 1994 Agreement and the regulations, rules and procedures of the ISA and direct obligations. 

The sponsoring State Party also has direct obligations, identified by the Chamber, as obligations that 

sponsoring States have to comply independently of their obligation to ensure a certain behavior by the 

sponsored contractor. The Chamber points out that the most important of these direct obligations are: the 

obligation to assist the ISA in the exercise of supervision over activities in the Area; the obligation to apply a 

precautionary approach; the obligation to apply best environmental practices; the obligation to take measures 

to ensure the provision of guarantees in the event of an emergency order by the ISA for protection of the 

marine environment; the obligation to ensure the availability of recourse for compensation in respect of 

damage caused by pollution; and the obligation to conduct environmental impact assessments. Although the 

obligations to ensure are different than the direct obligations, the Chamber was quick to point out the linkage 

between the two since compliance with the direct obligations may be regarded as a relevant factor in meeting 

the obligation to ensure.  
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The Chamber pointed out that a breach of the obligations leads to liability. Nevertheless, it also pointed 

out that not every breach of an obligation by the sponsored contractor would significantly trigger to the 

liability of the sponsoring State. More precisely, there is no strict liability on the sponsoring State. There had 

to be a proven causal link between the failure of the sponsoring State to carry out its obligation and the 

damages caused by the sponsored entity. The obligation is thus one of conduct and not of result amounting to 

one of due diligence. This due diligence obligation, in essence, requires sponsoring States Parties to ‘make 

best possible efforts’ to secure the compliance by sponsored entities with their obligations by adopting the 

appropriate regulatory and administrative measures within their domestic legal system and to take 

appropriate steps in their enforcement. The obligation is not to provide that the contractors always carry out 

their own obligations but for sponsoring States to take these measures within their legal system that are 

necessary and appropriate to ensure that contractors discharge these obligations. It defined as main to have 

appropriate domestic legislation, regulations, and administrative measures, including the establishment of 

enforcement mechanisms to actively supervise the activities of the sponsored contractors and provide for 

some sort of coordination between the sponsoring State and the ISA. It indicated that if a Sponsoring State 

merely enters into a contractual arrangement with the sponsored entity without appropriate domestic 

legislation regulating DSM, it would not be regarded as complying with its due diligence obligation. 

As pointed out by the ITLOS Chamber, laws and regulations are not in themselves enough to exclude 

the sponsoring State’s liability but also there is a need for administrative measures, including the 

establishment of enforcement mechanisms to ensure effective supervision of the sponsored contractors. 

Thus, apart from such model legislation, there would be a need for the ISA to be involved in capacity 

building to assist sponsoring States, especially developing States, to develop an effective 

regulatory/enforcement body composed of well-trained personnel to ensure that sponsored entities comply 

with minimum international standards, including standards on the protection of the environment. This could 

be done by requiring States that have sponsored entities to send some of the key personnel of their DSM 

regulatory bodies for periodic training under the auspices of the ISA, which would be regarded as 

International Continuing Professional Development (ICPD), to familiarize them with the best international 

environmental practices in respect of DSM. 

Conclusion 

There is no clear definition of what States fall under the category of developing States under the 

UNCLOS, as amended by the 1994 Agreement, and the ISA mining Code. The phrase by its nature is a 

political one that would avoid any effort to come up with a precise legal definition. This is reflected in DSM 

activities where you have some developing States already engaged with such activities while others are yet, 

so to speak, to climb unto the DSM ‘ladder’. The Advisory Opinion of the ITLOS Chamber made it clear, 

how-ever, that while Part XI of the UNCLOS, as amended, gives certain preferential treatment to encourage 

developing States to participate in DSM activities, no such special treatment was given to such States 

regarding the general obligation to protect the marine environment from DSM. The Chamber pointed out that 

the highest environmental standards were required by all States, both developed and developing, with regard 

to DSM activities to avoid the emergence of the phenomenon of Sponsoring States of Convenience. The 

Chamber focused that it was important for Sponsoring States, at the same time developing States, to put in 

place the appropriate legislative and institutional framework to ensure such States effectually regulated and 

monitored their Sponsored contractors to provide that they maintain the highest environmental standards in 

carrying out DSM activities. 
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