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EMBROIDERED CARPETS BY SHAKHLA ASKEROVA 

TRADITION AND MODERNITY IN THE CARPETS OF AZERBAIJAN 

 

Summary 

The article deals with one traditional kind of decorative and applied art of Azerbaijan about 

carpet weaving, which has an ancient history. The carpets, hand-woven by folk craftsmen at home, 

consisted of pile carpets, woven using two technologies - symmetric and asymmetric knot, and 

pileness carpets were created using 11 technologies. But in addition to traditional types of carpet 

weaving in Azerbaijan, folk embroidery also developed in different regions of Azerbaijan. They are 

also different from each other both in composition and in technology. The article talks about how 

the lovers of the carpet art of Azerbaijan, moving away from traditional weaving, began to create 

carpets without looms, in the likeness of embroidery. One of such craftswomen by this type is 

Shakhla Askerova, a lover of Azerbaijani carpets, for 20 years and now she began to embroider 

carpets not using traditional technology, that is not on a machine, but with her hands, that is, she 

created and creates copies of traditional carpet compositions on an ordinary convoy, without 

changing the color and ornament on the convoy using the "half-cross" technology. 

Key words: Shahla, half-cross, embroidery, carpet, technology, design, Straume  

 

The technology, compositions and patterns of Azerbaijani carpets have their roots in ancient 

times. Geographic conditions favorable for animal husbandry, the abundance of natural plant dyes 

and the specific lifestyle of the population favored the development of carpet weaving already in 

ancient times. Sources indicate the development of carpet art in Babylon, Assyria, Achaemenid Iran 

and the Caucasus, as well as carpets exported from there to Egypt, Rome, Byzantium and Scythia. 

Weaving and carpet art was also widely developed in Atropatene and Caucasian Albania. In the 

Mingechevir catacomb burial, the skeleton of one of the simplest machines for making fabrics with 

a set of tools for spinning and weaving was found - spindles, combs, pendants and shuttles. The 

burial also contained skeins of woolen yarn and parts of decayed carpets and rugs. The woolen 

fabric was dyed black and dark brown. The weft and warp yarn is thin and delicate. In production, 

the method of simple threading is used. These samples are kept in the National Museum of the 

History of Azerbaijan. 

In ancient times, simple home-made wooden looms were used for weaving carpets; but 

gradually, along with other types of art, carpet weaving also developed. In contrast to other Eastern 

countries, vertical simple machines began to be used in Azerbaijan. Unlike horizontal looms "yer 

hanası", weavers had to sit in a bent form and quickly got tired. On vertical machines, labor 

productivity increased several times. In addition, these machines withstood the stress created by the 

base very well. The machines have a simple design: 2 side sticks and 2 cross ones. These sticks are 

called "oh"; hence the side "yang oh", upper and lower sticks "alt vya yust oh". These four bars 

form the rectangular frame of the carpet loom. The base was stretched over the upper and lower 

axle bars. Simple home looms were usually attached to the wall. In homes, weavers ordered these 

looms from a master. Since ancient times, metal bolts have been fitted to the side risers of the 

machine to loosen the foundations. In home machines, wooden grooves were used for the same 

purpose. The warp thread on the machine in North Azerbaijan was usually pulled from the right 

side, and in South Azerbaijan - from the left side. The thread of the warp is called "arish" in 

mailto:aliyeva_kubra@mail.ru
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northern Azerbaijan, and "boilug" and "uzatma" in South Azerbaijan. To change the direction of the 

warp thread, a "kuj agadzhi" or heald stick was used. So that the initial part of the carpet does not 

come out crooked, the masters of carpet-making in Azerbaijan usually thread another stick "agyz 

chubugu" between the warp threads. 

For centuries in Azerbaijan, folk craftsmen have woven pileness (flat- \woven) carpets - palas, 

kilim, zili, sumakh, etc., as well as pile carpets. If pileness carpets were woven only in certain 

regions of Azerbaijan, then pile carpets were woven everywhere in different zones. Lint-free carpets 

were woven among the semi-nomadic inhabitants of Azerbaijan. These rugs were woven in more 

than 10 ways and were much lighter than pile rugs. Tufted carpets are woven by knotting, i.e. tying 

the pile threads around the warp threads. The knotting technique, which was used in carpet weaving 

even BC, made it possible to reproduce complex ornamental compositions. 

Historical facts prove that there were 2 ways of knitting - asymmetrical and symmetrical. In our 

ancient state, the Manna Lullubey, a method called the "asymmetric lullubafi knot" was created. 

The methods were created when the tribes of the Kutians and Lullubes lived in Mann. There is an 

assumption among scholars that there are two ways - farsbaf and turkbaf (Persian knot and Turkish 

knot). After the 50s of the 20th century, they correctly began to call these nodes asymmetric and 

symmetric. In fact, Iranian craftsmen use an asymmetric knot, while Turks, Azerbaijanis and many 

other peoples of Turkic origin use the above two methods. Thus, this proves that the asymmetric 

knot was created by our ancestors - the Lullubi. This was the first and simplified type of knotting, 

and then it becomes more complicated and a symmetrical knot appears, which is much more 

perfect; this gives an impetus to the fact that these carpets are becoming stronger and more durable. 

It should be noted that, starting from the end of the 3rd millennium BC. Until today, various 

types of threads were used in the creation of pile carpets, such as cotton, woolen types (lamb, 

camel, goat), and already at the beginning of the 1st millennium AD. -Silk, gold and silver threads, 

as well as weaving used precious stones-emerald, pearls, ruby, which were used in palace carpets. 

Among the people, woolen threads were mainly used to create pile carpets. As for the warp, in most 

cases, highly twisted threads were used - cotton, woolen, silk, as well as gold and silver threads. An 

English traveler of the 16th century, having visited the summer tent of Shirvan Abdullah Khan in 

the summer of August 20, describing his tent, wrote that the entire floor in his tent was covered with 

rich carpets, and under it was a square carpet embroidered with silver and gold, on which 2 pillows 

of corresponding dignity were laid. Carpets were woven with gold and silver threads during the 

times of the Sassanids, and during the times of Gazankhan and the Safavid rulers in Tabriz, Ardabil, 

Khoy, etc. 

Gradually developing, various carpet weaving schools of Azerbaijan were formed, such as - 

Karabakh, Kazakh, Ganja, Baku, Shirvan, Kuba and Tabriz. The formation of khanates on the 

territory of Azerbaijan, whose borders basically coincided with the boundaries of landscape 

geographical zones, even more actively contributed to the crystallization of carpet-making schools. 

These centers were distinguished by the presence of carpet weaving material-wool, silk, cotton, 

precious metals, as well as dyes. The technological data, as well as the selection of paints in each 

zone, were different. Naturally, each school differed in composition and ornamental motives. Once 

upon a time we did not have such an opportunity to show the skill of each school as clearly as we 

do now. Fundamental research in this area of scientists such as L.Kerimova, N. Abdullayeva, 

A.Aliyeva, K.Alieva, R.Tagiyeva and others, as well as the opening of the world's first Carpet 

Museum in Azerbaijan, have proved that many experts of the world who called Azerbaijani carpets 

- Persian, Caucasian, Armenian or Turkish, all these samples are only Azerbaijani. 

As you know, for centuries, Azerbaijani carpets were exported to different countries of the 

world by merchants-Armenians, Jews, and, of course, selling these carpets at world markets and 

auctions, passed off as their own. And even when the world's first Carpet Museum was created in 

Baku, many European experts studying oriental carpets still make a huge mistake, calling 

Azerbaijani carpets Caucasian. It is known that other nationalities live in the Caucasus - Georgians, 

Armenians, Chechens, etc. The late Latif Kerimov is a carpet artist, scientist who wrote 3 volumes 
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of the book “Azerbaijani Carpet”, studying all regions of the Caucasus, wrote that 90% of 

Caucasian carpets are Azerbaijani, 5% - Turkmen. This proves once again that carpet weaving is the 

most ancient type of craft in Azerbaijan and continues to develop to this day. Our Caucasian 

neighbors who settled on our lands - Armenians, adopting our entire culture, are also trying to prove 

that all carpets, especially Karabakh, are theirs. 

After Azerbaijan became independent, the government of the state attached particular 

importance to the development of carpet art. Azerkhalcha OJSC (azerb. "Azərxalça" ASC) is an 

open joint stock company of Azerbaijan, which is engaged in the production of carpets and rugs, 

their export, the organization of sales in the country and abroad, the use of new technologies in the 

production of carpets and rugs, the modernization of material technical base and its rational use. 

Azerkhalcha Open Joint Stock Company was established by the order of the President of Azerbaijan 

Ilham Aliyev dated May 5, 2016. The charter and structure were approved by the decree of the 

Cabinet of Ministers of Azerbaijan No. 375 dated October 4, 2016. Exactly 10 years ago, the art of 

Azerbaijani carpet was included in the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural 

Heritage of Humanity. This achievement has once again proved the significance and value of our 

national culture in the global context. Over the centuries, the carpet art of Azerbaijan has reached 

enormous heights, going beyond the national framework and acquiring universal significance. In 

other words, we, Azerbaijanis, presented our carpet to the world as one of the summits of modern 

civilization.  

This important event took place with the support of Azerbaijani President Ilham Aliyev and 

First Vice President, President of the Heydar Aliyev Foundation, UNESCO Goodwill Ambassador 

and ISESCO Mehriban Aliyeva, who made an invaluable contribution to the integration of 

Azerbaijan's cultural heritage into the world cultural space. Since that time, November 16-the date 

of the carpet's inclusion in the UNESCO Representative List-is celebrated in the country as the Day 

of the Azerbaijani Carpet.  

Azerbaijani carpets are not only carpets that are laid on the floor for warmth or comfort, it is a 

whole history of the people, the history of the life of their creators, written in the language of the 

carpet, that is, in various patterns. Today, among all oriental carpets, Azerbaijani carpets 

successsfully stand out for their compositions, countless traditional patterns that need to be 

deciphered. It is no coincidence that the researchher S.Tyulyaev noted with delight that the number 

of Azerbaijani carpet ornaments is equal to the number of stars in the sky. The carpets also had a 

natural color. The color of the Azerbaijani carpet amazes every person who has seen it at least once. 

It surprises every person passing by him. Even if the patterns and compositions of carpets are 

woven by other nationalities, it immediately stands out that the carpet was not woven by an 

Azerbaijani master. The fact is that Azerbaijani carpets are woven not only by carpet weavers, but 

love for this business leads many non-professionals into the world of carpet. There are masters in 

Azerbaijan who have been engaged in embroidery for centuries, but there are people who are in 

love with carpet art and embroider these carpets, which at first glance cannot be distinguished from 

woven ones. 

From ancient times up to the beginning of the 20th century, ganauz, darai and local velvet 

fabrics were used in Azerbaijan. All these fabrics, besides the fact that they were sent to different 

regions of the East along the Silk Road, were used for sewing clothes, as well as for embroidery. 

The fabrics were used as backgrounds for embroiderers. They were made in Shemakha, Baskal, 

Ganja, Sheki. If we talk about dense fabrics, they used local and imported "mahut" (cloth) in 

various colors, imported velvet, less often cotton and linen fabrics. 

For centuries, Azerbaijan has been embroidering special decorations for arches, wall 

embroidery, coverings for ottomans, curtains, tablecloths-and all these products were made by 

women and young girls as a dowry. 

Before the sewing machine appeared, they did everything with their hands and with the help of 

a hoop. The birthplace of embroidery is Sheki, where men began to embroider large embroidery in 

large sizes for sale. 
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One of such craftswomen of the XXI century, still engaged in embroidery, is Shakhla Askerova. 

Shakhla does not use a machine, but takes a large piece of canvas and woolen carpet threads, with 

the largest needle begins to embroider using the "half-cross" technique. She embroiders, mainly, 

carpet ornaments or the entire composition of the carpet, and sometimes, simplifying, changes the 

ornaments. Shahla uses canvas, woolen carpet threads, and occasionally beads in his art. She makes 

an exact copy of Azerbaijani carpets of normal sizes, not less than 1.5 meters by 1 meter. 

Shakhla Askerova is a philologist by education, however, from an early age she was fond of 

embroidery and knitting. Carpets were of particular interest and admiration - her grandmother was a 

professional carpet weaver. This is what prompted her to try to convey the color and ornaments of 

carpets using the technique of embroidery with carpet threads - in the technique of "half-cross". 

This technology is close to lint-free carpets. She embroidered in her free time, sometimes at 

night. It takes the same amount of time as for an ordinary carpet weaver - for each carpet 3-4 

months, sometimes six months, while leaving the carpet composition and color 1: 1. Until 2000, she 

was fond of arts and crafts as a "hobby". 2000 was a turning point in her life: after the first solo 

exhibition, she began to do it professionally. In the same year, Shahla became a member of the 

Association of Creative Women of Azerbaijan, since 2005-a member of the Union of Artists of 

Azerbaijan, since 2011-a member of the Board of the Public Association "Azerbaijani Carpet 

Weavers" chaired by prof. Roya Tagiyeva.  

From 2000 to 2010, she participated in many exhibitions (about 100), republican art 

competitions, where she received awards for the originality of the presentation of carpets (3rd place 

in the "Carpet weaving" nomination at the Republican competition organized by the Ministry of 

Culture of Azerbaijan). 

From 2007 to the present, she has participated in many international exhibitions, including: in 

Turkey, USA, France, Kazakhstan, Georgia, Turkmenistan, Italy. And in November 2018, she 

represented Azerbaijan through the Ministry of Culture at the International Exhibition in Sanya, 

China, where our stand with works won first place. 

For all the years of her creative work, she tried to make her contribution to the decorative and 

applied art of Azerbaijan, i.e. in the carpet art of Azerbaijan. She has created more than 50 carpets, 

which are in both museum collections and private collections. For the first time, carpet ornaments 

were used by her in embroidery to decorate national headdresses - arakhchyn (Fig. 1). 

 

Further, she tried to create bags in the shape of "buta" - a national ornament, as well as decorate 

the bag with national geometric carpet elements and camels. 

The striving for originality led to the creation of bags in the shape of a "buta", decorated with 

carpet elements, both embroidered with beads and carpet threads (Fig. 2). 

Fig.1 – Arakhchyn - Embroidery on canvas 
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Fig. 2 - Bags in the form of "buta" 

We present several of her carpets, which are embroidered with woolen threads and beads using 

the semi-cross technique on the basis of cotton canvas. 

She embroidered one of the carpets on a yellow background with beads especially for the 

President of Azerbaijan - respected Ilham Aliyev, in the form of polygons and rhombuses between 

them, creating the shape of a map of Azerbaijan. One gets the impression that this is a piece of 

natural carpet. Each polygon is filled with one ornament in the form of an octagonal star and a 

cross, which means the four elements of life - water, fire, air, earth. The elements that decorate each 

octagon differ from each other, both in design and in color. The border is also dark brown. Looks 

harmoniously with the colors of the central medallion. 

 

  
 

The first piece was donated to the Mayor of Houston, Texas in 2012. It is embroidered with 

beads. Compositions and patterns are taken from the Karabakh folk lint-free carpet - "shadda" - 

"davali", that is, with camels. Of course, she could not accurately transfer all the drawings, but, in 

fact, by the general composition it is not difficult to recognize the main drawings and elements of 

the lint-free carpet "Sheddya" (2011). (fig. 3) 

Her works are in Turkmenistan, Moscow, China, Italy, Georgia. Many works went to France, 

Turkey. We can say that all over the world you can find her works. 

 

 

Fig. 3 Carpet embroidered with beads 
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The carpet "Piryabadil" is embroidered in full size - 1m 50 cm x 100 cm. A copy of the Cuban 

carpet - "Piryabadil" (2012) (Fig. 4) 

As you know, the Piryabyadil carpet was woven for centuries not in Guba itself, but in a village 

located 15 km from the district center of Divichi, which is now called “Shabran”. This is a complex 

ornamental carpet, among carpet weavers it was called "Burma" or "Gaichy". The middle field of 

the carpet is decorated with several basic large-sized drawings in the form of scissors, goat horns  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Carpet "Piryabyadil" 
 

and a stylized drawing of a turkey. There is also an octagonal medallion called "camel", there are 

also many floral patterns in the form of petals. In fact, in all the houses of the village, the weavers 

wove this carpet and did not violate the tradition both in the ornament and in the color. In these 

carpets, the border of the carpet is "kyashi", i.e. "Pottery" is also traditional. "Kyashi" is taken from 

the Arabic inscription of the word "Allah" in the Kufic inscription of a geometric shape, which 

passed into carpet art from the Koran. 

In Shahly's work, a special place is occupied by 2 carpets related to the Karabakh school - 

"Nyalbyaki-gul" (2019) (Fig. 5) and "Khanlig" (2018) (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5-Carpet Karabakh - Nelbeki-gyul (100x70) based on Straume. 

 

The carpet "Nalbyakigul" itself has a complex compositional scheme reminiscent of the carpet 

"Shah-Abbas" - the Tabriz school, although in many albums of Western carpet experts it was referred to 

as "Goris", "Karadag", "Jovshaga". In our opinion, "Jovshag" is much closer to the Karabakh carpet 

"Nyalbyaki-gyul", since the "Shah-Abbas" carpets were woven in Jovshagan too. As for the Karabakh 

carpet "Nyalbyaki-gyul", it has a second name "Minahanim", this is noted in the book by Latif 

Kerimov- "Azerbaijani carpet" -3 Volume-Baku-1983. According to the author, Minahanym, a carpet 

weaver who lived in Barda, moved to the city of Shusha, in the 18th century, and there this composition 

came into fashion, mainly in complete carpets, consisting of 3 parts, but such carpets were mainly in 

black, rarely in dark blue backgrounds. There is another version that this carpet was created by a 

Lithuanian artist - Julius Straume, which is actually incorrect. The story associated with his life and 

work has a different true version. The fact is that at the beginning of the 20th century, the Azerbaijani 

writer G.B.Zardabi was engaged in the development of the improvement of many handicrafts, but there 

were no new technologies and personnel. And it was in Tbilisi in 1902 that the "Caucasian Handicraft 

Committee" was created, headed by A.S.Piralov. He gathered people who could really help the 
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development of handicraft industries. The first book was published in 1903- "Handicraft industry in the 

Caucasus". 

The handicraft committee in 1902 opened the first congress of Caucasian handicraftsmen and artists 

were invited who, working in different regions of Azerbaijan, were to collect patterns of old carpets. 

One of them was J.K.Straume, a Lithuanian artist. It was he who was instructed by the committee in 

1908 to study the reasons for the disappearance of ancient Caucasian, mainly Azerbaijani carpets and 

restore more original compositions. Representatives of the committee sent artists to photograph these 

carpets and create designs for new carpets. At that time, 20 carpet designs were collected in Shusha 

alone, they were selected from 600 ancient carpet samples belonging to local merchants and beks. 

Among them was a photograph of the Nyalbyakigul carpet. This carpet was copied by J.K.Straume. 

Therefore, this carpet was included in Straume's biography, and for the same reason this carpet is 

indicated in all books and symposia as his personal composition. This information should be reviewed 

by specialists from Latvia and Georgia. Ultimately, the carpets copied from Azerbaijan in color, their 

designs were sent to Germany; 40 samples of Azerbaijani carpets were also created there. 

Shahla spent six months embroidering this carpet. She embroidered "Nyalbyaki-gyul" so accurately 

and accurately, retaining both the color and complex patterns. All the elements of the patterns are 

repeated, but despite this, this carpet is classified as complex by its composition. It was embroidered by 

her in 2019 and was sold at the same time. 

The second carpet, embroidered by Shahla, was taken from the Jebrail carpet - "Khanlig" (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 - Carpet Karabakh - "Khanlig" in miniature 68x45cm   

 

The carpet is named after the place of production, that is, it is from the village of Khanlyg-

Jebrail region. The village is located 18 km from the Gubadli region. Sh. Askerova made a copy of 

the traditional carpet of the same name. The composition of the carpet migrated from the rugs of the 

Tabriz school, which is called "Lechek Tyuryunch", that is, in the center of the middle field of the 

carpet there is an elongated medallion, a quarter of which is repeated in the four corners of the 

middle field, making up a complete composition. The medallion ends on both sides with a stylized 

flower with a trefoil, which is called "bashlyg" i.e. "Gubba". Speaking about Karabakh carpets, it 

should be noted that in Iran, in the city of Mashhad-Khorasan region, families from Karabakh lived 

for centuries and, naturally, those compositions that were created by artists in Tabriz carpet schools 

migrated to Karabakh. This carpet is also one of the types of carpet compositions that migrated to 

Karabakh. But naturally, the Karabakh carpet masters, who weaved this pattern, successfully 

changed the shape of the elements that technology dictated to them, added some elements, the low 

density did not make it possible to accurately transfer the elements from the Tabriz carpets. 

Sh.Askerova, having chosen this composition, tried to embroider the exact composition, without 

even changing the color on the embroidery. 
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Tradition in color, especially, the color of the middle field is preserved by the craftswoman. The 

background is dark red, as Azerbaijani carpet weavers usually do in these carpets. 

The middle field of the carpet is decorated with five stylized eight-pointed stars arranged along 

a vertical axis. Between them, geometric elements in the form of a rhombus are symmetrically lined 

up. Red stars with a white outline stand out brightly in the overall composition of the carpet. The 

wide border is decorated with stylized repeating S-shaped elements, which are rhythmically 

repeated along the entire middle border of the carpet. The eight-pointed star is the most ancient 

magical solar symbol of the ancestors of Azerbaijanis. A similar pattern is depicted on ceramics 

dating back to the 2nd millennium BC, and today-on the Azerbaijan National Flag. 

Of particular interest are the carpets of the Ganja school - Sh.Askerova. We present to you this 

carpet from Fakhrali-the name of the village, which is located 25 km in the north-east of present-

day Ganja. Usually elongated prayer carpets with geometric medallions in the center, as well as an 

elongated geometric arch adorning the middle field of the carpet, have been woven here for 

centuries. As in other Ganja carpets, not so many elements are used in the design of this carpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 - Kazakh carpet "Karakoyunlu" (72x43). 
 

Prayer carpets "Fakhrali" are notable for their simple composition with geometric elements 

depicting an arch of a completely different shape, which are not found in other carpets. In this 

carpet "mehrab" - the arch resembles the face of a person with head and legs, in a stylized form with 

narrow stripes. The color of the central field inside the carpet, i.e., the color of the central medallion 

also has a symbolic character, i.e. green is the symbol of the Islamic religion. The carpet was 

embroidered in 2015 and sold at an overseas exhibition. (Fig.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 - "Fakhrali" - 2018 (100x200) 
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Another carpet (Fig. 9) -the Ganja carpet-represented Azerbaijan at the International Textile 

Competition held in Hungary in 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 9 - Carpet-embroidery - "Ganja" - 226 x 67.5 cm 

 

The central field of the carpet is beige and against its background there are 3 polygonal 

medallions - two red and one blue. In Azerbaijani carpets, such a composition in the middle field 

means the tree of life, that is, these are three spheres of existence. The middle medallion symbolizes 

the earthly world, the lower one - the world of the dead, and the upper one - the heavenly world. 

The middle field is additionally decorated with geometric patterns of small sizes, and there are also 

plant patterns in the form of flowers and branches with leaves at the end. It should be noted that the 

carpet weavers never leave the central field unattended, they fill it with small patterns of geometric 

and plant origin in the form of polygons, rhombuses, flowers, etc. 

The border of the carpet is also richly decorated with floral elements that are repeated along the 

entire perimeter of the carpet. There is also a small border filled with rhythmically repeating and 

alternating dotted lines. In fact, looking at this rug, no one would think that it is embroidery. The 

reason that it is almost impossible to distinguish this carpet from the original is that Shahla 

embroidered this carpet with woolen carpet threads. This proves once again that a person who is in 

love with the carpet art of Azerbaijan, like Shahla Askerova, will be able to achieve this goal. 

But it cannot be said that she never worked with silk threads. She has work that was done by 

them. These are two miniatures with petroglyphs embroidered on them in Gobustan - an image of a 

man and a solar boat. Cardboard frames with stylized stone prints symbolize the rocks of Gobustan. 

(Fig.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 
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In conclusion, it should be noted that Shahla Askerova is a very talented craftswoman who was 

able to enrich Azerbaijani embroidery with another technology - the "half-cross" technique, as well 

as create a new direction in the carpet art of Azerbaijan. We wish her success in her work and 

continue this difficult art in the field of carpet weaving. It would be even better if she could transfer 

this technology to the younger generation, who would not want to sit in front of the machine, but sit 

at home to create unique types of carpets with embroidery techniques, taken from carpet designs. 

 
Festival of arts and crafts in Georgia. 2018  

 
Exhibition of works by artists. "IGBAL - foundation". 2004 – Baku 

 
Celebration of Novruz - Bayram in Azerbaijan. Meeting with President of the Republic of 

Azerbaijan - Ilham Aliyev and Vice President of Azerbaijan - Mehriban Aliyeva. (2015) 
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Exhibition of artists in the Union of Artists of Azerbaijan (2019). Khanlyg carpet.  

 

 
International Exhibition in Turkey. (2007) 
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THE ROLE OF FELT IN APPAREL CULTURE OF TURKIC PEOPLE 

 

Summary 

The article discusses men's apparel-felt, which plays an important role in the clothing culture of 

the Caucasian peoples. Information about the history of this type of clothing, its distribution area, 

production method, types and their forms are provided. The article also researched the 

pronunciation of clothing in different languages, and using dictionaries compiled by well-known 

researchers, these expressions were brought into scientific circulation. Our research analyzed the 

expressions related to yapinji recorded in Mahmud Kashgari's famous work "Divani-lüğet-it türk" 

and those expressions helped us to think about the etymology of the yapinji. This study provides 

detailed information on the forms and etymology of yapinji in Azerbaijan, and notes the toponyms 

associated with 'kapanak'. Special attention is paid to the etymology of the kapanak, and it is 

concluded that the kapanak is not an insect, as noted in the scientific literature, and is associated 

with the Kapan branch of the pecheneg tribe. The article puts forward new scientific views on the 

widespread "khillig" among Azerbaijanis living in the Agbaba region. Conceptual, historical and 

review methods were used in the research. The article will be as a useful resource for students, 

researchers, scientists and experts whose research is mostly related to this field.  

Key words: Clothing culture, felt cloak, clothing history, turkic people, kepenek  

 

Intorduction 

As a part of culture, clothing is a major phenomenon that develops with humanity and reflects 

the community’s living conditions. One of the first textile products that humankind has gained is 

felt. Depending on the economic activity of the Turks, the art of felting gave rise to the creation of 

clothes. Since the day of its existence, man has struggled for clothes just as food, and has used 

various means to protect himself from the effects of nature. After taming the sheep, the ancients 

also found ways to process its wool, and since the Neolithic period, this raw material has 

maintained its dominant position in the household due to its superior properties. Felt is the oldest 

and simplest of wool products. It is quick and easy to prepare, densely porous and thermostatic, 

abrasion resistant, perfect for protection from heat, cold, wind and rain. It does not allow pathogenic 

microbes and mold to live on it, destroys harmful substances, reduces odors and is a thermal 

conductor. Scorpions and insects do not like the smell of wool, so they do not stay close to the felt 

and it is not affected by lightning. Due to all these features, felt and clothes made of it were 

considered a vital necessity for cattle breeders, as well as cavalry. These garments include patterns 

of various shapes, hats and shoes. 

The theoretical and methodological research base begins with a methodological analysis of 

various scientific approaches developed by international scientists, leading Azerbaijanis, and an 

explanation of the felt in the Caucasus region. The results of this study, various recommendations 

and conclusions were motivated based on this approach. 

 

Conceptual and historical approaches 

The felt cloak is one of the most unique type of men’s clothing in Azerbaijan. The felt cloak, as 

the type of upper garment, was widely used, especially among the population involved in cattle-

breeding. Human beings needed clothing to protect the climate and physical effects of the external 

environment. Initially, their needs were provided by “cover body-clothes (buruncak)” as type of 

leather or animal skin (Dunyamaliyeva 2013, 3). When the ancient people were separated from the 



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 6                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 6         e-ISSN: 2708-986X 

 

18 

cave, the “buruncak” was accompanied by sunlight, rain, in a word, from all the effects of nature. In 

different European approaches highlighted that, the basic cape or cloak comes with a full gathered 

head shaped, hood and big enough to hide in. Capes and cloaks can be built with a bit pointed 

heading (http://www.cloakmaker.com/cloaks.html). 

Referring to this issue in her studies, scientist S.Dunyamaliyeva writes: In essence, clothing and 

living space that serves the same goals of a human being develop the same way. By comparing the 

human figure and the loose-type living space in the cloth of “buruncak”, we can see that their form 

is entirely the same. (Dunyamalıyeva 2013, 4) The “buruncak” was a kind of man's house and 

protected it from all the effects of nature.  

According to the other approaches, the history of felt is far older than weaving, going back to 

the Hittites in Anatolia and to the Uighur period in Central Asia. Engravings found at the Hittite 

cities of Yazilikaya and Bogazköy describe people wearing felt clothes and caps and pieces of felt 

dating from the 4th or 5th century BC was revealed at Pazirik in Central Asia region, proved that 

the ancient Turks also knew about making felt cloak. On the argument of findings in graves 

archaeologists know that felt played a significant part in the lives of the Malkars of Karachay, 

Sarmatians and Scythians.  

Furthermore, people had a belief in mystic force of felt. Yi tribe moved from Central Asia to 

China wrapped dead bodies with dark felt cloak during cremation because they believed that it 

keeps the soul warm and comfortable after life (Wuwu, A., & Bender, M. 2008. 93). 

The Turkmen traditionally lived in tents made of black and white felt symbolizing poverty and 

wealth and the Kazakhs lived in felt tents known as ‘kiyizüy’ (felt house). Felt is differently known 

throughout the region as kiz, kiiz, kidiz, kidhiz and kiyiz. Additionally, felt was an indispensable 

material as insulating lining and was used to make mattresses and blankets. ‘In Yi tribe felt cloaks 

were worn by day and used as blankets at night’ (Wuwu, A., & Bender, M. 2008. 93). 

The making of felt was widespread among the Ottoman Turks and Seljuk, and these craftsmen 

played a major role in the mystic commercial organizations which known as ahi. It is interesting 

that, the uncle of the famous thirteenth century mystic Haci Bektas Veli was Keçeci Baba (Father of 

the Felt Makers), who lived in the small village of Keçeci in the district of Erbaa in Tokat region. 

Although felt is essentially made with modern technology today, in several continues it is made by 

hand in parts of Turkey (http://www.feltcrafts. com/history.html). 

Felt was once a necessary part of daily life of people, also used to make shoes, saddle bags, 

mats, prayer rugs, headgear and many other household objects and garments in different colors. In 

the eastern part of Agri you can still see men wearing the traditional kullik, white felt cap or a 

conical brown made from lamb’s wool.  

Archaeological and ethnographic investigations show that sealing is one of the oldest fields of 

occupation. Academician T.Bunyadov, who tries to trace the history of weaving and pasturing in 

ancient Azerbaijan, rightly notes that “the preparation of the goat is as old as the taste of animals, 

and perhaps it is ancient” (1964, 103). 

Felt making (kechachilik) is considered as the best product of various types of wool production. 

People who engaged in cattle breeding put the felt over the car, which was moving along with 

themselves, making it as home. The Greek geographer, while portraying the Strabon nomads, 

writes: "Namads (Skifs and Sarmats) covered with felt in horse-cars and lived in these carriages" 

(1964, 277).  

XIII century traveler Marko Polo also wrote about the life of the Tatars: "Their carts are covered 

with black felt, but if it rains all the time, it does not contain water" (1955, 83). A.S.Piralov, one of 

the most professional artists in the South Caucasus, and M.D. Isayev, who carries out carpet 

weaving studies, confirm that long-standing and patterned felt products were used long before the 

carpets were formed (Piralov, 1900; Isayev, 1932: 44; 29). 

For the aim of preparing of felt cloak, the dropped or wounded wool covered on the same level 

to the relevant tent. I would like remind that, equal coating of wool is one of the most important 

http://www.feltcrafts/
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conditions of the operation and it was demanded careful look, tenderness, and skill from the 

craftsman (Havilov1972, 22).  

Today felt is still in use in many parts of the world especially in areas with harsh climates. In 

Mongolia, nomads live in felt tents called yurts. In Turkey, rugs, hats and other items are made of 

felt. In South Central Asia nomadic tribes use felt as tent coverings, rugs and blankets. Shepherds 

use felt cloaks (kepenek) and hats to protect them from the harsh climate. In Scandinavia and 

Russia, felt boots are produced and widely used. More recently there has been a revival in the 

interest in felt making especially in Great Britain and Scandinavia and also in the United States with 

contemporary felt making design and techniques becoming more widespread. 

 

Research method  

The aim of this research is to analyze and find the clothing culture of Turks living in Caucasus 

region, examine felt cloak (yapinji) as men’s apparels and to identify their general characteristics, 

and to contribute to the documentation of these apparels belonging to Turks, as historical and 

cultural approaches on this issue. The methods used in this research are the historical and 

conceptual method, used in studying events and phenomena from the past, or the research of a 

problem’s link to the past (Kaptan 1998, 53), and the review method, a research method which 

focuses on describing the situation from the past or the present in culture of felt cloak (Karasar 

2008, 77). To gather the research data, newspapers, written sources and magazines which belonging 

to the various time periods related to the study, books and encyclopedia on history, as well as the 

history of felt cloak as apparel were reviewed, and different turkish ethnic groups and folks who 

lives in Caucasus were interviewed.  

The scientific point of view of this research is included of felt cloak apparels belonging to 

Turkish people who are living in Caucasus. The sample consists of visual documents found in 

written sources in the review, and different types of “yapinji” were explained. 

I have focused on the conceptual and observational methods, as well as, survey via LinkedIn. 

This method allows finding about positive parameters to explain about belonging of felt cloak to 

Turkish people. The research method is also analyzed based on different ethnonyms, toponyms, 

oronyms in archive materials.  

 

Felt cloak (yapinji) as apparel culture people in caucasus 
Felt-cloak has been the most important apparel culture of Turkish people who are living in 

Caucasus. It is a fact that, the wool and felt industry was of great importance in traditional Caucasus 

economy. Almost all the literature and sources confirm that the felt cloak was a type of clothing 

belonging to the Caucasus. Piralov A. wrote about this kind of uniform, felt cloak is the supreme 

type of clothing of Caucasian man that is the companion of all his life spent on his horse. ‘It is 

impossible to imagine the Caucasian man without a felt cloak’ (1900: 111). The most 

comprehensive and interesting information about the felt cloak can be found in Mahmud Gashgari's 

work "Divani-luğet-it-turk". The great Encyclopedia writes the name of a different type of felt 

cloak. It appears from his divan that the felt cloak was not only a Caucasian, but also a widely 

spread type of clothing among majority of Turkish nations. Various expressions are used on the 

divan on the felt cloak: "Çiydem (chiydam)", "çaydam (chaydam)" - gentle felt filled with blanket 

and mattresses, felt cloak and paddles; (Kashgari, 2006b: 172) is a patterned piece, this is made of 

the bum, the gypsies made felt cloak from it; "kəmək (kamak)"(Kashgari, 2006a, 431), "kedhük 

(kedhuk)" -a rainfall, felt cloak (Kashgari, 2006b, 390). 

Referring to the dress "alma", M.Kashgari, explains this dress as a "caftan (kaftan)", "thick 

caftan (qalın kaftan)", "yagmurluq", "yapinji". The more interesting thing is that the author stresses 

that this dress belongs to the Turks. "The Persians take this word from the Turks and use it as 

“yalmah”, but the Arabs took it from Persian word and use it as “yəlmək (yalmak)". No one can say 

that Turks have taken this word out of Persians. Because I heard it from the illiterate Turks on the 
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other side of its border: In their land, it rains more, and they need felt cloak more than anyone else" 

(Kashgari 2006a, 37).  

In some literatures, including Mahmud Kashgari`s work, the felt cloak is given as a head cover. 

N. Bittirova characterizes the felt cloak used in the North Caucasus as a head type of garment 

(Bittirova2008, 60). 

The distribution of clothing in large districts has led to the creation of different names in 

Turkish dialects. It is used as "kepenek" in Turkey, as “kepinek” in Burdur, Choplu, Denizli, 

Yeshilova and other regions of Turkey, in the form of "kepenk" in Bursa (Turkish Accent 

Vocabulary) Uzbeks called it as "yapınchık", kazakhs "kebenek", kyrgyzs “chepken (çepken)”, 

“kiyizçapan”, the uyghurs "yansizkigizchakman (çəkmən)", the tatars "yapuncu", the bashkirs 

"yabinjah", and also the “burka”, and the Turkmens as “yapınja” (Turkish Dialect Vocabulary).  

At the end of the 19th century, it was reported that villagers living in the Zagatala district, who 

were unable to buy expensive felt cloak imported from Dagestan and Yelizavetpol regions. 

Therefore, there were great need to the felt cloak produced in Sarıbaş village. Dagestan and 

Yelizavetpol felt cloaks were made from good wool which made it flaky and light. Because of its 

easy transportation, Saribash felt cloak was relatively more expensive. It should be noted that in 

Dagestan wool was not shaved, it was removed from its roots. In such a case, not only the felt 

cloak, but also all woolen products were firm and soft (Stepanov 1891, 293). 

 

Felt cloak (Yapinji) as apperal culture of Azerbaijan 
In addition to the felt headwear we have mentioned above, the generalized shoulder dresses 

under the name of the "felt cloak" have played an important role in the culture of Azerbaijani 

people. Among the apparel products, “yapinji” is distinguished by its originality. 

Felt production was done in two methods: pressing and beating. Due to these methods, felt 

production is described as “felt pressing” and “felt beating” in our lexicon. It is known that other 

Turkic nations use these methods as well. For example, in Bashgir language it was called as “kəzə 

yönönən baçılğan yabıncah” (Russian-Bashkir Dictionary https://translate.academic.ru/Бурка/ru/).  

In felt pressing process which was done by two, the daggers were pushed back and forth 

towards the elbow. In this case, the elbow put weight on “loğalaq” which pressed against it. This 

method was used by women. On the other hand, men used the beating technique by foot. For this, 

“logalag” was put in a digged ground, and then up to 4 guys beats the logalag with their feet in 

rhythm while dancing Azerbaijani national “Yalli”. With the help of foot pressure logalag moves up 

and down and as a result, every part of it gets beaten. 

The felt cloak as type of sleeveless, long sleeved type of clothing similar to cloak that is a 

widely used and made of felt-like cloth among the population involved in cattle-breeding and 

shepherds. The felt cloak is a professional type of clothing and is widely distributed among the 

elderly population involved in cattle-breeding. It is made by professional craftsmen called "solace" 

(formerly known as a “kapanakci”) using by the tapped (punching) method. The felt cloak are 

divided into two types, which are called as "fringed" and "fringeless". 

The fringe felt cloak is made by the buyer, and the fringeless felt cloak was made by order to the 

different craftsmen in the villages. Beside the fringed and fringeless felt cloak, there are white and 

black colored species of felt cloak among the people involved in cattle-breeding and the shepherds.  

In the nineteenth century, there were solvents that produced felts (mold, yapinji) in Azerbaijan. 

At the same time, the solvents were traveling to villages, elites for providing the needs of the 

population. In the 19th century data is shown ‘the women in Dagestan were involved in the felt 

cloak making process, but in other case, men were engaged in the felt cloak making process in 

South Caucasus’ (Тimiryazev1902, 56). 

In the second half of the 19th century, the number of solvents began to decline, reason that was 

due to the fact that the "kabardini" felt cloak brought from Dagestan attracted the Azerbaijani 

customers. At the end of the 19th century, a great number of felt cloak were brought from 

Daghestan to Nukha, Baku, Guba, as well as Tbilisi, where the Azerbaijanis resorted heavily 
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(Marggraf 1882, 38; by Izudinova 2016, 64). Ordinary felt cloak costed 5-6 manats, and white-

colored smokers were sold around 50-60 manats (Izudinowa 2016: 65). For its expensive price, 

fringed felt cloak were the only available one to be worn by the most affordable layers.  

There are different types of felt cloak in Azerbaijan, and there are different names. In the 

ethnographic lexicon of Azerbaijan, there are names like “yapinji (felt cloak)”, “bürünmə (cover-

cloth)”, “kəpənək (butterfly)”, “çopoz”(“çopuz”), “qartı”, “xıllıq”(“xillik”). Yapinji, buruncak, 

kepenek and garti was present in two; “large” and “box” forms. There are no sewings in “chetiri 

(umbrella) yapinji”(resembled umbrella), the edge part is carved and the hem is sewed, and lace or 

sling is sewn on both sides to be tied under the throat part. In gutu (box) yapinji, the upper ends of 

felt are folded upwardly towards the shoulder, and thus no need to close the collar of yapinji. 

Cover-clothing (Bürünmə): This name only explains the style, function, essence of wearing of 

felt cloak. The word "bürünmə" was able to preserve its origins in the Russian-language word 

"burka". There were such kind of attempts to falsify the term of “Burka” as other dresses and some 

scientists claimed that it was taken from "barak", "bark" as Persian word (Chudinov 1910; Krilov). 

If it were so, then all the shoulder dresses would have been called burqa. On the other hand, how 

can the costumes be attributed to the Persians unless they use the felt cloak? In fact, the preservation 

of the name of "bürünmə (cover-clothing)" in the Mughan region of Azerbaijan today is proof that 

the word "burka" is pure Turkic language (Valiyev 2007, 127). V.I. Dal comments on the word 

"yeponça" in Russian, and notes that if the accent falls on the first (e) vowel, then the word 

"obnimat" means "hug", "embrace", which means the essence of “bürünmə (cover-clothing)” fit 

(Explanatory online dictionary of the Russian language Dal V.İ.). These expressions confirm that 

the word "burqa" in Azerbaijani language is used to mean the same meaning as the word "embrace" 

in English. In the etymological dictionary of N.Shanski it is pointed out that the word comes from 

the Turkish language (Etymological online dictionary Shansky N.M.). 

Felt cloak (yapinji): Some researchers believe that the word “yapinji” is derived from the word 

yapmaq (to make) (Mustafayev 2005, 129). As mentioned above, even though it is translated as “to 

make”, felt making process was done by pressing or beating process.  

It would be better to connect the word "yapinji" of with the word of "yapagi". “Yapagi (yapağı)” 

is called the shaving of wool of the sheep in the spring period. XI century Turks called “yapagi” as 

“yap (to do)”. (Ogel 1978, 160) Commenting on the word "Yabaku," Mahmoud Gashgari shows 

that it is a wool-shaving. He also notes, "When it's like a haircut (kecha), it's called as “it has done 

yabaku”(Kashgari 2006 b, 38).  

Information about M.Gashgari's "yabi" also serves as the guide in etymology of the felt cloak. 

The explanation of the word "yabi" is given as " passage on the bottom and top of the saddle, saddle 

cushion", which is attached to the same root as the word "yabaku" (Kashgari, 2006b, 29).  

It is widely spread in Turkish languages the word of “yapinji” is translated into the Russian as 

“epança”, “yaponça”, “yaponçitsa”. Maks Fasmer noted that the word of “yapunca” in Turkish 

languages “head cover”, as well as “yapuncu” in the Crimean Tatars language, translated into the 

Russian language as “yepancha”, “yaponcha”, in the Ukrainian language as “opancha (opança)” 

(Etymological online dictionary russian language Fasmer). 

By the way, it was noted that, we think that poncho consists of the type of garment belonging to 

Latin American people, is closely related to the felt cloak with its phonetic and the substance of the 

creator. It was built from waterproof materials for the same purpose for rainfall and sun protection 

pads and the head cover is also added (https://www.turkcebilgi.com/panço). 

Only unlike the felt cloak, the poncho is worn from the head, which can be a sign of the most 

archaic form of the felt cloak. Identity on the uniform and shape of the dress allows for 

confirmation of the existence of ethnogenetic relations between the turks and the Hindu people.  

The felt cloaks which came to our days were in form of headless, and the head cover was used 

as a separate garment. M.Kashgari notes that the head cover added to the necklace of the felt cloak 

“yapinji” is called "yanqalduruk" (Kashgari 2006b, 337) 
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In subsequent periods, the head cover was separated from the “yapinji”, and the felt cloak was 

formed as a covering only on man`s body and shoulder. The felt cloak used to be sleeveless, and it 

was directed toward the left shoulder to release one’s right hand when riding horse. Only in rainy, 

windy weather, they covered the body and covered the felt cloak completely. 

 A.Oleari, who talks about the dresses of the Circassian turks, writes: Their felt clothing hang 

their shoulders through belt or thick lace; they do not tie it, but simply turn into the opposite 

direction of the wind and rain; the body is protected from all kinds of air and wind (Gardanova 

1974, 83). The felt cloak turned into a travel clothing of cold, frost and rainy weather. From the 50s 

of the 19th century, the felt cloak was included in the uniform of Caucasian sections of the Russian 

Cavalry Regiment (Big Encyclopedic Dictionary).  

Kapanak (“butterfly”): One of the widespread types of the felt cloak is “kapanak” (butterfly). 

The felt cloak is known as the “kapanak” (butterfly) in Turkey and the Irevan region. The 

“kapanak” (butterfly) was different from the felt cloak for its shape. It was too short and had 

headcover different from “yapinji” and it was clutching to the man`s waist (Zvereva 1982, 141). It 

is interesting that, Max Fasmer and N.Bittirova are presented “kapanak” as garment with head cover 

(Bittirova 2008, 60). 

Majority of experts claims that the name of the apparel has derived from an insect name. Indeed, 

the cloth can be resembled to a butterfly with open wings on the basis of psychological impact at 

the first glance. However, as in Turkey the word “kelebek” (butterfly) is widespread and preserved, 

denies the logic of associating the name of the clothing with that insect. In fact, the root of the 

“kepenek” is “kepen”. The experts link “kepen” with Kapan or Kepen which was the part of 

Percang tribe. Later, psychological imagery played a key role in substituting this word with its 

primary meaning and replacing it with “kepenek”. 

Although the word of “kapanak" is derived from the names of clothing, it has been preserved in 

a number of ethnonyms, oronyms and toponyms. The name of the clothing is still preserved in the 

homeland of the Azerbaijanis who is living in Georgia and changing to the toponyms in Azerbaijan 

till today.  

The Kapanakchi toponym was found and used in Kapanakchi (Kvemo-Bolnisi) (Mammadli 

2006, 19), Shindisi-Kapanakchi (Mammadli 2006, 39), Ashaghi Kapanakchi (Mammadli 2006, 44), 

Kurustu-Kapanakchi (Mammadli 2006, 67), as well as, in the names of villages and different 

territorial units of Azerbaijan such as Zagatala, Goranboy, Barda and Tartar regions. The 

"Kapanakchi" ethnonym is commonly found in the main regions of the epic "Kitabi-Dede Gorgud", 

as well as, in the territory of present Armenia. I.Bayramov, who has applied for the linguist scientist 

H.Arrasli, confirms that the Kapanak oronym in the present Duzkand (Akhourian) district of 

Alexandropol in the Iravan province is related to the butterfly (kapanakchi) ethnonym formed from 

the word "butterfly" which is used as felt cloak in the ancient Turkic language (Bayramov 2002, 

188). The population of the Great Kapanakchi and Smaller Kapanakchi villages in the Shorayel 

valley, in the north-east of Gyumri, were forced out of their homelands after the Russian-Turkish 

wars in 1878 and Armenians were deported there. The Great Kapanakchi oikonym reflecting the 

ethnotoponym of the Oghuzs was replaced with Musaelyan in 1935 and Small Kapanakchi in 1945 

with the names of Ovit (The Encylopedy of Dada Gorgud’s Book 2000. 158). In Armenia, the name 

of the town "Kafan" comes from the same roots. Experts have previously indicated that this unit 

belonging to the Zangezur district of Yelizavetpol province was related to the name of Qapan 

village, located on the right side of the Oxchu River (Alekberli, 1995: 102).  

N.Bittirova notes that it was widely spread among all Turkic peoples, and passed through the 

Turks to the Caucasus and Northern Europe in the past. (kebenyak in Russian, adıq-qubeneç, abxaz-

aquabenek, osetin -qebena, belarus-kobenyak) (Bittirova, 2008: 60). In our opinion, “tebenna”, 

which is included in Etruscan clothing culture, and the “gupelyand” used by Italians, has taken its 

origin from these words-that is, the words “kepenyak”, “kepenyak”, “tebenyak”, “tebenna”, 

“qupelyand” have took its orikin from “kepenek”. By the way, "tebenna" of ethnic controversy, 

dressed as rain-proof clothes, confirms the possibility that clothing elements can play a role in 
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addressing ethnogenesis, in other words, to the scholars who accept that Ethiopians are of Turkish 

descent (M.Alinei 2013,). In the Italian socialist society, the so-called "gupelyand" cloth-type upper 

dress (Costume of the Renaissance) was also probably very much taken from the “kepenek” 

(butterfly). Because felt was taken from Turks in Europe. If you open the 138th page of the 1936 

Paris Tab, "Robert Manuel d'Anthropologie culturelle," by Robert Lewie, anthropologist professor 

of the University of California, "Felt" is a Turkic invention, and it was used in many things in 

Greece in the Eastern world such as the ancient Greeks and Romans were always protected from the 

rainstorm by using felt" (Danıshmend 1967, 4373). 

Khilliq (xıllıq “xillik”): “Khıllıq (xillik)” is presented as a felt cloak which is worn in Agbabah 

(Bayramov and Bayramova 2014, 119). It was made from relatively thin felt. It was a type of felt 

cloak (yapinji) of shepherd, and it had an arm slit and a head cover unlike “qartı”. The length of it 

would be up to the heel. It was widely spread among the Azerbaijani population of Nakhchivan and 

the Sharur-Derelayaz region in the Iravan province (Abdullayev 1978, 78). The material consists of 

a thin brush made from wool. There were “kıllıq” which had 2 kinds: cylindrical boxes in the 

mountainous areas and conical-umbrellas in foothills were spread (Abdullayev 1978, 78).  

Qartı (Qarty): The “Qartı”, as a type of felt cloak, was mostly used by shepherds. The “Qartı” 

(qarty) was made up of short, like a “Xıllıq”, down the knee, but without arm short as felt cloak to 

ensure easy movement of the pawn. In Gazakh-Tovuz region, long-haired felt cloak were also 

called "qarti". 

Chopuz (çopuz): One of the types of clothing made of felt is “çopuz”. It has been developed in 

the northwest region of Azerbaijan and made with the same technique but with a slightly different 

shape, with a fur coat replacement (Mustafayev 2005, 147). N.Bittirova presents yapinji used by 

Garachay- Balkar as an apparel with sleeves. Perhaps, chubur or chuba (2008, 232) which means 

“short” is a woman apparel that is similar to chopoz. The mutual comparison of “chopoz” and 

“xıllıq” shows that there is a similarity between these apparels. The main factor that differentiates 

chopuz from khillig is that the mold of chopuz is paved with sleeves. The fact that khillig has a 

simpler and plainer look shows its belonging to much more ancient times. Chopoz has preserved his 

name in the Chobaz hydronym in the Oguz region of Azerbaijan. It is a phonetic variant of the word 

"Hidronim çopuz" (short jacket, yapinji) and "short river" (Encyclopedic Vocabulary of Azerbaijani 

Toponyms 2007, 199). 

Indeed, because shepherds are pedestrians, it is more practical for their felt cloak, to be able to 

move freely, while on the other hand they are protected from the mud. And long felt cloak, were 

suitable for the horsemen. 

 

Conclusion 
With the development and innovation in technology and the changes in human lifestyles, 

different societies fastly moved away from the clothing culture, preferring to use more practical 

apparels and products in daily life. Clothing passed by one generation to the others as material 

culture are thus left unused and turned into to museum pieces. With their varied and long-term 

history, Turks have not only affected all the places they lived in, from Central Asia to Europe, but 

also have been influenced by the various cultures. Clothing contains information regarding the 

lifestyles of societies, forms of government and their values. Varieties among apparels, within 

social groups, and even within all societies have always existed. Caucasus is a historical settlement, 

the host to many ancient cultures, civilizations and different ethnic minorities. Felt clothing, bearing 

the trails of community life, has a major place in apparels culture. Moreover, there are significant 

deficiencies as far as detailed examination and the research of apparels cultures in the context of felt 

cloak of Turks who is living in Caucasus are concerned. In this research, felt cloak as men’s 

apparels belonging to Turks, and their general attributes were defined, and the apparels were 

documented so as to prevent their disappearance in time.  

Thus, although there are various types of felt cloak with a very ancient history, all of them 

originate from the same background, and occasionally minor changes and additions have been 
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made. The main factor in the formation of clothing was economic employment, climatic conditions 

and vital needs. 

The practicality of clothing has allowed it to be mastered by others, so the names of the 

“yapinji”, “kapanak” and “bürünmə” have been changed in various languages, in different variants 

and have come to this days. 

This investigation has analyzed that understanding of apparels culture, to find different 

approaches to the felt cloak internationally and try to prove that felt cloak belongs to Turkish people 

who is living in Caucasus under the explanation types of felt cloak in Azerbaijan.  

As the final results of this study apparel culture of Turkish people and analyzing of different 

approaches on felt cloak in Caucasus region, as well as in Azerbaijan. During the research study, I 

have applied different surveys among some ethnic Turkish minorities in Caucasus and according to 

this survey and some historical approaches, proved that felt cloak belongs to Turks. Thereby, we 

believe that the explanation proposed will help in analyzing of culture of other apparels to different 

researchers who are working on ethnography.  
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Stress in the modern Azerbaijani literary language 

Summary 

The mental perfection, way of thinking and conscious existence of the human race is realized 

mainly through its language. In language constructio intonation, punctuation and emphasis, as well as a 

number of factors, are the main tools. That is why this topic is always on the agenda. The meaning of 

the word is reflected in the speech process. Language is used in the speech process. The meaning of the 

word is reflected in the speech process 

Keywords: word fraction, pronunciation, stress, mispronunciation, intonation, pause, punctuation, the 

soul of the speech, its blood, its breath, the modality  
 

Giriş  

Bəşər övladının əqli kamilliyi, düşüncə tərzi və şüurlu varlığı başlıca olaraq, onun dili ilə realizə 

olunur. Dil quruculuğunda isə bir sıra amillər olduğu kimi, intonasiya, durğu və vurğu da əsas 

vasitələrdəndir. Odur ki, bu mövzu hər zaman aktuallığı ilə gündəmdədir. 

Atalar, babalar demişlər: “Hoha var dağa mindirir, hoha var dağdan endirir ”. Bu, sözün deyiliş 

tərzidir. Hətta deyirlər ki, filankəsin ayağının düşəri, sözünün kəsəri yoxdur, danışanda elə bil ağzından 

“horra” tökülür. Xalq arasında formalaşmış bu deyim bu gün elmi qrammatikada vurğu adlanır. Ta 

qədim dövrdən sözün deyiliş tərzinə aid çoxlu misallar və deyimlər formalaşmışdır. Məsələn; 

Söyləyirlər ki, padişah bir nəfər haqqında fərman imzalayır: Fərmanda yazılır: “Buraxmaq olmaz, 

asmaq!” Fərmanın icrası zamanı fərmanı oxuyan baxıb görür ki, ölümünə fərman verilmiş adam bunun 

yaxın adamıdır. Odur ki, verilmiş fərmanı olduğu kimi söyləməklə yanaşı, elə intonasiya ilə elan edir ki, 

ölümünə fərman verilmiş şəxsi azad edirlər. Natiq fərmanı belə səsləndirir: “Buraxmaq, olmaz asmaq!” 

Bu misaldan da göründüyü kimi vurğu sözün məna anlamını tam əksinə çevirir. Demək, sözün məna 

anlamının müxtəlifliyi və işlənmə məqamlarının münasibliyi vürğu ilə tənzimlənir. Buna aid çoxlu 

misallar söyləmək ilar. Məsələn; Cıdır düzü, mənim xoşuma gəlir. Cıdır, düzü, mənim xoşuma gəlir. 

Oxu atan kimi, tənbəl olma. Oxu, atan kimi tənbəl olma. Demək, vurğu fikrin ifadəsinə xidmət edən 

əsas amillərdən biridir. Bu baxımdan Sarı Aşiqin cinas qafiyəli bayatılarının hamısı vurğuya 

dirsəklənən, məna çalarına əsaslanır: 

Mən Aşiq günü günə, 

Gün verməz günü günə. 

Keçən günə gün çatmaz,  

Calasan günü günə. 
 

Mən Aşiq, gözəl alma, 

Yeməyə gözəl alma, 

Əsil al, çirkin olsun, 

Bədəsil gözəl alma. 

Söz, dil, insan-bunları biri-birindən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyildir. Sözsüz dil, dilsiz insan, 

xalq ola bilməz. Bunların üçü də məntiqi düşüncəni şərtləndirir ki, bu da vurğu ilə tənzimlənir. Odur ki, 

bu araşdırma aşağıdakı plan üzrə işlənilmiş və müəyyən nəticəyə gəlinmişdir. 

1-Ünsiyyətin görünməyən amilləri və vurğu. 
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2-Azərbaycan ədəbi dilində vurğunun rolu və ədəbi tələffüzün pozulması günümüzün aktual 

problemidir. 

3-Nəticə. 

1. Ünsiyyətin görünməyən amilləri və vurğu. Dilçilik ədəbiyyatında dilin kommüniaktiv və 

ekspressiv vəzifə daşıdığı qeyd olunmaqla bərabər izah olunur ki, ünsiyyət vasitələri fiziki təbiətlərinə 

görə iki yerə bölünür: akustik ünsiyyət vasitələri və optik ünsiyyət vasitələri. Ümumiyyətlə, bu ünsiyyət 

vasitələri fiziki təcəssümetdirmə anında dilə yardımçı rolunu oynayırlar. Həmçinin dilin fikri təcəssüm 

etdirməsi onun ekspressiv vəzifəsidir. Bu vəzifənin dərin köklərini araçdırdıqda dil vahidləri sırasından 

kənarda qalan “nitqi rənglər” anlamı nəticəsinə gəlmək mümkündür. 

Bu rənglər hissi rənglərdir. Bir nəfərin vəziyyəti ağır olduqda həmin adam nə qədər “yaxşıyam” 

desə də, onun səs tonundan və səs ahəngindən vəziyyətini öyrənirsən. Sanki gizli ünsiyyətə girir, 

məlumatlanırsan. 

Ünsiyyətin bu görünməyən və daimi istifadə olunan tərəfi hələ tam tədqiq olunmayıb. Fəxrəddin 

Yadigar “Fonetika və fonologiya məsələləri” (Bakı, 1999) əsərində yazmışdır: “Dilin səslərində və 

onları əmələ gətirən danışıq üzvlərinin hərəkətində bilavasitə nəzərə çarpmayan başqa cəhətlər də var ki, 

bu da sözlərə xas olan, yəni səslərin artikulyasiya təsəvvürləri ilə əlaqələnən mənaların geniş 

dünyasıdır.” (1, 21). 

Məlumdur ki, nitq prosesində dildən istifadə olunur. Nitq dilə möhdacdır, dil isə nitqin əsas amilidir. 

Bunlar bir-birini tamamlayır. Böyük Füzüli əbəs deməmişdir ki,  

Söz mənadan aslıdır, məna sözdən hər zaman,  

Necə ki, aslıdır bir-birindən cism ilə can. 

Sözün məna çalarlığı nitq prosesində özünü göstərir. Ona görə də dahi Füzüli söz və məvhum 

anlayışını deyil, sözün məqamı və kəsb etdiyi məna anlayışının bir-birindən ayrılmaz olduğunu söyləyir. 

Bir xalq kəlamında bu məsələyə münasibət belə ifadə olunur: “Hoha var – dağa mindirər, hoha var - 

dağdan endirər”. Buradan hissi rənglərə münasibət, intonasiya, məzmun və forma məsələsinə xalq 

idrakının baxışı öz əksini tapmışdır.  

“Nitqi rənglər” bir şəxsin nitqini başqa bir şəxsin nitqindən seçmək üçün əsas amildir. Anadangəlmə 

korlar insanları nitqi rənglərə əsasən tanıyırlar. Cinayət etmiş cani istintaq məqamında söyləyir ki, mən 

bu cinayəti etməmişəm. Bu ifadə dilin kommunikativ vəzifəsindən irəli gələn haldır. Halbuki biz “nitqi 

rəngə” əsasən bilirik ki, bu şəxs əsil simasının arxasında gizlənib, yalan danışır. Bu isə dilin təcəssüm 

yolu ilə anlaşılmalı, yəni ekspressiv vəzifə baxımından dərk olunmalıdır. İnsan insanın üz cizgilərinə, 

onun quruluşuna, rənginə, davranışına baxıb məlumat alır, xəbərdar olur, bir sözlə onu dərk edir. Bir 

xalq kəlamında deyildiyi kimi “Rəngimə bax, halımı xəbər al”. 

Aktyor rola girərkən bu və ya digər “nitqi rəng” və yaxud müxtəlif nitqi formaya malik olur ki, bu 

da nitqin kommunikativ xüsusiyyətindən daha çox ekspressiv xüsusiyyət daşıyır. Ümumiyyətlə, 

ünsiyyətin görünməyən olsa da, dərk olunan bu cür amilləri imkan verir deyək ki, dilin nitq prosesində 

öyrənilməmiş hələ şox psixoloji duyumları vardır.  

Cümlənin quruluşu və onun növlərinin formalaşması təfəkkürün bu və ya digər psixoloji amilləri ilə 

bağlı olduğundan mənə elə gəlir ki, adlıq cümlələrin yaranması da ünsiyyətin görünməyən, yəni nitq 

prosesində dillə ifadə olunmayan ünsürləri ilə əlaqədardır. Cümlə daxilində müəyyən sözü xüsusi olaraq 

vurğulamaq da “nitqi rəng” çaları daşıyır. Demək, vurğu fərqlilik anlamına malikdir. Odur ki, vurğu 

sözdə hecalardan birinin digərinə nisbətən qüvvətli deyilməsinə, cümlədə sözlərdən birinin digərinə 

nisbətən qüvvətli nəzərə çatdırılmasına, nitq prosesində sözün, söz birləşməsinin və yaxud cümlənin 

həyəcanla deyilməsinə əsaslanan nitq prosesi vahididir. Saitlərin uzun tələffüzünün xüsusi işarəsi 

olmadığı kimi vurğunun da xüsusi fərqləndirmə işarəsi yoxdur.Vurğunun yeri nitq prosesində sözün 

işlənmə məqamı və kəsb etdiyi məna anlamı zamanı müəyyənləşə bilir. Demək, vurğu şifahi nitq 

prosesi hadisəsidir. Nitqi səsləndirdikdə vurğunun yeri bəlli olur. Azərbaycan dilini vurğusuz təsəvvür 

etmək mümkün deyildir. Çünki intonasiya, avazlanma varsa, vurğu da olmalıdır. Cümlənin məqsəd və 

intonasiya növləri də vurğu əsasında səsləndirilir. İntonasiya vurğunun əsas amilidir. Sözün bir səsində, 

sözün heca vurğusunda, istərsə də cümlə quruluşunda yanlış vurğu deyimi yanlış məna çaları 

formalaşdırır. Odur ki, nitq prosesində doğru və düzgün tələffüz, vurğunun məqsədəuyğun şəkildə öz 
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məqamında işlədilməsi məntiqi mənanın düzgün və doğru olmasına dəlalət edir. Məsələn; Buraxmaq 

olmaz, asmaq! ___cümləsini oxuduqda dar ağacı məqamında dayananın qətli, amma həmin cümləni; 

Buraxmaq, olmaz asmaq!___tərzində vurğulanıb oxunması isə həmin adamın xilas olması deməkdir. 

Belə misalların sayını artırmaq da olar; Cıdır düzü, mənim xoşuma gəlir. Cıdır, düzü, mənim xoşuma 

gəlir. Oxu, atan kimi tənbəl olma/Oxu atan kimi, tənbəl olma. 

Misallardan göründüyü kimi “hoha var dağa qaldırır, hoha var dağdan endirir”. Eyni cümlənin iki 

deyim tərzi ölümü və yaşayışı şərtləndirir. Deyimlər, duyumlar və yozumlar tarixin dərin qatlarından 

xəbər verir. Babalarımız qısa və yığcam sözlə həmişə dərin məna və fəlsəfi hikmət dolu söz hörgüsü 

nəqş etmişlər. Odur ki, hikmətli deyimlərə məntiqi prizmadan yanaşıb real anlam əldə etmək lazımdı. 

Bu baxımdan folklor dərin fəlsəfi duyuma və elmi məntiqə söykənir. Məsələn, 

1.“Düz düzdə qalar” deyirlər. Əslində bu deyim düzgün məntiqi məna ifadə etmir, düz təbliğ 

olunmur, əyri, oğru təbliğ olunur. Bu heç də o demək deyildir ki, atalar səf demişdir. Atalar doğru 

demiş, biz isə səf ifadə edib, səf vurğulayıb, səf anlamışıq. Doğru deyim belədir: 

“Düz düz də qalar”. Yəni düzə zaval yoxdur, həmişə düz olaraq qalacaqdır. 

Başqa bir deyim: 

2.“Yeməkdən sonra qırx tikə pendir yeyərlər” – deyirlər. Çünki pendir həzm prosesini 

nizamlayır. Amma elə bir adam tapmaq olmaz ki, yeməkdən sonra qırx tikə pendir yeyə bilsin, bu 

mümkün deyildir. Odur ki, doğru deyim belədir: “Yeməkdən sonra qırıx tikə pendir yeyərlər”. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi səhv deyim yalnış fikir formalaşdırır.  

3.“Əl tutmaq Əlidən qalıb” atalar sözü VI əsrdən sonra yaransaydı belə deməyi məqbul saymaq 

olardı, amma xalq ədəbiyyatının bağları daha qədim dövrlərə gedib çıxır, odur ki, “Əl tutmaq əllidən 

qalıb” demək daha məntiqli və məqsədəuyğundur. Bu o deməkdir ki, əli olan adam büdrəyənin əlindən 

tutmağı bacarmalıdır. Həmçinin iş görən zaman “əlli ol” -deyirlər, yəni cəld ol, hünərli ol kimi anlanılır. 

Bu baxımdan da deyim məqbul sayıla bilər ki, əl tutmaq, kömək etmək - cəld, hünərli olandan qalıbdı. 

Həmçinin burada “əl tutmaq” ifadəsi maddi kömək anlamında da başa düşülə bilər. Bu anlam da 

məqbul sayıla bilər. 

4.“Yol böyüyün, su kiçiyindir” atalar sözü də yanlış deyimlə, məntiqsiz yanaşma ilə gəlib bizə 

çatmışdır. Məncə, doğru deyim belədir: 

“Yol böyüyün, sus kiçiyindir” və yaxud “Böyük olan yerdə kiçik danışmaz” - demişlər. 

5. “Aşıq yoxsa, Aşiq”. Yanlış tələffüz sözün məna anlayışının da yanlış anlam nəticəsinə gətirib 

çıxarır. Sarı Aşiq ustad aşıq yanında dərs almamışdır. Nə ustadı olmuş, nə də şagirdi. Bir aşıq musiqisi 

də yoxdur, kiminsə toyunu etməmiş, gözəlləmə, duvaxqapma söyləməmiş, ümumiyyətlə aşıqlıq 

sənətinə aid heç bir nişanəsi olmamışdır. Odur ki, Sarı Aşiq aşıq deyil, el şairidir. Amma hər zaman Sarı 

“Aşıx” kimi tələffüz edib, tələffüz olunduğu kimi də yazmışlar. Bu da yanlışlıq yaratmışdır. Əslində isə 

Sarı Aşiq sanki bu yanlışlığı duyaraq, VII əsin zaman kəsiyindən bu günümüz üçün nəğmələr qoşmuş, 

aşıq deyil, Aşiq olduğunu belə vurğulamışdır: 

Məni sənə Aşiq etdi yaradan, 

Səg rəqibi Haq götürsün aradan. 

İstəyirsən bir xəbər tut Sarıdan, 

Yollarında mənəm sayil, a Yaxşı. 

2-Azərbaycan ədəbi dilində vurğunun rolu və ədəbi tələffüzün pozulması günün aktual 

problemidir. Bəzi dilçilərimiz Azərbaycan dilini və hətta Türk dilləri ailəsinə mənsub olan dilləri 

vurğusuz dil adlandırır. Dilçi metodist Sərvər Şirinov yazır: “Azərbaycan dilində sözlərin, əsasən, 

vurğusuz olmasını şərtləndirən, bizcə, ahəng qanunudur. Ahəng qanunu olan yerdə vurğu olmaz... 

Ümumiyyətlə, Avropa dillərində vurğu ona görə aparıcıdır ki, həmin dillərdə ahəng qanunu yoxdur.” (2, 

10.) 

Məncə, bu fikirlə razılaşmaq olmaz. Çünki dilimizdə vurğusuz söz tapmaq çətindir. Orta məktəb 

dərsliklərində və elmi əsərlərdə vurğunun əsas 3 növü göstərilir. 1) heca vurğusu (bəzən buna söz 

vurğusu da deyirlər), 2) məntiqi vurğu, 3) həyəcanlı vurğu (affetik vurğu). Məncə, Azərbaycan dili 

vurğusuz dil ola bilməz. Vurğusuz dil o zaman ola bilər ki, o dil səsləndirilməsin, səssiz dil olsun, bu da 

mümkün olan şey deyil. Daxili nitq zamanı da vurğudan istifadə olunur. İntonasiya, vurğu, ton və durğu 
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söylənilən fikrin aydın, düzgün, cazibəli, emosional və məqsədəuyğun ifadəsinə xidmət edir. İntonasiya 

barədə dəqiq və dolğun fikirləri Nadir Abdullayevin və Zabit Məmmədovun birlikdə yazdıqları “Nitq 

mədəniyyətinin əsasları” kitabından öyrənirik: “Nitqin intonasiyası kompleks dil hadisəsidir. İntonasiya 

tələffüzün dörd elementini-fasilə, vurğu, melodiya və tempi özündə birləşdirir... Canlı nitqdə daim 

müəyyən bir hərəkət, surət, güc, fasilə özünü göstərir ki, bunlar intonasiyanın yuxarıda göstərilən dörd 

elementi ilə əlaqədardır... 

Söz vurğusu nitqdə, əsasən iki vəzifəni yerinə yetirir: 1.Sözlərdə forma gözəlliyi yaradır. 

2.Sözlərdə yeni məna əmələ gətirir. Bunlardan birincisi fonetik, ikincisi fonesemantik vəzifədir. Vurğu 

öz yerində deyiləndə söz tam, dəqiq, səlis, təbii, ürəyəyatan formasını, ən optimal fonetik şəklini alır. 

Əks halda, sözlər bayağılaşır, öz axarından uzaqlaşır, süni deyim yaranır, məna anlaşılmır. Şifahi nitq 

üzərində müşahidələr göstərir ki, sözlərin vurğusu səhv vurğulananda həm sözlərin, həm də bütövlükdə 

cümlənin mənası dolaşır. Məsələn: dəymə düşər-dəymədüşər, dimdik-dimdik, görməmiş-görməmiş, 

bağla-bağla, qızdır-qızdır, gülün-gülün kimi omonimləşmiş sözlər yalnız vurğu vasitəsi ilə fərqlənir.”(3, 

68-69). 

Verilmiş sitatdan bir daha aydın olur ki, Azərbaycan ədəbi dilində vurğunun rolu ən ciddi əhəmiyyət 

kəsb edir. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, vurğusuz dil, nitq ola bilməz. 

Yanlış tələffüz bir sıra səhvlər yaratdığı kimi, vurğunun da pozulması, əsas mənanın dəyişilib 

bayağı, başqa bir mənaya çevrilməsi deməkdir. Bu isə dialekt və şivələrin ədəbi dilə, publisistik üsluba 

yersiz sirayət etməsidir. Bununla da ədəbi dil normaları pozulmuş olur. Belə bir vəziyyəti bəzilərinə 

başa salıb, doğrunu dedikdə, səni günahlandırıb səhvlərini inadkarlıqla təkid etmələri təəssüf hissi 

doğurur, insanı narahat edir. Məsələn Azərbaycan məkanında “həci” sözü geniş yayılmışdır ki, bu da 

yanlış ifadədir. Doğru, düzgün tələffüz forması tarixən dilimizin qanunauyğunluqları əsasında 

formalaşıb tələffüz olunan “hacı” sözüdür. Hacıqabul, Hacıkənd sözlərində, “Haca gedən gəldi, saca 

gedən gəlmədi.” atalar sözündə “hac” sözü düzgün, doğru şəkildə işlənmişdir. Əgər kimsə Seyid Əzim 

Şirvaninin “Tülkü həccə gedir” hekayəsini xatırlayırsa, bu şifahi nitqə köklənən XIX əsr Bakı, Şamaxı 

ləhcəsidir. Ədəbi dil forması deyildir. Kimsə “həc” desə də, “hac” yazılmalıdır. Xoş “gəlmisiniz”, 

deyilsə də, xoş “gəlmişsiniz” yazılmalıdır. Bu isə orfoepiya və orfoqrafiyanın prinsipləri əsasında özünə 

haqq qazandırmalıdır. 
 

Nəticə  

Mövzunu işləyərkən aşağıdakı nəticələr qənaətinə gəlinmişdir. 1.Şifahi nitqdə intonasiya, deyim 

tərzi, fasilə, durğu və vurğu-yazılı nitqdə isə durğu işarələri dil quruculuğunun əsas vasitələrindəndir. 2. 

Vurğu genetik, milli səciyəyə malikdir. Belə ki, hər bir xalqın özünəməxsus milli dili olduğu kimi, 

spesfik vurğu çaları da vardır. 3. Danışıq səslərinin milli aspekdə formalaşması da hər bir xalqın 

özünəməxsus danışıq üzvünün inkişafına səbəb olur. Demək, milli rezonans, milli rezanator 

formalaşdırır. Məsələn; Ləzgilərdə boğaz samitlərindən geniş istifadə olunması nəticəsində boğaz 

rezanatoru daha çox inkişaf etmişdi. 4. Vurğulamaq dedikdə; səs vurğusu, heca, söz və cümlə vurğuları 

nəzərdə tutulur. Ona görə də vurğuya belə bir tərif vermək olar ki, sözlrdə bir səsin o biri səslərə 

nisbətən qüvvətli, bir hecanın o biri hecalara nisbətən qüvvətli, cümlələr sırasında, yəni hər hansısa 

mətndə bir cümlənin o biri cümlələrə nisbətən qüvvətli deyilməsinə vurğu deyilir. 5. Cümlənin məqsəd 

və intonasiyaya görə növləri vurğu və durğu işarələri ilə tənzimlənir. Bu isə şifahi nitqdə intonasiya, 

vurğu-yazılı nitqdə isə durğu işarələri ilə kommunikativ və ekspressiv fikri tam çatdırmağa xidmət edir. 
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KORONA VİRUSUN DƏRİDƏ RAST GƏLİNƏN KLİNİK ƏLAMƏTƏLƏRİ 

 

Açar sözlər: COVİD-19 infeksiyası, dəri simptomları, donvurma ləkələri, tənəffüs sistemi 

 

Clinical manifestation of corona in skin 

Summary 

According to the WHO, COVID-19 infection initially infects organs and tissues of the respiratory 

system and mainly manifests itself in the following symptoms - dry cough, fever, runny nose and 

seizures, loss of sense of smell and taste weakness, chest pain cramps, pneumonia, etc. However, as the 

area of the coronavirus expands and the rate of spread increases, signs of this dangerous infection can be 

found not only in the respiratory system but also in other organs, including the skin. angioedema, 

marble skin, skin rashes and pus, spots reminiscent of frostbite, etc. 

Key words: COVİD-19 infection,skin manifestation, frostbite spots, respiratory system 

   

COVİD-19 (ing.abbrev.Corona Virus Diseases 2019) ilk dəfə 2019-cu ildə Çinin Uhan şəhərində 

aşkar edilən və SARS–COV-2 virusları tərəfindən törədilən kəskin respirator infeksiyasıdır. Bu xəstəlik 

qisa müddət ərzində cox sürətlə yayılmış və hal-hazırda XXI əsrin pandemiyasına cevrilmişdir (2,3). 
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Xəstəlik ilkin formada kəskin respirator infeksiya kimi özünü göstərir. Bu zman bədən 

temperaturunun yüksəlməsi, quru öskürək, burun tutulması, dad və iy bilmə hissiyatının itməsi döş 

qəfəsində sıxıntı, halsızlıq, mialgiya, baş ağrıları və s. kimi əlamətlət müşahidə edilir (1,5). 

Yoluxma virus daşıyıcı və ya xəstə insanlardan hava-damcı yolu ilə keçir. 

COVİD-19 əvvəlcə yuxarı və aşağı tənəffüs sistemi orqanlarını zədələyir, ancaq yoluxmanın 

intensivliyi artdıqca digər orqanlarda, o cümlədən dəridə də bu xəstəliyin yeni simptomları meydana 

cıxır (4, 5). Ona görə də infeksiyanın diaqnostikası təkcə infeksionistlərin və pulmonoloqların deyil, 

eyni zamanda dermotoloqlarında nəzər-diqqətini cəlb etmiş olur. 

Korona virusun dəri simptomları müxtəlif cür olur. Bəzi tədqiqatcılar dəridə bu xəstəliyin yüngül 

gedişli olmasını qeyd edir,digərləri isə dəridə aşkar edilən simptomların daha ağır kliniki situasiyanın 

markerləri olduğunu iddia edirlər (7,8).  

 Dəridə COVİD-10-un diaqnostikasının vaxtında aparılması daha da ağır halların yaranmasının 

qarşısını alır. 

Hal-hazırda bu xəstəliyin dəridə aşkar olunan simptomları haqqında yekdil fikir olması da, 

ədəbiyyatda Çin, İspaniya, İngiltərə, ABŞ kimi ölkələrdə bu sahə ilə məşğul olan tədqiqatcıların əldə 

etdikləri müəyyən məlumatlara rast gəlmək olar. Həmin ölkələrdə tədqiqatlar korona viruslu xəstələrin 

müalicə olunduqları milli tibb mərkəzlərində aparılmışdır. Həkimlər həmin mərkəzlərdə 350-dən artıq 

dəri simptomları olan COVİD-19 xəstələrinin müalicə olunduqlarını qeyd edirlər. Belə xəstələrdə dəri 

simotomlarının interpretasiya və differensial diaqnostikasının düzgün aparılması üçün daha ciddi və 

informativ analizlərin aparılması lazımdır. Korona viruslu xəstələrdə dəri simptomlarının vaxtında aşkar 

edilməsi həm də diaqnostik axtarışları əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdıra bilər (9,10). 

Qeyd etmək lazımdır ki, dermatoloji simptomlar çox müxtəlifdir və onların rast gəlmə tezliyi 

xəstənin yaşından,müşayiət edici xəstəliklərin kliniki gedişindən və tətbiq olunan müalicənin 

xüsusiyyətlərindən asılıdır. 

Uhanda aparılan ilk tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, müayinə olunan 1999 korona viruslu 

xəstənin yalnız ikisində dəri simptomlarına rast gəlinib (8). 

Hal-hazırda isə korona viruslu xəstələrdə dəridə aşkar edilən simptomların diaqnostikası məqsədilə 

bütün dünyada dermotologiya üzrə xüsusi online-reestr sistemi fəaliyyət göstərir. Həmin sistem 

vasitəsilə bütün ölkələr üzrə korona viruslu xəstələrdə müşahidə edilən dermotoloji simptomlar fiksə 

edilir.Sistemin əsas məqsədi operativ və keyfiyyətli diaqnostik məlumatların əldə olunması və vaxtında 

adekvat müalicənin aparılmasından ibarətdir. 

COVİD-19 xəstələrdə dermatoloji simptomların yaranma mexanizmini tədqiq edən bəzi müəlliflərin 

qənaətinə görə, koronavirus infeksiyası zamanı iltihab sitokinlərinin hiperekispressiyası yaranır, bunun 

nəticəsində iltihab prosesinə qarşı mövcud olan balans pozulur və nəhayət,dəridə müxtəlif tipli patoloji 

dəyişikliklər əmələ gəlir. (7). 

Digər qrup tədqiqatçılar isə hesab edirlər ki,dəri simptomlarının yaranması ya immun sistemin 

reqressiv fəaliyyəti, ya da hormonal disbalansla əlaqədardır. (9).  

Bu vaxta qədər koronaviruslu xəstələrdə dəri simptomlarını bəzi müəlliflər yeddi kateqoriyaya 

ayırırları: 

I qrupa-dəri angiitləri aid edilir. Bu zaman qan damarlarının divarlarında hemorragik ləkə, suluq, 

iltihab mənşəli yastıcıq və düyüncük aşkar edilir. 

II qrupa-düyüncüklü-qovuqcuqlu səpgilər aid edilir. Bu simptomlar həmişə kəskin kliniki gedişli 

olması ilə xarakterizə olunur. 

III qrupa-çəhrayı dəmrov və papulo-skvamoz tipli səpgilər aid edilir.Həmin törəmələr COVİD-19 

infeksiyası ilə assosiyasiya olunmuş infeksion-allergik tipli dəri simptomlarıdır. 

IV qrupa-qızılca aiddir. 

V qrupa-toksidermiya səpgiləri aid edilir. Bu səpgilər birbaşa koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar 

deyil, yalnız COVİD-19 xəstələrinin qəbul etdikləri müxtəlif dərman prepartlarının törətdikləri allergik 

reaksiyasiyalarla əlaqədardır. 

VI qrupa-övrə aid edilir. Bu əlamət bir çox hallarda COVİD-19 infeksiyasının müjdəçisi hesab 

oluna bilir. 
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VII qrupa-üzdə olan müxtəlif dərəcəli trofik dəyişikliklər aiddir. Bu patologiya koronaviruslu 

xəstələrin  uzun müddət üzü üstə yatması ilə bağlıdır. (7,10). 

Bu cür kliniki simptomların çox olması prosessin bilavasitə SARS-COV-2 infeksiyası ilə əlaqəli 

olduğu anlamına gəlmir. Burada müşayiətedici xəstəliklərin hər hansı rolu haqqında hələlik bir fikir 

söyləmək də mümkün deyil. Dəridə yaranan əlamətlər,həm də koronaviruslu xəstələrin qəbul etdikləri 

dərmanlarla da bağlı olmaya bilər. Bu məsələlərin dəqiqləşdirilməsi üçün çox ciddi tədqiqatların 

aparılması lazımdır. 

Bir qrup İspaniyalı həkimlər müəyyən etmişdilər ki, koronaviruslu xəstələrin bəzilərində beş növ 

dəri əlamətlərinə rast gəlmək olar. Onlar həmin əlamətləri “kovid barmaqları”adlandırırlar. “Kovid 

barmaqları” əsasən uşaqlarda və cavan adamlarda aşkar edilir və bir neçə gün ərzində dəridə saxlanmış 

olur. (9). 

Həkimlər həmin beş əlaməti aşağıdakı kimi təsvir edirlər: 

-əllərdə və ayaqlarda donvurmanı xatırladan qeyri-simmetrik ləkələr əmələ gəlir, onlar ağrılı və 

qaşınmaya səbəb olurlar. 19%-hallarda aşkar olunur və xəstəliyin son dövrlərində rast gəlinir. 

-ağ və ya çəhrayı rəngdə, övrəni xatırladan,qaşınan ocaqlı səpgilər yaranır.Səpgilər ən çox gövdədə 

və ovucun içində olur, 19% hallarda rast gəlinir. 

-gövdədə və ətraflarda xırda suluqlar şəklində qaşınan ocaqlı səpgilər əmələ gəlir. Bu əlamət hər 

hansı simptom meydana çıxmazdan əvvəl yaranır və on gün davam edir. 

-xırda yastı və ya qabarıq formalı suluqlar və makulo-papulyoz səpgilər aşkar edilir. Səpgilər bir 

həftə ərzində qalır, digər simptomlarla birgə təzahür edir və xəstəliyin ağır gedişli olmasının əlaməti 

sayılır. 

-dəridə göy-qırmızı rəngli damar toru və nekroz (libedo) aşkar edilir. 

Bu simptom əsasən yaşlı adamlarda xəstəliyin ağır gedişli formalarında rast gəlinir (6%) (10). 

Bir qrup tədqiqatçıların qənaətinə görə yeni növ koronavirus infeksiyasının dəri simptomlarının ən 

çox yayılmış əlamətlərindən biri-eritematoz-ödem ocaqlarıdır (8). Bu zaman dərinin müxtəlif 

nahiyələrində müxtəlif diametrli və çəhrayı rəngli ləkələrə rast gəlmək olar. Onlar qaşınır, zədələnmiş 

dəriyə toxunduqda, həmin nahyyənin isti olmasını hiss etmək olar. 

“Çəhrayı” səpgilər-əksər hallarda gövdənin yan tərəflərində əmələ gəlir, oval formalı bu ləkələr 

soyulmağa meyilli olur və qaşınır (4,6). 

Qeyd etmək lazımdır ki, COVİD-19 dəri simptomları xaotik yerləşmir,bunların çoxu müəyyən yaş 

qruplarına aid olan və ya xəstəliyin ağırlıq dərəcəsini əks etdirən əlamətlər hesab olunurlar. 

Tədqiqatçılar eyni zamanda koronavirusun yüngül, orta və ağır gedişli formaları zamanı bunlara 

uyğun olan dəri simptomlarını ayırd edirlər. 

Koronavirus infeksiyasını yüngül keçirən uşaqlar və ya cavan adamlarda əl və ayaq barmaqlarının 

üzərində donvurmaya bənzər səpgilər aşkar edilir. Bu xəstələrin orta yaş həddi 14-ə bərabərdir. 

Həkimlər 25 nəfər ispaniyada, 11 nəfər İtaliyada rast gəldiklərini qeyd edirlər. Həmin pasiyentlərdə nə 

koronavirus üçün xarakterik hesab olunan simptomlar, nə də donvurmaya səbəb olan faktorlar aşkar 

edilməmişdir. Buna baxmayaraq COVİD-19 üçün götürülən analizlər pozitiv olmuşdur. Zədələnmiş 

sahələr bir qayda olaraq asimmetrik yerləşir,simptomlar müəyyən vaxtdan sonra müalicə aparılmadan 

yox olur və çapıq qalmır. Belə xəstəlrdə xırda nöqtəvari qansızmalar, petexiyalar purpura səpgilərində 

olduğu kimi ovucun və dabanın dərisini zədələmir. Eyni zamanda ağız boşluğunun selikli qişasında 

nəzərə çarpan dəyişiklilkər yaratmır. Bu cür əlamətlər həmişə koronavirusla bağlı olmur, digər infeksion 

xəstəliklər, o cümlədən müxtəlif dərmanlara qarşı yaranan allergik reaksiyalarda, həmin simptomların 

əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Diaqnozun qoyulması üçün qanın biokimyəvi analizi və virusoloji 

müayinə aparılmalıdır. 

Orta gedişli koronavirus infeksiyası zamanı ən çox su cicəyini xatırladan səpgilərə rast gəlinir və bu 

simptom əsasən orta yaşlı xəstələrdə müşahidə edilir. 

Su çiçəyində olduğu kimi, bu xəstəlik zamanı da əsasən gövdənin dərisini əhatə edən xırda, tək-tək 

qovuqcuqlara rast gəlinir. Ancaq əsil su çiçəyi və ona uyğun virus ekzenteması yalnız həmin virusun 

daşıyıcısı olan insanla kontakda olduqdan sonra yaranır. 
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COVİD-19 xəstələrdə aşkar edilən səpgilər 10 günə qədər qalır və digər simptomlarla birgə, bəzən 

də daha tez yox olur. 

Koronavirusun ağır gedişi hiperkoaqulyasiyaya-qanın həddən artıq qatılaşmasına səbəb olur. 

Qatılaşmış qan damarlarda çətinliklə hərəkət edir,bu zaman xırda venula və kapilyarlarda durğunluq 

yaranır, tromb əmələ gəlir və nəticədə damarlar zədələnmiş olur. Belə xəstələrdə koronavirus 

infeksiyasının “klassik” simptomları hesab edilən qızdırma və öskürək meydana çıxmazdan əvvəl bəzi 

hallarda hətta dəridə övrəyə bənzər-urtikar səpgilərə rast gəlmək mümkündür. Bununla yanaşı, qeyd 

etmək lazımdır ki, aşkar edilən hər bir urtikar səpgini də, COVİD-19 əlaməti kimi qəbul etmək düzgün 

deyil. Bu halda adi övrə zamanı olmayan, lakin koronavirus infeksiyası üçün xarakterik hesab olunan 

temperaturun qalxması faktorunu əsas diaqnostik əlamət kimi nəzərə almaq lazımdır. 

Bundan əlavə, ağır gedışli koronaviruslu xəstələrdə makulopapulyoz və ya ləkəli-papulyoz səpgilərə 

də təsadüf olunur. Bu simptomlar əsasən budda, bazuda , çiyində aşkar edilir və 10 günə qədər davam 

edir. 

Dəridə aşkar edilən dəyişikliklər müxtəlif xəstələrin, o cümlədən toksiki şok, meningokoksemiya, 

rikketsioz, qızılca, skarlatina kimi infeksion xəstəliklərin diaqnostikasında mühüm rol oynayır. Hərçənd 

COVİD-19 infeksiyası ilə yoluxmadan sonra 14 gün ərzində (inkubasiya dövrü) xarakterik simptomlar 

aşkar edilmir, ancaq həmin müddət ərzində meydana çıxan dəri simptomları infeksiyanın indikatoru 

kimi əvəzolunmaz diaqnostik əhəmiyyətə malik ola bilər. 
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ATALAR SÖZLƏRİ VƏ MƏSƏLLƏRDƏ MƏNƏVİ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ 
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Issues of spiritual education in proverbs and parables 
Summary 

The folklore of each nation is an indicator of the history of the formation of its thinking and 

artistic thinking. If we look at the history of our oral literature, we see that our oldest examples date 

back to the archaic period of hundreds of thousands of years ago. Our folklore, which originated 

from mythological thought, has improved over time, formed as a product of new thought in 

different historical periods, passed down from generation to generation and has survived to the 

present day. 
The folklore of the Azerbaijani people is rich in genre and colorful in terms of its theme and 

content. Our oral literature, which is the heart of our people, has not lost its freshness, but is also 

valuable as a source of our national and spiritual values. 

Labor songs, counting words, holavars, bayats from lyrical genres; proverbs and parables, 

legends, myths, epics, etc. from the genres of the epic type. In the womb of genres, the spiritual 

values that our people have acquired throughout human history are embodied. 

Proverbs and parables in the most concise genres of oral folk literature are very valuable 

materials from the point of view of education. There are hundreds of proverbs for all aspects that 

form the basis of education (patriotism, love of work, collectivism, struggle, loyalty, respect for 

elders, passion for science, knowledge, etc.). Many proverbs and parables were created by hard 

working people. Therefore, they talk more about the hard work and poverty of the people in the 

past, and express deep hatred and protest against the ruling classes and the exploiters. 

Key words: proverbs, parables, epic type, oral literature, folk literature, spiritual heritage, wisdom, 

folk wisdom 

 

Hər bir xalqın folklor yaradıcılığı onun təfəkkürünün, bədii düşüncəsinin formalaşma tarixinin 

göstəricisidir. Şifahi ədəbiyyatımızın tarixinə nəzər salsaq görərik ki, ən qədim örnəklərimiz yüz 

min illər bundan öncənin arxaik dövrlərinə aiddir. İlk zamanlar mifoloji düşüncədən qaynaqlanan 

folklorumuz, zaman keçdikcə təkmilləşmiş, müxtəlif tarixi dövrlərdə yeni düşüncənin məhsulu 

olaraq formalaşmış, nəsildən-nəslə ötürülərək bü günümüzə qədər gəlib çatmışdır.  

Azərbaycan xalqının folklor yaradıcılığı janr etibarilə zəngin, əhatə etdiyi mövzu və 

mündəricə baxımından isə rəngarəndir. Qərinələr boyu məkanı xalqımızın sinəsi olan, dildən-dilə, 

ağızdan-ağıza keçsə də, öz təravətini itirməyən şifahi ədəbiyyatımız, eyni zamanda milli-mənəvi 

dəyərlərimizin məxəzi kimi də qiymətlidir. 

Lirik növün nəğmə janrlarından olan əmək nəğmələri, sayaçı sözləri, holavarlar, bayatılar; 

epik növün janrlarından olan atalar sözü və məsəllər, rəvayətlər, əfsanələr, dastanlar və s. janrların 

bətnində xalqımızın bəşər tarixi boyunca qazanmış olduğu mənəvi dəyərlər öz təcəssümünü 

tapmışdır.  

Şifahi xalq ədəbiyyatının ən yığcam janrlarında olan atalar sözü və məsəllər təlim-tərbiyə 

nöqteyi-nəzərindən olduqca qiymətli materiallardır. Tərbiyənin əsasını təşkil edən bütün cəhətlər 

(vətənpərvərlik, əməyə məhəbbət, kollektivçilik, mübarizlik, sədaqət, böyüklərə hörmət, elmə, 

biliyə həvəs və s.) üçün yüzlərlə atalar sözləri vardır. Atalar sözləri və məsəllərin çoxu zəhmətkeş 
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xalq tərəfındən yaradılmışdır. Buna görə də onlarda xalqın keçmişindəki ağır əməyi və yoxsulluğu 

haqqında daha çox danışılır, hakim siniflərə, istismarçılara qarşı dərin nifrət və etiraz ifadə edilir. 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim və zəngin bədii nümüunələrindən biri atalar 

sözləri və məsəllərdir. Atalar sözləri və məsəllər danışıqda çox az işlənən qısa, dərin mənalı və 

bitkin ifadələrdir. Bunlar xalq müdrikliyinin, xalq zəkasının, xalqın həyat təcrübəsi, 

dünyabaxışının bədii ifadəsidir.  

“Cild-cild kitablar dolusu məna və hikməti özünə sığdıran bu el yaradıcılığı nümunələri 

bitirən, yetirən, gətirən el dühasının və sağlam xalq fəlsəfəsinin narın zərrələridir. Obrazlı 

təfəkkürün aforizm şəklində ifadəsi olmaq etibarilə atalar sözləri milli təfəkkürdəki cilalanmış 

tarixi təcrübəni, dərin və sanballı həyat həqiqətlərini bədii idrak və təxəyyülün süzgəcindən 

keçirərək yaşadır, onları tükənməz bir enerjiylə dolğun əks etdirir.  

Ulu babaların müdriklik dəfinəsinin birər hikmət inciləri və fikir cövlərləri olan atalar sözləri, 

el məsəlləridir ki, obrazlı təfəkkürün qida mənbəyi kimi zehinlərə təpər verir.” (Atalar sözü, 2004; 

s. 4) 

Azərbaycan dilinin aydınlığı, qısa, yığcam şəkildə dərin məna ifadə etmək kimi özünəməxsus 

xüsusiyyətləri məhz atalar sözlərində daha bariz şəkildə əks olunub. “Başqa janrlar kimi, atalar 

sözləri də müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif şəraitdə yaranmışdır. Buna görə də o, müxtəlif təbəqələrin 

dünyagörüşünü, həyat təcrübəsini və arzusunu ifadə etmişdir. Məhz bu xüsusiyyətinə görə atalar 

sözü və məsəllərə ruslar ibrətamiz söz, qanadlı söz, qızıl söz; yunanlar və romalılar hakim fikirlər; 

italyanlar xalq məktəbi, ispanlar ruhun təbiəti; ingilislər və fransızlar təcrübənin barı və s. adlar 

vermişlər”. (Hikmətli sözlər, 1961; s. 72) 

Atalar sözü və məsəllər bir-birinə çox yaxındır. Bunları bir-birindən ayırmaq çox vaxt çətin 

olur. Lakin onların hər birinin özünəməxsus cəhəti fərqləndirilməsinə kömək olur. Bəzi 

tədqiqatçılar bu fikirləri onların qrammatik quruluşunda görmüş, bəziləri həcmcə kiçik və böyük 

olmalarını qeyd etmişlər. “K.D.Uşinski, M.A.Rıbnikova kimi məşhur pedaqoq və metodistlərin, 

İ.V.Dal, F.J.Buslayev və Q.Sokolov kimi məşhur rus alim və folklorşunasların fikrincə məsəllərdə 

atalar sözündəki kimi dərin, hikmətli fikirlər vardır, lakin bu hələ bitməmiş, püxtələşməmiş, 

kamilləşməmişdir. Xalq ifadəsi ilə desək, məsəllər hələ “çiçək” olduğu halda, atalar sözləri 

meyvədir. Məsələn: “aranda tutdan, dağda quruddan” ifadəsi məsəl, “Aranda tutdan olduq, dağda 

quruddan” ifadəsi isə atalar sözüdür. Yaxud, “Elə bil tünd sirkədir” ifadəsi məsəl, “Sirkə nə qədər 

tünd olsa, öz qabını çatladar” isə atalar sözüdür”. () 

Atalar sözü və məsəllərdən uşaqların əxlaq, əmək, əqli, estetik və s. tərbiyəsi işində geniş 

istifadə olunur. Belə ki, atalar sözü və məsəllər təsərrüfatın, həyatın, məişətin bütün sahələrini əhatə 

edir, insanlara mənsub olduqları ailəni, xalqı, dövləti sevməyi, mənəvi cəhətdən zəngin olmağı 

öyrədir. 

Məlumdur ki, əxlaqi və mənəvi tərbiyənin mühüm tərkib hisslərindən biri vətənpərvərlikdir. 

İndiki dövrdə uşaqların vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyəsi olduqca mühüm vəzifədir. Əsrlər boyu 

yadellilər tərəfindən parçalanmış, işğal edilmiş torpaqlarımız bu gün də düşmən tapdağı altındadır. 

İşğal olunmuş ərazilərimiz, şəhid, yaralı və əlillər, milyondan artıq qaçqın və köçgünlərimiz, 

dağıdılmış dünya əhəmiyyətli tarixi abidələrimiz doğma vətəninə bağlılıq tərbiyəsini həmişəkindən 

daha artıq zəruri edir. Vətənpərvərlik təkcə Vətəni sevməklə bitmir. Əsl vətənpərvərlik Vətəni 

yadellilərdən qorumaq, bu yolda savaşmaq və mübarizə aparmaqdır. Atalar sözü və məsəllər 

uşaqlarda xalqa, torpağa, elinə-obasına məhəbbət hisləri aşılayır, vətənin qədrini bilməyi, düşmənə 

baş əyməməyi öyrədir: “Vətən viranə də olsa, cənnətdir”, “Vətən elin evidir”, “Vətənə gəldim, 

imana gəldim”, “Vətənə məhəbbət imandandır”, “Vətənin bir qışı qürbətin min baharından 

yaxşıdır” və s. 

Məlum olduğu kimi, hələ XIX əsrin ortalarından başlayaraq ibtidai məktəbin ana dili və qiraət 

kitablarında atalar sözü və məsəllərə geniş yer verilmişdir. Onu da qeyd etməliyik ki, hətta atalar 

sözü və məsəllər hələ sistemli şəkildə toplanana qədər çox qədim zamanlardan başlayaraq yazılı 

ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrinin diqqətini cəlb etmişdir. Nizami, Xaqani, Xətai, Füzuli 

və başqa sənətkarların əsərlərində bu və ya digər dərəcədə külli miqdarda Azərbaycan atalar sözü və 
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məsəlləri işlənmişdir. Eləcə də bir sıra klassik yazıçılarımız öz əsərlərinin adlarını atalar sözləri və 

məsəllərdən götürmüşlər. Məsələn: N.Vəzirovun “Arxadan atılan daş topuğa dəyər”, “Sonrakı 

peşmançılıq fayda verməz”, “Adı var, özü yox”, “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”; 

Ə.Haqverdiyevin “Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini”; R.Əfəndiyevin “Qonşu qonşu olsa, kor 

qız ərə gedər” və s. 

Şifahi xalq ədəbiyyatının ən yığcam janrlarından olan atalar sözü və məsəllər təlim-tərbiyə 

nöqteyi-nəzərindən olduqca qiymətli materiallardır. Tərbiyənin əsasını təşkil edən bütün cəhətlər 

(vətənpərvərlik, əməyə məhəbbət, kollektivçilik, mübarizlik, sədaqət, böyüklərə hörmət, elmə, 

biliyə həvəs və s.) üçün yüzlərlə atalar sözləri vardır. Atalar sözləri və məsəllərin çoxu zəhmətkeş 

xalq tərəfındən yaradılmışdır. Buna görə də onlarda xalqın keçmişindəki ağır əməyi və yoxsulluğu 

haqqında daha çox danışılır, hakim siniflərə, istismarçılara qarşı dərin nifrət və etiraz ifadə edilir. 

Məsələn: "Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş", "Bəylə bostan əkənin tağı çiynində 

bitər".   

Şifahi xalq ədəbiyyatının başqa növlərində olduğu kimi, atalar sözləri və məsəllərdə də xalq öz 

düşmənlərini çox zaman ilan, əjdaha, qurd sifətində göstərmişdir: "İlanın ağına da lənət, qarasına 

da". 

Atalar sözləri və məsəllərdə namərdlik, ikiüzlülük, hiyləgərlik, paxıllıq, tamahkarlıq, xəsislik 

kimi murdar-pis sifətlər pislənir, mərdlik, doğruçuluq, igidlik təriflənir: 

"Tazıya tut deyir, dovşana qaç", "Artıq tamah baş yarar, Daş qayıdar baş yarar", "İgid basdığını 

kəsməz", "Əmanətə xəyanət yoxdur", "İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?" və s. (Atalar 

sözü, 1981; s. 85)  

Qeyd etdiyimiz kimi, atalar sözləri ilə məsəllər bir-birinə oxşayır. Çox zaman bunları bir-

birindən seçmək çətin olur. Lakin atalar sözləri ilə məsəllər arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, 

atalar sözləri bitmiş bir fikir ifadə edir, tərbiyəvi-əxlaqi nəticə verən bir cümlə və ya hökm şəklində 

olur. 

Aşıq qoşmaları, bayatılar və lətifələrindən də atalar sözləri sırasına keçmiş misra və cümlələr 

vardır. Məsələn: XI əsrin yadigarı olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarından da atalar sözlərinin 

nümunələri vardır: 

"Kül təpəcik olmaz"; "Əski pambıq bez olmaz"; "Ölən adam dirilməz"; "Qarı düşmən dost 

olmaz"; "Çıxan can geri gəlməz"; "Yer qatı, göy iraq". (Atalar sözü, ağlın gözü, 1976; s. 26) 

Böyük sənətkarlar öz əsərlərinin çox zaman xalq yaradıcılığından istifadə edərək zənginləşirlər. 

Atalar sözlərindən yazıçılar fikri yığcam, mənalı ifadə etmək bacarığını öyrənirlər. Nizami Gəncəvi 

öz əsərlərində dastan və nağıllarımızdan çox istifadə etmişdir. Onun əsərlərində yüzlərcə atalar 

sözləri vardır. Nizaminin əsərlərində aşağıdakı atalar sözlərinə rast gəlmək olar: 

"Özgəsinə quyu qazan özü düşər"; "Əyri oturaq, düz danışaq"; "İsinmədim istisinə, kor oldum 

tüstüsünə"; "Pişik balasını istədiyindən yeyər"; "Heç kəs öz ayranına turş deməz". (Atalar sözü, 

1981; s. 88)  

Atalar sözləri müxtəlif yerlərdə, müxtəlif zamanlarda yaranıb ağızlarda dolaşdığı üçün hər kəs 

onu bir cür söyləyir, danışıq zamanı öz sözünü qüvvətləndirmək üçün ondan məqsədə uyğun şəkildə 

istifadə edir. 

Atalar sözləri və məsəllərin yaranması və inkişafı bu gün də davam etməkdədir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin aşağı siniflərində əmək, zəhmət, böyüklərə, eləcə də şikəstlərə hörmət, 

düzgünlük, təmizlik, doğruçu olmaq və s. kimi müsbət xüsusiyyətlər öyrədilirsə, yuxarı siniflərdə 

bu iş daha da mürəkkəbləşir. Burada atalar sözlərinin mənşəyi, bədii xüsusiyyətləri və s. haqqında 

verilən məlumat canlı misallarla əyaniləşdirilməli və gənclərin özləri də fəal işə cəlb olunmalıdır.  

Əgər diqqət etsək görərik ki, bəzi atalar sözü və məsəllərdə xalqın din nümayəndələrinə 

münasibəti necə aydınlaşır. Xalqı çapıb talayan, şəriət pərdəsi altında iyrənc işlər görən fırıldaqçı 

mollalar, seyidlər kəsgin tənqid atəşinə tutulur. Məsələn: "Mollanın qarnı beşdir, həmişə biri 

boşdur", "Aşığınkı haynan, mollanınkı vaynan", "Molla çörəyi, ilan ayağı görünməz", "Mola xana 

qoşuldu, xalqın evi yıxıldı", "Aşı mollanın, başı mollanın, altıdan da beşi mollanın", "Mola halvanı 
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gördü, Quranı unutdu", "Molanın evi o vaxt yıxılır ki, iki yerə qonaq çağırırlar" və s. (Atalar sözü, 

1981; s.90) 

Atalar sözləri və məsəllərdə biz xalqın əməyə, zəhmətə, namusla işləməyə böyük səy və 

həvəsinin ifadə olunduğunu görürük. Məsələn: "İşləməyən dişləməz", "İş adamın cövhəridir", 

"Əldən qalan əlli il qalar", "Zəhmət çəkməyən bal yeməz", "Könlü balıq istəyən ayağını suya salar", 

"El gücü, sel gücü", "Cəfa çəkməsən, səfa görməzsən" və s.( Atalar sözü, 1981; s.87) 

Vətənə məhəbbət mövzusu da Azərbaycan atalar sözlərində mühüm yer tutur. Məsələn: "Vətənə 

gəldim, imana gəldim", "Hər kəsə öz vətəni əzizdir", "Doğma yurd şirin olar", "Vətən viranə olsa, 

yenə cənnətdir", "Qürbət cənnət olsa da, yenə vətən yaxşıdır" və s. 

Atalar sözlərində dostluq, qardaşlıq, mehribanlıq kimi gözəl keyfiyyətlər təbliğ olunur: "Duz 

çörək, düz çörək", "Bir görən yoldaş, iki görən qardaş", "Tikə ilə dost olan aylarla küsülü olar", "Dil 

var bal gətirər, dil var bəla", "Dost yaman gündə tanınar", "Köhnə dost düşmən olmaz", "Dost 

yolunda boran olar, qar olar", "Dost gəlişi bayram olar", "Dost min isə azdır, düşmən bir isə 

çoxdur" və s. (Atalar sözü, 1981; s.92) 

Atalar sözlərinin böyük əksəriyyəti həyatı təcrübəyə əsaslanan əxlaqi-tərbiyəvi nümunələrdir. 

Bunlar əsrlər boyu pis, yaxud yaxşı işlər görülərkən çıxarılan nəticələrdir. Atalar sözlərində 

nadanlıq, paxıllıq, xəyanət, ikiüzlülük, qorxaqlıq pislənir, elmə, sənətə, vətənə və anaya məhəbbət, 

dostluq, humanizm kimi gözəl insani keyfiyyətlər isə təbliğ edilir: "Elm ağılın çırağıdır", "Savadsız 

adam kor kimidir", "Sənət insanın xəzinəsidir", "Bir ağıllı baş, min baş saxlar", "Uşaq əziz, 

tərbiyəsi ondan əziz", "Ağıl yaşda deyil, başdadır", "Tək əldən səs çıxmaz", "Yüz ölç, bir biç", "Hər 

şeyin təzəsi, dostun köhnəsi", "Anlayana qul ol, anlamayana ağa olma", "Acıqlı başqa ağıl olmaz" 

və s. Bu tipli atalar sözləri üzərində gəncləri düşündürmək, xalqın yaratdığı bu ağıllı sözlərdən 

düzgün nəticə çıxarmağa onları alışdırmaq lazımdır. Eyni zamanda bilavasitə məktəb həyatı, gənc 

nəslin tərbiyəvi təlimi ilə əlaqədar olan atalar sözlərinin üzərində aparılan planlı iş gənclərin daha 

ədəbli, daha nəzakətli, ataya-anaya və ümumiyyətlə, böyüklərə qarşı daha mehriban olmalarına, pis 

adamlardan uzaq olmalarına, yalan danışmamalarına, daha səylə oxumalarına səbəb olar. 

Azərbaycan xalqı həmişə qonaqpərvərliyi, xeyirxahlığı, humanizmi, əməksevərliyi, halallığı ilə 

seçilmiş, qəhrəmanlığı, vətənpərvərliyi və mübarizə əzmi ilə seçilən ər oğullarının adını dastanlara 

həkk etmiş, tarixdə silinməz izlər qoymuşdur. Xalqımızın yaratdığı folklor nümunələrində də 

yuxarıda sadalanan mənəvi keyfiyyətlər öz əksini tapmış, bir növ tərbiyə örnəyi kimi ulu 

əcdadlarımızdan gələcək nəsillərə miras olaraq qalmışdır. 

Ata-babalarımız insanlara, köməyə ehtiyacı olanlara əl tutmağı, yardım etməyi, yetimlərin, 

kimsəsizlərin qayğısına qalmağı, onların haqqını qorumağı, müdafıə etməyi öyrətmişlər: 

“Yetimə öyüd verən çox olar, çörək verən az”, “Yetim malı oddan yaman yandırar”, “Əl tutanın 

əlindən tutarlar” və s. 

Atalar sözü və məsəllər mənsub olduğu xalqa, elinə-obasına vurğunluq tərbiyə edir, dilini, 

doğma elinin təbiətini, vətəninin hər qarışını, torpağını-daşını sevməyi tərbiyə edir, uşaqlarda 

qəhrəmanlıq, xalqa sədaqət kimi keyfiyyətləri formalaşdırır. Bu ibrətamiz sözlər öz milli 

mənsubiyyəti ilə, tarixi, mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərləri ilə qürur duymağı, düşmənə qarşı 

amansız olmağı, qəhrəmanlığı, mübarizliyi tərbiyə edir: 

 

“İgid odur, atdan düşüb atlana, 

İgid odur, hər əzaba qatlana”. 

Yaxud:  

“Sədaqət qəhrəmanın zinətidir” və s. 

 

Folklorumuzun epik üslubunun janrlarından olan atalar sözü və məsəllər xalqımızın mənəvi 

aləminin təkamülündə böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Atalar sözü və məsəlləri ilk dəfə (1899-cu 

ildə) toplu kimi M.Qəmərlinski çap etdirmişdir. Sonralar isə maarifçi pedaqoqlarımız – F.Köçərli, 

A.O.Çernyayevski, R.Əfəndiyev, A.Şaiq və başqalarının bu sahədəki fəaliyyəti diqqətəlayiqdir.  

https://muhaz.org/dogma-e-ritual-de-alta-magia.html
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“Atalar sözü və məsəllərin işlənmə mexanizmi, məzmunundakı məntiqilik onun hamı tərəfindən 

başa düşülməsində, daha çox təkrar olunmasında və qəbul edilməsində, yaddaşlardan keçərək 

toplum üçün işlək formaya çevrilməsində təsdiqini tapır. Belə bir müdrik kəlam var: söz dildən 

doymur, dil sözdən. Bu ifadə atalar sözü və məsəllərin formulunu ifadə edir”. (Azərbaycan şifahi 

xalq ədəbiyyatı, 2014; s. 87) 

Diqqət etsək görərik ki, dilimizdə atalar sözü və məsəllər olaraq daşlaşmış ifadələr insanların 

məsləhət yeri, inancı və az qala etiqadına çevrilmişdir. Məsələn: “Acıqlı başda ağıl olmaz”, 

“Yorğanına bax, ayağını uzat” (Azərbaycan folkloru, 2005; s.160), “Çox yemək insanı az yeməkdən 

də qoyar!”, “Duz-çörək, düz çörək!” (Azərbaycan folkloru, 2005; s.162) və s. ifadələr insanları 

əməlisalehliyə, nəfsinə hakim olmağa, təkəbbürlü olmaqdansa sadəliyə və mehribanlığa, mənəvi 

kamilliyə çağıran qiymətli nəsihətlərdir.  

Azərbaycan xalqı daim yüksək mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı olmuşdur. Əlbəttə ki, bir xalqın ata 

sözü və məsəli, həmin xalqın genetik xüsusiyyətlərinin bir növ açarıdır. Məhz bu açar sayəsində 

xalqımızın hansı mənəvi keyfiyyətlərə malik olmasını müəyyənləşdirmək o qədər də çətin məsələ 

deyildir. Əgər atalar sözü və məsəllərimizin məzmununa, mövzusuna və ideyasına diqqət etsək 

görərik ki, bu təsnifatda ən ali insani xüsusiyyətlərdən olan düzlük, doğruçuluq (“Doğru yolla gedən 

yorulmaz”, “Yalan ayaq tutar, yeriməz!”, “Yalan üz qaraldar” və s.) (Azərbaycan folkloru, 2005; 

s.156); sədaqət, dostluq, məhəbbət, vəfadarlıq (“Dost arası pak gərək!”, “Tikə ilə dost olanlar, illər 

ilə küsülü qalar” və s.) (Azərbaycan folkloru, 2005; s.157); insanda yaxşılıq, səxavətlilik, ədalət, 

mərdlik (“Yaxşılıq et at dəryaya, balıq bilməsə, xaliq bilər”, “Pisliyi torpağa əkdilər, göyərmədi!”, 

“Qanı qan ilə yumazlar”, “Mərd əli kasad olmaz” və s.) (Azərbaycan folkloru, 2005; s.158); əməyə 

məhəbbət (“Əmək xoşbəxtliyin açarıdır”, “Əməyə hörmət et ki, hörmətini artırsın” və s.) (Atalar 

sözü, 1985; s.332); Vətənə məhəbbət (“Vətənə gəldim, imana gəldim”, “Qürbət eldən Vətən 

olmaz!”, “Qəribi vurmuşlar, vay, Vətən demiş” və s.) (Azərbaycan folkloru, 2005; s.154); 

etibarlılıq, müdriklik (“Ağıl yaşda deyil, başdadır”, “Bilik ağlın aynasıdır”, “Ağıllı düşmən nadan 

dostdan yaxşıdır” və s.) (Azərbaycan folkloru, 2005; s.155); insaf, qonaqpərvərlik (“İnsaf dinin 

yarısıdır”, “Varını verən utanmaz”, “Qonaq süfrənin yaraşığıdır”, “Qənaət tükənməz dövlətdir”) 

(Atalar sözü, 1985; s.194) və digər yüksək mənəvi keyfiyyətlərin aşılanması üçün xalqımızın 

tükənməz söz xəzinəsi olan ata sözümüz geniş məna tutumuna və təsir dairəsinə malikdir. 

Şəxsiyyətin formalaşmasında əmək fəaliyyətinin əsas göstərici olduğu haqqında dəyərli fikirlər 

böyük mütəfəkkirlərimizin yaradıcılığında da öz əksini tapır. Lakin bu mövzuda ən gözəl 

nümunələrə yenə də şifahi xalq ədəbiyyatında rast gəlirik.  

Əməyi daim yüksək qiymətləndirən ata-babalarımız söyləmişlər ki, halal əmək insanlarda ən 

yüksək əxlaqi keyfiyyətləri formalaşdırır, tüfeyli həyat sürmək isə mənfi əxlaqi sifətlər yaradır. 

İnsan əməyi sevməli, onun faydalı və zəruri olduğunu başa düşməlidir. Əmək insanın həm fiziki, 

həm də mənəvi inkişafı üçün əhəmiyyətlidir. Uşaqları lap erkən yaşdan əməyə alışdırmaq, onlara 

asan qazanılan malın bərəkətinin olmadığını, bunun günah olduduğunu izah etmək lazımdır. 

Mövzu muxtəlifliyi ilə yanaşı bitmiş fikir, ümumiləşdirmə və nəticə atalar sözlərinə xas olan 

cəhətlərdir. Atalar sözləri xalqın həyatda sınanmış, müdrik və nəsihətli fikirlərindən ibarət olur və 

böyük əxlaqi-tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Əsas xüsusiyyəti həcmcə kiçikliyi, lakin mənaca hikmətli 

və nəsihətli olmasıdır. Atalar sözləri bitkin fikir ifadə edir, həm həqiqi, həm də məcazi mənada 

işlənir. 

“Həyatın bütün sahələrini əhatə etmək və sınaqdan keçirmək sayəsində əldə edilən qənaətləri 

bədii-fəlsəfi ümumiləşdirmələr yolu ilə ifadə edən yığcam əxlaqi-tərbiyəvi əsər” (Poetika: izahlı 

sözlük, 2014; s. 20) olan ata sözü və məsəllər xalqımızın həyata baxışını, təcrübədə əldə etdiyi 

nəticələrin həyat dərsi olaraq gələcək nəsillərə çatdırılmasında, həmçinin mənəvi tərbiyənin 

yüksəlişində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Hazırkı cəmiyyətimizdə gənclərin avropalılaşmaq meyli, Qərb mədəniyyətinə olan maraqları 

haqlı narahatlıq doğurur. Əlbəttə, yenilik lazımdır. Ancaq bu yenilik mənəviyyatımızın 

sarsılmasına, yad əxlaq normalarının milli əxlaq normalarımızı sıxışdırmasına gətirib 
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çıxarmamalıdır. Unutmamalıyıq ki, biz Azərbaycanlıyıq və mənsub olduğumuz xalqın mədəni tarixi 

nəinki Avropanı, hətta bütün dünyanı tərbiyələndirəcək qədər zəngin və misilsizdir. 

Nəticə olaraq onu deyə bilrik ki, Azərbaycan folkloru və onun hər bir örnəyi ən ali mənəviyyat 

dərsliyidir. Bu dərsliyi qorumaq, mütaliə etmək, inkişaf etdirmək isə hər bir Azərbaycanlının 

müqəddəs vəzifəsidir. Yüksək əxlaqi-mənəvi dəyərlərə malik olan bir xalqın min illər boyu yaradıb 

təkmilləşdirdiyi və təmənnasız olaraq istifadəyə verdiyi bu müqəddəs əmanət, şübhəsiz, xalqımız 

var olduqca yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir. 
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ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN HƏYATI 

VƏ YARADICILIQ YOLUNUN ÖYRƏDİLMƏSİ 

 

Açar sözlər: Nizami, yaradıcılıq yolu, ədəbiyyat, məktəb, dərs 

 

Teaching Nizami Ganjavi's life and creative path in secondary schools 

Summary 

Nizami Ganjavi's life and creative activity are taught in the 8th and 10th grades of secondary 

schools. A teacher of literature should not only give information about the works of the great artist 

on the basis of program requirements, but also use the power of educational influence in his 

powerful poetry to accustom students to take example of the positive heroes of the poet. To do this, 

the teacher must arrange interesting lessons using modern learning technologies and interactive 

methods and create interest and love for the artistic heritage of our great poet. 

Key words: Nizami, creative way, literature, school, lesson 

 

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlər Nizami Gəncəvinin zəngin yaradıcılığından nümunələrlə 

III, IV, V, VI, VIII, X siniflərində tanış olurlar. Böyüyən nəsildə dahi şairin ədəbiyyatımızın 

inkişafındakı misilsiz rolu, ölməz ideyaları haqqında dolğun təsəvvürün yaradılması bütün 

zamanlarda vacibdir. Doqquz yüz ilə yaxındır ki, onun zəngin irsindən “əxlaq dərsliyi” kimi istifadə 

olunur və neçə-neçə əsrlər bundan sonra da istifadə olunacaqdır.  

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci ilin Nizami Gəncəvinin şərəfinə “Nizami 

Gəncəvi ili” elan edilməsi ölkəmizdə həm klassik ədəbi irsimizin, həm də dahi şairimizin təbliğ 

edilməsinə, yaddaşlarda əbədi qalmasına təkan verən bir addımdır. Bu qərar verildikdən dərhal 

sonra ölkəmizin hər bir yerində, eyni zamanda respublikamızın hüdudlarından kənarda da Nizami 

Gəncəvinin zəngin irsi, humanist ideyaları forma və məzmun cəhətdən rəngarəng tədbirlərlə daha 

dərindən təbliğ edilməyə başlanılıb. 

Ədəbiyyat dərslərində Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının öyrədilməsi, şagirdlərə 

çatdırılması gənc nəsli həyatın mənasını düzgün dərk etməyə, ədalətli, doğrucul, mübariz olmağa, 

insan ləyaqətini uca tutmağa sövq edir. 

Məktəbdə şairin həyatı və yaradıcılığı öyrədilərkən onun həm lirik, həm də əxlaqi-didaktik 

əsərlərindən nümunələr gətirilməli, müzakirələr zamanı zəngin yaradıcılığının ideya-bədii 

xüsusiyyətləri dərindən mənimsədilməlidir. Bu zaman müəllim interaktiv təlim metodlarından və 

üsullarından düzgün istifadə etməlidir. 

“Məlum həqiqətdir ki, orta məktəblərdə humanitar fənlər içərisində Nizami irsinin öyrədilməsi 

baxımından birinci yeri ədəbiyyat tutur. Lakin müşahidələr göstərir ki, bəzi qabaqcıl təcrübəyə 

malik olanlar istisna olmaqla ədəbiyyat müəllimləri öz dərslərində N.Gəncəvini yalnız bir şair kimi 

öyrədir və onun haqqında ancaq mövcud bilikləri verməyə çalışırlar. Halbuki Nizami dahi şair 

olmaqla yanaşı böyük mütəfəkkir-filosof, ensiklopedik biliyə malik alimdir. Onun əsərlərində həm 

humanitar (ədəbiyyat, dilçilik, tarix, musiqi, təsviri incəsənət və s.), həm də təbiət-riyaziyyat elmləri 

(fizika, həndəsə, kimya, biologiya, coğrafiya və s.) ilə bağlı çox dəyərli fikirlər, zamanı qabaqlayan 

ideyalar kifayət qədərdir. 

Ədəbiyyat müəllimi dahi şairin əsərləri haqqında proqram tələbləri əsasında biliklər verməklə 

kifayətlənməməli, onun poeziyasındakı qüdrətli tərbiyəvi təsir gücündən istifadə etməyə çalışmalı, 

şagirdləri şairin müsbət qəhrəmanlarından örnək almağa alışdırmalıdır.” (1.8)  
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Ümumtəhsil məktəblərini V-X siniflərində ədəbiyyat dərslərində Nizami Gəncəvinin 

yaradıcılığının öyrədilməsinə 11 saat vaxt ayrılır. V sinifdə “Kərpickəsən kişinin dastanı” (“Sirlər 

xəzinəsi”) 1 saat, VI sinifdə “Yaralı bir uşağın dastanı” (“Sirlər xəzinəsi”) 1saat,“Ovçu ilə itin və 

tülkünün hekayəti” Sinifdənxaric oxu (“Sirlər xəzinəsi”) 1 saat, VIII sinifdə “Sultan Səncər və 

qarı”(“Sirlər xəzinəsi”) 3 saat, X sinifdə Nizaminin həyatı və yaradıcılıq yoluna dair monoqrafik 

mətnə və “İskəndərnamə” poemasının tədrisinə 5 saat vaxt ayrılmışdır. 

X sinifdə Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılıq yoluna dair monoqrafik mətnin 

öyrənilməsinə cəmi 1 saat vaxt ayrılmışdır. Bu da şərqin ən böyük şairinin zəngin, müxtəlif ictimai 

və mədəni mövzuları işıqlandıran yaradıcılığı haqqında şagirdləri məlumatlandırmaq üçün çox 

azdır.  

Bir sıra ölkələrdə yuxarı sinif şagirdləri üçün ədəbiyyat dərslikləri ilə yanaşı, klassik, dünya və 

müasir ədəbiyyatın nümayəndələrinin dəyərli nümunələrindən ibarət 3-4 cildlik müntəxabatlar nəşr 

olunur, dərsdən kənar, tövsiyəedici xarakterdə tədris olunur. Əsasən də yay tətili zamanı müxtəlif 

siniflərdə 10-15 müəllifin yaradıcılığından nümunələr bütöv, yaxud ixtisarla oxutdurulur.     

Azərbaycan məktəbliləri ücün də belə müntəxəbatların dərc olunması günün tələbidir. X sinif 

dərsliyindəki monoqrafik mətndə verilmiş məlumatı çıxsaq, ədəbiyyat dərslərində şagirdlər 

Nizaminin cəmi iki əsərindən nümunələrlə tanış olurlar. Lakin onlar Nizami Gəncəvinin 

“Xəmsə”sinə daxil olan diğər əsərləri də oxumalıdırlar. Oxumalıdırlar ki, Nizamini daha yaxşı 

tanısınlar, onun dünya səviyyəli böyük azərbaycanlı olduğunu dərk etsinlər. Xalq şairi Zəlimxan 

Yaqubun təbirincə desək: “Nizaminin 5 əsəri, dünyanın beş qitəsidir”. Hər bir azərbaycanlı bu “beş 

qitə”ni addım-addım gəzməlidir. Belə müntəxabatlarda dahi şairimizin ümumtəhsil məktəblərinin 

ədəbiyyat dərsliklərinə daxil olmayan, ancaq tədrisi zəruri olan əsərlərindən parçaların verilməsi 

məqsədəmüvafiq olardı.  

Şairin ədəbiyyat tarixində yeri və mövqeyi, novatorluğu, özündən sonra gələn ədəbi nəsillərə 

təsiri və s. kimi məsələlər şagirdlərə təkcə ədəbi-tarixi biliklər vermir, həm də onların milli qürur, 

ləyaqət və iftixar hissinin formalaşmasında fəal rol oynayır. Ədəbiyyat müəllimləri bütün bunları 

nəzərə almalı, dahi sənətkarın həyat və yaradıcılıq yoluna həsr edilmiş dərsi düzgün planlaşdırmağı 

bacarmalıdırlar. 

İlk növbədə, dərsdə reallaşdırılacaq standartlar, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya imkanları, iş 

üsulu və formaları, dərsin təlim nəticələri müəyyənləşdirilməlidir. Motivasiyanın və tədqiqat 

sualının da düzgün qurulması çox vacibdir. 

N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılıq yolunun öyrənilməsinə həsr olunan dərsin motivasiya 

mərhələsini fərqli məzmunda təşkil etmək mümkündür. 

Məsələn, X.R.Ulutürkün “Nizami” adlı şeiri səsləndirilir və şagirdlərdən şairin qoyduğu məntiqi 

suala cavab tapmaq tapşırıla bilər. 

Ucalmış günəşə tunc abidəsi 

Bəlkə yüz bağçada, bəlkə yüz bağda. 

Məndən səkkiz əsr arxadadırmı, 

Yoxsa səkkiz əsr məndən qabaqda? (2, 418) 

Yaxud, şagirdlərdə mövzuya maraq oyatmaq, yeni biliyin yaddaqalan olması məqsədilə 

Bülbülün ifasında “Sevgili canan” və yaxud “Sənsiz” romanslarını, 

S.Vurğunun Nizami Gəncəvi haqqında öz ifasında şeiri səsləndirmək, “Nizami” filmindən bir 

səhnəni, şairin əsərlərinə illüstrasiyalar, xalçalar, mozaika kimi sənət nümunələrini nümayiş 

etdirmək, aşağı siniflərdə keçilmiş əsərlərindən seçilmiş parçalardan və s. istifadə elmək olar.  

Tədqiqatın aparılması zamanı müəllim şagirdlərin mükəmməl qrup tapşırıqları ilə tədqiqata cəlb 

olunmasına, bu tapşırıqların şair haqqında biliklərinin inkişafına, onların mənəvi tərbiyəsinə, 

düzgün nəticələrin əldə olunmasına diqqət etməlidir.  

Müəllim bir sıra millətlərin Nizami Gəncəvinin onlara məxsus olduğunu iddia etməsinə diqqəti 

yönəltməli və bunun əsassız olduğunu şairin öz misraları ilə şagirdlərə çatdırmalıdır.     

Düymələmişdir mənim yaxamı doğma Gəncə, 

Yoxsa İraq xəzinəsi qismətim idi məncə. 
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            Dünya mənə səslənib söylədi ki, ey qulam! 

            Gəncəlisən, Gəncədə ömr edərək al ilham!  

Yaxud: 

            Aləm deyir övladsan sən dünyaya, Nizami! 

            Sığışmazsan Gəncədə gen dünyaya, Nizami! (3) 

Bu misralarda böyuk şairimiz bütün varlığı ilə Azərbaycanı, doğulduğu Gəncə şəhərini böyük 

məhəbbətlə sevdiyini və ondan ayrı yaşamadığını, özünü bu şəhərsiz təsəvvür etmədiyini qeyd 

etmişdir. Eyni zamanda bu böyüklüyə, bu kamilliyə, bu ucalığa böyük Nizami çox sevdiyi Gəncə 

şəhərində çatmışdır. 

Mövzunun tədrisi zamanı “Ədəbiyyat” dərsliyində şairin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı mətn 

üzrə müsahibə, müzakirə aparılması lazımdır. Müəllim şairin yaşayıb-yaratdığı dövr haqqında 

təsəvvür yaratmaq üçün diqqəti, ilk növbədə dərslikdəki məlumata yönəldir: “Vətəni Azərbaycanda 

və bütün dünyada Nizami Gəncəvi kimi tanınan dahi söz ustası İlyas Yusif oğlu Gəncə şəhərində 

dünyaya gəlmişdir. Azərbaycan Atabəyləri adlandırılan Eldənizlər dövləti tərəfindən idarə olunan 

Gəncə şəhəri həmin dövrdə iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf edirdi. İpək yolunun bu şəhərdən 

keçməsi də onun iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmiş, mədəni mərkəzə çevrilməsində 

mühüm rol oynamışdır... 

Hökmdarların himayəsində-saraylarda yaşamaqdan imtina edən şairin əsərlərindən və digər 

qaynaqlardan məlum olur ki, o, humanist, müdrik, gözütox bir insan kimi hələ sağlığında müasirləri 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.” (4.38) 

Dərsikdəki mətnlə tanış olduqdan sonra, şagirdlər bu materiallarla kifayətlənməməli, şairin 

yaşayıb-yaratdığı dövr haqqında tarixi məlumatları öyrənməli və həyatı və yaradıcılıği haqqında 

daha geniş araşdırma aparmalıdırlar. Sənətkarı əhatə edən və onun dünyagörüşünün formalaşmasına 

təsir edən mühit bu və ya digər dərəcədə əsərlərində də müəyyən izlər buraxır. Böyük şairimizin 

ədəbi və ictimai mühiti bilinməzsə, onda onun əsərlərində qaldırılan problemlər də anlaşılmayacaq. 

Onun həyatı və yaradıcılıq yoluna dair məlumatlar həm də canlı tariximizi, ədəbi əsərlərin yarandığı 

dövrü şagirdlərimizə çatdırır. Şagirdlər həmin materiallar vasitəsilə xalqımızın tarixini daha yaxşı 

öyrənirlər. Bunun üçün tarix dərsliklərindən, internet və əlavə mənbələrindən də istifadə 

edilməlidir. Bu mənbələrdən materialları seçərək, ümumiləşdirmələr aparılmalı, təqdimatlar 

hazırlamalıdırlar. Xatırladaq ki, dərslikdə şairin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş mətnə aid 

cəmi üç sual qoyulmuşdur.  

1. Şairin yaşadığı dövrün və aldığı təlim-tərbiyənin özəllikləri hansılardır? 

2. Nizami yaradıcılığa hansı əsərlərlə başlamışdır? Bu əsərlərin əsas mövzusu nə idi? 

3. Şairin poemalarında diqqət daha çox hansı problemlərə cəlb edilmişdir? (4.39)  

Müəllim bu suallar ətrafında müzakirələri daha da genişləndirməli, dövrün xüsusiyyətlərini, 

cəmiyyətdə gedən proseslərin şairin yaradıcılığına təsirini, Nizaminin farsca yazmasınaın səbəbini, 

orta əsr şeir dilinin fars dili olmasını və s. məsələləri diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Şagirdlərə 

aydın olmalıdır ki, böyük şair bu ənənədən geri qala bilməzdi. Əks halda o, nə öz zəmanəsində, nə 

də əsrlər sonra tanınmayacaqdı. Onun ana dilindən başqa, bir neçə dili sərbəst və mükəmməl 

bilməsi haqda əsərlərindəki maraqlı məlumatlar da şagirdlərə çatdırılmalıdır. 

                Dünyada nə qədər kitab var belə 

                Çalışıb, əlləşib gətirdim ələ. 

                Ərəbcə, dəricə yeri düşərkən 

                Buxari, Təbəri əsərlərindən. 

                Oxudum, oxudum, sonra da vardım, 

                Hər gizli xəzinədən bir dürr çıxardım. (5, 28) 

Şagirdlər ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün Azərbaycan tarixi fənni üzrə dərslikdən və 

digər mənbələrdən Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti (1136-1225-ci illər), Məhəmməd 

Cahan Pəhləvanın (1175-1186), Qızıl Arslanın (1186-1191), Əbu Bəkrin (1191-1210), Eldənizlərin 

köməyi ilə hakimiyyətə gələn I Axsitanın (1160-1196) hakimiyyəti dövrləri haqqında məlumatla 

tanış olaraq, onların Azərbaycan tarixində, bu dövrdə ədəbiyyatımızda baş verən intibahda 
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oynadıqları rolu müəyyən etmiş olurlar. IX-XII əsrlərdə hökmdarlar tərəfindən himayə olunan 

şairlər və memarlar dünya mədəniyyətinin inciləri sırasına daxil olan qiymətli əsərlər yaratdılar. 

XI−XII əsrlərdə isə ədəbiyyatımızda intibah baş verdi. Gəncədə Əbu Üla Gəncəvi, Qivami Gəncəvi, 

Məhsəti Gəncəvi kimi şairlərin olması, sənətkarlıq, ipəkçilik, xalçaçılıq, dulusçuluq və ticarətin 

inkişafı, ipək yolunun Gəncədən keçməsi Nizami Gəncəvi (1141-1209) kimi bir şəxsiyyətin 

də yetişməsində böyük rol oynadı. Bu dövrdə ədəbiyyatın ən yüksək zirvəsində Nizami yaradıcılığı 

dururdu. Nizami Gəncəvi yaradıcılığının tarixi proseslərlə əlaqəsi, əsərlərinin dövrün hökmdarlarına 

hədiyyə verməsi, bunun əsərlərin bu günümüzə gəlib çatmasındakı əhəmiyyəti müəllimin yaradıcı, 

təşəbbüskar fəaliyyəti və şagirdlərin araşdırmaları nəticəsində öyrənilməlidir. 1177-ci ildə bitirdiyi 

və şairə böyük şöhrət gətirən “Məxzənüləsrar” (“Sirlər xəzinəsi”) adlı ilk poemasını Ərzincan 

hökmdarı Fəxrəddin Bəhram şaha, 1180-ci ildə bitirdiyi, III Toğrulun sifarişi ilə qələmə aldığı 

“Xosrov və Şirin” poemasını Məhəmməd Cahan Pəhləvana, 1188-ci ildə “Leyli və Məcnun” 

poemasını (Şərqdə ilk dəfə) Şirvan hökmdarı I Axsitana, 1196-cı ildə “Yeddi gözəl” əsərini 

Marağalı Ələddin Körpə Arslana, nəhayət, ömrünün sonlarına yaxın bütün ədəbi-estetik, 

ictimaifəlsəfi görüşlərini yekunlaşdırdığı “İsgəndərnamə”(1200-1203) poemasının birinci hissəsi 

“Şərəfnamə"ni Azərbaycan Atabəylərindən Nüsrətəddin Əbubəkr ibn Məhəmmədə, ikinci hissəsi 

"İqbalnamə"ni isə Mosul hakimi Məlik İzzəddinə ithaf etməsi, Atabəy hökmdarı Qızıl Arslanın 

Nizami Gəncəviyə Həmdünyan adlı kənd bağışlaması, eyni zamanda dövrün hökmdarlarının 

Nizami Gəncəviyə göstərdiyi diqqətin səbəbi araşdırılmalıdırlar. Bu da şairin həyat və 

yaradıcılığının daha da yaddaqalan olmasını təmin edir. Bu zaman interaktiv təlim texnologiyasının 

məqsədyönlü tətbiqi, biliklərin hazır şəkildə deyil, yaradıcı fəaliyyət, diskussiya, araşdırma 

nəticəsində əldə edilməsi, müəllim-şagird, şagird-şagird əməkdaşlığının təşkili vacibdir.  

Dərsdə müzakirə zamanı fənlərarası inteqrasiyadan – əlavə tarixi məlumatlardan istifadə dahi 

Nizaminin yaradıcılığında yaşadığı dövrün və o dövrdə baş verən mühüm hadisələrin təsirini 

öyrənməkdə xüsusi rol oynayır. Tədqiqat zamanı şagirdlər şairin əsərlərində qaldırılan bəşəri 

ideyaları, qəhrəmanlarının ədalət, xalq xoşbəxtliyi, yüksək məqsədlər uğrunda mübarizə apardığını, 

insan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiramı, həm də onun vətənpərvərliyini öyrənməlidirlər. 

Anlamalıdırlar ki, dahi şair təsvir etdiyi bütün hadisələri Azərbaycanla əlaqələndirməyə, 

vətənimizin keçmiş günlərini tərənnüm etməyə çalışmışdır. 

N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş dərsdə müəllim həm də dahi şairin zəngin 

bədii irsindən ilham alaraq gözəl sənət əsərlərinin yaradılmasını da şagirdlərin diqqətinə çatdırmalı 

və onların müstəqil araşdırmalarına istiqamət verilməlidir. Bu zaman onlar müxtəlif mənbələrdən 

istifadə edərək araşdırmalıdırlar ki, Nizami Gəncəvinin mövzularında əsər yazmaq, onun “Xəmsə” 

sinə cavab vermək əsrlər boyu Şərq poeziyasında ənənəvi bir hal almışdır. Dünya ədəbiyyatında 

Nizaminin poemalarına onlarca nəzirələr yazılmışdır. Əmir Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, 

Əlişir Nəvai kimi böyük sənətkarlar Nizami Gəncəvini ustad adlandırmış, onun “Xəmsə”sinə cavab 

yazmaqla şairin Şərq bədii irsinə gətirdiyi qabaqcıl ənənələri davam etdirmişlər. Onun yaradıcılığı 

Qərbi Avropa ədəbiyyatına da təsir göstərmişdir. Avropa alimlərinin təsdiq etdikləri kimi, 

C.Bokaççonun “Ameto” əsəri Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasının təsiri ilə yazılmışdır. 

Eyni zamanda şagirdlərin “Xəmsə”nin Britaniya muzeyində saxlanılan 1539-1543-cü illərə aid 

əlyazmasında Sultan Məhəmmədin, Mirzəəlinin, Mir Seyid Əlinin çəkdikləri miniatürlər, şairin 

sözlərinə bəstələnmiş mahnı və romanslar, Azərbaycanın məşhur rəssamlarından M. Abdullayev, 

K.Kazımzadə, L.Kərimov və başqa rəssamların Nizami Gəncəvinin əsərlərinə çəkdikləri 

illüstrasiyalar, toxuduqları xalçalar, poemalarının süjeti əsasında yaranan operalar, baletlər, 

simfonik poemalar, həyatına həsr olunmuş ədəbi əsərlər, İ.Hüseynovun “Nizami” ssenarisi əsasında 

“Nizami” bədii filmi, Ə.Bədəlbəylinin “Nizami” operası, onlarla məşhur rəssamın şəkdiyi 

portretlər, xatirəsinə ucaldılan heykəllər haqqında da məlumat toplamaları məqsədəmüvafiqdir. 

Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində bilik və bacarıqların yeni situasiyada fərqli təlim materialı 

üzrə tətbiqi nəzərdə tutulur. İnteraktiv dərsdə vaxt imkanının məhdudluğu nəzərə alınaraq, əgər vaxt 

qalmazsa, bunun ev tapşırığı şəklində də həyata keçirilməsi mümkündür. Bu zaman aşağıdakı tip 

tapşırıqlardan istifadə etmək olar: 
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1.N.Gəncəvinin təsvir etdiyi dövrdəki hansı qüsurları aradan qaldırmaq istərdiniz? 

2.“N.Gəncəvinin “___________” əsərini daha çox sevdim.” mövzusunda təqdimat hazırlayın. 

3.N.Gəncəvinin əsərlərində xalq nağıl və dastanlarının təsirini nümunələrlə izah edin. 

4.“------------- əsərindən bəyəndiyiniz bəndləri seçib aşağıdakı cədvəlin 1-ci sütununa yazın. 

İkinci sütunda bəndi nə üçün bəyəndiyinizi əsaslandırın. (İki hissəli gündəlik) 

5.“N.Gəncəvinin yaradıcılığında ən çox bəyəndiyim əsər.” (Ədəbi məktub) 

6.Nizaminin hansı şeiri və ya poeması sizdə güclü təəssürat yaratdı, nə üçün?- fikirlərinizi qısa 

bir təqdimat yazmaqla əsaslandırmağa çalışın. 

7. Nizami yaradıcılığının ümumxalq sevgisi qazanması nə ilə əlaqədardır? Fikirlərinizi əsaslandırın.     

8. N.Gəncəvinin ----------- əsərlərindəki müsbət obrazların ortaq xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirin.  

9. N.Gəncəvinin əsərlərinin oxşar cəhətlərini müəyyənləşdirin. 

10. N.Gəncəvinin ------------- əsərini mövzu və ideyası ilə səsləşən deyimlərlə  

şaxələndirməni tamamlayın. 

11. N.Gəncəvinin əsərlərində təbliğ edilən müsbət mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin bu gün üçün də 

aktuallığını əsaslandırın və s. 

Nizaminin həyatı və yaradıcılıq yolu haqqındakı dərsdə şagirdlər onun keçdiyi ömür yolu ilə 

tanış olurlar, dahi şairimizin bədii irsinə maraq və məhəbbətləri artır, bu qənaətə gəlirlər ki, böyük 

sənətkar özündən sonra gələn nəsillərə ölməz əsərlər qoyub gedərək əbədiyaşarlıq, mənəvi ölməzlik 

qazanmışdır.  
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B.VAHABZADƏ YARADICILIĞINDAN TARİXİ HADİSƏLƏRİN BƏDİİ ƏKSİ 
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Idea-philosophical direction, B.Vahabzade's creativity, artistic and philosophical thinking 

Summary 
The article extensively comments on Vahabzadeh's idea of Azerbaijanism during the Soviet era, 

his desire to see Azerbaijan as one. The Karabakh fire and the January 20 tragedy came to the fore. 

By emphasizing all this, the content, ethical, moral and artistic philosophical essence of the subject is 

clarified. The article notes the unity of Azerbaijan, the protests against the Russian Empire and the 

Soviet regime, which divided our country in two. It also expressed confidence that future generations 

would be free. The article approaches the topic of history in Vahabzadeh's work from a new 

perspective. The young generation got acquainted with the historical events related to our past in the 

poet's work. The article comprehensively analyzes the tragic events that befell our people and 

homeland. 

Key words: idea-philosophical direction, B.Vahabzade's creativity, artistic and philosophical thinking  

                    

Giriş 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni, demək olar ki, bütün 

sahələrində bir oyanış, milli-azadlıq meyllərinin güclənməsi dönməz bir proses kimi özünü 

göstərməkdə idi. Bu əsrdə xalqımız böyük qurbanlar versə də, faciələrlə dolu ictimai hadisələrə məruz 

qalsa da, torpaqlarının bir hissəsini itirsə də, dövlətçilik və milli müstəqillik, azad və tərəqqipərvər, 

sivilizasiyalı bir dövlət quruluşu yarada bildi. 

Milli-azadlıq hərəkatının geniş vüsət aldığı və ikinci Dünya müharibəsi dövründə poeziyamızda 

yazılan əsərlərdə nəzərə çarpan cəhət bu əsərlərin xalqın həyatı, mübarizəsi və tarixi hadisələrin əksi 

ilə bağlı olması idi. 

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı nəhəng bir ekranı xatırladır. Burada çağdaş dünyanın ictimai-

siyasi, tarixi, sosial-mənəvi, bir sözlə bütün aktual problemləri özünün bədii təcəssümünü tapır. 

Müstəqillik dövründə ədəbiyyatımızda bədii nəsrin müxtəlif janrlarında hekayə, novella, 

povestlər, romanlar, səhnə əsərləri eləcədə, poeziyamızda çoxsaylı poetik poemalar yaranmış və 

bunlar istər məzmun-mündəricə, istərsə də üslubca fərqli örnəklər hesab oluna bilərlər. Bu illərdə 

tarixi hadisələr və ya tarixlə səslənən, müasir mövzulu, dedektiv, fantastik və macəra əsaslı örnək və 

nümunələr araya-ərsəyə gəlmişdir. Müstəqillik dövründə ədəbiyyatımızda eləcədə, poeziyamızda 

dövrün ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni mühitinə dair əsərlər, poemalar geniş vüsət almışdır. 20 yanvar 

faciəsi və milli müstəqillik aktının qəbul edilməsi, Müstəqil Respublikanın yaradılması, müstəqilliyin 

möhkəmləndirilməsi uğrunda aparılan mübarizənin gərginliyi və onu yaradan, törədən daxili və xarici 

səbəblər, Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması ilə əlaqədar olaraq xaos və hərc-mərcliyin 

tədricən aradan qaldırılması və sabitliyə, inkişafa nail olunmasına doğru irəliləyişi nəticəsində 

ölkəmizin beynəlxalq aləmdə daha çox tanınması və təsdiqi kimi məna kəsb edir. Müasir Azərbaycan 

poeziyasında tarixi hadisələr geniş şəkildə öz bədii əksini tapmışdır. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni həyatında bir oyanış, milli-

azadlıq meyllərinin güclənməsi dönməz bir proses kimi özünü göstərməkdə idi. Bu əsrdə xalqımız 

böyük qurbanlar versə də, faciələrlə dolu ictimai hadisələrə məruz qalsa da, torpaqlarının bir hissəsini 

itirsə də, dövlətçilik və milli müstəqillik, azad və tərəqqipərvər, sivilizasiyalı bir dövlət quruluşu 

yarada bildi. 

mailto:aybeniz.pasayeva@bk.ru
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Milli-azadlıq hərəkatının geniş vüsət aldığı və ikinci Dünya müharibəsi dövründə poeziyamızda 

yazılan əsərlərdə nəzərə çarpan cəhət bu əsərlərin xalqın həyatı, mübarizəsi və tarixi hadisələrin əksi 

ilə bağlı olması idi. (1.27) 

Müasir dövrdə yaranan bədii ədəbiyyatın ümumi konturları vasitəsilə onun həqiqi mənzərəsi 

haqqında düşünərkən və ədəbi-bədii materialları diqqətlə mütaliə edib, ayrı-ayrı əsərlərlə tanış 

olduqda bizdə nikbin təsəvvür yaranır. 

Müstəqillik dövründə ədəbiyyatımızda bədii nəsrin müxtəlif janrlarında hekayə, novella, 

povestlər, romanlar, səhnə əsərləri eləcədə, poeziyamızda çoxsaylı poetik poemalar yaranmış və 

bunlar istər məzmun-mündəricə, istərsə də üslubca fərqli örnəklər hesab oluna bilərlər. Bu illərdə 

tarixi hadisələr və ya tarixlə səslənən, müasir mövzulu, dedektiv, fantastik və macəra əsaslı örnək və 

nümunələr araya-ərsəyə gəlmişdir. Müstəqillik dövründə ədəbiyyatımızda eləcədə, poeziyamızda 

dövrün ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni mühitinə dair əsərlər, poemalar geniş vüsət almışdır. 20 yanvar 

faciəsi və milli müstəqillik aktının qəbul edilməsi, Müstəqil Respublikanın yaradılması, müstəqilliyin 

möhkəmləndirilməsi uğrunda aparılan mübarizənin gərginliyi və onu yaradan, törədən daxili və xarici 

səbəblər, Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması ilə əlaqədar olaraq xaos və hərc-mərcliyin 

tədricən aradan qaldırılması və sabitliyə, inkişafa nail olunmasına doğru irəliləyişi nəticəsində 

ölkəmizin beynəlxalq aləmdə daha çox tanınması və təsdiqi kimi məna kəsb edir. 

Müasir Azərbaycan poeziyasında tarixi hadisələr geniş şəkildə əksini tapmışdır. Tarixi 

mövzularda yazılan əsərlərdə-şeirlərdə, poemalarda müasirlik, bu günün tələbləri ilə səsləşən cəhətlər 

əsasdır: yəni şair özünü və müasirlərini düşündürən aktual məsələlərdən söz açır. Deməli, əsas məsələ 

ədibin tarixi hadisə, əhvalat və ya şəxsiyyətə münasibətindən asılıdır. 

Azərbaycan poeziyasında tarixi mövzulara meylin çox şanlı tarixi vardır. Qədim və zəngin 

ənənələrə malik olan qocaman Azərbaycan poeziyası bəşər tarixinə Xəqani, Nizami, Füzuli, Sabir, 

Vurğun və onlarca korifey sənətkarlar, ədəbi məktəb yaratmış neçə-neçə söz-sənət ustaları bəxş 

etmişdir. Bu gözəl və qırılmaz poetik ənənələr bizim zəmanəmizdə də sönmək bilmədən 

şölələnməkdədir.  

Müstəqilliyimiz dövründə eləcədə 90-cı illərdə vətənimizin ən ağır, ən qanlı-qadalı günlərində də 

xalq şairlərimiz B.Vahabzadə, B.Azəroğlu, N.Xəzri, X.R.Ulutürk, M.Araz və başqaları coşqun həvəs 

və enerji ilə yazıb yaratmışlar. 

Müasir Azərbaycan poeziyasında tarixi hadisələr öz əksini S.Vurğunun, B.Vahabzadənin, 

X.R.Ulutürkün və b. şairlərimizin yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Bu şairlərin yaradıcılığında 

Azərbaycan xalqının tarixində əlamətdar tarixi hadisələr bədii və geniş formada poema janrında da 

əks etdirilmişdir. Onlar öz qələmlərini müstəqillik və istiqlal yolunda, ölkəmizin böyük dərdi olan 

Qarabağ məsələsində, 20 yanvar-qara yanvar günlərində alman faşistlərindən daha qəddar və amansız 

olan erməni işğalçılar və s. kimi faciələrlə bağlı şeirlər, poetik nümunələr yaratmaq uğrunda öz 

qələmlərini süngüyə çevirmişlər. 

Tarixi mövzularda yazılan əsərlərdə də müasirlik, bu günün tələbləri ilə səsləşən cəhətlər əsasdır; 

yəni şair tarix boyunca aktual məsələlərdən söz açır. Tarixi mövzularda saysız-hesabsız əsərlər yazılıb 

ərsəyə gəlmişdir. Bir çox şairlərin yaradıcılığında, Azərbaycan xalqının tarixində əlamətdar tarixi 

hadisələr bədii və geniş formada, poema janrında əks etdirilmişdir. B.Vahabzadənin “Gülüstan” və 

“Şəhidlər” poeması bu səpgidə yazılmış əsərlərdəndir. 

Azərbaycan poeziyasının, eləcə də milli düşüncə tariximizin ən parlaq simalarından biri 

B.Vahabzadədir. O, geniş fəlsəfi dünyagörüşünə, milli və bəşəri özünüdərkinə, kamil sənətkarlıq 

məziyyətlərinə görə böyük Şərq mütəfəkkiridir. Onun yaradıcılığında poetik fikrin, bədii ifadənin 

fəlsəfi qayəsi bəşəri mahiyyət kəsb edir. B.Vahabzadənin yaradıcılığı çoxşahəlidir. O, müxtəlif 

janrlarda yazılmış əsərlərində bir çox əhəmiyyətli mövzulara toxunmuşdur. 

B.Vahabzadə poeziyaya orijinal bir yolla gəlmişdir. Bu orijinallıq özünü hər şeydən əvvəl həyat 

hadisələrinə münasibətdə göstərir. Onun ədəbiyyata gəldiyi ağır müharibə illərində şeirdə başlıca yeri 

Vətənə məhəbbət, düşmənə kin və qəzəb hisslərinin tərənnümü tuturdu. Müharibənin qələbə ilə 

bitməsi, dinc quruculuq işinə başlayan xalqımızın maddi və mənəvi inkişafı B.Vahabzadənin 

yaradıcılığa başladığı illərin poeziyasında öz əksini tapmışdır. (1.162) 
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B.Vahabzadə həyatı boyu Vətən, millət, azadlıq və istiqlal arzuları ilə yazıb-

yaratmışdır.Müstəqillik dövründə yazdığı əsərlərində Qarabağ harayı, 20 yanvar faciəsi dil açıb 

danışır, insanları vətən uğrunda canından keçməyə çağırır. 

B.Vahabzadənin zəngin və əhatəli yaradıcılığında müxtəlif illərdə qələmə aldığı poemalar mühüm 

yer tutur. "İztirabın sonu", "Gülüstan", "Atılmışlar", "Təzadlar", "Dörd yüz on altı", "Vətənim 

mənim", "Qəm içində sevinc", "Şəhidlər" və s. lirik və epik əsərlər kimi diqqəti çəkir. (2.168) 

B.Vahabzadənin tarixi mövzuda yazdığı "Gülüstan" poeması ədəbiyyat tariximizdə xüsusi yeri 

olan poemadır. Əsər yazıldığı vaxtdan əks-səda doğurmuşdur. Poemada Azərbaycanın birliyi önə 

çəkilmiş, Vətənimizi iki yerə parçalamış rus imperiyası və İrana, eləcə də qəsbkar sovet rejiminə 

etiraz güclənmişdir. Müəllif əsərdə Azərbaycanın ikiyə bölünməsinə etirazını bildirmiş, birlik və 

azadlıq fikirlərini səsləndirmişdir. Gələcək nəsillərin azadlığı əldə edəcəyinə inam hissi əks 

olunmuşdur.  

“Gülüstan” poeması milli mənəvi düşüncəmizin, milli şüurun, milli özünüdərkin mövqe tapdığı 

çox dəyərli sənət hadisəsidir. Poemada ikiyə bölünmüş xalqımızın, Vətənimizin tarixi faciəsi yüksək 

vətənpərvərlik hissi ilə əks olunmuşdur. Şair tarixi faciəmizin baş verdiyi səhnəni sənətkar-vətəndaş 

ağrısı ilə canlandırır: 

      İpək yaylığı ilə o, asta-asta, 

      Silib eynəyini gözünə taxdı. 

      Əyilib yavaşca masanın üstə 

      Bir möhürə baxdı, bir qola baxdı. 

      Kağıza həvəslə o da qol atdı, 

      Dodağı altından gülümsəyərək. 

      Bir qələm əsrlik hicran yaratdı, 

      Bir xalqı yarıya böldü qılınc tək.  (1.100) 

Bu misralarda vətəninin, xalqının taleyi üçün ağlayan bir şairin, bir vətəndaşın səsini, harayını 

eşidirik. 

Poemada Azərbaycanın ikiyə bölünməsinin rəmzinə çevrilmiş Gülüstan müqaviləsi qeyd 

olunmuşdur. Rusiya və İran arasında bağlanan “Gülüstan” müqaviləsində İran dövləti bir çox 

xanlıqlarımızın bir sözlə Gəncə, Şəki, Şirvan, Quba, Qarabağ, Talış və Bakı xanlıqlarının, həmçinin 

Dağıstan və Şərqi Gürcüstan ərazilərinin Rusiyaya rəsmi olaraq verilməsini qəbul etdi, rus imperiyası 

öz işğalçılıq siyasətini rəsmiləşdirdi. 

Poema şairin bədii etirazı və poetik üsyanı idi.  

   Əyləşib kənarda topasaqqal ağa, 

   Hərdən mütərcimə suallar verir. 

   Çevrilib gah sola, baxır gah sağa, 

   Başını çevirib təsbeh çevirir. 

   Qoyulan şərtlərə razıyıq deyə, 

   Tərəflər qol çəkdi müahidəyə 

   Tərəflər kim idi 

   Hər ikisi yad! (2.102) 

Poema Azərbaycanın birliyi və istiqlalı uğrunda çarpışan Səttar xanın, Şeyx Məhəmməd 

Xiyabaninin, Seyid Cəfər Pişəvərinin xatirəsinə həsr olunmuşdur. Azərbaycan babalardan qalan 

əmanətdir. Şair Azərbaycanın parçalanmasını xəyanət, Tomrislərin, Babəklərin, Koroğluların ruhuna 

təhqir sayır. 

Poemada şair xalq adından səsini qaldıraraq Azərbaycanın öz qüvvələrinin siyasət meydanında 

olmamasını ürək ağrısı ilə qeyd etmişdir: 

     Bir deyən olmadı, durun, ağalar! 

     Axı bu ölkənin öz sahibi var! 

     Siz nə yazırsınız bayaqdan, bəri, 

     Bəs hanı bu yurdun öz sahibləri? 

“Gülüstan” süjetsiz, lirik poemadır. Əsərin əsas qəhrəmanı müəllifin milli azadlıq ideyaları və 
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ehtirasları ilə alışan qəlbi və düşüncəsidir. 

Poemada şair ağır faciəni əks etdirməklə yanaşı, xalqın milli bütövlüyünə inam hissini, gələcəyə, 

xalqın qalibiyyətinə ümid duyğusunu ifadə etmişdir. 

Əsərin mövzusu Azərbaycanın 1813-cü ildə ikiyə bölünməsinin rəmzinə çevrilmiş Gülüstan 

müqaviləsi ilə bağlıdır. Vətənin ikiyə bölünməsi ədəbiyyatımızda yeni mövzu olmasa da, 

B.Vahabzadə bu mövzunu Azərbaycan xalqının bir dövlət halında birləşməsi idealı kimi qələmə 

almışdır. Bütün bu faciələri qələmə alan şair ədəbiyyatımızda ilk dəfə olaraq milli düşüncənin və milli 

özünüdərkin təməlini qoymuşdur. Şair imperiyanın hökm sürdüyü bir dövrdə xalqının, vətəninin 

ağrılı-acılı taleyini qələmə almış işğalçıya, yadelliyə kəskin nifrət hissini bədii sənət dili ilə ifadə 

etmişdir. Poema 1959-cu ildə yazılmağına baxmayaraq bu gün üçündə çox aktual poemadır. 

B.Vahabzadə həmişə vətən, millət, azadlıq və istiqlal arzuları ilə yazıb yaratmışdır.Onun 

poemalarında tarixi hadisələrin əksi. Qarabağ harayı, 20 yanvar faciəsi dil açıb danışır, insanları vətən 

uğrunda canından keçməyə çağırır. 

Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda yazılan əsərlər içərisində B.Vahabzadənin 

“Şəhidlər” poeması 1990-cı ilin “Qanlı yanvar”ına həsr olunmuş, Azərbaycanın milli azadlıq 

ədəbiyyatının kamil nümunəsidir.  

Poemada Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda canlarını qurban verən 20 yanvar 

şəhidlərinin misilsiz qəhramanlıqları göstərilmiş və şəhidlərin ümumiləşdirilmiş parlaq obrazı 

yaradılmışdır. Əsərdə şəhidlərin qəhrəmanlıqları, onların günahsız yerə qətlə yetirilmələri qələmə 

alınmış, eyni zamanda nikbin ruh, gələcəyə inam hissi gözəl qeyd olunmuşdur. 

20 yanvar Azərbaycan tarixində xüsusi yeri olan qanlı hadisə, təqvimdə qara səhivə, günahsız 

insanların qana boyandığı gün, birliyimizin zirvə nöqtəsi və iftixar səbəbimizdir. Bu günki 

müstəqilliyimiz həmin gün canlarını qurban verən şəhidlərimizin qanı ilə suvarılmış, tankın qarşısına 

çıxan insanlar xalqın azadlıq istəyini göstərmiş, millətin qəlbinə qəsdən salınmış qorxu iblisini 

öldürmüş və başqalarına cəsarət dərsi vermişlər.  

Poemada ifadə olunduğu kimi 20 yanvar gecəsinə gedən yol bir neçə il əvvəl başlanır. Meydanları 

ayağa qaldıran insan axını üçrəngli bayrağı dalğalandıraraq millətləri əsarətdə saxlamaqla hökm edən 

imperiyaya tarixin heç vaxt unudulmadığını göstərdi. Azalmaq əvəzinə getdikcə güclənən bu dalğanı 

dağıtmaq üçün 1990-cı ilin soyuq yanvar günü Bakıya qoşun yeridildi, əsgərlər uşaqdan tutmuş 

böyüyə qədər hamını gülləboran etdilər, hətta xəstəxanalara güllələr atdılar, işıqlar qəsdən 

söndürüldü, qırmızı güllələr gecənin zülmətini pozdu. Səhəri isə heç nə olmamış kimi küçələr 

yuyularaq insan qanından təmizləndi. Amma unutma olmaz ki, küçələri təmizləmək olar, amma 

vicdana düşmüş ləkəni heç vaxt təmizləmək olmaz. 

Poemada şair şəhidlərin dəfn olunmasını çox təsirli qeyd etmişdir. İnsan axınında üzən tabutların 

qərənfil yağışı içində xiyabana aparılmasından bəhs edən misralar təsirliliyi ilə xüsusi seçilir. 1918 ci 

ildə azadlıq uğrunda ölən şəhidlərin dəfn olunduğu xiyaban ikinci dəfə şəhid məzarını qəbul edir: 

   On səkkizdə ölən köhnə şəhidlər 

   Təzə şəhidləri bağrına basdı. 

Poemanı oxuduqca göz önünə maraqlı hadisələr gəlir; əsas hadisələrin baş verdiyi ərazidə 

“xilaskar” adlandırılan Qızıl ordunun abidəsi; həmin qızıl ordunun günahsız insanların qanının 

tökməsi və s.  

Qərənfillər içində yan-yana düzülmüş şəhid məzarları, bomboş qalmış şəhid evləri, öldürülmüş 

məktəblilərin qara lenta ilə bəzədilmiş partaları, əzizini itirmiş insanlar, ümumiyyətlə hər şey və hər 

kəs bu sualı verir: Axı biz neyləmişik? Amma bu sualın heç bir cavabı yoxdur. Onlar günahsız idilər. 

Sadəcə azad yaşamış bir xalqın azadlıq səsidir. 

“Şəhidlər” poemasnda xalqımızın həyatında baş verən tarixi hadisələr, azadlıq mücadiləsində 

qurban getmiş şəhidlər, müstəqillik mübarizəsi ilə bağlı düşüncələrinin bədii ifadəsi xüsusi qeyd 

olunmuşdur. 

B.Vahabzadənin “Şəhidlər” poemasında Qarabağ harayı, 20 yanvar faciəsi dil açıb danışır, 

insanları vətən uğrunda canından keçməyə çağırır. Poema 1990-cı il 20 yanvar tarixində sovet 

ordusunun Bakıya qoşun yeridib günahsız insanları qana boyamasından sonra qələmə alınmışdır. 20 
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yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr olunmuş “Şəhidlər” poenası milli azadlıq ədəbiyyatının kamil 

nümunəsidir. Əsərdə yeni nəslin vətənimizin azadlıq və müstəqilliyini qəhrəmanlıqla qoruyacağını 

əminliklə görürük. Poemada Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda canlarını qurban verən 

şəhidlərin misilsiz qəhrəmanlıqları göstərilmiş və ümumiləşdirilmiş parlaq obrazları yaradılmışdır. 
İkinci vətən müharibəsi dövründə baş verən hadisələr: Gəncə hadisələri, Bərdə hadisələri, Tərtər 

hadisələri və b. hadisələr eyni zamanda müzəffər ordumuzun, igid əsgərlərimizin olməz 
qəhramanlıqları gələcək poeziyamızda da öz əksini tapacaq. 
 

Nəticə 
Azərbaycan poeziyası bəşər tarixinə Xaqani, Nizami, Füzuli, Vaqif, Vurğun və onlarla korifey 

sənətkarlar bəxş etmiş və ədəbi məktəb yaratmış neçə-neçə söz-sənət ustaları yaratmışdır.  
Müstəqilliyimiz dövründə xalq şairlərimiz B.Vahabzadə, B.Azəroğlu, N.X.zri, X.R.Ulutürk, 

N.Həsənzadə və başqaları coşqun həvəs və enerji ilə yazıb yaratmışlar. Onlar öz qələmlərini 
müstəqillik və istiqlal yolunda, ölkəmizin böyük dərdi olan Qarabağ məsələsində, 20 yanvar-qara 
yanvar günlərində alman faşistlərindən daha qəddar və amansız olan erməni işğalçılar və s. kimi 
faciələrlə bağlı şeirlər. Poetik nümunələr yaratmaq uğrunda öz qələmlərini süngüyə çevirmişlər. 

Tarixi mövzularda saysız-hesabsız əsərlər yazılıb ərsəyə gəlmişdir. Bir çox şairlərin 
yaradıcılığında, Azərbaycan xalqının tarixində əlamətdar tarixi hadisələr bədii və geniş formada, 
poema janrında əks etdirilmişdir. B.Vahabzadənin “Gülüstan” və ”Şəhidlər” poeması bu səpgidə 
yazılmış əsərlərdəndir. 

1959-cu ildə yazılmış “Gülüstan” poeması ədəbiyyat tarixində xüsusi yer tutur. Poemada 
müəllifin Azərbaycanın ikiyə bölünməsinə etirazı, birlik və azadlıq fikirləri səslənmişdir. Vətənin 
ikiyə bölünməsi ədəbiyyatımızda yeni mövzu olmasa da, B.Vahabzadə bu mövzunu Azərbaycan 
xalqının bir dövlət halında birləşməsi idealı kimi qələmə almışdır. Bütün bu faciələri qələmə alan şair 
ədəbiyyatımızda ilk dəfə olaraq milli düşüncənin və milli özünüdərkin təməlini qoymuşdur. Şair 
imperiyanın hökm sürdüyü bir dövrdə xalqının, vətəninin ağrılı-acılı taleyini qələmə almış işğalçıya, 
yadelliyə kəskin nifrət hissini bədii sənət dili ilə ifadə etmişdir. Poema 1959-cu ildə yazılmağına 
baxmayaraq bu gün üçündə çox aktual poemadır. 

B.Vahabzadənin “Şəhidlər” poemasında Qarabağ harayı, 20 yanvar faciəsi dil açıb danışır, 
insanları vətən uğrunda canından keçməyə çağırır. Poema 1990-cı il 20 yanvar tarixində sovet 
ordusunun Bakıya qoşun yeridib günahsız insanları qana boyamasından sonra qələmə alınmışdır. 20 
yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr olunmuş “Şəhidlər” poenası milli azadlıq ədəbiyyatının kamil 
nümunəsidir. Əsərdə yeni nəslin vətənimizin azadlıq və müstəqilliyini qəhrəmanlıqla qoruyacağını 
əminliklə görürük. Poemada Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda canlarını qurban verən 
şəhidlərin misilsiz qəhrəmanlıqları göstərilmiş və ümumiləşdirilmiş parlaq obrazları yaradılmışdır. 

İkinci vətən müharibəsi dövründə baş verən hadisələr: Gəncə hadisələri, Bərdə hadisələri, Tərtər 
hadisələri və b. hadisələr eyni zamanda müzəffər ordumuzun, igid əsgərlərimizin olməz 
qəhramanlıqları gələcək poeziyamızda da öz əksini tapacaq. 
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CƏNUBİ QAFQAZ: DÖVLƏTLƏR ARASINDA YENİ MÜBARİZƏ MEYDANI 

 

Açar sözlər: təhlükəsizlik, Cənubi Qafqaz, geostrategiya, dövlətlər, siyasi maraqlar, siyasət 

 

The south caucasus: stage for a new game between states 

Summary 

The article analyzes the security problems in the South Caucasus and examines the interests of 

international actors in the region. The article provides detailed analyse of possible impacts of the 

world states to potitical issues in the South Caucasus region. Paper underscores the geopolitical 

symbol of South Caucasus as clashing and conflicting centre of the interests of the big players. 

Throughout history Caucasus was a playground for many regional and global actors with enduring 

interests. Each actor tries to capitalize on the geostrategic benefits of the region. Though the South 

Caucasus occupies a small area on the world map, the scale of the interest in the region is much 

bigger than its geographical size. 

Key words: security, South Caucasus, geostrategy, states, political interests, policy 

 

Dünya siyasətində 1980-ci illərin ikinci yarısı önəmli siyasi dəyişiklərin meydana gəldiyi bir 

dövr olmuşdur. Məhz bu illərdə Soyuq müharibənin hakim olduğu ikiqütblü dünya nizamı tənəzzülə 

uğramışdır. Yaranan yeni siyasi mühitə uyğun olaraq dövlətlərin strategiyası dəyişməyə başladı.  

Yaranan yeni siyasi epoxaya uyğun olaraq, dövlətlərin bəziləri Cənubi Qafqaz regionuna bütün 

yanaşdılar, bəziləri isə regiondakı dövlətlərlə ayrılıqda müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq etməyə səy 

göstərmişlər. 

ABŞ üçün Cənubi Qafqaz regionunun önəmindən danışsaq qeyd olunmalıdır ki, Soyuq 

müharibə dövrünün başa çatması ilə Cənubi Qafqaz regionu bir anda regional və beynəlxalq 

aktorların mübarizələrinin əsas mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Soyuq müharibə dövründə 

dünya hegemonluğu uğrunda əsas mübarizə ABŞ ilə SSRİ-nin arasında gedirdi. Dövlətlərin 

əksəriyyəti ya ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi Qərb bloku (NATO) ya da Şərq bloku (Varşava Paktı) SSRİ-

nin müttəfiqi olmaq məcburiyyətində idilər. Region üçün mübarizə aparan aktorlar region 

dövlətlərinə qarşı yürütdüyü siyasəti bəzən onlara ayrı-ayrılıqda baxaraq, aralarındakı 

münaqişələrdən öz maraqları üçün istifadə etmiş, bəzi hallarda isə onlarla əməkdaşlığa maraq 

göstərmişlər. 

ABŞ senatorları Amerikanın Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya bölgələri üzrə xarici siyasətinə 

dair dinləmələr həyata keçirmiş və belə qərara alınmışdır ki, ABŞ-in regionu himayəyə alması 

zəruridir (5). NATO-nun Parlament Assambleyasının 58-ci sessiyasında əsas müzakirə olunan 

prioritet məsələlərdən biri məhz təşkilatın Cənubi Qafqaz regionundakı fəaliyyəti və gələcək 

perspektivlər idi (1,12). Təbii olaraq belə bir görüşün keçirilməsinin məkanı olaraq Azərbaycanın 

seçilməsi təsadüfi deyildir. Belə ki, təhlükəsizlik alyansının məqsədlərinin yeni dövrün reallıqlarına 

uyğun dəyişməsi və ölkəmizin geostrateji və geosiyasi mövqeyinin bu məqsədlərin 

gerçəkləşdirilməsinə uyğun olması Azərbaycanı daha önəmli tərəfdaş edir. Bu prizmadan məsələyə 

yanaşsaq, Cənubi Qafqazda yerləşən digər aktorlar da Şimali Atlantika Təşkilatı ilə əməkdaşlıq 

etməyə can atarlar. Ümumiyyətlə NATO üçün region baxımından daha bir önəmli məqam 

Əfqanıstandakı və Orta Şərqdəki nəzarəti həyata keçirmək üçün Cənubi Qafqaz zonasının tranzit 

rolu oynamasından ibarətdir. 

Hazırda Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müxtəlif ictimai təşkilat və mərkəzlərin vasitəsilə 

davam etdirilir. Bu məqsədlə Bakıda NATO-nun Koordinasiya və əməkdaşlıq mərkəzi 
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yaradılmışdır. Bu mərkəz Azərbaycan ictimaiyyətinin NATO haqqında təsəvvürlərini 

genişləndirmək və düzgün ictimai rəyi formalaşdırmaq məqsədini güdür. Koordinasiya və 

əməkdaşlıq mərkəzi Azərbaycan-NATO qarşılıqlı münasibətlərinin intensivləşdirilməsi 

istiqamətində baza rolu oynayır. 

Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının vacib istiqamətlərindən biri də ölkəmizin parlamentinin 

nümayəndələrinin alyansın nüfuzlu təhsisatı sayılan Parlament Assambleyasının işində fəal iştirak 

edilməsidir. Assambleya tərəfindən keçirilən sessiyalarda respublikamızın aktual problemləri dünya 

birliyinə mütəmadi olaraq çatdırılır. 

Bu gün ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə inkişaf edən Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müxtəlif 

formada həyata keçirilir. Xüsusilə də AR-nın dövlət başçılarının NATO Baş katibləri ilə Brüsseldə 

və Bakıda keçirilən çoxsaylı görüş-müzakirələr, regiona səfərləri və s. Azərbaycan-NATO əlaqələri 

üçün çox faydalı olmuşdur (4). Azərbaycanın NATO ilə əlaqlərini işıqlandırmağımın əsas məğzi 

ABŞ-nın Şərqə doğru genişlənməsi planında Cənubi Qafqaz regionuna bir bütün olaraq deyil, 

regionun təhlükəsizlik qarantı olan Azərbaycanı əməkdaşlıq üçün seçməsini aydınlaşdırmaqdan 

ibarət idi. 

XIX əsrin əvvəllərindən etibarən Rusiyanın nəzarətinə keçən Cənubi Qafqazda Rusiya 

hakimiyyəti (AXC-nin mövcud olduğu 1918-1920-ci illər istisna olmaqla) 20-ci əsrin sonlarına 

qədər davam etmişdir.  

Bölgədə üç müstəqil dövlətin qurulması ilə yaranan yeni epoxa dövründə Cənubi Qafqazda 

yeni hərbi və siyasi tarazlığın formalaşması zərurət olmuşdur. Region dövlətləri müxtəlif 

təhlükəsizlik problemləri ilə qarşılaşmış, bölgə və beynəlxalq təhlükəsizlik təşkilatlarına üzv 

olmağa və əməkdaşlığı genişləndirməyə çalışaraq həll yolları axtarmışdır. Regionun aktorları 

təbii ki, Rusiya təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa maraq göstərmişdir. 

1980-ci illərin sonlarından başlayaraq hətta bəziləri müasir günümüzə qədər davam edən 

Rusiyanın “parçala və hökm sür” ssenarisi əsasında baş verən münaqişələr regionun 

təhlükəsizliyini və gələcək perspektivini sözün əsl mənasında sual altında qoymuşdur. 

Konfliktlərin həll edilməsi üçün hazırlanan təkliflər, xarici dövlətlərin bölgədə 

reallaşdıracaqları iqtisadi, siyasi siyasətləri Cənubi Qafqazın regional və beynəlxalq 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əhəmiyyətini artırmışdır. Regiondakı siyasi ab-havanın 

təhlili, münaqişələrin həlli üçün müxtəlif layihələr hazırlansa da, son 20 ildə ortaya çıxan 

problemlərin bəziləri həll edilsə belə bəziləri öz həllini gözləyir. 

SSRİ-nin dağılmasından sonra özünü bu birliyin qanuni varisi kimi görən Rusiya üçün də 

Cənubi Qafqazın önəmi mübahisəolunmazdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvündən 

biri kimi Rusiya beynəlxalq təhlükəsizlik üçün birbaşa məsuliyyət daşıyır, bundan əlavə ərazi, əhali 

potensialı böyük, qlobal arenada vacib bir aktor kimi regionda ağalıq üçün kifayət qədər iddialıdır. 

Rusiyanın keçmiş Xarici işlər naziri İ.İvanov Moskvada keçirilən 2002-ci ildə baş tutan beynəlxalq 

konfransda həmin iddiaları müvafiq qaydada ifadə etmişdir: ”Rusiya da Qafqaz dövlətidir və bu 

regionda həyati əhəmiyyətli maraqlar, mənafelər vardır” (6). Coğrafi baxımdan təhlil etsək, Cənubi 

Qafqaz Rusiya üçün Hind okeanına qovuşmaq üçün qısa bir yol yaratmaq və bölgəni nəzarətdə 

saxlamaq üçün açar rolunu oynayır. Eyni zamanda Türkiyə, İrana meyl edən, partnyorluq 

münasibəti yaradan dövlətləri bu ölkələrin sərhədindən uzaqlaşdırmaq üçün region əhəmiyyət kəsb 

edir.  

İranın Cənubi Qafqaz regionuna münasibətdə təklif etdiyi variant 3+3 modelidir. Bu modelin 

xalqların sivilizasiyası, dövlətçilik konsepsiyaları və siyasi prioritet baxımından uyğun olmaması 

3+3 modelini reallaşdırmağa imkan vermir. Bu məqamda ABŞ və İranın regionda maraqları 

toqquşur. SSRİ dönəmində 1979-cu ilə kimi İran ABŞ-nın müttəfiqi idi. XX əsrin 80-cı illərindən 

İran anti-amerikan siyasət yürütməklə başqa bir siyasi xətt izləməyə başladı. 1991-ci ildən də 

başlayaraq ABŞ Cənubi Qafqazda həyati əhəmiyyətli maraqları yaranmaqla Qafqaz siyasəti 

formalaşdı. ABŞ üçün Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətli olmasının səbəblərindən 

biri də İranla bağlıdır. Coğrafi mövqe baxımından İran Cənubi Qafqaz dövlətləriylə sərhəddədir bu 
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səbəbə görə İrandan nüvə materialları regiona keçə bilər, hər hansı təhlükə yayıla bilər. İranın 

regionda maraqları aşağıdakı kimi qruplaşdırıla bilər: 

1)Regiondakı dövlətlərlə mehriban siyasətin qurulması və müxtəlif sferalarda əməkdaşlığın 

inkişaf etdirilməsi. Tarixə nəzər salsaq, İran üçün Qafqaz onu Avropa və Rusiya ilə birləşdirən 

korridor rolu oynamışdır. 

2)İqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və iqtisadi stabillik nəzərdə tutan əməkdaşlıq bu 

o deməkdir ki, İran regiondakı təhlükəsizliyin əsasını siyasi məsələlərdə görür. 

3)İran regionda digər beynəlxalq oyunçuların strategiyalarını istisna edir və daxili 

böhranlara görə digər maraqlı aktorların regiona müdaxiləsini yolverilməz hesab edir. Bu kimi 

hallar eyni zamanda regionda İranın təsirini azalda bilər. 

4) İranın regionda digər dövlətlərin hərbi bazasının azaldılmasında olduqca maraqlıdır. 

Əlbəttə İran bunu öz marağı kimi təqdim etmir bir növ region dövlətləri arasında və region 

dövlətlərinin digər dövlətlərlə sərbəst münasibətlərinin qurulmasına xələl gətirməsi baxımından 

təhlil edir. 

5)İran üçün Cənubi Qafqazın əhəmiyyəti mədəni-tarix, iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik 

amillərinə dayanır.  

6) Mədəni-tarixi aspektdən yanaşsaq qeyd etməliyik ki, SSRİ-nin dağılmasından sonra İran 

üçün bir növ bariyer aradan qalxdı və mədəni əlaqələrin bərpası aktuallaşaraq xarici siyasət 

kursunda prioritet məsələ oldu. 

Ümumiyyətlə XX əsrin sonlarından etibarən Cənubi Qafqaz regionu-Avrasiyanın Balkanları 

dünya gücü olmaq istəyən dövlətlərin mübarizə meydanı olmuşdur. Enerji və nəqliyyat 

xətlərinin kəsişməsində yerləşən region Asiya qitəsində mühüm geosiyasi mövqeyə sahibdir. 

Dövrlər dəyişdikcə yeni siyasi, təhlükəsizlik və iqtisadi motivlər ilə zənginləşən Cənubi Qafqaz 

öz önəmini dövlətlər üçün itirməməklə bərabəbər dövlətlərin mübarizə meydanı olmuşdur. 

Tarixə nəzər salsaq, region Rusiya və İran arasında hər zaman mübarizə meydanı olmuş və 

dövlətlər Cənubi Qafqaz üzərində özlərinin mədəni və siyasi izlərini buraxmışlar. Regionun 

dövlətləri olan Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstanın vahid təhlükəsizlik mexanizmində yer 

aldıqları üçün təhlükəsizlik problemləri ortaya çıxmamışdır lakin ciddi münaqişələr ortaya 

çıxmışdır. Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyın tam şəkildə təmin edilə bilməməsin ən önəmli 

faktorlardan biri də, sadəcə region dövlətlərinin deyil, regiondan kənar dövlətlərin özlərinə 

məxsus həyati əhəmiyyətli siyasi maraq və mənafelərinin təmin edilməsi istiqamətində 

təhlükəsizlik mexanizmləri qurmağa təşəbbüs göstərməlidir. Belə ki, Rusiya, ABŞ və digər 

beynəlxalq aktorlar bölgədə öz mənfəətlərinə uyğun gördükləri təhlükəsizlik sistemini qurmağa 

çalışırlar. Regionda təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün müxtəlif təkliflər irəli sürülərkən, 

Azərbaycan və Gürcüstan region və beynəlxalq arena ilə siyasi və iqtisadi münasibətlərini daha 

da genişləndirməyə çalışır, Ermənistan isə siyasətində Rusiyaya üstünlük verərək inteqrasiya 

proseslərindən kənarda qalır.  

Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmaları Proqramının direktoru Şafferin hazırladığı 

məruzədə vurğulanır ki, Cənubi Qafqazda yerləşən dövlətlərin hər birinin heç olmasa bir “xarici” 

qonşu ilə gərgin münasibətləri var. Nümunə olaraq, Rusiya o cümləsən ABŞ üçün Gürcüstan 

geostrateji baxımından əhəmiyyətli ölkədir. Azərbaycan neft ixracatçısı olaraq Qərb üçün açar 

ölkədirsə, Gürcüstana bu prizmadan baxsaq, enerji ehtiyatlarının tranzit olunduğu məkan nöqteyi-

nəzərdən qiymətlidir. 

ABŞ-ın sabiq prezidenti Ceyms Karterin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Z.B. 

Bjezinskinin söylədiyi kimi, Cənubi Qafqaz kimi mühüm geostrateji əhəmiyyətli bir regionda 

dövlətlərin öz siyasi təsirini artırmağa çalışması anlaşılandır. Region hər növ qiymətli metal, neft-

qaz yataqları ilə kifayət qədər zəngindir. Dünyan ölkələrinin enerjiyə, xammala olan ehtiyacı 

getdikcə artıdığı bir dövrdə karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin bu bölgənin önəmi daha da artır. 

Adlarını çəkdiyimiz regionda marağı olan dövlətlərdən başqa, Asiya dövlətləri də regiona 

marağı vardır. Asiyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin belə neft-qaza tələbatı durmadan artmaqdadır. 

Bu faktor Xəzər dənizi hövzəsi Orta Asiya enerji ehtiyatları bölgəsini nəhəng dövlətlərin həyati 
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mənafe zonasına çevirir. Cənubi Qafqaz kimi mühüm bir regionun dünya siyasətindəki 

oriyentasiyası, sözsüz ki, mübahisəolunmazdır. Regionda mövcud olan hər üç dövlətin siyasi 

həyatına təsir imkanlarını əldə saxlamaq və ya təsir imkanı qazanmaq üçün bölgəyə giriş qapısı və 

təhlükəsizlik qarantı olan Azərbaycandır. Ölkəmizin regionda qlobal mahiyyətli siyasətin həyata 

keçirilməsində hansı geosiyasi əhəmiyyətə malik olması bir daha göz önündədir. 

Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizədə olan güclərin və bu mübarizənin səbəblərinin siyahısını 

daha da uzatmaq olar. Müasir dövrün reallıqlarını nəzərə alaraq daha əhəmiyyətli sayıla biləcək 

aktorları və onların ən vacib səbəblərini vurğulamaqla kifayətlənirik. 
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SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD ŞƏXSLƏRƏ İNKLÜZİV FİZİKİ TƏRBİYƏ 

DƏRSLƏRİNİN TƏŞKİL EDİLMƏSİ 

 

Açar sözlər: İnklüziya, inklüziv təhsil, inklüziv fiziki tərbiyə, sağlamlıq imkanları məhdud şəxs, 

xüsusi təhsil  

 

Organization of inclusive physical education classes for persons with disabilities 

Summary 

As we know, there are many fields of pedagogical science. One of the most important areas is 

special pedagogy. Special pedagogy studies the issues of education and upbringing of children with 

physical and mental disabilities. People with disabilities are those who are relatively disabled in 

terms of any part of the body or the brain. In our country, special attention is paid to the education 

of people with disabilities. Inclusive education creates conditions for the protection of social 

equality, education and other special needs of children with disabilities. According to the teaching 

methodology, inclusive education prevents discrimination against children, allows people with 

various diseases to get a perfect education and succeed. Its main task is to create an environment for 

vocational training of people with disabilities. 

In modern times, people with disabilities should not be seen as sick, but as people with 

disabilities. This shapes the social approach to disability. The social model allows these children to 

exercise their rights to develop their skills. The purpose of inclusive physical education is to teach 

students to move together, which promotes the improvement and development of human 

psychophysical abilities. Different exercises should be chosen for each lesson and combined in such 

a way as to have a comprehensive effect on the body and ensure that each student can perform. It is 

necessary to ensure the general requirements and their specificity when arranging lessons. Sports 

have a great impact on the development of the personality of children with disabilities as normal 

children. Sport is one of the most important conditions for everyone and is acceptable for any age 

group. All these procedures are more effective when performed in unison. Let's protect our child's 

life together for a healthy life and step into a healthy future 

Key words: Inclusion, inclusive education, inclusive physical education, a person with disabilities, 

special education 

 

Pedaqogika elminin bir çox sahələri vardır. Ən əsas sahələrindən biri də Xüsusi pedaqogikadır. 

Xüsusi pedaqogika fiziki və əqli cəhətdən qüsurlu olan uşaqların təlim-tərbiyəsi məsələlərini 

öyrənir. Ölkəmizdə sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər daim diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin bu sahədə həyata keçirdiyi siyasət hazırda Prezident İlham Əliyev və 

birinci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycanda inklüziv təhsilin 

təşkili istiqamətində Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2005-2009-cu illərdə “Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 

(sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili ilə əlaqədar İnkişaf Proqramı” həyata 

keçirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında Qanununda qeyd olunur ki, cəmiyyətin bütün 

üzvlərinin – istər sağlam, istərsə də sağlamlıq imkanları məhdud insanların bərabər təhsil almaq 

hüququ vardır. Təhsil proqramına əsasən sağlamlıq imkanlarında problem olan uşaqların təhsil 

hüququnun həyata keçirilməsi, inklüziv təlimə keçidin reallaşdırılması, təhsil müəssisələrində bütün 

uşaqların təhsili üçün bərabər imkanların yaradılması, dövlət himayəsində olan uşaqların sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsi və bir sıra sahələrdə əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. (1, səh 3,12) 

mailto:zyolchiyeva@mail.ru
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Daha sonra sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilinin təşkili, onların təhsil aldığı 

müəssisələrin maddi-texniki və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində məqsədyönlü 

işlər görülmüş, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün bütün internat məktəbləri və uşaq evləri, 

xüsusi məktəblər əsaslı təmir edilmiş, müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Həmçinin, onların 

İKT və elektron resurslardan istifadə bacarıqlarının artırılması, internetə çıxış imkanlarının 

yaradılması məqsədilə bir sıra işlər görülmüşdür.  

Bu gün təhsil sahəsində ən çox istifadə olunan anlayışlardan biri də “inklüziya” terminidir. 

İnklüziya (inclusion-daxiletmə) bütün vətəndaşların, ilk növbədə əlilliyi olan bütün insanların 

cəmiyyətdə iştirak səviyyəsinin artırılması prosesidir.  

İnklüziv təhsil ümumi təhsilin elə bir mərhələsidir ki, burada hamının, ilk növbədə, sağlamlıq 

imkanları məhdud şəxslərin təhsilə ehtiyacı təmin edilir. İnklüziv təhsilin sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlar üçün faydaları çoxdur. Belə ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar kollektivə 

uyğunlaşır, cəmiyyətə inteqrasiya edilir, onlarda özlərinə inam hissi formalaşır, onlar özlərini 

cəmiyyətin digər üzvləri kimi bərabər hüquqlu şəxsiyyət kimi hiss edir, gələcəkdə onların 

məşğulluq kimi problemi də aradan qaldırılmış olur.  

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların tipik yaşıdları ilə təhsilə birgə hazırlanması üzrə 

məsuliyyət mahiyyət etibarı ilə daha çox məktəb psixoloqlarının və tərbiyəçilərin üzərinə düşür. 

Ümumiyyətlə, buna korreksiyaedici pedaqoji xidmət də demək olar ki, bu uşaqların təhsilə daha tez 

uyğunlaşması, uşaqlarla effektiv ünsiyyət qura bilməsini nəzərdə tutur. Məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrində, ümumtəhsil məktəblərində, müxtəlif tip tədris-tərbiyə müəssisələrində tərbiyəçi və 

müəllimlərin əsas rolu bir sıra funksiyaları həyata keçirməyə yönəlməlidir. Bunlara uşaqlarda 

kollektivçilik, əmək vərdişləri, mədəni davranış, etik və əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırmaq, 

ölkələr, vətən haqqında məlumatları genişləndirmək, müxtəlif peşələrə istiqamətləndirmək, əmək 

alətlərindən istifadə bacarığını inkişaf etdirməkdir. (7) 

Söhbət bütün vətəndaşların, o cümlədən müəyyən səbəblərdən fiziki və əqli inkişafında 

çətinlikləri olan şəxslərin ictimai həyatda aktiv iştiraka qatılmağından gedir. Təhsil sahəsi əlbəttə 

bütün uşaqların və böyüklərin akademik və ictimai həyatda bərabərhüquqlu iştirakını təmin 

etməlidir.  

Beynəlxalq ictimaiyyət “inklüziya” terminini ictimai həyata aktiv qatılma kimi izah edir. Təhsil 

mühitinə inklüziv yanaşarkən ümumilikdə məktəbin şagirdləri və onların valideynləri sağlamlıq 

imkanları məhdud uşaqları cəmiyyətin üzvü kimi qəbul etməyə başlayırlar. Sağlamlıq imkanları 

məhdud insanların baxışları da dəyişir, onlar artıq evdən təcrid olunaraq yaşamırlar. İnklüziv təhsil 

həmin şəxslərin xüsusi məktəblərdən imtinasına və həmin məktəblərin sayının azalmasına gətirib 

çıxaracaqdır. (3, səh.21) 

İnklüziv təhsil uşaqyönümlü metodologiyanı inkişaf etdirməyi əsas götürərək bütün uşaqların 

təhsilə olan ehtiyaclarını qəbul edir. Bu təhsil növündə uşaqların fənlər üzrə bütün təlim 

ehtiyaclarını üçün daha yaxşı işlər görülür.  

İnklüziv təhsilin inkişafı əsasında bir sıra istiqamətlər əsas götrülür: 

- Bütün insanlara eyni münasibəti yaradaraq hər cür diskriminasiyadan uzaq olmaq; 

- Xüsusi təlim ehtiyacları olan uşaqlar üçün ümumtəhsil müəssisələrində şərait yaratmaq.  

Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların təlim və təhsil prosesinin dövrləşdirilməsi başqa bir 

yanaşmadan baxılaraq üç mərhələyə ayrılır: 

I. XX əsrin əvvəlləri və 60-cı illərin ortaları – “tibbi model” – seqreqasiya. 

II. XX əsrin 60-cı illərinin ortalarından 80-ci illərin ortalarına qədər – “normallaşdırma modeli” 

– inteqrasiya 

III. XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından hazırkı dövrə qədər – “sosial model” – inklüziya. 

Bu dövrləşdirməyə əsasən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların xüsusi təhsili seqreqasiya 

hesab olunur. (2, səh.5) 

Xüsusi təhsil Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində qeyd edilən formalarda həyata 

keçirilir.  

a. Evdə təhsilin təşkili 
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b.Stasionar müalicə müəssisələrində təhsilin təşkili 

c. Ümumi təyinatlı təhsil müəssisələrində xüsusi təhsilin təşkili 

Müasir dövrdə əlilliyi olan insanlara xəstə kimi deyil, sağlamlıq imkanları məhdud insan kimi 

baxılmalıdır. Bu əlilliyə sosial yanaşmanı formalaşdırır. Sosial model həmin uşaqların bacarıqlarını 

inkişaf etdirmək üçün öz hüquqlarından yararlanmasına şərait yaradır. 

Keçmişdə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqları insanlardan təcrid etməyə çalışırdılar. 

Hətta belə uşaqları həyatlarından da məhrum edirdilər. Bu gün isə yüksək texnologiya, dərman və 

terapiya üsulları ilə daha yaxşı nəticə əldə etmək mümkündür.  

Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxs bədənin hər hansı üzvü və ya beynin imkanları 

baxımından nisbətən məhduddur. Bu pozuntu hesab olunur. Lakin bunlar insanı insanlıqdan 

çıxarmır. Təəssüf ki, bir çox insanlar əlilliyi olan şəxsləri olduqları kimi qəbul edə bilmirlər.  

Əlilliyə sosial yanaşaraq artıq sağlamlıq imkanları məhdud insanların özünüqiymətləndirməsi 

yaranır və onların bərabər hüquq, bərabər imkanlar uğrunda çalışmasına ikinci nəfəs verir. Həmin 

insanların özünüqiymətləndirmə bacarıqları uşaqlıqdan inkişaf etdirilməlidir. Uşağın erkən yaş 

dövründə onunla ünsiyyətdə olan hər bir kəs bunu bilməli və qəbul etməlidirlər.  

İnklüziv fiziki tərbiyənin məqsədi şagirdlərə birgə hərəkət fəaliyyətinin öyrədilməsidir, bu da 

insanın həm bir sıra qabiliyyətlərinin təkmilləşdirilməsinə və inkişafına nəzarət edilən hərəkətli 

aktivliyidir. Təhsil müəssisələrində buna nail olmaq üçün təlim-tərbiyə şəraitində ümumi və xüsusi 

tapşırıqlar qoyulması yolu ilə həyata keçirilir. (6) 

İnklüziv təhsil üzrə bütün cəhdlər hüquqa əsaslanır, əgər biz bunu acıma duyğusuna görə 

ediriksə, lazım olan nəticəni ala bilmərik. Bütün uşaqlar oxuya bilər, biz onların təhsili üçün 

münasib şərait yaratmalıyıq. Əgər inklüziv təhsil konsepsiyası bütün məktəb sisteminə uyğun 

işlənərsə, o zaman hər bir uşaq öz təhsili üçün yer tapacaq və bu yer onun üçün ən yaxşısı olacaq. 

Effektiv təhsilin və dolğun inkluziyanın təmin edilməsinin başlıca yollarından bir neçəsi 

infrastrukturun müyəssərliyi, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün adekvat vasitələrin təminatı 

və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə uyğun tədris materiallarının hazırlanmasıdır. 

İnklüziv fiziki tərbiyə dərslərinə ümuminkişaf etdirən, korrektiv, tətbiqi çalışmalar, oyunlar və 

estafetlər daxildir. Onlar müxtəlif düzülüşlərdə yerinə yetirilir: dairədə, zal üzrə sərbəst düzülüşdə, 

kolonda, qapalı cərgədə, yerində və hərəkətdə. Kiçik məktəblərdə ümuminkişaf etdirən, korrektiv 

və tətbiqi çalışmaları yamsılama məşqlər və oyun tapşırıqları formasında həyata keçirtmək daha 

yaxşı olar. Dərsdə çalışmalar kompleksinə birinci növbədə şagirdin diqqətinin cəmlənməsini tələb 

edən, formaca sadə, xaraktercə dinamik çalışmalar, sonra isə statistik say tələb edən, quruluşca daha 

çətin, hər bir iştirakçı üçün funksional öhdəliklərin bölündüyü çalışmalar daxil edilir. 

Hər bir dərs üçün fərqli çalışmalar seçmək lazımdır və onları elə bir nisbətdə birləşdirmək 

lazımdır ki, orqanizmə hərtərəfli təsir etsin və hər bir şagirdin yerinə yetirə bilməsi təmin olunsun. 

Dərslərin düzülüşü zamanı ümumi tələbləri və onların spesifikliyini təmin etmək lazımdır.  

İnklüziv fiziki tərbiyə müəllimi həkimlərlə birgə işləyir, onlar oxuyanların fərdi xüsusiyyətləri 

barədə məlumat, korreksiyaedici tərbiyə tapşırıqları və nəzərə alsaq ki, dərslər qarışıq uşaq qrupları 

ilə keçirilir, bu və ya digər çalışmanın əksgöstərişi barədə məlumat verirlər. Bundan əlavə, daha 

səciyyəvi əksgöstərişləri də unutmaq lazım deyil. Bunlara aiddir:  

- Bütün növ çalışmaların yerinə yetirilməsi zamanı nəfəsin uzun müddət tutulması; 

- Uzunmüddətli gərgin çalışmalar; 

- Dirənmək və sallanmaq 

- əzələlərdə hərkətliliyi artıran çalışmalar 

- böyük amplituda altında bədənin əyilməsi və dönməsi 

Oxuyanların həddindən artıq yorulmasına yol vermək olmaz, buna görə də dərsdə fərdi fiziki 

yük miqdarı həyata keçirilməlidir. İnklüziv fiziki tərbiyənin proqram məlumatının kiçik məktəblilər 

tərəfindən qavranılmasını nəzərə alaraq uşaqların öyrəndikləri fiziki çalışmaları birgə hərəkət 

fəaliyyətində yerinə yetirmək qabiliyyəti, xüsusiyyətləri və xarakterinə diqqət yetirilməlidir, 

hansılar ki, sağlamlaşdırıcı və istirahət istiqamətliliyin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutlubdur. (5, 

səh. 118) 
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İnklüziv fiziki tərbiyə dərsləri üçün ayrılmış otaqlar sanitar-gigiyenik normalara cavab verməli, 

idman inventarı və ilkin tibbi yardım dərman qutuları ilə təmin olunmalıdır. 

Ölkəmizdə sağlamlıq imkanları məhdud xeyli uşaq vardır ki, bu uşaqların təlim-tərbiyə, 

korreksiya işi dövlət səviyyəsində həyata keçirilir. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təlim-

tərbiyə, korreksiya və sosial adaptasiya işində bədən tərbiyəsi və idmanın rolu böyük əhəmiyyət 

daşıyır. İdrak fəaliyyəti, emosional-iradi sahəsi, nitq, davranış və şəxsiyyət problemlərinin aradan 

qaldırılmasında fiziki tərbiyə və idmanın müstəsna xidmətləri var. İntellekt, nitq, eşitmə, görmə, 

hərəkət və ünsiyyət çatışmazlığı olan bu tip kateqoriyalı uşaqlarda istifadə edilən idman çalışmaları 

əqli və fiziki pozulmaların qarşısının alınmasında və uşaqların ümumi inkişafında böyük rola 

malikdir. 
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İSTEDADLI UŞAQLARIN PEŞƏYÖNÜMÜ İŞİNİN TƏŞKİLİNDƏ 

TƏDRİS PROQRAMININ HAZIRLANMASI YOLLARI 

 

Açar sözlər: peşəyönümü işi, isteadlı uşaqlar, tədris proqramı, maraq və ehtiyaclar  

 

Curriculum development ways in the organization  

of carrer development for talanted children 

Summary 

This paper analyzed different existing programs for gifted education in the general education 

and discusses the issues and challenges experienced into the classroom. The main aim of this article 

is to describe main challenges in implementing curriculum of students' career development in the 

general education. The article presents modern curriculum development models that builds students’ 

competences in different professions. The learning outcomes and new approaches in designing modern 

curriculum are explained. The experiment work has been implemented on developing students’ career 

skills during the secondary education. The proposed curriculum development models introduced 

and could serve as a guide in the development of a curriculum for gifted students in all public 

schools across the country. 

Key words: career guidance, talented children, curriculum, interests and needs 

      

Ümumi təhsildə peşəyönümü işinin təşkilində proqram materiallarının hazırlanması və həyata 

keçirilməsi vacib prioritetlərdən biridr. Təhsildə peşə seçimi, karyera məsləhətləri, planlaşdırma 

unikal həyat inkişafı məsələləri kimi qəbul edilməlidir. Peşəyönüm işinin müasir təşkli üzrə 

proqram tələbləri şagirdlərin peşəyönümü sahəsində meyil və maraqlarının ifadə edir və onlara 

karyera seçimlərini müəyyənləşdirmək, bir peşə seçimində qərar vermək üçün lazımlı bilik, 

məlumat, bacarıq və təcrübə əldə etmək üçün istiqamətləri təsvir edir (3; 5).  

Son tədqiqatlar (Emmett & Minor, 1993; Hickson, 1992; Kelly, 1992; Kelly & Cobb, 1991) 

akademik qabiliyyətli şagirdlərin 63%-ə qədərinin peşəyönümü işi sahəsində üzləşdiyi çətinlikləri və 

karyera planlaşmalarında məsləhətə ehtiyacı olmasını sürür. Tədqiqat işi peşəyönümü işinin təşkilində 

aşağıdakı problemləri aşkar etmişdir:  

 Tədris proqramın səriştə əsaslı təlim nəticələrin az uyğun olması 

 peşəyönümü işini təşkilində proqramın fərdi maraqlara az cavab verməsi 

 Peşəyönümü işi üzrə fənlərin tədrisində inteqrativliin az təmin edilmıəsi 

 Peşəyönümü işinin təşklində proqramın fiziki mühitin yaradılmaması 

 Proqram çərçivəsində peşəyönümlü fəaliyyətlərinin təşkilində olan boşluqların olması  

Problemləri nəzərə alaraq, tədqiqat işi ümumi təhsil sahəsində peşəyönümü işin təşkilində 

effektiv proqram hazırlanmasını aktuallaşdırdı. Aparılan araşdırmalar peşəyönümü işinin 

məktəblərdən başlanmasını, proqram məzmununda əks olunmasını və təşkli prinsiplərinin həyata 

keçirilməsini vacib hesab edir. Müasir təhsildə peşəyönümü işinin təşkili uşaq yaradıcılığı, 

intellektual bacarıqların inkişafı, potensiallığın erkən yaşlarda baş verməsini nəzərə alaraq onların 

şəxsi xüsusiyyətlərinə həddindən artıq önəm verir. Bu baxımdan məktəb tədris proqramlarınə 
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peşəyönümü işində fəaliyyətlərin seçimi, mürəkkəbliyini və tətbiqini istedadlı şagirdlərin qabaqcıl 

idraki və praktiki səviyyələrinə uyğunlaşdırmaq lazımdır (2;4;7).  

1.1.Peşəyönümü işinin həyata keçirilməsində proqram tələbləri. Tədris proqramında 

peşəyönümü işi necə tərtib edilir?  

Verilən sual ətrafında aparılan tədqiqat işi peşəyönümü işin təşklində müasir proqramların 

hazırlanması işini təhsildə şagirdlərin sosial, maddi və emosional rifahları ilə xarakterizə edir. 

Proqram məzmunu, şagirdlərin fərdi maraqlarına, bacarıqlarına və dəyərlərinə əsaslanaraq gələcək 

karyera işlərini araşdırmaq və planlaşdırmaq üçün istiqamətlənməlidir. Proqramın hazırlanması və 

tətbiqi məktəblərdə peşəyönümü işinə rəhbərlik etmək sahəsində akademik təcrübələrinin əlaqəsini 

artırır, karyera hazırlığını və idarəetməsini yaxşılaşdırır. Məktəblərdə istedadlı uşaqlar çətin 

öyrənmə tapşırıqları üzərində çox çalışmaq üçün fürsətlərə ehtiyac duyurlar (1;4;8). Peşəyönümü 

işini dəstəkləyən tədris proqramında əsas cəhətlər aşağıdakı kimi mühüm rol oynayır:    

 Şagirdlırin maraqları, güclü və istəkləri  

 Şagirdlırin nailiyyətləri  

 Zəif nəticələnmə riski olan şagirdlər  

 Şagirdlırin mövzu seçimləri və yolları barədə məlumatlı qərarlar  

1.2. Peşəyönmülü proqram modeli – Qatsbi hesabatı       

Tədris proqramı məktəbin təşkil etdiyi rəsmi təlimdən ibarətdir. Tədris proqramındakı peşələr, 

şagirdlərin gündəlik məktəb tədris proqramının bir hissəsi kimi peşə təhsili ilə qarşılaşmalarına 

imkan verən bir sıra mülahizələri təsvir edir. Pedaqoji araşdırmalarda amerikalı milyonçu alim Jay 

Qatsbinin peşəyönümü işinin mahiyyəti üzrə “Qatsby hesabatı” dünya pedaqogiksaında kimi 

özünəməxsus dərəcədə geniş istifadə olunmaqdadır. Bu yanaşma peşəyönümü işinin təşklinin 

effektiv tədris proqramı çərçivəsində öyrənilməsini təklif edir. Bu modeldə ümumitəhsil 

məktəblərində peşəyömlü işin özünəməxsus bir mövzu kimi təqdim edir. Qatsbi səkkiz göstəricisi 

məktəblərdə peşəyönümü işinin təşkilində proqram məzmununda nəzərə alınmalıdır:  

• Sabit karyera proqramı  

• Peşəyönümü işi və əmək bazarı məlumatlarını öyrənmək  

• Hər bir şagirdin ehtiyaclarına cavab vermək  

• Kurikulum öyrənməsini peşə ilə əlaqələndirmək  

• İşəgötürənlər və işçilərlə görüşlər  

• İş yerlərinin təcrübələri  

• Əlavə və ali təhsil məzunları ilə görüşlər  

• Öz peşəsinə şəxsi rəhbərlik 

Bu modeldə tədris proqramında peşəyönümü işinin iki əsas məqsədi vardır:  

1) təhsilalanların peşəyönümü işini öyrənməsi, inkişafı və rifahını təşviq etmək;  

2) şagirdlərin mövzu üzrə və nailiyyətlərini və ümumi fərdi və sosial inkişaflarını artırmaq.  

Bu məqsədlərə uyğun proqramda peşəyönmülü işin təşklində gələcəkdə karyera qurmağın üç əsas 

yolu göstərilir:   

 Peşələrin öyrənməsini özünə uyğun bir mövzu olaraq təmin etmək; 

 Peşələrin öyrənilməsinə aid mövzulara daxil etmək 

 Peşə tədrisi üzrə proqramı ilə sıx əlaqəli zənginləşdirmə fəaliyyətlərini tərtib etmək 

Tədris proqramındakı peşəyönümlü işin təşkili düzgün idarə olunduqda sabit bir peşə-karyera 

proqramı müəssisənin fəaliyyəti ilə birləşdirildikdə daha təsirli olur. Qatsbi hesabatına uyğun olaraq, 

məktəblər fərdi iş yerlərinin təcrübəsini, tədris proqramı fəaliyyətlərində peşələrlə yanaşı daha çox 

və daha yüksək təhsil ilə qarşılaşmağı əhatə edən inteqrasiya olunmuş bir karyera strategiyası və 

proqramını planlamalı və mütəmadi olaraq yenilənməlidir (7;9;11). Proqram müdaxilələrində 

peşəyönümü nəticəsində yaranan təsirlərin məhdud dəlilləri mövcuddur. Mövcud dəlillər təsirlərin 

aşağıdakı sahələrdə müşahidə oluna biləcəyini göstərir: 

 şəxsi effektivlik məsələn özünə hörmət, motivasiya, şəxsi təmkin və özünəinamın 

yaxşılaşdırılması; 
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 peşəyönümü, kəşfiyyat bacarıqlarının yaxşılaşdırılması, peşələrin anlaşılması, qərar vermə və 

keçidlərə qərarlılıq və hazırlıq;  

 təlim nəticələri davamiyyətin yaxşılaşdırılması və təlim nəticələrinin artırılması. 

1.3.Peşəypnümlü məktəb proqramı – Filippin modeli (4;6).  

Məktəblərdə istedadlılar üçün bir tədris planı hazırlamaq üçün Fillippin modeli problemin 

qoyuluşuna dəstək verən bir model kimi təqdim olunur. Kurikulum inkişaf modeli təqdim olunur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 1. İstedadlı uşaqlar üçün peşəyönümü işinin təşkili proqramı 

 

Hər bir tədris proqramının hazırlanması izlənilən proseslə uyğunlaşdırılır. Bu modelin 

özünəməxsusluğu dörd ilkin prosesin 1) situasiya təhlili, 2) tədris proqramının təhlili, 3) tədris 

fəlsəfəsi və hədəflərinin hazırlanması və 4) tədris planının hazırlanmasıdır. Tədris proqramının 

şairdlərin peşəyğnümü işinə təsiri ilk öncə, onların idrak, davranış və ya praktik fəaliyyətində ortaya 

çıxır. Proqramın zəngin məzmuna malik olması şagirdlərin istedadlarının artması və bir çox 

sahələrdə daxili yaradıcılığın məhsulu kimi əks oluması aşağıdakı kimi qeyd edilir: 

 idraki, yəni özləri, karyeraları və oxuduqları mövzular haqqında düşündüklərini dəyişdirmək;  

 davranış, yəni peşə idarəçiliyi, işə düzəlmə və təhsil bacarıqlarını inkişaf etdirmək;  

 praktik, yəni müsbət, davamlı və şəxsən qiymətləndirilən istiqamətlərə uğurlu keçidlər 

etmələrini təmin etmək (3; 5).   

1.4.Fərqli məzmunlu tədris proqramı 

Tədqiqat işi peşəyönümlü işin produktivliyin nəzərə alaraq, onun inteqrativliyin əsas götürür və 

bu mənada “Fərqləndirilmiş təlim” proqramının vacibliyini əsas hesab edir. Müasir məktəblərdə 

cəmiyyətin və əmək bazarının tələblərinə cavab verən səriştələrin qazanılması və istedadlı şagirdin 

ehtiyaclarını təmin etmək üçün fərqləndirilmiş proqramlar bir neçə məsələni həll edilməsində vacib 

rol oynayır. Tədris proqramının bir çox aspektini əhatə edən bu proqram modeli fərqli bacarıqların 

qazanılması üçün mühüm mənbədir. Tədris proqramı, istedadlı uşaqlar tanınmasında mühüm rol 

oynayan xüsusiyyətləri nümayiş etdirmək imkanı qazandırır, onları akademik və ya sosial səriştələr 

əldə etməyə həvəsləndirir.   

İlyasov M., S.M.Muradov peşəyönümlü işin təşkil etmək üçün tədris proqramının fənlərarası 

olması lazım olduğunu təklif edirlər (5;6;7). Bir-birinə bənzəməyən istedadlar idrak və sosial 

ehtiyaclarını həll etmək üçün proqram təlimatı təcrübələrin dəyişdirilməsini lazımlı hesab edir. 

C.Tomlinson'a (1999) görə, bu fərqləri təmin etmək üçün proqramda strateji üsullar elə seçilməlidir 

ki, uşaqların inkişaf edə biləcəyi bir mühit təmin edilsin. Məsələn, musiqi və rəsm bacarıqlarını 

nümayiş etdirən uşaqlar üçün dərslərin təşkli riyazi-hesablama peşəsinə marağı olan uşaqların 

dərslərindən fərqli olaraq əyləncəli bir mühitdə olmalıdır. Texniki peşə sahibi olmaq istəyənlər isə 
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müasir texnologiyaların təmin olunduğu mühitdə daha tez yetişirlər və maraqları daha tez üzə çıxır. 

Əl əməyi və ya yaradıcılıq işlərinin qazanılmasında fiziki mühitin düzgün təminatı əsas şərtdir. 

Tətbiq olunacaq tapşırıq və fəaliyyətlər müxtəlif məzmuna malik olması fərqli proqramlar daxilində 

aşağıdakı tələbləri reallaşdırır (9;10;11): 

1) Fərqli məzmun və təlim nəticələrinin müəyyən edilməsi 

2) Peşəyönümü işinin strateji təşkli prinsipləri 

3) Müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün qurulması 

4) Peşəyönümü işinin qiymətləndirilməsi 

1.5.STEM-peşəyönümü işinin təşkilində ən yaxşı proqram nümunəsi kimi  

Peşəyönümlü işin təşkili üzrə müasir STEM proqramı şagirdləri gələcəkdə elm, texnologiya, 

mühəndislik və riyaziyyat (STEM) məzunlarına çevirir və tələbin proqram daxilində STEM 

fənlərindəki cəlbedici, mənalı, layiqli peşələrə stimullaşdırır. STEM-in verdiyi fürsətlər bütün 

uşaqların diqqətinə çəkilməlidir. STEM təhsil metodu şagirdlərər dörd spesifik sahənin, Elm 

(Science), Texnologiya (Technology), Mühəndislik (Engineering) və Riyaziyyatın (Math) birgə və 

inteqrasiya olunmuş şəkildə tədris edir. STEM proqramı fənlərarası, praktik və tətbiqi dəsrlərdən 

ibarətdir. STEM dörd fərqli fənni real həyatda tətbiq olunan formada və vahid paradiqma kimi 

öyrədir. Elmin və texnologiyaların öyrədilməsində ənənəvi yanaşmadan fərqli olaraq, STEM 

proqramı praktik məşqələlər vasitəsilə elmi-texniki biliklərin gündəlik həyatda necə tətbiq 

olunmasını şagirdlərə göstərir. Bu proqram modeli şagirdlərəə mühəndislik səriştələri öyrədərək, 

onların real həyatda problemlərin həlli zamanı tətbiqini aşılayır. STEM fənləri tələbələrə hansı peşə 

seçmələrindən asılı olmayaraq, onları həyata hazırlayır (12;13).  

1.Tədqiatın metodologiyası 

Peşəyönümü işini təşkilində proqram materiallarının hazırlanması işinə münasibət və 

yanaşmaların, və yeni proqram nümunələrinə tələbatın öyrənilməsi tədqaiat işinin eksperiment 

mərhələsində həyata keçirildi. Tədqiqat üçün 10 baş müəllim, 4 rəhbər işçi və peşə sahəsi üzrə 1 

məsləhət rəhbəri, 12 müəllim və 28 tələbə iştirak etdi. Məktəbdə peşəyünümü işinə oğlan və 

qızların münasibəti strateji seçmə üsulu istifadə edildi, ardından sadə təsadüfi seçmə üsulu tətbiq 

edildi və qarışıq məktəblərdə gender balansını təmin etdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 2. Tədris proqramında peşəyönümlü işin təşkili üzrə mövcud vəziyyət 

 

Birbaşa müşahidələr üçün tədqiqatçı tədris metodikasını və resurs materiallarından istifadəni 

müşahidə etmək üçün bəzi məktəblərdə təsadüfi seçilmiş dərslərdə iştirak etmək üçün icazə 

istənildi. Şagirdlərin anketində onların maraqları, inteqrativ dərslərə cəlbi, münasibətləri, 

motivasiya mənbəyi və yaşadıqları akademik problemlər haqqında məlumat vermək məqsədi 

daşıyırdı. Müəllimlərin sorğusu əsasən proqramda təlim nəticələrinin və tədrisdə peşəyönümlü 

fəaliyyətlərin tətbiqi üzrə sorğular idi.  
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Nəticə  

Məktəblərdə istedadlı şagirdlərin peşəyönümü işinin təşkili vacibdir. Ölkədə istedadlı təhsilin 

inkişafı üçün bir neçə proqram həyata keçirilir. Tədqiqat dövlət məktəblərindəki istedadlı təhsilə 

yönəlmişdir. Dövlət məktəblərində mövcud istedadlı proqramlar STEM-də cəmləşdirilir, digər 

məktəblər isə istedadlıları tədris edərkən zənginləşdirmə fəaliyyətləri və təlim yanaşmalarından 

istifadə edirlər.  
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ORTA ƏSR AZƏRBAYCAN POEZİYASINDA 

QAZİ BÜRHANƏDDİN ÖZÜNƏMƏXSUSLUĞU 

 

Açar sözlər: ana dili, divan, tuyuq, poeziya, şair, ədəbiyyat, orta əsrlər 

 

Peculiarities of Kadi Burhan al-din in medieval Azerbaijani poetry 

Summary 

Kadi Burhan al-Din was one of the outstanding representatives of medieval Azerbaijani 

literature. He was the first poet in literature to write in the genre of tuyugh-classical genre of Turkic 

poetry. His diwan comprises 1,500 ghazals, 119 tuyughs. Not only individual poems of the poet, but 

all poetry of Kadi Burhan al-Din is very valuable for the history of Azerbaijan literature. 

Key words: native language, diwan, tuyugh, poetry, poet, literature, medieval 

 

Orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı dərin kökləri ilə xalqa bağlı olan, ümummilli ideyaları, ana 

dilinə məhəbbəti, xalq ruhuna, milli mənəviyyata, bəşəri ideyalara bağlı olan ədəbiyyatdır. Orta əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının birinci mərhələsi olan Xlll-XlV əsrlər Azərbaycan poeziyasında ictimai-

fəlsəfi lirika yüksək səviyyəyə qalxmışdır. Ədəbiyyatın bu mərhələsi dərin kökləri ilə xalqa bağlı 

olan, anadilli poeziya, dövlətçilik motivləri ilə zənginləşmişdir. Bu dövrün görkəmli nümayəndələri 

İzzəddin Həsənoğlu, İmadəddin Nəsimi, Zülfüqar Şirvani, Əvhədi Marağalı, Nəsrəddin Tusi, Arif 

Ərdəbili, Əssar Təbrizi,Şəms Təbrizi, Qazi Bürhanəddin və başqaları poeziyada lirik eşq-məhəbbət 

duyğuları ilə yanaşı,ictimai ideyaları da böyük məharətlə öz əsərlərində əks etdirmişlər.Bu dövrün 

görkəmli nümayəndələrindən biri olan Qazi Bürhanəddin tuyuq janrında yazdığı şeirlərində bədii 

forma yenilikləri ilə yanaşı, dövlətçilik təfəkküründən doğan ictimai motivlər orta əsr Azərbaycan 

poeziyasının ictimai məzmununu daha da dolğunlaşdırmışdır. 

Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığı orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatının mühim mərhələlərindən 

birini əhatə edir. Belə ki, Qazi Bürhanəddin Azərbaycan dilində yazdığı divanı bizə çatan ilk şairdir. 

Bundan başqa Qazi Bürhanəddin Azərbaycan ədəbiyyatında, eləcə də ümumtürk ədəbiyyatında 

qəzəl şeir janrında yazan ilk şairdir. 

Qazi Bürhanədin ana dilində yazmış böyük Azərbaycan şairlərindən biridir. Onun poeziyası 

özündən sonra gələn və hər biri Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq ulduzları,sənət fədailəri olan 

Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi, Şah İsmayıl Xətayi, Molla Pənah Vaqif və bu kimi bir çox 

şairlərin yaradıcılıqına ciddi təsir göstərmişdir. Elə buna görə də onun lirikası bir çox türkdilli 

ölkələrdə populyardır. Buna görə Bürhanəddinin adı orta əsr təzkirəçi və tarixçiləri tərəfindən tez-

tez xatırlanmışdır. Türk alimi Vəsfi Mahir Qoçaqtürk Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığı haqqında 

yazarkən, onu İmadəddin Nəsimi və Əlişir Nəvainin ustadı kimi təqdim edir. (2. səh.8) 

Bu dövrdə də Azərbaycan ədəbiyyatı daha çox dünyəvi istiqamətdə inkişaf edir, ədəbiyyat 

ictimai və siyasi həyatın canlı bir parçası kimi çıxış edirdi. Elə bunun nəticəsidir ki, XIV əsrin şair 

və hökmdarı olan Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığını (1314-1398) ingilis şərqşünası Eduard Braun 

türk ədəbiyyatlarında dünyəvi poeziyanın ilk örnəyi elan edərək yüksək qiymətləndirmişdir. (3. 

s.66) Qazi Bürhanəddinin saray tarixçisi Astrabadinin bu hökmdarın həyat və fəaliyyətinə həsr 

etdiyi "Bəzm və rəzm" ("Məclis və döyüş") adlı salnaməni oxuduqca bu böyük insanın öz humanist 

ideallarını keşməkeşli bir dövrdə gerçəkləşdirmək uğrunda apardığı gərgin və qanlı mübarizəni 

poetik yaradıcılıqla necə yola verdiyinə, indinin özündə belə bədii dəyərini və təravətini itirməyən 

gözəl bir "Divan" bağlamağa imkan tapdığına heyrətlənməyə bilmirsən. Qazi Bürhanəddinin 

"Divan"ında Həsənoğlu və Şeyx Səfi yaradıcılığında formalaşmağa başlayan Azərbaycan bədii dili 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diwan_(poetry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghazal
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuyugh


ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 6                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 6         e-ISSN: 2708-986X 

 

64 

yüksək səviyyəyə çatır, bir çox yeni, təravətli poetik obrazlar və ifadələr sabitləşir, gələcək 

nəsillərinin istifadəsinə verilir. Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığında ilk dəfə sırf türk poetik 

janrlarından olan tuyuqlardan istifadə etməsi, sonralar Nəsimi yaradıcılığına və onun vasitəsilə 

böyük özbək şairi Əlişir Nəvainin "Divan"ına keçir. 

Orta əsrlər ədəbiyyatında humanizm, xeyirxahlıq, insana inam, şərə qarşı mübarizənin zəruriliyi 

motivləri geniş yer tuturdu. Klassik sənətkarların yaradıcılığında bəşəri ideyalar, elmin, biliyin 

yüksək dəyərləndirilməsi, cahilliyin, nadanlığın, eqoizmin mənfi cəhətlər kimi tənqidi, ibrətamiz 

həyat hadisələri, insan taleyi, xalq mənafeyinin müdafiəsi kimi məsələlər öz əksini tapırdı. Həmin 

əsərlər məzmun, ideya baxımından xəlqi səciyyəlidir, xalqın ideallarını, həyatın reallıqlarına 

münasibətdə sənətkarın vətəndaş mövqeyini ifadə edirdi. Humanizm, kamil insan problemi 

ədəbiyyatın, bədii fikrin mərkəzinə gətirir, cahillik, mənsəbpərəstlik, acgözlük, müftəxorluğa nifrət 

aşılanırdı. 

Xlll-XlV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ictimai-fəlsəfi lirika yüksək səviyyəyə qalxmışdır. 

Qazi Bürhanəddin öz dövrünün məhşur şairləri kimi lirikada eşq-məhəbbət duyğuları ilə yanaşı, 

ictimai ideyaları əks etdirən böyük istedada malik ədəbi simadır. Şair öz şeirlərində bədii forma 

yenilikləri ilə yanaşı, dövlətçilik təfəkküründən yaranan ictimai ideyaları orta əsr Azərbaycan 

poeziyasının parlaq nümayəndəsidir. İncə zövqə malik olan Qazi Bürhanəddin klassik poeziyanın 

nadir və zəngin ifadə vasitələrindən bacarıqla istifadə edərək, bədii fikrini yüksək səviyyədə ifadə 

etmişdir. Ədəbiyyatda humanizm, xeyirxahlıq, insana inam,şərə qarşı mübarizənin zəruriliyi 

motivləri onun yaradıcılığında geniş yer tutmuşdur. 

Qazi Bürhanəddinin tuyuğlarında üzünü elin igid oğullarına tutur, dünyada onların tayı-bərabəri 

olmadığını, hətta günəşin də öz cövlanında belə cəsurları görmədiyini söyləyir. Belə ərənlər 

meydanında deyilən hər söz hərb meydanında sübut edilməli, əsl igid döyüş meydanında bəlli 

olmalıdır. Şair belə qəhrəmanlardan iftixarla danışır, onların mərdliyini,igidliyini yüksək insani 

məziyyət kimi dəyərləndirir: 

      Gün necə ki, cövl edir cövlanında, 

      Görməmiş siz tək cəvan dövranında. 

      Ərənlər cərgəsində deyilən söz, 

      Yerinə yetmək gərək meydanında. 

Şairin poeziyasında qeyrət, namus, yaxşı ad xalqımızın uzun illərin sınağından çıxmış mənəvi 

dəyərləri kimi təsdiq və təbliğ edilir. Şairin əsərlərindəki həyat eşqi,sözün qüdrətinə verilən qiymət, 

sədaqət, doğruluq, saflıq kimi ali hislər klassik ədəbiyyatdan gələn incilərdir. Mənasız, ali 

məqsədsiz əməllər yox, xalq işinə sədaqət, haqq yolunda vuruşmaq, yeri gəlsə, baş qoymaq əsl 

hünər sayılır. 

      Seyl axar hələ bu dəm yaşum bənüm, 

      Yürəgüm qanıyladır aşum bənüm. 

      Qeyrət üçün bir quşax quşanalum, 

      Anın üçün gedərsə başum bənüm. 

Qazi Bürhanəddin Azərbaycan divan ədəbiyyatının əsasını qoyaraq, klassik poeziyanın ilkin 

gözəl nümunələrini yaratmışdır. Şairin poeziyasında igidlik, bahadırlıq, alp-ərənlik motivləri öz 

əksini geniş şəkildə təzahür etmişdir. Şairə görə ər,ərən sayılan kişinin yeri meydandır, ”erkək kişi” 

nər kimi döyüşə atılmalı, çətinlikdən qorxmamalıdır. Şairin poeziyasında igidlik, cəngavərlik 

motivləri daha qabarıq şəkildə öz əksini tapmışdır. Çünki həyatı döyüş meydanlarında keçən şair, ər 

oğulları, igidləri haqq-ədalət uğrunda döyüşlərə çağırır: 

       Ərənlər öz yolunda ər tək gərək, 

       Meydanda ərkək kişi nər tək gərək. 

       Yaxşı-yaman,qatı-yumşaq olsa xoş, 

       Sərvərəm deyən kişi ərkək gərək 

Öz şeirlərində döyüş meydanında savaşıb-vuruşan, düşmənləri ilə qoç kimi döyüşən igidləri, 

ərənləri alqışlayır, onların şərəfinə poetik misralar yazır. Qazi Bürhanəddinin ən çox sevdiyi 
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qəhrəmanları məhz döyüş meydanlarında düşmənləri ilə aslan kimi vuruşan ər igidlərdir. İgiddə 

səmimiyyət və düzgünlüyü ən ali keyfiyyət hesab edir: 

Ərənlər düşmənləri avlaşurlar, 

Qəmzələr bir-birini qovlaşurlar. 

Bən quluyam dünyada ol nərlərün 

Ki, bu dəm meydanumda kükrəşürlər. 

Ərənlərün hər işi əranədir, 

Qaplanlar tutduğu il şiranədür. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” boylarından güc alan Qazi Bürhanəddin qəhrəmanlıq, bahadırlıq, 

vətənpərvərlik, igidlik əhvali-ruhiyyəsini geniş şəkildə təbliğ etmişdir. Şairin tuyuqunda döyüş 

səhnələri bədii boyalarla əksini tapmışdır. 

        Qoşunlar bir-birinə qaxşaşmaşda, 

        İki aləm çərisi çaxçaçmaşda. 

        Topumuz bolınısar xalqa ümid, 

        Bu cahan xalqı işi oxşaşmaşda. 

Ana dilli ədəbiyyatımızın lirik qolunda dünyəviliyə,real düşüncəyə üstünlük verən Qazi 

Bürhanəddin yaradıcılığı həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Onun ana dilinin yüksək bədii 

səviyyəyə çatdığını göstərən “Divan”ının əruz vəzninin türk şeirində işlənərək doğmalaşmasında 

mühüm rolu vardır. Həmçinin bütöv şəkildə dövrümüzə gəlib çatan “Divan”ı dünyəviliyə, eyni 

zamanda ana dilimizin yüksək səviyyəyə çatdığına bariz nümunədir. Qazi Bürhanəddin türk şeir 

janrı olan tuyuğu poeziyamıza gətirən ilk sənətkardır. 

Qazi Bürhanəddin yaradıcılığında qəhrəmanlığı, mənəvi dəyərləri əks etdirən tuyuqlar mühüm 

yer tutur. Şairin dünyagörüşü, həyat hadisələrinə münasibəti,mənəvi düşüncələri geniş şəkildə öz 

əksini tapmışdır. Onun lirik qəhrəmanları ölümdən qorxmayan, mərd, alp-ərən, haqqın tərəfdarı, 

ölməzlik simvolu olan igidlərdir. Düşmən qarşısında əyilməyən, dik duran qəhrəmanlarını şair belə 

xarakterizə edir: 

           Özünü əş-şeyx bilən sərdar bolur, 

           Ənəlhəqq dəvi qılan bərdar bolur, 

           Ər oldur,həq yoluna baş oynaya, 

           Döşəkdə ölən yigit murdar bolur. 

           Ər yigit qayda ürək ürkülərdən  

           Yaxşı at bəlinləməz ilkülərdən . 

            Düşmənlər bizdə bolsa ditrəşsünlət 

            Qağan aslan qaynınmaz dilkülərən. 

Şair tuyuğlarda atalar sözünü xatırladan ifadələr geniş yer vermişdir: "Hər zaman bir yigidin 

dövranıdur", "Əldə beş barmağı kim görmüşdür", "Mərd olan yerdə labüd namərdi var", "Yola 

çıxanın işin Allah bilür", "Məhəkə tutmayınca kim nə bilə, Safimüdür, yaxud qatıxlumı zər", "Ömür 

ilə əcəl həmkasədür", "Aləmdə min qarğaya bir sapan bəs", "Təngri saxlasun anı yaman gözdən" və 

s. Ədibin "Yemək-içmək, yaxşılıx günün görən ər günündə gər dönə namərd ola" aforistik misraları 

"Dost dar günündə sınanar" atalar sözünü xatırladır. Şairin folklora yaxınlığı və fars-ərəb mənşəli 

sözlərin nisbətən az işlədilməsi, eyni zamanda gözəl bənzətmə və istiarələrlə seçilir. 

Əcaba, dərdümün dəvası qanı? 

Əcaba, rəncümün şəfası qanı! 

Ayağı tozuna yüz ururam 

Ki, göz ağrısı tutiyası qanı! 

Zülfi hil binübən irişdi cana 

Ənbərin xattinün yayası qanı! 

Kimiya ilə qıldı zər yüzümi 

Yarı bulmağa simiyası qanı! 

Sidqümi bildi hüsni eşqində, 

Bəs bizə vəslinün səfası qanı? 
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Qazi Bürhanəddinin yardıcılığı ideya-bədii cəhətdən zəngin, mütərəqqi ideyalarla oxucu qəlbinə 

yol tapan geniş kamil sənət əsərləridir. Bu zənginlik daim poeziyamızda söz sərraflarının istinad 

etdikləri mənbə olmuşdur. Baxmayaraq ki,şairin divanının bircə əlyazması olmuşdur.Bu nüxsə 

müəllifin sağlığında xəttat Xəlil ibn Əhməd tərəfindən yazılmışdır. 

Qazi Bünhanəddin divanı Londonda Britaniya Muzeyində (4126) saxlanılır. Divanın yeganə 

əlyazmasını XlX yüzilliyin sonlarında İstambulda yaşamış ingilis səfarətxana Tomos (ingilis 

səfirliyinin işçisi) əldə edib 1890-cı ildə Britaniya Muzeyinə aparmışdır. (1. səh.17) 

Orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığında saray tarixçisi 

Astrabadinin bu hökmdarın həyat və fəaliyyətinə həsr etdiyi "Bəzm və rəzm" ("Məclis və döyüş") 

adlı salnaməni oxuduqca bu böyük insanın öz humanist ideallarını keşməkeşli bir dövrdə 

gerçəkləşdirmək uğrunda apardığı gərgin və qanlı mübarizəni poetik yaradıcılıqla necə yola 

verdiyinə, indinin özündə belə bədii dəyərini və təravətini itirməyən gözəl bir "Divan" bağlamağa 

imkan tapdığına heyrətlənməyə bilmirsən. Qazi Bürhanəddinin "Divan"ında Azərbaycan bədii dili 

yüksək səviyyəyə çatır, bir çox yeni, təravətli poetik obrazlar və ifadələr sabitləşir, gələcək sənətkar 

nəsillərinin istifadəsinə verilir.  

Qazi Bürhanəddin poeziyası dünyəvi ədəbiyyatımızın kamil nümunəsidir. Macəra dolu həyat 

yaşamış şair, incə zövqü ilə yanaşı, həm də sözü kəsərli, adil bir dövlət xadimi olmuşdur. Onun 

şeirlərində bu keyfiyyətlər nəzərə çarpır. Bu baxımdan şeirləri klassik şeirdən fərqlənir. Sevgi və 

gözəllik nəğməkarı olan şair öz yaradıcılığında orta əsr insanının sevgisini, məhəbbətini zövq ilə 

qələmə almışdır. Sevginin könülaçan surətini yaradan şair insan simasının mahir bir rəssam kimi 

bütün xırdalığı ilə göstərməyi bacarmışdır. Seçdiyi qəhrəmanının üzünü, saçını, qaşını, dodaqlarını, 

boyunu, belini bədii boyalarla vəsf edərək,insan gözəlliyini təbiət gözəlliyindən mənalı və cazibədar 

sayırdı. 

        Yarəb,bu könül dərdinə dərman olısarmı, 

         Dərman tələbinə cana fərman olısarmı? 

         Qaşları hilali ilə eyd oldı cəhanda, 

         Bu xəstə könül ol yola qurban olısarmı? 

         Göz güşəsini düzdümü idrarını yazdum, 

         Bir gecə xəyali bizə mehman olısarmı? 

         Qan dökdi gözüm ta ləbüni gördi gözə-göz, 

         Ləbün ləbümə söylər isə qan olısarmı?     

Qazi Bürhanəddin yaradıcılığında rübailər, milli bədii-poetik ənənələrin təzahürü kimi mənalı 

və cazibədardır. “Onun şeirləri Azərbaycan xalqının bədii mədəniyyətinin inkişaf səviyyəsini, ideya 

və sənətkarlıq xüsusiyyətlərini öyrənmək cəhətindən qiymətlidir. Bürhanəddin yaradıcılığında xalq 

poeziyasının, ictimai dövrünün təsiri aydın nəzərə çarpmaqdadır” (M.Quluzadə). (3.səh.19) 

Qazi Bürhanəddinin əsərləri həm insanpərvərliyi, nikbinliyi, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, həm 

də forma, bədii dil baxımından orta əsrlərin sxolastik şeir normalarına ziddir. Ruh oxşayan, 

cazibədar şeirlərində xalq yaradıcılığına məxsus incəlik, cazibədarlıq, səmimiyyət və təravət vardır. 

Xalqın zövqünü oxşayan, bədii-poetik məziyyətləri ilə şifahi xalq ədəbiyyatı yaxından səsləşir: 

                         Həmişə aşiq könlü büryan bolur, 

                         Hər nəfəs qərib gözü giryan bolur. 

                         Sufilərin diləgi mehrab,namaz, 

                         Ər kişinin arzusu meydan bolur. (2.s.15) 

Şair sənətin mayasını gözəllikdə axtarırdı. Sevgini vəsf etməyən söz-şeir adı bir küləkdir, ona 

şeir demək olmaz: 

          Ol göz ki, görməyə, göz demə ana. 

          Şol yüz ki, tozun silməyə, yüz demə ana. 

          Şol söz ki, içində, sənəma, vəsfün yox, 

          Sən badi-həva tut anı, söz demə ana. 

Eşq və gözəllik aşiqi olan şair öz şeirlərində orta əsr insanlarının saf sevgisini, məlahətini, 

duyğusunu zövq ilə qələmə almışdır. Onun üçün gözəl insan məhəbbətə layiq olmaqla bərabər, 
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ehtirama da layiqdir, çünki insandır. Sadəcə gözəl qadın deyil, eyni zamanda insan konsepsiyası 

mühüm yer tutur. Qazi Bürhanəddinə görə, ən kamil insan gözəli duyan, onun simasında həqiqəti, 

həqqi-allahı görən və özünü dərk edən insandır. Şair aşiqin sevgilisinə olan məhəbbəti gözəl insana 

məhəbbəti ilə şərtləndirir. Gözələ münasibətində heyranlıq, gözəli dərk etmək, layiqincə 

qiymətləndirmək meyarını əsas götürür. Gözəllik və sevgini yüksək tutan şair, öz qəhrəmanını 

məftunluqla tərənnüm edir,onun mənəvi gözəlliyi ilə cismani gözəlliyini bir-bindən ayırmır. 

Ümumiyyətə, şairin özünəməxsus eşq fəlsəfəsi vardır. Məhəbbət həm ilahi nemət, həm də bəşəri 

duyğu kumi Bürhanəddin poeziyasını öz ruhuna tabe edir, şeirlərinin mayasını və enerjisini 

məhəbbətdən alır: 

           

          Bən ləblərüni canuma əm-səm görürəm, 

          Gözün yarasın könülə mərhəm görürəm. 

          Eşqün odını ki,yaxa iki cəhanı, 

          Bən kəndi canuma yalunuz kəm görürəm. 

 

           Eşq əhli yar yolına məstanə gərəkdür. 

           Sevdüginün eşgini yastana gərəkdür. 

           Cananə içün oynaya ol canını şöylə, 

           Ki tənə ura Rüstəm-dəstana gərəkdür.(3.səh.673) 

 

Qazi Bürhanəddin dilimizi seir,sənət dili kimi yeni bir zirvəyə yüksəldərək Azərbaycan divan 

ədəbiyyatının əsasını qoymuşdur. Həsənoğludan sonra mədəniyyət tariximizdə yeni günəş 

parlamışdı. Orta yüzilliklərin qaynaqlarında Qazi Bürhanəddin bir şair və hökmdar kimi yüksək 

qiymətləndirilir. Dövlət idarəçiliyi onun elm və sənətlə məşğul olmasına heç bir maneçilik törətmir. 

17 il öz ölkəsini əmin-amanlıqla idarə edən hökmdar kimi siyasi vəziyyət tələb edəndə,açıq 

mübarizəyə girir, müharibələr aparır. Xarici siyasət sahəsində də uzaqgörənlik və müdriklik 

göstərir. Qorxmaz, uzaqgörən, siyasətçi bir hakim və elmi sənəti sevən bir şair kimi şöhrət tapan 

Qazi Bürhanəddin irsi Azətbaycan ədəbiyyatında və tarixində özünəməxsusluğu ilə daim diqqət 

mərkəzindədir. Dövrünün ağır sınaqlarından keçən,bir əlində qələm,digər əlində qılınc tutan şair 

haqq-ədalət tərəfdarı olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində anadilli poeziyamızın yaradıcısı 

kimi diqqətəlayiq bir yer tutur.Şairin bütün irsi Azərbaycan ədəbiyyatı üçün qiymətlidir. 

Azərbaycan dili qədim kökə malik dildir, onun bünövrəsi möhkəmdir, məhz bu dildə uzun 

zaman yaşayan, öz lüğəvi mənasını itirməyən, xalq ruhundan xəbər verən bu qədər canlı söz 

mövcud ola bilər. Bu baxımdan, ana dilində yazan şair kimi Qazi Bürhanəddin istedadlı şair olaraq, 

şeirləri sevilmiş, ürəklərə yol tapmış, tarixin ağır yollarından keçərək günümüzə qədər gəlib 

çatmışdır.  
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RƏSUL RZA YARADICILIĞI AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA 

SƏRBƏST ŞEİR ƏNƏNƏSİNİN BAŞLANĞICI KİMİ 

 

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, sərbəst şeir, ənənə, novatorluq, səpkili şeir, Rəsul Rza, poema, 
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Rasul Rza's creativity as the beginning of the tradition of free poetry in Azerbaijani literature 

Summary 

There was a certain tradition of free poetry in Azerbaijan until the 20th century. In the Middle 

Ages, along with the chain of eruz poetry, the increase of syllable rhythms is also a concrete 

practical indicator of the poem's internal struggle for liberation. The beginning of the stage of free 

poetry in the twentieth century was the logical result of centuries-old processes of liberation in 

Azerbaijani poetry. People's poet Rasul Rza's contribution to the transformation of free poetry into a 

special stage of development in Azerbaijani literature is unparalleled. 

The literary process, marked by the transition to figurative poetic thinking since the late 1950s, 

is enrichhed with a number of new forms and elements of expression that define the innovative 

direction of poetry. 

Since the early 1960s, our poetry has been characterized by a method of figurative-associative 

expression, the first examples of intellectual beginnings, which should be considered as a new form 

of return to tradition. Different forms of associative artistic thinking, which we find in folk poetry, 

especially in bayats and in our classical poetry, begin to acquire a new essence in the second half of 

the twentieth century with their rebirth in poetry. 

In the process of this development, the main factors determining R.Rza's creativity are the 

departure from rhetorical pathos, pathetic expression, the transition to concrete, figurative, and then 

associative thinking, and innovative qualities. 

Key words: Azerbaijani literature, free poetry, tradition, innovation, style poetry, Rasul Rza, poem, 

weight, inner rhyme 

 

Azərbaycanda XX əsrə qədər də sərbəst şeirin müəyyən ənənəsi mövcud olmuşdur. Məşhur 

"Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında nəinki sərbəst, hətta vəznli sərbəst şeir nümunələri də vardır. 

Sonrakı bütün dövrlər ərzində şeir həmişə zaman-zaman mövcud qəlibləri yumşaltmaq, 

möhkəmlənmiş normaları dəyişmək, azad və sərbəst olmaq proseslərini yaşamışdır. Orta əsrlərdə 

zəncirvari əruz şeiri mühitində yanaşı olaraq heca vəzninin ritmlərinin artması da şeirin 

sərbəstləşmə uğrunda daxili mübarizəsinin konkret əməli göstəricisidir. Fikrimizcə, XX əsrdə 

sərbəst şeir mərhələsinin başlanması Azərbaycan poeziyasında əsrlər uzunu gedən şeirdaxili 

sərbəstləşmə proseslərinin məntiqi nəticəsi idi. Sərbəst şeirin Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi bir 

inkişaf mərhələsi səviyyəsinə çevrilməsində isə Xalq şairi Rəsul Rzanın xidmətləri şairin müasiri 

olan və sərbəst şeirlər yazan şairlərin hamısından çoxdur. Rəsul Rza (1910-1981) yeni dövrdə 

Azərbaycan sərbəst şeir məktəbini yaratmış qüdrətli sənətkardır. Son yüzillikdə sərbəst şeir yazanlar 

çox olsa da, onlardan heç biri Rəsul Rza səviyyəsinə çata bilməmişlər. Görkəmli Xalq şairi Rəsul 

Rza Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst şeirin zirvəsində dayanır. Rəsul Rza Azərbaycan sərbəst şeir 

məktəbinin banisidir. 

Rəsul Rza əsrlərdən qırıq-qırıq sızıb gələn ənənələri böyük sürətlə inkişaf etdirərək, sərbəst şeiri 

XX əsr Azərbaycan poeziyasında qanuniləşdirmək missiyasını böyük şərəflə həyata 

mailto:nazilequliyeva539@gmail.com
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keçirmişdir. Məhz Rəsul Rzanın böyük yaradıcı dühasının simasında sərbəst şeir Azərbaycan 

ədəbiyyatının həmişəlik ədəbi sərvətinə çevrilmişdir.  

Xalq şairi Rəsul Rza Azərbaycan sərbəst şeirinin atasıdır. Onun sərbəst şeirləri Azərbaycan 

ədəbiyyatına geniş fikir və düşüncə sərbəstliyi gətirmiş, lirikanın poetik formanın bəzi formal 

tələblərindən xilas olmasına imkan yaratmışdır. 

1950-ci illərin ortalarında başlayaraq Azərbaycan poeziyası bir tərəfdən ümumi və formalaşmış 

müasir ənənələrinin, fərdi sənət vərdişlərinin əsasında müəyyən keyfiyyət dəyişiklikləri ilə 

inkişafını davam etdirir, o biri tərəfdən müstəqil yaradıcılıq axtarışları yollarında müəyyən 

novatorluq əlamətləri ilə zənginləşirdi. Bu yeni mərhələnin ilk pillələrində ədəbi həyatda hadisəyə 

cevrilən R.Rza “Qızıl gül olmayaydı” kimi dərin siyasi−ictimai səciyyə daşıyan üsyankar ruhlu 

poetik faciəsini yaratmaqla poeziyada və ümumiyyətlə ədəbi-ictimai fikirdə dönüş məqamının 

əsasını qoydu. A.Tvardovskinin “Üfüqlərdən üfiqlərə” və V.Luqovskoyun “Əsrin ortaları” poema-

epopeyaları ilə ideya-bədii səciyyə baxımından yanaşı dayanan bu əsər tezliklə özünün təsir 

dairəsini genişləndirdi. − poeziyamızda repressiya illərinin faciələrini və ümumiyyətlə sovet 

dövründə baş verən ayrı-ayrı ədalətsizlikləri və haqsızliqları müxtəlif vasitələrlə əks etdirən dolayı 

və sətiraltı misralar çoxalmağa başladı. 

“Qızıl gül olmayaydı” əsərində alovlu və talesiz şair Mikayıl Müşfiqin həyatının bəzi məqamları 

fonunda bütov bir tarixi dövrün, siyasi-ictimai və həm də ədəbi mühitin səciyyəvi mənzərələri əks 

etdirən R. Rza poeziyasının tədqiqatçılarından A.Abdullazadənin qeyd etdiyi kimi, “bu mənada 

Müşfiqin obrazında ümumuləşdirilən “Qızıl gül olmayaydı” poemasının əsas qəhramanı 30-cu illər, 

daha doğrusu, bu illərin faciəli hadisələridir. Ədəbiyyatda həmişə öncüllədən olan novator şair 

R.Rza bu poemasında da həmin illərin əsl iç üzünü açan ilk ədib oldu”. (1.96)  

Ancaq bu hələ “Qızıl gül olmayaydı” əsərində qoyulan ədəbi problemlərin bir tərəfi − mövzu və 

ideya-məzmunu ilə bağlı olan cəhətidir. Problemin başqa tərəfləri isə poemanın bədii 

keyfiyyətlərində təzahür edən və ümumi ədəbi inkişafı, poetik səciyyə və səviyyənin mahiyyətindən 

irəli gələn sənətkarlıq məsələləri ilə bağlıdır. Lirik-epik janr istiqamətində qələmə alınan bu poema 

hər şeydən əvvəl janr və forma əlvanlığının özünəməxsusluğu, vəzn və quruluş xüsusiyyətləri, 

struktur sistemi və nəhayət, obrazlı poetik ifadə tərzinin orjinallığı ilə diqqəti cəlb edir. 

Bu poema ilə ümumilikdə müasir Azərbaycan poeziyası obrazlı ifadə tərzinin bir sıra yeni 

keyfiyyət dəyişiklikləri mərhələsinə qədəm qoyur. Əsası hələ “Lenin” poemasında qoyulan obrazlı 

poetik ifadələr – bənzətmə, təşbeh və metaforalar “Qızıl gül olmayaydı” poemasında daha səciyyəvi 

və əlvan çalarlarla zənginləşməklə, xüsusi bir sistem təşkil edir, şairin novatorluq axtarışları 

yollarında əsaslı nəticələr əldə etdiyindən xəbər verir. 

                Elə bil göz yaşları 

                Sözün yolunu kəsdi, 

                Töküldü damla-damla  (2. 236)  

və ya  

               Yollarına əbədi 

               Hicran kölgəsi düşmüş 

               O kədərli, qorxulu, 

               Ümidli uzaqlarda. (2. 238) 

Yeni və orjinal mahiyyətli belə metaforik obrazlar düzümü, tez-tez dəyişməklə bir-birini davam 

etdirib tamamlayan forma ardıcıllığı konkret bir mərhələnin – siyası-ictimai islahatlar dövrünün 

verdiyi nisbi ideoloji sərbəstlik əlamətlərinə şairin öz istedadının dərəcəsinə uyğun olaraq əlavə 

etdiyi bədii-sənətkarlıq xüsusiyyətləridir. Bu poemanın və ümumiyyətlə R.Rza yaradıcılığının 

timsalında poeziyamız həmin dövrdə – 1950-ci illərin sonlarına yaxın obrazlı poetik təfəkkürün, 

novator axtarışlarının formalaşma mərhələsini yaşamağa başlayır. 

“Qızıl gül olmayaydı” poemasındakı bütün epik-dramatik təsvirlər lirik məqamlar əsasən əsərin 

baş qəhrəmanı olan Müşfiqin ətrafında cəmlənir. R.Rza yaradıcılığının ardıcıl tədqiqatçısı İ.Əbilov 

əsərin bu xüsusiyyətini belə səciyyələndirir; “M.Müşfiq surəti istisna olunarsa, poemada bütöv və 

mükəmməl cizgilərlə oxucuya təqdim olunan bitkin bədii surət yoxdur. Lakin əsərdəki canlı insan 
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ehtirasları, zamanın pafosu, adamların ürək döyüntüləri, psixoloji momentlər elə məharətlə 

verilmişdir ki, insanın taleyi bu əsərin aparıcı qüvvəsi olmuş, nəticədə əsər müəllifin həyata, 

insanlara poetik münasibətini əks etdirən monumental bədii nümunə kimi ədəbiyyatımızda uzun 

müddət yaşamaq hüququ qazanmışdır. (3. 199)
 

Bu əsaslı müşahidəyə təkcə onu əlavə etməyi lazım bilirik ki, əsərin qəhrəmanı “insanın taleyi” 

olmaqdan daha əvvəl və daha çox dövrün ictimai-syasi və ədəbi mühitidir ki, poemada cərəyan 

edən bütün hadisə və vəziyyətlər bu mühitin “xarakterinin” nəticəsı olaraq meydana çıxır. Bu 

poema ilə R.Rza həm də vətəndaş cəsarəti ilə poetik cəsarətin qovuşması və sintezinə nail olmaqla, 

istər ədəbi mühit, istərsə də geniş oxucu kütləsi tərəfindən o qədər də asanlıqla qəbul edilməyən 

şerinin novator keyfiyyətlərini bir sıra yeni və orjinal cəhətlərlə zənginləşdirmə yoluna qədəm 

qoyur. Bu vaxta qədər ayri-ayri epizodik məqamlarda üzə çıxan və “Lenin” poemasında nisbətən 

artıb fəallaşan yeni forma, vəzn və ifadə elementləri, obrazlı poetik təfəkkür “Qızıl gül olmayaydı” 

əsərində xüsusi sistem təşkil etməyə başlayır. Şair poemanın məzmunu ilə əlaqədar müxtəlif sujet 

və təsvirlərdə konkret əhval və vəziyyətə uyğun olaraq şerinin forma və vəzn mənzərəsini 

dəyişdirir. Müəllif təhkiyyəsi gah dramatik gərginliklə, gah da incə lirikliklə ifadə olunur ki, bu da 

əsərin sujetinin ümumi inkişaf istiqamətinin epik ardıcıllığına nəinki xələl gətirmir, əksinə onun 

daha maraqlı və cazibədar olmasını təmin etmiş olur. Bu cəhət həm də R.Rza şeirini 1960-cı illərin 

daha rəngarəng və çoxtərəfli novator axtarışlarına hazırlayıb yetkinləşdirir. 

1950-ci illərin ikinci yarısında cəmiyyətdə baş verən siyasi-ictimai islahatlar, keçmiş SSRİ-nin 

totalitar rejiminin zaman-zaman möhkəmləndirib keçilməz qalalara çevirdiyi sərhədlərinin 

üzərindəki qara pərdələri qaldıraraq dünyaya pəncərə açmaq üçün müəyyən imkanlar yaratdı – 

mədəniyyət xadimləri, o cümlədən şair və yazıçılar az da olsa xarici mühitlə ünsiyyətə girməyə, 

onunla əlaqə saxlamağa nail ola bildilər. Əslində bu prosesin hələ 1950-ci illərin əvvəllərində son 

dərəcə məhdud şəkildə də olsa ilk cığırları açılmağa başlamışdı. Bir qrup mədəniyyət xadimləri ilə 

bərabər Avropa ölkəkərinə səfər edən S.Vurğun həmin o ilk cığırları açanlar sırasında yeganə 

Azərbaycan şairi olmuşdur. Bu səfər təkcə onun dünyagörüşündə deyil, yaradıcılığının səciyyə və 

mənzərəsinə də müəyyən təsir etmişdir. Məşhur “Avropa xatirələri” Azərbaycan poeziyasında ilk 

səfər təəssuratları silsiləsi belə yaranmışdır. 1950-ci illərin ortalarında həmin estafeti davam 

etdirənlərdən biri də R. Rza oldu ki, bu da onun yaradıcılığına təsirsiz qalmadı. 

Əslində R. Rza beynəlxalq mövzuya həmin səfərlərdən əvvəl müraciət etmişdi. Onun hələ 

müharibədən əvvəl və sonra yazdığı “Həbəşistan”, “İki dünya”, “Madrid”, “Qızaran bayraqlar”, 

“Azadlıq heykəli”, “Haqqın səsi” və s. şerləri, xüsusən “Almaniya” poeması bəzən fikirdən daha 

çox sözün yaratdığı patetik ruhu, birbaşa ifadə tərzi ilə əlamətdar olsa da, şairin yaradıcılığında bu 

mövzuya xüsusi hazırlıq mərhələsini təşkil etmişdir. 1950-ci illərin ikinci yarısında xarici səfərlərə 

Şərq ölkələrindən başlayan R.Rzanın ilk baxışda təkcə səfər təəssüratları səciyyəsi daşıyan bir sıra 

şerləri həm də onun novator axtarışları yollarında obrazlı təfəkkür tərzinə qarşisıalınmaz meylinin 

konkret ədəbi məhsullarından ibarət idi. Belə obrazli ifadələr, forma əlvanlığı ilə seçilən 

“Şəttülərəb”, “Əlcəzair meydanında”, “Açın qapıları – insan gəlir”, “Hələ bu harasıdır” kimi şerləri 

bu dövrdə sanki ikinci nəfəsi açılan R.Rzanın yaradıcılığında “Qızıl gül olmayaydı” poeması ilə 

başlanan tamamilə yeni bir mərhələnin davamı sayıla bilər. 1957-ci ildə xarici səfərlərini Avropa 

ölkələrində – Fransa, İsveçrə, Türkiyə, Hollandiya, İtaliya, Yunanstan, Bolqaristan və Ruminiyada 

davam etdirən şair 

Xurmaları daşıdılar gəmi-gəmi, 

Ərəbə bir qamış doxma qaldı, 

birdə dərdi-qəmi - 

kimi Şərq ölkəsindən aldığı ilkin təəssuratları daha əhatəli və monumental siyasi-ictimai 

movzularla genişləndirir. Bu silsilədən olan “Luvr”, “Zəfər ilahəsi”, “Miloslu qız” kimi Fransa 

həyatına həsr edilmiş şerlərdəki daxili genişlik və məna calarları xüsusilə fərqlənir. Hiss olunur ki, 

sosializm sisteminin, onun müstəmləkəsi siyasətinin ağrı-acılarını illərdən bəri içində çəkən şairin 

bu dərdləri heç olmasa xarici mühitə köçürməklə ifadə etmək üçün əlinə fürsət düşmüşdür. R.Rza 

hələ Afrika və ərəb ölkələrinə səfərlərindən sonra yazdığı şeirlərində bu fürsəti əldən qaçırmamış, 



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 6                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 6         e-ISSN: 2708-986X 

 

71 

bir-birinin ardınca milli dərərlərimizin məhvinin qarşısını almaq üçün müntəzəm şəkildə qələmini 

işlətməyə başlamışdır: 

 

Mən də sənin dinindəyəm– 

Qalib gələnə qədər mübarizə. 

Azadlıq uğrunda lazım gələrsə,  

Təəssüfsüz ölmək, 

Vətən deyilən ana torpağı 

Qəlbimin duyğusu, 

Gözümün ərşə çəkilən yuxusu, (2. 119) 

“Hələ bu harasıdır” şerindəki bütün belə dolğun və kəskin mahiyyətli poetik parçalar 

yaşadığımız günlərdə də səciyyəvi və aktual səslənir.  

                Hələ bu harasıdır, 

                Məzlumların qəzəbi 

                Çox tufanlar qoparasıdır. (3. 119) 

Şairin bu mövzuda qələmə aldığı, xüsusən Fransa təəssuratından yaranan bir sıra şeirlərində 

onun 1960-cı illərin ortalarına doğru yaradacağı assosiativ səciyyəli əsərlərin ilk əlamətləri də 

duyulur. “Rənglər” silsiləsində özünün yüksək səviyyəsinə çatan assosiativliyin – obrazlı poetik 

ifadə tərzinin ən kamil formasının ilkin cücərtiləri R.Rzanın məhz bu silsilələrində hiss edilməyə 

başlayır; 

Bu qanadlı ilahə 

“Qanadlı zəfər” adlanır. 

İmkanım olsaydı, pozub 

misyölərin ovqatına 

Silərdim qan–ad–lı 

Sözündən orta hecanı 

Təhrif etsəm də 

Adsız müəllifin niyyətini. 

Sözün qalan hissəsi 

Düzgün ifadə edərdi 

“Zəfərin” mahiyyətini (3. 120) 

Obrazlı poetik təfəkkürün ardıcıl sistem halına düşdüyü bu yaradıcılıq mərhələsinin sonlarına 

yaxın R. Rzanın qələmə aldığı “Mən torpağam”, “İnsan şəkli”, “Soruş” kimi şeirləri və “Bir gün də 

insan ömrüdür” poeması ümumilikdə poeziyamızın inkişaf problemlərinin konkret zaman vahidində 

xüsusi səciyyəsi baxımından maraq döğurur. Belə şerlərin hər bir misrası obrazlı şəkildə ifadə 

edildiyindən onlar müstəqil bir əsər daxilində öz misra müstəqilliyini qorumaqla, öz çəkisi və 

tutumu ilə də bir-birindən seçilirlər. Sözcüluk, təsvirçilik, ritorik pafos belə əsərlərdə özünə yer tapa 

bilmir. Həm də şeirin həmin səciyyəsinin klassik ənənələri mövcud olmaqla qəzəl-qəsidə-divan 

ədəbiyyatı ilə səsləşir. Füzuli şeiri bu baxımdan daha çox fərqlənir. Beləki, onun hər bir qəzəlinin 

özünəməxsus məna dəyəri olmaqla, ondakı hər bir beyt də özlüyündə müstəqil bir fikri ifadə edir. 

R.Rzanın adları çəkilən şerlərində də belədir. Vahid bir fikir ifadə edən “Soruş” şeirindəki müxtəlif 

misralara müraciət edək: 

Od nə çəkdi, 

     küldən soruş! 

Baş nə çəkdi, 

     dildən soruş! 

Zülmətlərin möhnətini 

        kor söyləsin! 

Bəm xalların fəryadını 

          zildən soruş! 

Ömrün çətin yollarında 
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         daşa ləpir salsa ayaq, 

Gün nə çəkdi, 

        İldən soruş!   (5. 60) 

Bütün şeir başdan-başa belə müstəqil məna dəyərinə malik olan obrazlı poetik misralardan 

ibrətdir. M. Arif aşağıdakı mülahizələri irəli sürəndə şairin məhz bu dövrdə yaranan şerlərini 

nəzərdə tuturdu: “Şeir vardır ki, onu distilə edilmiş su kimi içirsən, onu hamar bir yol kimi keçirsən, 

misraları, səhifələri rahatca udursan; nə fikrə bir qida, nə hissə bir lay düşür. Səni heç cür şey 

narahat etmir, heç kəs bir yerə çağırmır, ritorik cümlələr bir-birini əvəz edir. Şeir də var ki, hər bir 

misrası səni tutub saxlayır, şüuru, hissi müdaxiləyə dəvət edir, fikrə qida verir, düşünməyə məcbur 

edir... R.Rza ritorikanı öz şeirndən qovmuşdur. Onun yerini şeirdə konkret obrazlar, canlı fikir və 

məna tutmuşdur”. (4. 572) 

“Konkret obrazlar, canlı fikir və məna tutmu”, şairin eyni dövrdə qələmə aldığı “Mən 

torpağam” şeirində də misra, beyt və ya bəndlərin belə müstəqilliyi mövcuddur: 

                  Mən küləyəm, əsməsəm 

                  Kim bilər mən aram. 

                  Mən büldam, səhraları susuz görüb  

                  ağlaram 

                  Mən ürəyəm, döyünməsəm, 

                               ölərəm. 

                  Mən işığam-qaranlığın qənimi. 

                  Maraq dolu gözəm mən, 

                  baxmaya bilmərəm. (3. 86) 

 

“İnsan şəkli” şeirində və “Bir gün də insan ömrüdür” poemasında da özlüyündə belə 

muxtariyyət səciyyəsini qoruyan misra, beyt və bəndlər az deyil. Ümumiyyətlə, R.Rza axtarış 

yollarında müəyyən bir poetik nəticə və ya qənaətə gəldikdən sonra ayaq saxlayan, işini bitmiş 

hesab edən müəlliflərdən fərqli olaraq daima yol üstə, səfər ərəfəsində olan ardıcıl şair təbitinə 

malik sənətkarlardandır – o daim axtarir, düşünür və söz, məna üzərində fasiləsiz işləyir. Tənqidçi 

Qulu Xəlilov məhz belə şeirlərin meydana gəldiyi illərdə yazırdı: “Rəsul Rza ğörünmüş bir işin son 

bəzək-düzəyi ilə məşğul olan”, başqalarının dediklərini yenidən təkrar edən şairlərdən deyildir. O, 

sözün həqiqi mənasında novatordur. R.Rza şeirimizdə yeni fikir və forma uğrunda ardıcıl mübariz 

olan şairlərdəndir”. (6. 185) 

Rza. Rzanın yuxarıda haqqında söhbət gedən “İnsan şəkli”, “Mən torpağam”, “Şoruş” kimi 

onlarca şeirləri ilə yanaşı onların ardınca yazılıb onların yekunu kimi səslənən “Bir gün də insan 

ömrüdür” poeması poeziyanın bu səciyyəsini daha aydın şəkildə ifadə edir.  

Bu poema insanda hər şeydən əvvəl insanı görüb onu layiq olduğu ucalığa çatdırmaq, poeziyada 

özünə qədər kütləvi hal olan əməyin, zəhmətin insanı deyil, insanın əməyi mənalandırmaq qüdrətini 

estetik cazibə səviyyəsinə yüksəltmək əzminin tərənnümünə xidmət edir: 

Eşitmişəm idarədə qalırsan 

Üç gecedir. 

Yaramaz belə. 

Muğayət ol özündən. 

Adamlar necedir? 

Xəstələnən yoxdur ki,? 

Plan dövlət qanunudur– 

bilirsən özün 

Ancaq, adamsız nə plan, nə dolum! 

Adamlarda olsun gözün. (1. 169) 

1960-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq poeziyamızda obrazlı-assosiativ ifadə üsulunun, 

intellektual başlanğıcın ilk nümunələrinə təsadüf edilir ki, bu da ənənəyə qayıdışın yeni forması 

kimi qəbul edilməlidir. Xalq şeirində, xüsusən bayatılarda və klassik poeziyamızda ayrı-ayrı 
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nümunələrinə rast gəldiyimiz assosiativ bədii təfəkkürün müxtəlif formaları XX əsrin ikinci 

yarısında özünün poeziyada təkrar döğuluşu ilə yeni mahiyyət kəsb etməyə başlayır. 

Sərbəst adlanmasına baxmayaraq, Rəsul Rzanın poeziyasında şeir texnologiyası üçün zəruri 

olan şərtlərə yaradıcı şəkildə əməl olunmuşdur. Bu mənada Rəsul Rzanın sərbəst şeirləri 

özünəməxsus yüksək sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə malik olan qiymətli poetik nümunələrdir. 

Sənətkarın sərbəst şeirləri ilə Azərbaycan sərbəst şeiri özünün inkişafının ən yüksək səviyyəsinə 

çatmışdır. Azərbaycan xalqının tarixi taleyi və XX əsr boyu çətin həyatın real fəlsəfəsi Rəsul 

Rzanın poeziyasının nəbzində döyünür. 
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CƏLALƏDDİN RUMİ YARADICILIĞINDA TƏRBİYƏ PROSESİNİN 

VASİTƏ VƏ ÜSULLARINA BİR NƏZƏR 

 

Açar sözlər: Mövlana Cəlaləddin Rumi, Mövlana Cəlaləddin Rumi yaradıcılığında tətbiq olunan 

tərbiyə üsulları, vasitə və üsullar, söz və sözün qüdrəti, ədəb qaydaları  

 

A look at the means and methods of the educational process in the works of Jalaladdin Rumi 

Summay 

For the first time the essence, components, means and methods of upbringing - the main base of 

creativity of Mevlana Jalaladdin Rumi became the object of analysis and research in the article . It 

is noted that Mevlana skillfully used in educational work such methods as moral conversations, 

examples, recommendations, advice, praise, applause, instructions, persuasion and training, 

encouragement and punishment, which are widely used in educational work. He protudes from a 

unified position, considering it is necessary to adhere to unity in terms of eliminating the 

contradictions that appear in this process. It also emphasizes that the exemplary life path of the 

prophets, imams and Sufis had such a great influence on Mevlana's personal life that he became an 

example for his students and the Turkic peoples in general and had a great positive impact on their 

upbringing. It is an indisputable fact that Mevlana not only expressed his thoughts, instructing those 

who were around him (his sons Sultan Veled, Alaaddin, Amir Alim Chelebi and daughters Maliku, 

Kimya and others), but he also served as an example with his behavior and life style. 

Key words: Mevlana Jalaladdin Rumi; educational methods used in the works of Mevlana 

Jalaladdin Rumi; means and methods, Word and the power of the word; rules of etiquette. 

 

Mövlanaşünaslıqda tərbiyəçi (Mövlana) tərbiyə olunanı (şagirdini, tələbəsini və ya oxucusunu) 

sözün qüdrətindən doğan vasitə və üsullarla tərbiyə edir. Sözü “insanın əbədi dostu”, “can 

məməsindəki süd” hesab edən Mövlana sözə böyük dəyər vermiş, onun qədir-qiymətini bilməyin 

əhəmiyyəti haqqında öz dəyərli məsləhətlərini vermişdir. Sözü, onun mahiyyətini, ifadə tərzini 

insanın psixologiyası, həyata baxışı, insanlara münasibəti ilə bağlayır; sözü insan qəlbinin 

tərcümanı hesab edir: 

  Bu ağılın qüdrəti, düşünməkdən yaranmış, 

  Lakin sən heç bilmirsən, fikir hardan canlanmış. 

  Amma söz dalğasını, lətafətlə hiss etsən 

   Onun mənfəətini, çox şəffaf görəcəksən. 

   Çünki elmdə hər vaxt, fikirlər dalğalanır, 

   Onun sözü, səsindən, surət özü yaranır. 

   Sözdən surət doğuldu, tezliklə də yox oldu, 

   Dalğaların özü də, dəniz qəlbinə doldu (1, 104). 

Mövlanaya görə, söz üçün zaman və məkan hüdudu yoxdur. Sözdən istifadə məsələləri 

Mövlananın yaradıcılığının özəyini təşkil edir. Tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən bu məsələlər bəzən 

elmi, bəzən arzu, bəzən isə məsləhət dairəsində etik əhəmiyyət daşıyır. Hər şeydən əvvəl, tərbiyəvi 

məna verməyən mənasız sözləri, sözçülüyü, uzunçuluğu, naqqallığı su üstündə yazılan yazıya 

bənzədir. Mövlana deyir ki, “Hədisdir mövlamızdan, söz qısa məna böyük” (1, 179) olmalıdır. 

  Yadından çıxararsa, öz nitqində bir sözü, 

  Fikrini başa düşməz, həm dinləyən, həm özü. 

  Ey sən, belə zamanı qabaqcadan tez görsən, 

mailto:xafayataliyeva@gmail.com
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  Dinlə, özün-özünü, bəs haçan görəcəksən. 

  Sözlə məna mühiti, can deyildirsə əgər, 

  Xaliqin canı necə, fikrini bəyan edər (1, 134). 

Mövlana sözün böyük həyati əhəmiyyətinə, onun həm müsbət, həm də mənfi istiqamətdə təsir 

gücünə işarə edir; sözün qədrini bilməyi, ondan yerli-yerində istifadə etməyi vacib sayır və “Sən 

sözün qədrini bilməyənlərdən qaç”, “Həmişə müxtəsər söylə sözünü”, “çünki ulaqqulaqlı, qanmaz 

aqil sözünü” (1, 96) – deyir. 

Tərbiyə işində istifadə olunacaq üsullar fərqli mövqedən çoxdur. Mövlana yazır ki, tərbiyəçi 

(valideyn, müəllim və b.) sözü elə üsul, tərz vasitəsilə deməlidir ki, o söz səmərəli və uzunömürlü 

olsun. Düzdür, Mövlana tərbiyənin üsullarını tərz və vasitələr sistemi adlandırmasa da, ancaq belə 

priyomlardan istifadə etmişdir. Təbiyəçini daşa, atəşə bənzədən Mövlana tərbiyə olunan uşağı 

(şagirdi, tələbəni) dəmirə bənzədir. Sözü güclü təsir qüvvəsi hesab edən Mövlana deyir ki, sözü 

bəzən nağılla, bəzən sözlə, bəzən də sadəcə baxışlarınla elə deməlisən ki, qarşındakının 

mənəviyyatına, ruhuna, əqlinə, hissinə təsir etsin. Sözü demək mümkündür, lakin sözü elə anda, 

zamanda deməlisən ki, o söz tərbiyəvi əhəmiyyətini qorusun, ucuz sözə çevrilməsin. 

  Dil özü bir daş kimi, bəzən də atəş kimi, 

  Dildən çıxan sözlərsə, hədəfdəki, daş kimi. 

  Dağı – dəmirə ey dost, sən vurma heç vaxt yersiz, 

  Bəzən nağılla – sözlə, bəzən səssiz-səmirsiz (1, 142). 

Göründüyü kimi, Mövlana yalnız bir şair deyil, həm də bir alim, müəllim, tərbiyəçi kimi müsbət 

keyfiyyətləri təlqin etdiyi kimi, həm də insanları şər işlərdən kənar olmağa, doğruluğa, yaxşılıq 

etməyə çağırır. Sözün Göydən gəldiyini deyən Mövlana sözün yüksəkliyini qorumağı məsləhət 

bilir. Yersiz danışmağı, qiybət qırmağı, nitqdə xoşa gəlməyən sözlər işlətməyi pisləyir: “Ey dedi-

qoduya qapılanlar; dilin, qulağın öyüdünü və sözünü arayanlar! Alçaq duyğunun qulağına pambıq 

tıxayın, gözünüzdən duyğu bağını çıxarın. Sirr qulağının pambığı baş qulağıdır. Bu kar olmazsa, 

içdəki qulaq kardır. Hissiz, qulaqsız və düşüncəsiz olun ki, “Dön” xitabını (Qurani-Kərimin 89-cu 

ayəsinin Əl-fəcr (Dan yeri) surəsinin 28-ci ayəsindəndir: “Dön Rəbbinə, sən Ondan, O da səndən 

razı olaraq!” – X.Ə.)” duyasınız. Çoxbilmişlik dedi-qodusunda olduqca sən, yuxudakı danışıqdan 

necə xəbərin olar? Bizim sözümüz və əməlimiz çöldəki davranışdır. İçdəki davranış səmanın 

üzərindədir (2, 87). Mövlana gözəl, yatımlı, ürəyi, qəlbi oxşayan sözlərdən istifadə etməyi tövsiyə 

edir: “Dodağından ədəbsizcə bir söz çıxmaması üçün yüz qorxu və ədəblə qapının (dodağın 

anlamında – X.Ə.) halqasını vur” (2, 228). 

Mövlana elmi pedaqogikada tələblərdə vahidlik və kollektiv təsirin vahidliyinin gözlənilməsi 

prinsipini əsas götürür, prosesdə özünü büruzə verən ziddiyyətlərin aradan qaldırılması baxımından 

vəhdəti gözləməyi zəruri sayaraq vahid mövqedən çıxış edir. Mövlananın yaradıcılığındakı təsvir 

etdiyi tərbiyə üsullarını aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək mümkündür: 1) əxlaqi görüşlərin 

formalaşdırılması; 2) şüurun və əqidəni formalaşdırılması; 3) düzgün davranış və vərdişlərin 

yaradılması; 4) inandırmaq və alışdırmaq; 5) rəğbətləndirmək və cəzalandırmaq; 6) tərbiyələndirici 

situasiya yaratmaq və s. 

Tərbiyə işində geniş istifadə edilən üsullardan biri əxlaqi söhbətdir. Mövlana yaradıcılığında 

onlarla əxlaqi söhbətləri ilə (“Baqqal kişi və Tutuquşu hekayəsi”, “Arif adam haqqında təmsil 

“Tanrı ölüm anında nəfsləri bağışlar” ayəsinin təfsiri”, “Yəhudi padşahının bir uşaqlı qadını 

gətirməsi, onu oda atması, odun ortasında uşağın dilə gəlib danışması”, “Peyğəmbərin adını 

istehzayla çəkən arsız və sırtıq şəxsin ağzının əyilməsi”, “Əzrayıl əleyhissalamın bir kişiyə 

baxması, onun Süleyman sarayına qaçması, təşəkkülü cəhdə dəyişməni bəyan etməsi və buna səy 

edib, çalışması”, “Adəm əleyhissalamın hekayəti. Qəzanın onun bəsirət güzünü bağlaması, haram 

olunmuşu yaxşı-pisinə baxmadım inkar etməsi”, “Ömərin Rum qeysərinin elçisi ilə dialoqa 

girməsi” və s.) tərbiyə üsulundan bir pedaqoq-maarifçi kimi geniş istifadə etmişdir. Təfsirləri, 

hekayətləri, təmsilləri, macəraları, bəyanları oxuyan zaman görürük ki, Mövlana uzun zaman elmi-

ədəbi, hüquqi-pedaqoji-psixoloji axtarışlar aparmış, deyilmişlərdən, yazılmışlardan faydalanmış, 

istifadə etmiş, lakin onları təkrar etməmiş, fikirdə, sənətdə orijinallıq yaratmışdır. Əxlaqi 
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görüşlərinin mahiyyəti adlarını çəkdiyimiz və çəkə bilmədiyimiz didaktik fəlsəfi-əxlaqi məsnəvidə 

öz aydın əksini tapmışdır. Mövlananın əsərləri tərcümə olsa da, deyə bilərik ki, fikirlərində şərh 

üslubu, ümumiləşdirmə səviyyəsi aydındır, səlisdir. Oxunaqlı bir dillə yazıldığına görə oxucunun 

hiss və duyğularına mənəvi-əxlaqi keyfiyyət formalaşmasından mükəmməl təsir göstərir. 

Mövlana yaradıcılığında rast gəldiyimiz tərbiyə üsullarından biri də nümunədir. “Divani-Kəbir”, 

“Fihi ma fih”, “Məcalisi-Səbə”, “Məktubat”, “Məsnəvi” kimi adlı traktatlarından kifayət qədər 

tərbiyəvi fikirlər (“Təvazökarlıq”, səh.28; “Uşaqlarla davranış”, səh.34; “Cənnət istəyirsənsə, heç 

kimdən bir şey istəmə”, səh.35; “İtlərin məhəbbəti aralarına bir sümük düşənə qədərdir”, səh. 37; 

“Peyğəmbər evinin bənzəri”, səh. 38; “Çəyirdəkli əncir”, səh.39; “Səmimi qəlbdən olan görüşməyi 

çox sevirəm”, səh. 40 və s. (3)) nümunə gətirmək olar. Öz müsbət keyfiyyətləri ilə əsil örnəyə 

çevrilmiş Mövlananın “Dünya malı qəlbdə yox, əldə olmalıdır” adlı əxlaq dolu bir nümunəsinə 

nəzər salaq: Səlcuq sultanı Rüknəddin Həzrəti Mövlanaya beş kisə qızıl göndərir. Əxlaq nümunəsi 

Həzrəti Mövlanaya gözünün yanı ilə belə olsun qızıllara baxmadan tələbələrinə deyir: “–Məni 

həqiqətən sevirsinizsə, bu qızılları çöldəki palçığın içinə atın! Onun istəyini dərhal yerinə yetirirlər. 

O qədər qızılın palçıq içinə atıldığını görən insanlar onları toplamaq üçün qaçırlar. Elə hərisliklə 

axtarırlar ki, üst-başları, üz-gözləri palçığa batır. Həzrəti Mövlana tələbələrinə onların bu 

vəziyyətini göstərərək belə deyir: – O qızıllar bu gördüyünüz dünya əhlinin üst-başını batırdığı 

kimi, axirət əhlinin də qəlbini qaraldar, kirlədər, beləliklə də müxtəlif günahlara sövq edib 

ibadətlərdən uzaqlaşdırar. Bu sözlərimi səhv başa düşmyin. “Dünya üçün çalışmayın” demək 

istəmirəm. “Dünya malının məhəbbətini qəlbinizə salmayın” deyirəm. Heç ölməyəcəkmiş kimi 

dünya üçün, sabah öləcəkmiş kimi də axirət üçün çalışmağın lazım olduğunu hamı bilir. Burada 

diqqət ediləcək məsələ hərislik və tamahdan qaçaraq əldə olana qane olmaqdır. Dünyada axirət 

səadəti üçün çalışmaq, qazanmaq və niyyəti saflaşdırmaq lazımdır. Çünki islam insanlara faydalı 

olmağı əmr edir. Ən böyük səadət, ən böyük sərmayə halal qazanıb, xeyir və yaxşılıq edərək axirətə 

göndərməkdir. Buna baxmayaraq, əsl sərmayə mal, mülk, pul deyil, elm, əməl, ixlas (ixlas – təmiz 

mənasında – X.Ə.) və gözəl əxlaqdır” (3, 26). 

Göründüyü kimi, Mövlana öz nümunəviliyi ilə tələbələrinə də dünya malına qəlbdə məhəbbət 

bəsləməməyi, tamahkarlığa nifrət bəsləməyi məsləhət görür. Dünya malına əsir olanlar heç zaman 

mənəvi yüksəkliyə qalxa bilməyəcəklər deyir. Mövlana tamah əsiri olanları ismətsiz adlandırır. 

Onları Fironlara bənzədir və məsləhət edir ki, nəfsinə qalib ol, cəhənnəm qapısını üznü bağla. 

  Oğul nəfsin sifətin, öyrənərsən böylə sən, 

  Öyrən sən Cəhənnəmi, yeddi qapısıyla sən, 

  Hər bir nəfsdə hiylə, hər bir hiylədə nəfs var, 

  Yüz Fironlar nəslinin, nəfs içində qəlbi var (1, 72) 

Mövlana tələbələrinə nəfsi cəhənnəm kimi, cəhənnəmi isə yeddi başlı əjdaha kimi təqdim edir. 

Nəfsi ucu-bucağı görünməz bir dəryaya bənzədir. Yeddi dəniz suyu içsələr belə yenə də nəfsinə 

qalib gələ bilməyənlərin nəfsi sönməz. Nəfs atəşi bir az da qabarar. Nəfs neçə-neçə daş ürəkli 

kafirləri zəlil etdi – deyir. 

  Bu nəfs bir cəhənnəmdir, cəhənnəm əjdahadır, 

  Heç zaman əskik olmaz, o sanki bir dəryadır. 

  Yeddi dənizi içər, yenə yanğısı sönməz, 

  Heç azalmaz atəşi, susuzluqdan o dönməz. 

  Daş ürəkli kafərlər, onun əlindən zəlil, 

  Qaça bilməmiş ondan, olmuşdur zarü-xəlil (1, 124). 

Nəfsi, həmçinin “alçaq”, “hiyləgər” adlandıran Mövlana deyir ki, əgər nəfsinlə məşvərət etməli 

olsan, nə desə o alçağın tərsini et. Sənə namaz və oruc əmr etsə də orda nəsə bir hiylə var bil. 

İşlərdə nəfsinə məşvərət etmək, nə deyərsə onun əksini etmək yetkinlikdir. Yoxsa onunla başa çıxa 

bilməzsən və mübarizə edə bilməzsən. 

Mövlana peyğəmbərlərin, imamların, sufilərin nümunə dolu həyatlarından o qədər 

bəhrələnmişdir ki, öz şəxsi həyatındakı nümunə üsulları ilə tələbələrinə bir örnək olmuş, 

tərbiyələrinə böyük müsbət təsir göstərmişdir. Mövlananın dostlarına, tanışlarına və tanımadıqlarına 
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özünü davranış nümunəsi kimi göstərdiyi “Vəfalı dost”a da nəzər salaq: “Bir gün Vəzir Pərvanə öz 

sarayında söhbət və səma məclisi tərtib etmişdi. Həzrəti Mövlana sarayın qapısına gəlir, içəri 

girməyib orada gözləyir. Dostları və dərvişləri hamısı içəriyə girdikdən sonra özü də məclisə daxil 

olub bir yerdə oturur. Hüsaməddin Çələbi Mövlanadan sarayın qapısında uzun müddət gözləyərək 

ən axırda girməsinin səbəbini soruşduqda bu cavabı alır: – Əgər biz hər kəsdən əvvəl saraya 

girsəydik, bizdən sonra gələn dostlarımızın bəzilərinin içəri girmələrinə qapıda duranlar mane ola 

bilərdi. Onlar da söhbətimizdən məhrum qalardılar. Əgər biz bu dünyada dostlarımızı bir şahın 

sarayına sala bilməsək, sabah Qiyamətdə onları axirət sarayı olan Cənnətə necə sala bilərik? 

Mövlana bu davranışı ilə dostlarına, yoldaşlarına qarşı vəfa göstərmişdi” (3, 30). 

Göründüyü kimi, Mövlana əhatəsində və ya çevrəsində olanlara sadəcə nəsihət etməklə öz 

düşüncələrini ifadə etməmişdir, həmçinin öz ömür və həyat yolunda davranışları ilə nümunə rolunu 

oynamışdır. 

Mövlana yanaşmasından fərqli olaraq bir çox xalqların tərbiyə üsullarına nəzər salan zaman 

görürük ki, onların tərbiyə üsulları çox ağır və sərt və ya fərqli olmuşdur. Məsələn, yəhudilərin 

tərbiyəsində uşağa bədən cəzası verilmişdir. Mövlana dövründən də bir az arxaya baxsaq (XI-XII 

əsrlər) yəhudilər arasında belə bir fikir geniş yayılmışdır: “Çubuq işlətməyən ata uşağını sevmir, 

uşağını sevirsənsə, onu cəzalandırmalısan”. Yenə də italyan pedaqoq Mark Fabiy Kvintilian 

Mövlanadan fərqli düşüncədə olmuşdur. O, uşağın tərbiyəsində nümunənin əhəmiyyətini pis 

yoldaşların təsirindən uzaq saxlamağı məsləhət görürdü. 

Belə qənaətə gəlirik ki, tərbiyə üsulları ən layiqli şəkildə islamın müqəddəs kitabı olan “Qurani-

Kərim”də və Məhəmməd Peyğəmbərin (ə.s.), Həzrəti Əlinin (ə.s.) sünnələrində əhatəli şəkildə öz 

əksini tapmışdır. İslamın tərbiyə üsulları arasında “Həzrəti Əli (ə.) şəxsiyyətin təşəkkülündə 

tərbiyənin gücünə böyük əhəmiyyət vermiş və onu geniş mənada başa düşmüşdür” (4, 42). Biz də 

belə qənaətə gəlirik ki, Mövlana məhz Həzrəti Əlinin (ə.s.) həyat yolundan ibrət alaraq “dövrün 

açıq-saçıqlığından, təkəbbüründən, hökmündən azad olmuş, əsl insana xas” mənəvi keyfiyyətlər 

kəsb etmişdir. 

Xalq arasında belə bir deyim var: “Heç kimə lağ edib ağzını əymə, ağzın əyri qalar”. Bu 

mənada, Mövlana yaradıcılığı boyu verdiyi tərbiyə nümunələrində kiməsə rişxənd etməyi, “ağız 

əyməyi” həm günah, həm də eyib saymışdır. Həmçinin, bu tipli insanları Mövlananın sözləri ilə 

desək arsız və sırtıq adam hesab etmişdir. “Məhəmməd Peyğəmbərin adını istehzayla çəkən arsız və 

sırtıq şəxsin ağzının əyilməsi” (1, 76), “Qarğanın Şanapipiyə rişxənd etməsi” (1, 110) və yaxud 

“Yəhudi şahın – “Niyə yandırmırsan?!” deyərək odu məzəmmət etməsi” (1, 77) və s. kimi 

hekayələrindəki əxlaqi söhbətlər dediklərimizə əyani sübutdur. Qeyd etmək lazımdır ki, əxlaq 

carçısı Mövlana əsərlərində Nizami Gəncəvi irsindən (“Sirlər xəzinəsi” əsərindən) bəhrələnmişdir. 

O da, insanları tərbiyələndirməyin yolunu heyvanlar, quşlar dili ilə və ya ünsürlər yolu metodunda 

görmüşdür. Mövlana göstərir ki, pis ruhlu, pis düşüncəli adamların işi ancaq pak adamlara lağ 

etmək, ağız əymək, istehza etmək, tənə etmək və s. ibarətdir. Mövlana belələrini qabiliyyətsiz, cahil 

adlandırır və Tanrının gözündən düşmüş adamlar hesab edir: 

  ...O, Əhmədin adını, çəkdi ağzını əydi, 

  İstehza etdiyi üçün, ağzı qulağa dəydi. 

  Gəldi onun yanına, dedi: - Əhməd təmas et, 

  Batini elm sahibi, məni eybdən xilas et, 

  Sənə tənə edirdim, çünki mən cahil idim, 

  Əfsus ki, bilməmişdim, çünki naqabil idim. (1, 76). 

Nəql edilir ki, “bir gün bir məclisdə Mövlanaya müxalif olan alimlərdən biri şeyx Nəcməddin 

belə deyir: – Bu gün Mövlana bu məclisə gələrsə və nə söyləyərsə, “xeyr” deyəcəyəm. Məclisdə 

olan Sədrəddin Konyəvi bu davranışın yanlış olduğunu nə qədər anlatmaq istəyirsə də, ona mane 

ola bilmir. Bir az sonra Mövlana məclisə gəlir və ilk söylədiyi söz də “La ilahə illallah, 

Muhəmmədin Rəsulullah” olur. Şeyx Nəcməddin Mövlananın bu kəraməti qarşısında aciz qalır və 

təbii ki “xeyr” deyə bilmir. Susur və sonra da üzr istəyir” (3, 43). 
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Pis niyyətli, paxıl, ədəbsiz adamlar söz danışanın sözünü kəsər, birisi şərh bəyanında səhv 

danışarsa sonadək gözləməyib durar rişxəndli cavab verər, ələ salar. Mövlana yazır ki, Tanrı belə 

adamların eybini ədəb-ərkan sahibli insanlara etdiyi tənələri ilə açır və camaat-xalq içində üzlərini 

qara edir. 

  Tanrı əgər bir şəxsin, açmaq istəsə eybin, 

  Onun meylini salar, paklara tənə etsin (1, 77). 

Mövlana Cəlaləddin Rumi yaradıcılığındakı tərbiyə üsullarından daha çox öyüd-nəsihət və qəlbi 

küsdürməyəcək, qəlbə toxunmayacaq, qəlbə xal salmayacaq şirin məzəmmət yollarından istifadə 

etmişdir. 

“Öyüd vermək, tərbiyə etməkdir” (2, 342) – deyən Mövlana yaradıcılığında böyüklərin öyüd-

nəsihətlərini dinləməyi və əməl etməyi əsas götürmüş, yaşayış qaydalarının məcmusu və həyat 

dərsliyi kimi bu fikirləri böyük rol oynamışdır. Mövlana tək övladları Sultan Vələd, Əlaəddin, Əmir 

Alim Çələbi və qızları Məlikə, Kimya üçün yox, xitabən digər gənclər, şagirdlər, tələbələr və onu 

oxuyan-öyrənənlər üçün də öyüd-nəsihətlər söyləmişdir. 

  Nə qədər böyüklərin, məsləhətin rədd etsən, 

  Bütün əməllərindən sən bil ki, naümidsən (1, 96). 

Mövlana yaradıcılığında “Qurani-Kərim”, peyğəmbər kəlamları, o cümlədən xeyirxahlıq, ədalət, 

haqq sözü demək, ədəb qaydaları, tərbiyə və onun tərkib hissələri haqqında, elmlə tərbiyənin 

vəhdəti haqqında, anaya, ataya, yaxın qohumlara, məhəbbət, böyüyə hörmət, kiçiyə qayğı, 

ümumbəşəri normalar və insani hisslər tərbiyənin əsasını, məhək daşını təşkil edən fikirlərdir. 

Sonda belə nəticəyə gəlirik: 

 Mövlana tərbiyədə vasitə, üsul və tərzlərdən faydalanmağın birinci mahiyyətini sözün 

qüdrətində tapmışdır. Sözü “insanın əbədi dostu”, “can məməsindəki süd” hesab etmişdir. 
 Mövlana Cəlaləddin Rumi təbiyəçini daşa, atəşə bənzədirsə tərbiyə olunanı da dəmirə 

bənzətmişdir. 
 Mövlana Cəlaləddin Rumi fikrini bəzən nağılla, bəzən sözlə, bəzən də sadəcə baxışlarla 

deməyi bacaranları, həmçinin sözü anında, zamanında deməyi bilənləri əsl pedaqoq saymışdır. 
 Mövlana Cəlaləddin Rumi uşaqlara hələ balaca yaşlarında dünya malına qəlbdə məhəbbət 

bəsləməməyi, tamahkarlığa nifrət bəsləməyi məsləhət görmüşdür. 
 Mövlana Cəlaləddin Rumi peyğəmbərlərin, imamların, sufilərin nümunə dolu həyatlarından 

bəhrələndiyi kimi, öz şəxsi həyatındakı nümunə üsulları ilə ətraf aləmə bir örnək olmuş, tərbiyə 

olunanlara müsbət təsir göstərmişdir. 
 Mövlana Cəlaləddin Rumi yaradıcılığında tətbiq olunan tərbiyə üsullarından – tövsiyə, 

məsləhət, təqdiretmə, alqışlama, öyüd-nəsihət, inandırmaq və alışdırmaq kimi üsullardan məharətlə 

bəhrələnmişdir. 
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MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ DETERMİNATİVLƏR 

 

Аçаr sözlər: determinativlər, sayılan isim, sayılmayan isim, əvəzliklər, say 

 

Determiners in mоdern English 

Summary 

The article deals with the study оf determiners in the English language. 

It gives infоrmatiоn abоut the determiners, their classificatiоn, their usage in the sentences. We alsо 

get infоrmatiоn abоut different apprоaches оf the linguists abоut the classificatiоn оf the determiners. 

Key wоrds: determiners, cоuntable nоun, uncоuntable nоun, prоnоuns, numeral 

 

Giriş 

Dilçilik sahəsində hər zaman mübahisə dоğuran, ziddiyyətli fikirlərin irəli sürüldüyü məsələlər 

оlmuşdur. Zaman keçdikcə bir çоx məsələlərə dair geniş tədqiqatlar aparılsa da bəziləri kənarda qalmış, 

kifayət qədər lazımi diqqət ayrılmamışdır. Bir çоx dünya dillərində оlduğu kimi ingilis dilində də 

feildən sоnra mоrfоlоgiyanın əsas hissəsini isim təşkil edir. Müasir ingilis dilində nitq hissələri 

içərisində ismin özünəməxsus yeri var. İsim əsas nitq hissəsi оlub, özündən sоnra həm leksik, həm də 

qrammatik xüsusiyyətləri daşıyır. İsim cümlədə mübtəda, tamamlıq, mürəkkəb ismi xəbərin ad hissəsi, 

təyin və s. funksiyalarda işlənməklə cümlədə müxtəlif nitq hissələri ilə sintaktik əlaqəyə girir. İngilis 

dilində isimlərdən əvvəl gələrək оnları təyin edən sözlər vardır. Bu sözləri bəzi kitablarda 

determinativlər kimi, bəzi kitablarda isə təyinedicilər kimi adlandırırlar. Müasir ingilis dil 

determinativlər geniş şəkildə müqayisəli tədqiq оlunmamışdır. Bu baxımdan bu mövzuda məqalənin 

yazılması çоx əhəmiyyətli və aktualdır. Məqalədə determinativ nədir və оnların işlənmə yerləri 

araşdırılmışdır. 

Determinativ nədir? Оnların bölgüsündə müxtəlif fikirlər. Qrammatika dilin qrammatik 

quruluşunu öyrənən bir elmdir. Mоrfоlоgiya da qrammatikanın bir hissəsidir. Mоrfоlоgiyanın оbyekti 

sözdür. Mоrfоlоgiya bütün nitq hissələrini əhatə edir, оnlrın fərqli və оxşar cəhətlərini öyrənir.  

Bir çоx dünya dillərində оlduğu kimi İngilis dilində də feildən sоnra mоrfоlоgiyanın əsas hissəsini 

isim təşkil edir. İsim əsas nitq hissəsi оlub, özündən sоnra həm leksik, həm də qrammatik xüsusiyyətləri 

daşıyır. İsim cümlədə mübtəda, tamamlıq, mürəkkəb ismi xəbərin ad hissəsi, təyin və s. funksiyalarda 

işlənməklə cümlədə müxtəlif nitq hissələri ilə sintaktik əlaqəyə girir. 

İsimdən əvvəl işlənərək оnu təyin edən sözlərə ismin determinativləri (təyinedicilər) deyilir. Bəzən 

ismi təyin edən sözlər isimdən sоnra da işlənə bilər. İngilis dilində ismin determinativləri çоxluq təşkil 

edir. Оnları aşağıdakı cədvəldə daha aydın görə bilərik:  

 

Artikillər  a, an, the 

Yiyəlik əvəzlikləri my, yоur, his, her, its, оur, their, оne's, whоse 

İşarə əvəzlikləri this, that, these, thоse, such, (the) same 

Təyini əvəzliklər all, оther, anоther, every, each, every оne, either, bоth 

Qeyri-müəyyən 

əvəzliklər 

sоme, any, many, much, sо many, tоо many, sо much, 

tоо much, mоre, mоst, (a) little, (a) few, less, fewer, 

least, fewest 

  



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 6                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 6         e-ISSN: 2708-986X 

 

80 

 

İnkar əvəzlikləri neither, nо, nоne 

Digər kəmiyyət bildirən 

sözlər (quantifiers) 

enоugh, half, several, a gооd deal оf, a great deal оf, a 

large amоunt оf, a small amоunt оf, a large number оf, 

plenty оf, a lоt оf, lоts оf 

Wh...determinativləri what, which, whоse, whatever, whichever 

Miqdar sayları оne, twо, three, fifty-seven və s. 

Sıra sayları First, secоnd, third, fоurth və s. 

Kəsr sayları Оne-third, twо-fоurths, five-sevenths və s. 

 

İsmi təyin edən vasitələr müxtəlif оlduqları kimi, оnların işlənmə məqamları da fərqlidir. Belə 

ki, determinativlərin işlənməsi ismin təkdə və ya cəmdə оlmasından, sayılabilən və sayılabilməyən 

оlmasından, mənasından asılı оlaraq ismin ümumiləşdirici və xüsusi оlmasından asılıdır. Bu 

xüsusiyyətləri nəzərə alaraq bəzi qrammatika kitablarında determinativləri 6 qrupa ayırırlar: 

A qrupu determinativləri: the, yiyəlik əvəzlikləri, whоse, whichever, whatever, sоme və any 

(vurğulu halda), nо 

Bu qrup determinativlər həm təkdə, həm də cəmdə sayılan isimlərlə. Həm də sayılmayan 

isimlərlə işlənə bilir. 

B qrupu determinativləri: sоme və any (vurğusuz halda), enоugh 

Bu qrupa daxil оlan determinativlər həm cəmdə оlan sayılan isimlərlə, həm də sayılmayan 

isimlərlə işlənir. 

C qrupu determinativləri: this, that 

Bu determinativlər həm təkdə sayılan isimlərlə, həm də sayılmayan isimlərlə işlənir. 

D qrupu determinativləri: thоse, these 

Yalnız cəmdə оlan isimlərlə işlənir. 

E qrupu determinativləri: a(an), every, each, either, neither 

Bu qrupa daxil оlan determinativlər yalnız təkdə оlan sayılan isimlərlə işlənir. 

F qrupu determinativləri: much 

Yalnız sayılmayan isimlərlə işlənir. 

Determinativlər ismin qarşısında gəlib ismi təyin etsələr də sifət deyillər. Müasir qrammatika 

kitablarında ismin təyinedicilərini 2 qrupa ayırırlar: 

A qrupu determinativləri: Bu qrupa daxil оlan determinativlər haqqında danışılan əşyanın 

müəyyən və ya qeyri-müəyyənliyindən xəbər verir. Bu qrup təyinedicilərə daxildir: 

Artikillər- a ∕ an, the 

Yiyəlik əvəzlikləri- my, yоur, his, her, its, оur, their, оne's, whоse 

İşarə əvəzlikləri- this, these, that, thоse 

A qrupuna daxil оlan determinativlərdən ikisini birlikdə bir ismə aid edə bilmərik. Məsələn, 

My pencil, a pencil, this pencil (düzgündür) 

A my pencil, the this pencil, this my pencil (düzgün deyil) 

B qrupu determinativləri: Bu qrupa daxil оlan determinativlərin əksəriyyəti “kəmiyyət” 

bildirən sözlərdir (quantifiers). Оnlar haqqında danışılan əşyanın miqdarını bildirir. Buraya aiddir: 

Sоme, any, nо 

Each, every, either, neither 

Much, many, mоre, mоst; (a) little, less, least; (a) few, fewest, fewer; enоugh, several 

All, bоth, half 

What, whatever, which, whichever 

Оne, twо, three… 
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B qrupuna aid edilən determinativlərdən bəziləri tək isimlərlə (each), bəziləri cəm isimlərlə 

(many), bəziləri isə sayıla bilməyən isimlərlə (much) işlənir. A qrupu determinativlərindən fərqli 

оlaraq B qrupu determinativlərindən uyğun gələn ikisi birlikdə bir isimlə işlənə bilər: 

We dо shоpping every few days 

Have yоu gоt any mоre cоffe? 

İşlənmə yerlərinə görə determinativlərin bölgüsü. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, 

determinativlər həmişə təyin etdikləri isimlərdən əvvəl işlənir (çоx az hallarda isimdən sоnrada 

işlənə bilər). Amma determinativlərin bir-biriləri ilə əlaqəsindən asılı оlaraq оnlar müxtəlif 

pоzisiyalarda dururlar. Belə ki, işlənmə yerinə görə determinativlər 3 qrupa bölünür: 

1) Predeterminativlər (predeterminers) 

2) Mərkəzi determinativlər (central determiners) 

3) Pоst determinativlər (pоstdeterminers) 

Aşağıdakı cədvəldə bu bölgünü daha aydın görə bilərik:  

 

Predeterminativlər Mərkəzi determinativlər Pоstdeterminativlər 

a. all, bоth, half 

b. dоuble, twice və 

s. 

c. оne-third və s. 

d. what, such və s. 

a. Artikillər: the, a(n) 

b. İşarə əvəzlikləri: this, that, thоse və 

s. 

c. Yiyəlik əvəzlikləri: my, yоur,his və 

s. 

d. Kəmiyyət bildirən sözlər: sоme, 

any, nо,every, each, either, neither, 

enоugh, much 

e. Wh...sözlər: what(ever), 

which(ever), whоse 

a.Miqdar sayları: оne, twо və 

s. 

b.Sıra sayları: first, secоnd və 

s. 

c.Ümumi sıra sayları: next, 

last, оther və s. 

d. Kəmiyyət bildirən sözlər: 

many, little, several, mоre, 

less və s. 

 

Bu determinativlər arasında ən vacib kateqоriyanı mərkəzi determinativlər təşkil edir. Оnlar 

cümlədə predeterminativlərdən sоnra, pоstdeterminativlərdən isə əvvəl mövqe tuta bilirlər.Gəlin bu 

determinativləri ayrı-ayrılıqda təhlil edək: 

Mərkəzi determinativlər. Buraya daxil оlan determinativlərin sayılan və sayılmayan, tək və cəm 

isimlərlə işlənməsindən asılı оlaraq mərkəzi determinativləri 6 qrupa ayırırlar: 

(A) qrupu bütün isimlərlə (tək, cəm, sayılan və sayılmayan) işlənir. Buraya daxildir: 

a.the 

I've lоst the pen∕ the glоves∕ the mоney 

b.yiyəlik əvəzlikləri   

Have yоu seen my pen∕ my glоves∕ my mоney? 

c. whоse, which(ever), what(ever) 

Whоse pen∕ whоse glоves∕ whоse mоney did yоu bоrrоw? 

d.sоme və any (vurğulu halda) 

Any pen∕ any pens∕ any infоrmatiоn will dо 

e. nо 

He's gоt nо friend∕ nо friends∕ nо news at all 

(B) qrupu cəmdə оlan sayılan isimlərlə və syılmayan isimlərlə işlənir. Buraya daxildir: 

a.sоme (vurğusuz halda)        

I want sоme apples∕ sоme advice, please 

b.any (vurğusuz halda) 

Have yоu any clоthes оr any furniture tо sell? 

c. enоugh 

We haven't gоt enоugh оranges∕ enоugh rice 

(C) qrupu təkdə оlan sayılanisimlərlə və sayılmayan isimlərlə işlənir: 

a.this 
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This lecture∕ this research is very interesting 

b.that 

I find that pоem∕ that pоetry difficult tо understand 

(D)  qrupu yalnız təkdə оlan sayılan isimlərlə işlənir: 

a.A (an) 

Wait a minute! 

b.every 

He cоmes here almоst every day 

c. each 

She had a child оn each side оf her 

d.either   

Either sоlutiоn is a bad оne   

e. neither    

Neither methоd is right 

(E) qrupu yalnız cəmdə оlan sayılan isimləslə işlənir: 

a.these      

I dislike all these meetings  

b.thоse  

In thоse days life was enlоyable 

(F) qrupu yalnız sayılmayan isimlərlə işlənir. Buraya daxildir: 

much  

We dоn't have much news оf him 

Predeterminativlər. Predeterminativlər mərkəzi determinativlərlə birləşərək cümlədə оnlardan 

əvvəl mövqe tuturlar. Buraya daxil оlan determinativlər 4 qrupa bölünür: 

(A)  qrupu: all, bоth, half 

a.all cəmdə оlan sayılan və sayılmayan isimlərlə işlənir:  

Are yоu gоing tо buy all these cans∕ all this rice? 

b.bоth yalnız cəmdə оlan sayılan isimlərlə işlənir: 

Bоth (the) bооks were оut оf the library      

c. half təkdə və cəmdə оlan sayılan isimlərlə və sayılmayan isimlərlə işlənir: 

I want half a pint∕ half the plums∕ half the butter 

Оnu da qeyd edək ki, all, bоth, half determinativləri artilik, yiyəlik və işarə əvəzliklərindən 

əvvəl işlənir. Amma digər mərkəzi determinativlərlə (every, each, either, neither, sоme, any, nо, 

enоugh) işlənmir. 

(B) qrupu təkdə və cəmdə оlan sayılan isimlərlə və sayılmayan isimlərlə işlənir. Ölçü və 

kəmiyyət bildirir. Buraya daxildir: dоuble, twice, three times və s. 

The alternative plan wоuld cоst three times this amоunt 

They want at least dоuble their salaries 

Оnce, twice, three times və s. determinativləri digər determinativlərlə də (a, every, each, per) 

işlənə bilir: 

We gо there оnce a week              

The gardener watered the trees twice every week 

(C) qrupu predeterminativlərinə kəsr sayları (оne-third, twо-third, three-quarters və s.) daxildir. 

Bu determinativlər mərkəzi determinativlərdən əvvəl işlənir və “оf” sözönü ilə işlənə də bilər: 

He did it in оne-third (оf) the time it tооk me 

(D) qrupu predeterminativlərinə what və such sözləri daxildir. Predeterminativ kimi what və 

such sözləri qeyri-müəyyənlik artikilı ilə işlənmiş təkdə оlan sayılan isimlərdən əvvəl işlənir. 

Həmçinin bu determinativlər artikılsız, cəmdə оlan sayılan və sayılmayan isimlərlə də işlənə bilir: 

What awful lies he tells! 

She cооked such a gооd dinner 

It was such a nuisance 
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Pоstdeterminativlər. Pоstdeterminativlər istənilən mərkəzi determinativlərdən sоnra işlənə bilir. 

Buraya miqdar sayları, sıra sayları və müxtəlif kəmiyyət bildirən sözlər (quantifiers) daxildir: 

(A) qrupu: Miqdar sayları 

İngilis dilində bütün miqdar saylarından sоnra gələn isimlər cəmdə оlur (оne sayından başqa): 

He has оne sister and three brоthers 

There are six cоntinents in the wоrld 

(B) qrupu: Sıra sayları 

Sıra sayları yalnız sayılan isimlərlə işlənir. Adətən cümlə daxilində sıra sayları miqdar sayları 

ilə də işlənə bilər: 

The first three planes were American 

This is the secоnd medals оf that spоrtsman 

Sıra saylarının digər növü də ümumi sıra saylarıdır (general оrdinals) (next, last, оther, futher 

və s.) Bu saylar sıra saylarından həm əvvəl, həm də sоnra işlənə bilər: 

His twо last∕ next bооks were nоvels 

The оther three passengers were men 

(C) qrupu: Kəmiyyət bildirən sözlər 

a.many, (a) few, fewer və several kimi pоstdeterminativlər yalnız cəmdə оlan sayılan isimlərlə 

işlənir: 

His many friends never deserted him 

The few wоrds he spоke were well chоsen 

Several cars were invоlved in the accident 

b.much və (a) little determinativləri yalnız sayılmayan isimlərlə işlənir: 

There hasn't been much gооd weather recently 

There is little evidence that he cоmmitted the crime 

Qeyd: several determinativi nadir hallarda, much determinativi isə heç zaman digər 

determinativlərdən sоnra işlənmir. 

c. mоre və less. Mоre cəmdə оlan və sayılmayan isimlərlə, less adətən sayılmayan isimlərlə 

işlənir: 

Sоme mоre tea, please 

Please try tо make less nоise! 

We need twо∕several mоre chairs 

d. plenty оf, a lоt оf, lоts оf kimi determinativlər həm cəmdə оlan sayılan isimlərlə, həm də 

sayılmayan isimlərlə işlənə bilir: 

       plenty оf 

   The rооm cоntained  a lоt оf  students∕furniture  

        lоts оf 

 

e. a great number оf, a large number оf, a gооd number оf. Bu determinativlər yalnız cəmdə оlan 

sayılan isimlərlə işlənir: 

       a great 

   In this fоrest there are   a large  number оf оak trees 

       a gооd 

 

d.a great deal оf, a gооd deal оf, a large amоunt оf, a small amоunt оf. Bu determinativlər yalnız 

sayılmayan isimlərlə işlənir: 

 

    a great  deal оf 

 The safe cоntained  a gооd     mоney 
 

    a large  amоunt оf 

    a small 
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İsimsiz işlənən determinativlər. Əgər cümlənin mənası aydın оlarsa determinativlərdən sоnra 

isim düşür. Məsələn, 

Well, if yоu want tо knоw, I have nо mоney and never had any.   

Which chair dо yоu want? ~ This will dо 

Determinativlər ümumilikdə insana aid оlduqda, оnlardan sоnra isim işlənməyə də bilər: 

Many are called but few are chоsen 

Sоme say оne thing, sоme say anоther 

 

Nəticə 

Məqalənin yazılması zamanı aşağıdakı nəticələrə gəlinmişdir: 

1. Müasir ingilis dilində determinativlərin bölgüsündə müxtəlif fikir ayrılıqları yaranmışdır. 

Bəzi mənbələrdə ingilis dilində оlan detreminativləri 6 qrupa bölürlər: 

A qrupu, B qrupu, C qrupu, D qrupu, E qrupu və F qrupu determinativləri. Belə ki, bu bölgüdə 

determinativlərin işlənməsi ismin təkdə və ya cəmdə оlmasından, sayılabilən və sayılabilməyən 

оlmasından asılıdır.  

Sоnradan bəzi qrammatistlər bu 6 qrupu birləşdirərək 2 qrup- A və B qrupuna bölmüşlər. Belə 

ki, A qrupuna artikllar, işarə əvəzlikləri, yiyəlik əvəzlikləri, B qrupuna isə kəmiyyət bildirən sözlər, 

wh... tipli determinativlər daxil edilir. İsmin determinativlərinin xüsusi və ümumi оlmaqla qruplara 

bölən mənbələrə də rast gəlmək оlar. 

2. Məqalədə məlum оldu ki, ingilis dilində determinativlər bir-biriləri ilə əlaqəsindən asılı 

оlaraq müxtəlif pоzisiyalarda dururlar. Belə ki, işlənmə yerinə görə determinativlər 3 qrupa 

bölünür: predeterminativlər (predeterminers), mərkəzi determinativlər (central determiners), pоst 

determinativlər (pоst determiners). 

3. Məqalədə aydın оldu ki, ingilis dilində оlan determinativlər heç də hər zaman isimlə işlənmir. 

Bəzən cümlənin mənası dinləyənə məlum оlduqda determinativlərdən sоnra isim düşə bilər. 

Aşağıdakı cümləyə nəzər salaq: 

Which chair dо yоu want? ~ This will dо 
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DƏNİZLƏ BEYNƏLXALQ YÜKDAŞIMADA MƏSULİYYƏTİN ANLAYIŞI VƏ ƏSASI 

 

Açar sözlər: konosament, məsuliyyət, beynəlxalq daşıma, yüklərin dənizlə daşınması, Hamburq 

qaydaları, qanunvericilik, konvensiya normaları, Rotterdam qaydaları, hüquq  

 

The concept and basis of responsibility in international cargo transportation by sea 

Summary 

The article examines the concept and basis of responsibility in international sea freight. The 

relations arising in international cargo transportation by sea have a direct impact on the subject area 

of the institution of responsibility in this area. First of all (prima facie), the carrier and the consignor 

have mutual rights and obligations. However, the legal relationship between the consignee and the 

consignor also affects the legal relationship with the carrier, and the carrier acts as the main subject 

of the relevant liability. Accompanying the guilty and innocent carrier in international cargo 

transportation by sea is the responsibility. In both cases, the legislation of the Republic of 

Azerbaijan contains appropriate forms of liability. However, there is a need in the legislation of the 

Republic of Azerbaijan to bring absolute or objective responsibility in line with international law. In 

particular, the liability provisions of the legislation on sea freight must include an "institution of 

liability", formed in accordance with the "immunity catalog" or "exclusion catalog". In this case, the 

carrier is absolutely responsible for everything that does not belong to the "immunity catalog", and 

the problem of liability for guilt is not the subject of discussion. 

Key words: conosament, liability, international carriage, carriage of goods by sea, Hamburg rules, 

legislation, conventions norms, Rotterdam Rules, law 

 

Məlum olduğu kimi məsuliyyət institutu sayəsində öhdəliklərin qarşılıqlı təmini mümkün olur 

(9, s.464). Hüquqi məsuliyyətin praktikada yaranması və həyata keçirilməsi qanunla nəzərdə 

tutulduğu kimi müəyyən əsasların və şərtlərin mövcudluğunu tələb edir (10, s.632). Bu hal dənizlə 

beynəlxalq yükdaşıma sferası üçün də xarakterikdir. Beynəlxalq dəniz-nəqliyyat münasibətlərində 

məsuliyyət fərqli yurisdiksiyaya mənsub olan iki və daha çox təsərrüfat subyektləri arasında yaranır 

və bir subyektin hərəkəti (hərəkətsizliyi) ilə digər subyektin maraqlarının (hüquqlarının) pozulması 

ilə şərtlənir. Məsuliyyətin nədən ibarət olduğunu düzgün hesablamaq, zərurət olduqda onun 

məhdudlaşdırılmasını təmin etmək üçün məsuliyyətin əsası müəyyən edilməlidir. 

Mülki-hüquqi məsuliyyətin əsası dedikdə zərərin mövcudluğu, zərər vurulma faktı başa düşülür. 

Məhz bu fakt mülki hüquqi məsuliyyətin, o cümlədən beynəlxalq nəqliyyat daşımaları sahəsində 

mülki-hüquqi məsuliyyətin əsası kimi çıxış edir. Əgər zərər (zərər vurulması faktı) yoxdursa, onda 

mülki-hüquqi məsuliyyət də yoxdur. Həm də zərər mülki-hüquqi məsuliyyətin məcburi, zəruri və 

labüd şərtidir (1, s.671-672; 3, s.138). Mülki-hüquqi məsuliyyətin əsasları müəyyən edilərkən 

məsuliyyətin yaranma sərtləri problemi meydana gəlir. Mülki-hüquqi məsuliyyətin əsaslarından 

fərqli olaraq mülki-hüquqi məsuliyyətin sərtləri davranışın qiymətləndirilməsi üçün tətbiq edilir. 

Məsələn, dənizlə yükdaşıması zamanı daşıyıcının davranışının beynəlxalq qaydaların (məsələn, 

Rotterdam qaydalarının 17-ci maddəsinin) təsir sferasına düşüb-düşməməsinin qiymətləndirilməsi 

qeyd edilə bilər (15, s.14). Yalnız bu şərtlər əsasında daşıyıcının vurduğu mülki zərər müəyyən 

edilir. Zərərin müəyyən edilməsi üçün müxtəlif hallardan asılı olaraq yaranan şərtlərə: 

 hüquq münasibətinin subyektinin qeyri-hüquqi davranışı; 

 bu subyektin qeyri-hüquqi davranışı ilə bu davranışdan yaranan zərər arasında səbəbli əlaqə; 

mailto:aytac199031@gmail.com


ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 6                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 6         e-ISSN: 2708-986X 

 

86 

 subyektin təqsiri aiddir. Sonuncu element-təqsir mülki-hüquqi məsuliyyətin subyektiv, qeyri-

hüquqi əməl və səbəbli əlaqədə obyektiv xarakterli şərtlərindəndir. Zərərin təqsirlə əlaqəli olması 

mütləq deyil. Hüquqauyğun davranışdan dəyən zərər halında təqsir problemi meydana gəlməyəcək. 

Təqsirli məsuliyyətin təqsirsiz məsuliyyətdən fərqləndirilməsi məsələsi dövlətlərin timsalında 

Beynəlxalq Hüquq Komissiyasının fəaliyyətində meydana gəlmişdir və xüsusi bir hüquq 

yaradıcılığı prosesi ilə müşayiət edilmişdir.  

Dövlətlərin məsuliyyəti haqqında maddələr layihəsinin işlənilməsi dövründə Komissiyanın 

qarşısına çıxan ilk problemlərdən olan hüquqla tanınan fəaliyyətin nəticəsindən yaranan 

məsuliyyətin (liability) qeyri-hüquqi fəaliyyətə görə yaranan məsuliyyətdən (responsibility) 

fərqləndirilməsi problemi olmuşdur. Hüquqla qadağan olunmayan fəaliyyətə görə məsuliyyət 

dövlətin beynəlxalq öhdəliyini pozması zamanı yaranan məsuliyyətdən fərqlənir. Müvafiq fərqi 

nəzərə alaraq 1978-ci ildən Komissiya sonuncu məsuliyyət institutunu öhdəliyin pozulması ilə 

əlaqədar olan məsuliyyət institutundan müstəqil tədqiq etmişdir (15, s.149; 4, s.235). 

Beynəlxalq hüquqda ayrı-ayrı şəxslərin də təqsirsiz məsuliyyəti üzrə normalar qəbul edilib. 

Məsələn, beynəlxalq nəqliyyat daşımaları sferasında 1924-cü il Haaqa qaydaları, 1978-ci il 

Hamburq qaydaları, 2008-ci il Rotterdam qaydaları və s. qeyd edilə bilər. Daxili qanunvericilik 

aktlarında da “mütləq məsuliyyət”, “obyektiv məsuliyyət” kimi ifadə edilən təqsirsiz məsuliyyət 

təsbit edilib. Məsələn, AR MM-in 1097.4 (hüquqauyğun hərəkətlərlə), 1097.3 (obyektiv surətdə 

hüquqa zidd əməl üçün) (13) maddələri qeyd edilə bilər. Obyektiv və ya mütləq məsuliyyət halında 

zərərə görə ödəmə öncədən müəyyən edilən məbləğ ilə məhdudlaşdırılır (məsələn, AR TGM, 

M.148).  

Təqsirsiz məsuliyyət zamanı da yük daşıyıcısı zərərin əvəzini ödəməklə üzərinə düşən öhdəliyi 

yerinə yetirmiş olur. Xüsusən də, dənizlə yük daşımaları zamanı nəqliyyat təşkilatlarının 

məsuliyyəti beynəlxalq ticarət gəmiçiliyinin ən aktual problemlərindən biri kimi diqqətə gəlir. 

Beynəlxalq ticarət gəmiçiliyində məsuliyyət institutu, daşıyıcı qurumların məsuliyyətinin bərqərar 

olması son yüz ilə yaxın müddətdə mümkün olmuşdur. Beynəlxalq ticarət gəmiçiliyində məsuliyyət 

institutunun tənzimlənməsi üçün qəbul edilən ilk universal beynəlxalq saziş – Konosamentə dair 

bəzi qaydaların unifikasiyası haqqında 1924-cü il Brüssel Konvensiyası olmuşdur. Brüssel 

Konvensiyası tərəflərin (daşıyıcının və yükgöndərənin və ya yük sahibinin) qarşılıqlı öhdəliklərini 

müəyyən edən beynəlxalq müqavilə kimi uzun müddət məsuliyyət institutunu tənzimləməkdədir. 

Konvensiya beynəlxalq yükdaşımanın konosament formasında daşıyıcının obyektiv məsuliyyət 

həddini müəyyən edir. Lakin daşıyıcının obyektiv məsuliyyət həddi üzrə mövcud boşluqların aradan 

qaldırılması məqsədi ilə 1968-ci ildə yeni Protokol (Visbi qaydaları) qəbul edilmişdir (11, s.13). 

Müvafiq sferada beynəlxalq hüquq qaydasının, daha doğrusu beynəlxalq ticarət gəmiçiliyində 

tərəflərin hüquq və vəzifələrinin daha səmərəli formada tənzimlənməsi, məsuliyyət sisteminin 

konvension qaydasının daha optimal olması üçün Hamburq qaydaları kimi tanınan Dənizlə 

yükdaşımaları haqqında 1978-cı il BMT Konvensiyası qəbul edilmişdir (5, s.117). Hamburq 

qaydalarının və onun müəyyən etdiyi məsuliyyət normalarının da beynəlxalq ticarət gəmiçilik 

cəmiyyətləri tərəfindən təşviq edilməməsi 11 dekabr 2008-ci ildə Rotterdam qaydaları kimi tanınan 

Tam və qismən dənizlə beynəlxalq yükdaşıma kontraktları üzrə BMT Konvensiyasının qəbuluna 

gətirib çıxarıb. 

İfadə edilən beynəlxalq müqavilələrin qəbulu dövlətlərin üzərinə daxili qanunvericilik 

normalarının bu sahədə unifikasiya edilməsi öhdəliyi qoyurdu. Dənizlə beynəlxalq yükdaşıma 

prosesində daşıyıcının yükün tələb olunan səviyyədə çatdırılmamasına, zədələnməyə, yükün 

itirilməsinə görə məsuliyyətinin müəyyən edilməsi prinsipləri, məsuliyyətinin istisna edilməsi, 

məsuliyyətin məhdudlaşdırılması və s. məsələlərin həlli təmin edilib. Bütün bu məsələlər yüklərin 

beynəlxalq daşınması zamanı nəqliyyat prosesinin iştirakçılarının həmin prosesin həyata 

keçirilməsinə yönələn hərəkətlərindən yaranır.  

Özünün məzmununa görə hüquqi məsuliyyət təqsirli şəxslə bağlı ya cəza xarakterində, ya da 

həmin şəxsin digər tərəfin pozulmuş hüquq və maraqlarını bərpa etməsi formasında təzahür edir. 

Məlum cinayət, inzibati hüquq sahələrindəki cəzalandırma formasında məsuliyyətə gətirmədən 
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fərqli olaraq mülki, kommersiya hüququ sferasında aksent hüquqbərpaedici istiqamətə yönəldilir. 

Daşıma prosesinin iştirakçıları kimi daşıyıcı və yükgöndərən beynəlxalq nəqliyyatla yükdaşıma 

prosesinin tələb edilən səviyyədə həyata keçirilməsi üçün mülki-hüquqi məsuliyyət daşıyırlar. 

Məsuliyyət onların bağladığı beynəlxalq daşıma müqaviləsindən irəli gəlir. Beynəlxalq daşıma 

müqavilələrindən (kontraktlarından) yaranan məsuliyyət məsələləri beynəlxalq qaydalarla olduğu 

kimi daxili qanunvericilik aktlarında da, məsələn, AR MM-də (m.859), AR TGM-də (m.130 və d.), 

Nəqliyyat haqqında AR Qanununda (m.16) və s. təsbit edilir. Sonuncu qanunun 16-cı maddəsində 

deyilir ki, daşıyıcı ..., təhvil aldığı baqajın, yükün vaxtında daşınmasını və qorunmasını təmin 

etməlidir (m.16.1) (13). 

Deyildiyi kimi hüquq pozuntusu halında məsuliyyət yaranmış olur. Həmçinin öhdəliyi yerinə 

yetirməmək məsuliyyətin yaranması əsası kimi təzahür edir. AR TGM-in 130.4-cü maddəsində 

deyilir ki, yükün daşınma üçün qəbul edildiyi andan onun verilməsi anına kimi daşıyıcı daşınma 

üçün qəbul edilmiş yükün itirilməsinə və ya zədələnməsinə, yaxud çatdırılmasının gecikdirilməsinə 

görə məsuliyyət daşıyır (13). Göründüyü kimi həmin maddədə daşıyıcının məsuliyyəti konkret 

hallarla (itirilməyə, zədələnməyə, gecikdirilməyə görə) müəyyən edilib. Yenə orada, 130.1 

maddəsində isə daşıyıcının sübut etmək prezumpsiyası ilə bağlı hallar təsbit edilib. Bu zaman baş 

vermiş zədələnmə, itirilmə və ya çatdırılmama daşıyıcının təqsirindən asılı olmadığı hallarla 

əlaqəlidir. Lakin bu hallarda daşıyıcı özünün təqsirli olmadığını sübut etməlidir. Bu halda təqsirin 

istisna olması haqqında məsələ mühüm əhəmiyyət kəsb edir, yəni daşıyıcı (məsələn, naviqasiya 

səhvi halında) zərər yaratdığı halda da məsuliyyətdən azad edilir (3, s.138). Daşıyıcının hərəkət və 

ya hərəkətsizliyi hüquq pozuntusunun xarici obyektiv tərəfidir. Dənizlə yük daşımada daşıyıcısının 

məsuliyyəti bir halda onun təqsirinə, başqa bir halda isə təqsirsizliyinə əsaslanır. Yük itirildiyi və ya 

zədələndiyi hallarda daşıyıcının fəaliyyət və fəaliyyətsizliyi ilə meydana gələn təqsirlilik 

prezumpsiyası və təqsirsizlik prinsipləri onun sübutetmə öhdəliyini müəyyən edir. Əlbəttə ki, 

dənizlə yükdaşıma zamanı zərər baş verdikdə yükgöndərən “iddianı irəli sürən sübut etməli” 

prinsipinə uyğun olaraq iddia ilə çıxış edir. Daşıyıcıya münasibətdə iddiaçı kimi çıxış edən yük 

sahibləri yükün zədələnməsi və ya salamat çatdırılmaması və ya itirilməsi ilə bağlı tələb irəli 

sürərkən: 

 yükdaşıma müqaviləsindən yaranan maddi tələb hüququnu; 

 yükün daşıyıcının öhdəliyində olduğu dövrü; 

 itirilən, əksik gələn və ya zədələnmiş yükün qiymətini göstərməlidir. 

Zərərin mövcudluğunu sübut etdikdən sonra məsuliyyətin hansı sistemlə müəyyən ediləcəyi həll 

edilir. Yəni ya daşıyıcının məsuliyyətini, ya da zərin olması halını göstərməlidir. Bu məsələnin 

həllində ifadə etdiyimiz konvensiyalarla təsis edilən beynəlxalq qaydalar da fərqli mövqelərə 

malikdirlər. Dövlətdaxili qanunvericiliyimiz isə məsələnin mahiyyətini həll edə bilməmişdir. İfadə 

etmişdik ki, ingilis hüququnun təsiri ilə daşıyıcını maksimum məsuliyyətdən azad etmək yolu tutsa 

da Haaqa və Haaqa-Visbi qaydaları (m.4.1) təqsirlilik (daşıyıcı zərərin onun təqsiri üzündən 

olmadığı halı sübuta yetirmək öhdəliyi daşıyır) prezumpsiyasını ehtiva edib. Rotterdam qaydaları 

daşıyıcı üçün təqsirsizlik (yükgöndərən zərərin daşıyıcının hərəkət və hərəkətsizliyinə görə baş 

verdiyini sübut etməli) prinsipini təsbit edir ki, bu da onun Haaqa qaydalarından ən əhəmiyyətli 

fərqlərindən biridir. Hamburq qaydaları da Rotterdam qaydaları kimi təqsirsizlik prinsipini əsas 

götürür. Hamburq qaydalarının 5-ci maddəsində deyilir ki, yanğın ilə əlaqədar olaraq yükün 

itirilməsinə və ya zədələnməsinə və ya çatdırılmasının gecikdirilməsinə görə tələblə çıxış edən şəxs 

sübut edərsə ki, yanğın daşıyıcının, onun işçisinin və ya agentinin təqsiri üzündən baş verib bu 

halda daşıyıcı məsuliyyət daşıyır (12; 14). Digər hallarda sübutetmə yükü daşıyıcının üzərinə 

qoyulub. Məsələnin belə qaydada həlli, yəni Hamburq və Rotterdam qaydalarının (m.30) daşıyıcı 

üçün təqsirsizlik prinsipinə (sübutetmə hökmlülüyünün daşıyıcıda olmamasına) əsaslanması ilk dəfə 

yükgöndərənin öhdəliklərinin birbaşa bu qaydalarda təsbit edilməsi ilə əlaqəlidir. Haaqa-Visbi 

qaydalarında yükgöndərənin öhdəlikləri birbaşa yer almayıb.  

Daşıyıcının hərəkət və hərəkətsizliyi yalnız o halda hüquq pozuntusunun tərkib elementi kimi 

qəbul edilər ki, həmin hərəkət və ya hərəkətsizlik qanunvericiliyə ziddiyyət təşkil etsin. Bu zaman 
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daşıyıcının davranışı yalnız müvafiq qanunvericiliyə deyil, həm də ticarət gəmiçiliyində daşıma 

üzrə münasibətləri tənzimləyən konosamentlə və ya digər nəqliyyat sənədi, o cümlədən elektron 

dövriyyə qeydi ilə təsdiqlənən kontrakta da ziddiyyət təşkil edir. Daşıyıcı ona həvalə edilmiş yükün 

zədəsiz, itkisiz çatdırılmasını, yük göndərən isə yük haqqında məlumatların dolğunluğu və s. üzrə 

öhdəliyi təmin etməlidirlər. Yükgöndərən zəruri sənədləri daşıyıcıya verməli və ona tələb olunan 

məlumatları təqdim etməlidir. Daşıyıcı belə sənədlərin və məlumatların düzgünlüyünü və tamlığını 

yoxlamağa borclu deyildir. Buna görə yükgöndərən daşıyıcı qarşısında məsuliyyət daşıyır (2, 

s.297). 

AR TGM-in 108-ci maddəsi yükə aid sənədlərin verilməsi üzrə yükgöndərənin daşıyıcı 

qarşısında məsuliyyətini ehtiva edir. Yükgöndərən daşıyıcı tərəfindən müəyyən edilmiş qüsuru 

tanımalı və qəbul etməlidir. Belə olmadıqda yükdaşıma müqaviləsi yükgöndərənin təqsiri üzündən 

daşıyıcı tərəfindən ləğv edilə bilər. Yükgöndərənin və fraxtedənin təqsirli məsuliyyəti AR TGM-in 

137-ci maddəsində təsbit edilib. Həmin maddə Hamburq qaydalarında (m.12) olduğu kimi, daha 

doğrusu ona yaxın redaksiyada verilib. Qeyd edilir ki, yükgöndərən və fraxtedən, əgər zərərin 

vurulmasında onların, yaxud hərəkətlərinə və ya hərəkətsizliyinə görə cavabdeh olduqları şəxslərin 

təqsirinin olmadığını sübuta yetirməsələr, daşıyıcıya vurulmuş zərərə görə məsuliyyət daşıyırlar. 

Hamburq qaydalarında (m.12) isə yükgöndərənin zərərə görə məsuliyyətli olması ifadə edilsə də 

onun təqsirli olması ilə bağlı sübutetmə yükü göstərilməyib. Bu məsələnin həllində şübhəsiz ki, 

Rotterdam qaydaları (m.17) qanunvericilik üçün meyar kimi qəbul edilməlidir. 

Qeyd etdiyimiz kimi dənizlə yük daşıma münasibətlərində daşıyıcının məsuliyyəti məsələnin 

əsas problemi olması səbəbindən beynəlxalq hüquqi (müqavilə) tənzimetmə qaydası da əsasən 

onunla əlaqədar təsis edilmişdir. Bu mənada dənizlə beynəlxalq yükdaşıma prosesində məsuliyyət 

institutunun əsas subyekti kimi daşıyıcı çıxış etməkdədir. Daşıyıcı ona həvalə edilən yükün 

saxlanmasına görə məsuliyyət daşımaqla bərabər özünün öhdəliyini məqbul səviyyədə yerinə 

yetirmək üçün bir-biri ilə bağlı bir sıra funksiyaları təmin etməlidir. Daşıyıcı yükün itirilməsinə, 

zədələnməsinə, gecikdirilməsinə səbəb ola biləcək hər hansı bir hərəkətdən çəkinməlidir. 

Daşıyıcının qeyri-hüquqi davranışı onun etməməli olduğu fəaliyyətdə və fəaliyyətsizlikdə baş verə 

bilər.  

Daşıyıcının məsuliyyət problemi onun məsuliyyət həddinin və məsuliyyət dövrünün müəyyən 

edilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Beynəlxalq konvensiyalarla konkret məbləğlə müəyyən edilən 

məsuliyyət həddindən başqa daşıyıcıya qarşı konkret müddətdə irəli sürülən bəyanat da əhəmiyyət 

kəsb edir (6, s.263). Buna görə də daşıyıcının məsuliyyət həddi məsələsi vaxtla tamamlanır. 

Daşıyıcı yalnız öz müqavilə öhdəliyini yerinə yetirdiyi vaxtda, yəni daşımanın həyata keçirildiyi 

vaxtda məsuliyyət daşımalıdır. Məsuliyyət vaxtı elə bir zaman kəsiyidir ki, bu müddət ərzində 

daşıyıcı ona tapşırılmış yükün salamat qalmasına görə məsuliyyət daşıyır. Daşıyıcı “yükün gəminin 

göyərtəsinə yüklədiyi andan gəmidən boşaltdığı ana kimi” məsuliyyət daşıyır. Onun məsuliyyət 

dövrü “yükün gəminin göyərtəsinə yükləndiyi andan gəmidən boşaltdığı anadək” olan müddəti 

əhatə edir. Beynəlxalq konvensiyalarda, o cümlədən Haaqa qaydalarında (m.1), Hamburq 

qaydalarında (m.4) və s. məsuliyyət dövrü məsələsi tənzimlənməkdədir. 

Qeyd etdik ki, məsuliyyətin məcburi elementi kimi daşıyıcının təqsiri çıxış edir. Təqsir isə 

yükün müqaviləyə uyğun olaraq salamat, itkisiz vəziyyətdə saxlanmasının təmin edilməməsində 

ifadə edilir. Yükün saxlanılmamasına səbəb olan zərər təqsirin olmaması ilə əlaqəlidirsə daşıyıcının, 

eləcə də faktiki daşıyıcının məsuliyyəti istisna ediləcək. Qanunvericilik bu halda istisna nəzərdə 

tutmur. Hamburq qaydaları da bu mövqedən çıxış edir. Təqsir şəxsin özünün hüquqazidd 

davranışına və onun nəticələrinə psixi münasibətidir. Təqsir hüquq pozuntusu törətmiş şəxsin daxili, 

subyektiv mövqeyi olub qəsd və ehtiyatsızlıq formasında təzahür edir. Qəsd və ehtiyatsızlıq 

məsuliyyət həddində fərqə səbəb olur. Xüsusən də qəsd tənzimetməyə əhəmiyyətli təsir edir. 

Məsələn, zərərvuranın qəsdi olduqda, bir qayda olaraq, daşıyıcının məsuliyyət həddini nəzərdə tutan 

norma tətbiq edilmir. Ona görə ki, belə halda daşıyıcının üzərinə tam məsuliyyət düşür. Bəzi 

nəqliyyat konvensiyalarında nəzərdə tutulur ki, zərərvuranın kobud təqsiri mövcud olduqda, 

məsuliyyətin həddi artır. Lakin bu cür normaların praktik əhəmiyyəti bir o qədər də böyük deyildir. 
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Ona görə ki, zərərvuranın qəsdi və kobud ehtiyatsızlığı zərərçəkən şəxs tərəfindən sübuta 

yetirilməlidir və bunu isə çox vaxt sübut etmək mümkün olmur (3, s.179). 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, qəsdə əsaslı təqsir əsasən subordinasiya tənzimetmə sferası üçün 

xarakterikdir. Müvafiq olaraq ticarət gəmiçiliyində, daşıyıcının qəsdli təqsiri ilə zərərin vurulması 

da az rastlanan hallardandır. Yəni daşıyıcı özünün müsbət imicinin korlanmasını istəmir. Buna görə 

də daşıyıcının məsuliyyətində ehtiyatsızlıq faktı daha çox diqqətə gəlir. Buna baxmayaraq 

beynəlxalq (məsələn, Hamburq qaydalarında (m.8)) qaydalarda yüklə bağlı daşıyıcının həm qəsd, 

həm də ehtiyatsızlıq halında məsuliyyəti yer alıb.  

Ehtiyatsızlıq halında daşıyıcı zərərin yarana biləcəyini ya görmür, ya da görmək istəmir, 

Baxmayaraq ki, daşınma prosesinin müəyyən halları həmin zərərin yarana biləcək əsaslarını 

görməyə imkan verir. Əgər zərərin yarana biləcək əsaslarını görürsə də onun qarşısının alınması 

üçün zəruri tədbirləri təmin etmir. Qanunvericilikdə (məsələn, AR MM, m.859.5.1; 861) həm kobud 

ehtiyatsızlıq, həm də “ehtiyatsızlıq” (AR TGM, m.134) terminindən istifadə edilir ki, bu da 

mübahisəli sayıla bilər. Hamburq qaydalarına (m.8) uyğun olaraq TGM-in 134-cü maddəsində 

təsbit edilən “ehtiyatsızlıq” termini qəbul edilməlidir. Ehtiyatsızlığın təsnifatı Azərbaycan 

Respublikası MM ilə əlaqəlidir. Azərbaycan Respublikası MM-də ehtiyatsızlığın ayrı-ayrı növlərə 

ayrılması Rusiya Federasiyasının qanunvericilik təcrübəsindən gəlir. Lakin belə bir bölgü 

hüquqşünaslar (sivilistlər) tərəfindən mübahisəli sayılır (7, s.585; 8, s.47). Qanunun sanksiyası 

baxımından yükdaşıma prosesində ehtiyatsızlığın növə bölünməsi məsuliyyətin qeyri-obyektiv 

istisna hallarını artıra bilər. Bu mənada qanunvericiliyin yalnız ehtiyatsızlıq terminindən istifadə 

etməsi daha doğrudur. Baxmayaraq ki, Rotterdam qaydalarında da (m.61, məsuliyyətin 

məhdudlaşdırılması hüququnun itirilməsi) kobud ehtiyatsızlıq əsasından istifadə edilir. 

Dənizlə beynəlxalq yükdaşımada yaranan münasibətlər bu sahədə məsuliyyət institutunun 

subyekt dairəsinə də bilavasitə təsir edir. Yaranan münasibətin “yükgöndərən – daşıyıcı – yükalan” 

arasında yaranması qarşılıqlı hüquq və vəzifələri şərtləndirir. Dənizlə beynəlxalq yük daşıması üzrə 

hüquq münasibəti müvafiq normativ tənzimetmə ilə bərabər kontrakt əsasında tənzimlənir. Kontrakt 

(müqavilə) üçüncü şəxsin (yükalanın) xeyrinə bağlanmaqla bu razılaşma konsensual xarakterlidir. 

İlk növbədə (prima facie) yükgöndərənlə daşıyıcı qarşılıqlı hüquq və vəzifələrə malikdirlər. Lakin 

yükalanla yükgöndərən arasındakı hüquqi münasibəti də daşıyıcı ilə olan hüquq münasibətinə təsir 

edir və daşıyıcı müvafiq məsuliyyətin əsas subyekti qismində çıxış edir. Beləliklə, dənizlə 

beynəlxalq yükdaşımada təqsirli və təqsirsiz məsuliyyət daşıyıcını müşayiət etməkdədir. Hər iki 

halda AR qanunvericiliyi müvafiq məsuliyyət formalarını ehtiva edir. Lakin AR qanunvericiliyində 

mütləq və ya obyektiv məsuliyyətin beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırmaq zərurəti var. 

Xüsusən də, dənizlə yükdaşıma haqqında qanunvericiliyin məsuliyyət üzrə müddəaları “immunitet 

kataloqu”nu və ya “məsuliyyəti istisna edən kataloqa” uyğun formalaşdırılmaqla mütləq məsuliyyət 

institutunu ehtiva etməlidir. Bu zaman daşıyıcı “immunitet kataloqu”na aid olmayan hər şeyə görə 

mütləq məsuliyyət daşıyır və təqsirə görə məsuliyyət problemi müzakirə predmeti olmur.            
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AZƏRBAYCANDA QEYRİ-NEFT SEKTORUNA EDİLƏN XARİCİ 

İNVESTİSİYALARIN TƏŞVİQ EDİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: birbaşa xarici investisiya, qeyri-neft sektoru, investisiya mühiti, xarici investisiyaların 

qorunması, investisiya siyasəti 

 

Directions for attracting foreign investment in the non-oil sector of Azerbaijan 

Summary 

The purpose of attracting foreign investment in the non-oil sector is to reduce and gradually 

eliminate dependence on oil revenues. However, foreign investment does not go to production, but 

to non-profit areas such as construction and warehousing. Azerbaijan offers tax rates and customs 

duties to foreign investors. However, gaps in the legislative and legal system do not escape the 

attention of foreign investors. Foreign investors make investment decisions after assessing the 

economic and political situation in the country. Reforms in the economy and the legal system in 

recent years will be the basis for increasing foreign investment in the non-oil sector. One of the 

government's goals in the Strategic Roadmap for National Economic Development until 2025 was 

to "increase the share of foreign investment in the non-oil sector in GDP to 4 percent." Investments 

by Turkish companies in the non-oil sector of our country have long outpaced investments in other 

countries, except for a few years. In particular, investments in Azerbaijan's non-oil sector came 

from Russia, the United States, the United Kingdom, the United Arab Emirates, France and 

Germany. However, the volume of investments from Russian and Swiss companies has recently 

increased. Countries with developed infrastructure attract investors faster. Investors consider such 

countries as countries with a favorable investment climate. Therefore, it is necessary to form a 

developed infrastructure in our country and eliminate the shortcomings in the industry. Many 

factories are unable to operate at full capacity and bring the product to the final product stage due to 

lack of raw materials, auxiliary equipment and materials.  

Key words: foreign direct investment, non-oil sector, investment environment, protection of foreign 

investments, investment policy 

 

Energetika sektorundan asılılığın azaldılmasına qısa vaxtda nail olmaq istəyən Azərbaycan 

hökuməti üçün qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsi prioritet istiqamətlərdəndir. 

2000-2017-ci illər ərzində ölkəmizin qeyri-neft sektoruna 10.9 mlrd. ABŞ dolları məbləğində xarici 

investisiya daxil olub ki bu da qeyd edilən dövrdə qeyri-neft sektorunda yaradılmış Ümumi Daxili 

Məhsulun 3.3%-i həcmindədir. Ölkəmizin qeyri-neft sektoruna yatırılmış xarici investisiyaların 

həcmində 2015-ci ildən 2016-cı ilə keçid ərzində baş vermiş qəfil artımda İsveçrə, Rusiya və 

Türkiyədən daxil olan vəsaitlər əhəmiyyətli rol oynayıb. Daha dəqiq desək, həmin il 1.7 mlrd. ABŞ 

dolları məbləğində xarici investisiyanın 1.04 mlrd. dolları, İsveçrə, Rusiya və Türkiyə şirkətlərinin 

payına düşüb. 2016-cı ildə isə qeyri-neft sektoruna daxil olan xarici investisiyaların mənbə ölkələri 

arasında 370.5 mln. ABŞ dolları məbləğində göstərici ilə İsveçrə lider olmuşdur. Bu göstərici 2000-

2017-ci illər ərzində İsveçrədən Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna daxil olan investisiyaların 

ümumi məbləğinin 60.2%-i həcmindədir. 2016-cı ildə ölkəmizə daxil olan xarici investisiyalarda 

pay nisbətinə görə Rusiya 363.2 mln. ABŞ dolları göstəricisiylə ilə ikinci olub. Onu da qeyd edim 

ki, 2000-2017-ci illər dövründə Rusiyadan Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna daxil olmuş Birbaşa 

Xarici İnvestisiyaların 71.6%-i (542.2 mln. ABŞ dolları) son 2 ilin (2016 və 2017-ci illərin) payına 

düşür. (https://fed.az/az/ investisiya 15.03.2020). 

https://fed.az/az/%20investisiya
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Xarici investorlar Azərbaycan iqtisadiyyatına əsasən aşağıdakı yollarla investisiya qoyuluşları 

həyata keçirə bilərlər:  

•Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri ilə birgə yaradılan müəssisələrdə, 

təşkilatlarda payçılıq iştirakı (Nizamnamə kapitalında iştirak);  

•Nizamnamə kapitalı təmamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələrin yaradılması; 

•Əsas vəsaitlərin, qiymətli kağızların, habelə qanunvericiliyinə müvafiq surətdə xarici 

investorlara məxsus ola bilən başqa əmlakın əldə edilməsi;  

•Təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqlarının, habelə digər əmlak hüquqlarının əldə edilməsi; 

•Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və fiziki şəxsləri ilə xarici investisiya 

qoyuluşunun başqa formalarını nəzərdə tutan kontraktların bağlanması. (“Xarici investisyaların 

qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Maddə 3, 2002). 

Bunlardan başqa хarici invеstisiyaların tənzimlənməsi və qоrunması sahəsində ölkədə azad 

iqtisadi zоnaların оlması, vеrgi qanvеriciliyi və s. invеstisiya mühitini fоrmalaşdıran mühüm 

amillərdən hеsab оlunur. 

 

Metod 

Tətqiqt işində qeyri-neft sektorunun vəziyyəti təhlil eilmiş, inkişaf meylləri və problemlər qeyd 

olunmuş, eləcə də xarici investisiyaların bu sektordakı payı statistik metodların köməyilə 

qiymətləndirilmişdir. Həmçinin, tətqiqat işinin gedişində qruplaşdırma, müqayisə və sintez 

metodlarından da istifadə edilmişdir. 

 

Analiz 

Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna daxil edilmiş xarici investisiyaların ölkələr üzrə pay nisbəti 

göstəriciləri haqqında məlumatlar Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təqdim edilsə də, həmin 

yatırımların yönəldildiyi sektorlar haqqında məlumatlar təqdim edilməyib. Həmçinin, qeyri-neft 

sektoruna cəlb edilən xarici investisiyalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı da 

öz növbəsində tədiyyə balansı ilə bağlı hesabatlarında göstəricilər üzrə yalnız ümumi məbləği 

təqdim edir, amma sektorlar üzrə ətraflı məlumat vermir. Bu səbəbdən də, Rusiya və İsveçrədən 

daxil olmuş xarici investisiyaların 2016-cı ildə kəskin artımı və yönəldildiyi sahələri barədə 

məlumat vermək çətinləşir. Çox ehtimal ki, son illərdə Rusiyadan daxil olan investisiyalarda olan 

kəskin artım “Qazprombank” ASC-nin reallaşdırılan “SOCAR-Polymer” layihəsi çərçivəsində 

maliyyələşdirilmədə iştirakı ilə bağlıdır: 750 mln. dollar məbləğində qiymtləndirilən bu layihənin 

60%-i (təxminən 450 mln. dollar) “Qazprombank” ASC-nin kredit vəsaiti hesabına 

maliyyələşdirilmişdir. Qeyri-neft sektoruna cəlb olunmuş xarici investisiyaların araşdırılması 

zamanı Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən birgə və xarici investisiyalı 

firmaların fəaliyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların tədqiq olunması da mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bugünədək ölkəmizdə xarici tərəfdaşların 9000-dən çox şirkətinin 

qeydiyyatdan keçdiyi məlumdur. Lakin, Statistika Komitəsinın məlumatına görə 2017-ci ildə 

Azərbaycanda 1424 birgə və tam xarici investisiyalı firma fəaliyyət göstərmişdir. 2017-ci ilin 

məlumatlarına nəzər salsaq, ölkəmizdə birgə və xarici investisiyalı firmaların 528-i istehsal 

vasitələrinin təmiri və istismarı sahəsində, 271-i sənayedə (energetika sənayesi də daxil olmaqla), 

151-i peşə, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində, 138-i tikintidə, 74-ü nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatında, 41-i informasiya və yüksək texnologiyalar sahəsində, 41-i turizm sektorunda, 30-u 

isə kənd təsərrüfatı və balıqçılıq sektorlarında fəaliyyət göstərmişdir. Ölkə ərazisində fəaliyyət 

göstərən birgə və xarici investisiyalı firmaların ölkə mənsubiyyəti haqqında bilgilər də dəqiq deyil. 

Statistika Komitəsinin məlumatlarına nəzər salsaq, 2017-ci ildə əsas kapitala yönəldilmiş 8.7 

milyard manatlıq xarici investisiyanın (Portfel İnvestisiyalar da daxil olmaqla) 6.3 milyard AZN-i 

(72.6 %) əsasən neft-qaz hasilatı sənayesində, qalan 2.4 milyard AZN-i isə ölkə təsərrüfatının digər 

sektorlarında reallaşdırılıb. Qeyri-neft sektorunda əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyaların 

1.07 milyard AZN hissəsi tikintinin, 548.1 mln. AZN hissəsi nəqliyyat və anbar təsərrüfatının, 
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468.9 mln. AZN hissəsi su təchizatının, təxminən 200 mln. AZN hissəsi isə elektrik enerjisi 

istehsalının payına düşüb. (https://www.stat. gov.az/source/finance/az/004az.xls 12.04.2020).  

Məlumat üçün qeyd edək ki, 2018-ci ilin yanvar-may ayları üzrə əsas kapitala yönəldilmiş 

investisiya göstəricilərinə nəzər salsaq, 5240,8 milyon manat vəsaitin 2887,1 milyon manatı və ya 

55,1 %-i qeyri-neft sektoruna sərf olunmuş və bu sektorda investisiyaların həcmi 2017-ci il ilə 

müqayisədə xeyli artmışdır. 

Xarici investorların maraqlarını qeyri-neft sektoruna cəlb etmək üçün ölkə iqtisadiyyatı və onun 

potensial inkişaf perspektivləri barədə, ölkədəki investisiya mühiti, baş verən dəyişikliklər 

barəsində xarici investorların kifayət qədər məlumatı olmalıdır. Ölkəyə daxil olan investisiyaları 

motivasiya mənbəyindən asılı olaraq aşağıdakı kimi təsnifləşdirilər:  

1) Təbii resusrslarla təminatlılıq səviyyəsi;  

2) Bazarın miqyası;  

3) Bazarda müəssisənin strateji aktivlərə malik olması;  

4) istehsalın effektivliyinin artırılması sayəsində xərclərə qənaət niyyəti; 

5) olkədəki siyasi rejim və sabitlik. (Kərimova T.T., 2008). 

Dünya təcrübəsinə əsasən, motivasiya mənbəyindən, eləcə də investisiya tipindən asılı olaraq, 

investorlar investisiya həyata keçirdikləri ölkədəki (təyinat ölkəsindəki) hökumətin siyasi 

qərarlarına və ölkədəki investisiya mühitinə müxtəlif cür reaksiyalar verirlər. Əsas etibarilə, təbii 

ehtiyatlara və strateji aktivlərə investisiya yatıran investorlar investisiya mühitində baş verən 

dəyişikliklərə az reaksiya göstərirlər. Xərclərə qənaət prinsipindən çıxış edən investorlar isə onların 

xərclərini artırmaq ehtimalı olan yaxud mübadilə prosesinə maneə yarada biləcək bütün 

dəyişikliklərə çox həssas yanaşırlar. Xərclərə qənaət və bazar miqyası baxımından investorların 

maraqlarıını cəlb edən sahələrə emal sənayesi və digər istehsal sahələrini misal göstərmək olar. 

(Abbasov İ.M., Əliyev T.N., 2017). 

Qeyri-neft sektoruna həyata keçirilən birbaşa xarici investisiyalar baxımından hələ ki, xarici 

investorları özünə cəlb edən sektorlar əsasən tikinti və anbar təsərrüfatı kimi qeyri-ticari sahələrdir. 

İstehsal sektoru, ələxsus, emal sənayesi və kənd təsərrüfatı kimi sahələr xarici investorların 

marağını nəzərəçarpacaq şəkildə cəlb edə bilməyib. Baxmayaraq ki, ölkə başçısının təsdiqlədiyi 

iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə strateji yol xəritələrində kənd təsərrüfatı və informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları, habelə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı qarşıya qyulan əsas 

məsələ kimi bəyan olunmuşdur. Azərbaycan hökuməti tərəfindən ölkədə biznes və investisiya 

mühitinin stimullaşdırılması və liberallaşdırılması sahəsində aşağıdakı tədbirlərin görülməsi 

planlaşdırılmışdır:  

1) Lisenziya və icazələrin azaldılması, prosedurların asanlaşdırılması, vergi güzəştləri güzəştləri 

və s.  

2) Sahibkarlıq sahəsində həyata keçirilən yoxlamaların qismən dayandırılması, həmçinin 

investisiyaların təşviq edilməsi. Məsələn, “investisiya təşviqi sənədi”nin tətbiqi və bu sənədi 

alanlara 7 il müddətinə bütün növ vergi güzəştlərinin tətbiqi, həmçinin, layihə çərçivəsində idxal 

edilən texnika və texnologiyaların ƏDV və rüsumlardan azad olunması.  

3) Sənaye parklarının təşkil olunmas və parkların rezidentlərinə də, həmçinin 7 il müddətinə 

vergi güzəştləri tətbiq olunması, habelə onların istehsal məqsədi üçün idxal etdikləri texnika və 

texnologiyaların Əlavə Dəyər Vergisindən və rüsumdan azad olunması.  

4) Daxili bazarda istehsal olunan məhsulların himayəsi edilməsi (proteksionist siyasət), 

həmçinin daxili bazarın xarici təsirlərdən qorunması, qeyri-neft ixracının dəstəklənməsi (ixrac 

təşviqinin tətbiqi və ticarət məntəqələrinin açılması və s.)  

5) İdxal-ixrac əməliyyatları çərçivəsində mütəşəkkil mexanizmlərin (yaşıl dəhliz, elektron 

bəyanetmə və s.) tətbiq edilmsəi, həmçinin bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 

subsidiyalaşdırılması və s.  

Yuxarıda qeyd etdiyim investisiya stimulları və ümumilikdə ölkədəki biznes və investisiya 

mühiti barəsindəki məlumatlar müəyyən dərəcədə Azərbaycanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 

Fondunun (AzPROMO) saytında 3 dildə yerləşdirilmişdir. Saytda olan məlumatlara nəzər salsaq, 
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ölkəmiz 51 ölkə ilə ikiqat vergitutma sahəsində sazişlər, 47 ölkə ilə ikitərəfli investisiya 

müqavilələri bağlamışdır. Qeyd edim ki, 2-3 il bundan əvvəlki illə müqayisədə məlumat 

baxımından bu sayt xeyli zənginləşdirilib. Amma dünya səviyyəsində götürsək, misal olaraq, 

İnvestisiyaların Təşviqi Agentliklərinin Dünya Assosiasiyasına üzv ölkələrin müvafiq qurumlarının 

saytları ilə müqayisə etdikdə AzPROMO-nun saytında yerləşdirilmiş məlumatlar çox məhdud 

xarakter daşıyır. Təəccüblü deyil ki, ABŞ Dövlət Departamentinin İqtisadi və Biznes İşləri Bürosu 

tərəfindən hazırlanmış və Departamentin saytında yerləşdirilmiş hesabatda belə (2017 Investment 

Climate Statements Report) Azərbaycandakı biznes və investisiya mühiti haqqında daha geniş 

məlumat yer alıb. 

Yaxud da, Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytında “Azərbaycan Respublikasında xarici 

investisiyalar üçün əlverişli vergi mühiti” adı altında material yerləşdirilib. Orada mövcud olan 

məlumatlar nəinki vaxtlı-vaxtında yenilənmir, hətta makroiqtisadi göstəricilər hələ də bir neçə il 

əvvələ aiddir. Son dövrdə qanunvericilikdə həyata keçirilən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla material 

yenilənməyib. Baxmayaraq ki, ölkəmizi və ölkəmizdəki biznes və investisiya mühitinin müasir 

vəziyytətini dünyaya təqdim edən bu cür informasiyaların vaxtlı-vaxtında və mütəmadi olaraq 

yenilənməsi, həmçinin zənginləşdirilməsi son dərəcə vacib məsələlər sırasındadır. Həmçinin 

mütəxəssislərin fikrinə görə, investorları investisiyanı qəbul edən (importçu dövlət) ölkədəki 

mövcud vəziyyətdən çox ölkənin gələcək inkişaf perspektvləri haqqında məlumatlar maraqlandırır. 

Ona görə ki, bu məlumatlar investorlara gələcək gözləntilərini təhlil etməyə və qiymətləndirməyə 

imkan yaradır. Bu səbəbdən də bu cür saytlarda və başqa mənbələrdə olan məlumatların mövcud 

vəziyyətlə yanaşı, həm də ölkənin və ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin potensial imkanları 

və inkişaf istiqamətləri ilə bağlı məlumatların əks etdirməsi arzuolunandır. 

Dünya Bankının "Qlobal investisiyaların rəqabət qabiliyyətliliyi" haqqındakı hesabatında əks 

olunmuş məlumatlar əsasında Xarici İnvestisiyaların cəlb edilməsi məqsədilə ölkədəki zəruri biznes 

və İnvestisiya mühitin əslində necə olmasını öyrənmək və tətbiq etmək olar. Dünya Bankı 

araşdırmaçılarının dünyanın bir çox ölkələrində fəaliyyət göstərən qlobal şirkətlərin rəhbərləri 

arasında keçirdiyi sorğunun nəticələrinə əsasən xarici investisiyalarla bağlı qərarlara təsir edən 

faktorlar arasında aşağıdakılar yer alır:  

1) Siyasi-iqtisadi sabitlik və təhlükəsizlik;  

2) Hüquqi və tənzimləyici mühit;  

3) Bazar miqyası;  

4) Makroiqtisadi sabitlik və mübadilə kursu. 

Yuxarıdakı sıralamada növbəti yerləri işçilərin bilik və bacarıqları, infrastruktur, vergi 

dərəcələri, əmək və material xərcləri, daşınmaz əmlakın əlçatanlığı və maliyyə resurslarına 

əlçatanlıq kimi amillər yer alıb. 

Ölkədə hüquqi tənzimləmənin, qanunvericilik praktikasının əvvəlcədən anlaşılan və 

proqnozlaşdırıla bilən olması son dərəcə vacib məsələlərdəndir. Bu nöqteyi-nəzərdən, dövlət 

orqanlarının davranışlarında şəffaflıq və bu davranışların proqnozlaşdırıla bilən olması, 

investisiyaların qorunmasına qanunvericiliklə təminat verilməsi, biznesə başlamanın 

asanlaşdırılması və mülkiyyət hüquqlarının qorunması kimi amillər də xüsusilə əhəmiyyətə 

malikdir. Həmçinin, investisiya stimulları, ticarət sazişlərində güzəştlər və ikitərəfli (çoxtərəfli) 

investisiya sazişlərinin olması kimi amillər də sıralanmanın növbətin hissələrində yer alır. 

(Atakişiyev M.C., Nurəliyeva R.N., Abbasova N.H., 2012). 
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Qrafik 1. 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarında xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar üzrə 

əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyalar (ümumi yekuna görə, faizlə). 

 
Mənbə: https://www.economy.gov.az/article/2013-inv-haq/22018 (29.03.2020) 

 

Ümumilikdə, həm aparılan araşdırmalar, həm də beynəlxalq arenada ölkəmizin mövqeyinə 

əsasən deyə bilərik ki, ölkənin qeyri-neft sektoruna cəlb edilən xarici investisiyaların artırılması 

məqsədilə Azərbaycanda biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətlərində ciddi 

islahatlara ehtiyac hiss edilir. Bu islahatlar isə vergi güzəştləri və subsidiya məsələlərini deyil, ilk 

növbədə, investorlar üçün daha çox əhəmiyyət kəsb edən məsələləri əhatə etməlidir. Belə 

məsələlərə aşağıdakıları aid etmək olar: 

•ilk növbədə dövlət idarəetməsi sahəsində şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi və 

rüşvətxorluğun aradan qaldırılması; 

•əmlak (mülkiyyət) hüquqlarının qorunmasının təmin edilməsi; 

•müstəqil və ədalətli məhkəmə sisteminin yaradılması; 

•iqtisadi hüquq və azadlıqların daha da genişləndirilməsi; 

•hüquqi və tənzimləyici mühitin möhkəmləndirilməi (qanunun aliliyinin təmin olunması, 

hüquqda differensasiyanın yolverilməzliyinin təmin edilməsi, dövlət orqanlarının davranışlarının 

əvvəlcədən proqnozlaşdırıla bilən olması, biznes gəlirlərinə və xərclərinə təsir göstərə biləcək 

hökumət qərarlarının ictimai müzakirələrsiz qəbul edilməsi ənənəsindən imtina olunması, bu cür 

dəyişikliklərin qəbul edilməsindən ən azı 6 ay sonra qüvvəyə minməsinin təmin olunması və s.); 

• Xarici İnvestisiyaların cəlb edilməsi sahəsində vahid dövlət siyasətinin hazırlanması və qəbul 

edilməsi; 

• “Xarici investitisiyaların qorunması haqqında” yeni qanunun, həmçinin “Rəqabət 

Məcəlləsi”nin qəbul olunması və s. 

Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli biznes və investisiya mühitin yaradılması, 

iqtisadi subyektlərin dövlət orqanlarında qeydiyyatdan keçməsi proseslərinin asanlaşdırılması 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin 

fəaliyyətinin “bir pəncərə” prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi tədbirləri haqqında”sərəncamı ilə 

sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olan subyektlərin dövlət qeydiyyatına alınması işinin aparılması 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə həvalə olunmuşdur. “Bir pəncərə” sisteminin 

tətbiqindən etibarən ölkəmizdə biznesə başlama göstəriciləri artmış və bunun üçün sərf olunan vaxt 

azalmışdır. Qeyd edilən sistemin tətbiqindən sonra qeydiyyata alınan fiziki və hüquqi şəxslərin sayı 

əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. (Mənbə: http://www.cesd.az/wp/economic-8.htm 17. 04.2020). 

Ümumilikdə, dövlət tərəfindən həyata keçirilən investisiyaların getdikcə azalacağı və qeyri-neft 

sektorunda da əsas yükün özəl strukturların üzərinə düşəcəyi məlum məsələdir. Həmçinin, 

http://www.cesd.az/wp/economic-8.htm%2017.%2004
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investisiya strategiyasında əsas hədəfin qeyri-neft sektorunda xarici investisiyaların artırılması və 

genişləndirilməsi olduğunu qeyd etməliyik. 
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ MÜXTƏLİF ŞTATLARINDA CİNAYƏT 

QANUNVERİCİLİYİNDƏ CİNAYƏTİN ANLAYIŞINA DAİR MÜDDƏALAR 

 

Açar sözlər: cinayət, feloniya, misdiminora, kapital qətl, sadə qətl 

 

Provisions on the definition of crime in the criminal law of the United States 

Summary 

In the article: The globalization of the modern world makes it urgent to study the legislative practice 

of foreign countries (including criminal law). The lack of specialized literature on this topic makes it 

difficult to solve this problem.The study of foreign law is necessary not only to guide the processes of 

global economic, political and cultural integration and unification, but above all to facilitate domestic 

criminal law. U.S. criminal law has long developed under the influence of British common law and has 

gradually taken shape. Therefore, in different states of the United States, the criminal law analyzes the 

provisions on the definition of crime. 

Key words: crime, felony, misdiminora, murder 

 

ABŞ-ın cinayət hüququ uzun müddət İngiltərə ümumi hüququnun təsiri altında inkişaf etmişdir və 

tədricən öz formasını almışdır. İngilis qanunlarından fərqli olaraq, ABŞ dövlət səviyyəsində 

kodlaşdırılmış cinayət qanununun olması ilə xarakterizə olunur. Ən əhəmiyyətli xüsusiyyət Amerika 

hüquq sistemi, federal qanunvericiliyin və federasiya subyektlərinin qanunvericiliyinin mövcudluğu ilə 

ifadə olunan dualizmdir. Zaman keçdikcə ingilis məhkəmə hakimlərinin presedentləri, üzvü surətdə 

formalaşan Amerika ümumi hüququna daxil olmuşdur. XIX əsrdə ştatların cinayət qanunvericiliyinin 

qaydaya salınması işlərinə başlanılmasından sonra, ayr-ayrı ştatların legislaturalarının statutları daha 

böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Artıq XIX əsrin 40-cı illərində ştatların əksəriyyətində cinayət 

hüququ məcəlləri hazırlanır. Lakin bu məcələlər umumi hüququn ənənəvi doktrina və konstruksiyasına 

əsaslanırdı. XIX əsrin 70-ci illərində federal cinayət qanunvericiliyinin məcəllələşdirilməsinə cəhdlər 

edilir. Doğrudur, ki hu məcəllə rəsmi xarakter daşımır və daha çox rasioanl və texniki-hüquq baxımdan 

təkmilləşmiş sənəd olmaqla, ştatın cinayət məcəllələrinə təsir edərək, onları keyfiyyətcə yaxınlaşdırdı. 

Nəticə 40-dan artıq ştatda yüksək səviyyədə və ümumilikdə daha liberal baxışları təsbit edən yeni 

cinayət məcəlləsi qəbul edilir. 

Amerikanın 50 ştatı özünün konstitusiyasına malikdir. Bunların içərisində nisbətən qədimi 1784-cü 

il Nyu-Hempşir Konstitusiyası, ən yenisi isə 1965-ci ildə Kolorado ştatında qəbul edilən 

Konstitusiyadır. Əksər ştatların Konstitusiyası XIX əsrin ortalarında, yaxud da ikinci yarısında qəbul 

edilmişdir.Ştatların Konstitusiyası Federal Konstitusiyadan birinci,həcminə görə, habelə tənzim etdiyi 

məsələlərin daha çox dəqiqləşdirmə həddinə görə; ikinci, nisbətən mütəhərrik olmasına (qeyri-sabit) 

görə fərqlənir. Ölkədə baş verən siyasi və iqtisadi dəyişikliklər dövründə əksər ştatların 

konstitusiyalarına yenidən baxılmışdır. Bəzi ştatlarda bir, yaxud da iki nəslin ömrü ərzində konstitusiya 

qəbul etmək praktikası qəbul edilmişdir.Bütün bunlar ştatların Konstitusiyaları arasında xeyli prinsipial 

fərqlər yaratmışdır və bu da şübhəsiz, ştatların cinayət hüquq yaradıcılığına müxtəlif cür təsir edir. 

Bununla belə, Federal Konstitusiyanın yuxarıda qeyd edilən xeyli ümumi müddəaları ştatların 

konstitusiyalarına daxil edilmişdir. 

Cinayət hüququ doktrinasında cinayət anlayışının klassik tərifi prof. P.Tappen tərəfindən 

verilmişdir. “Cinayət, cinayət qanunu normalarını pozan, cinayət məsuliyyətindən azad edəcək hallar 

olmadığı təqdirdə qəsdən törədilmiş hərəkət və ya hərəkətsizlikdir və cinayət törədən şəxslər dövlət 

tərəfindən cəzalandırılır. 



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 6                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 6         e-ISSN: 2708-986X 

 

98 

New York Dövlət Cinayət Məcəlləsinə əsasən, cinayət "həbs və ya cərimə cəzası verilən davranışdır 

bu dövlətin hər hansı bir qanun üstünlüyü və ya ümumiyyətlə, hər hansı bir dövlət, yerli qanun və ya 

həmin dövlətin bir dövlət orqanının qərarı və ya hər hansı bir dövlət qurumu tərəfindən səlahiyyətinə 

uyğun olaraq verilmiş hər hansı bir əmr, qayda və ya təlimat dır. Cinayət, bu tərifə görə, "hər hansı bir 

qanunun aliliyi" tərəfindən qadağan edilmiş bir hərəkətdir. Cinayət cinayətinin əsas əlaməti, əməlin 

xüsusi bir cinayət cəzası (həbs və ya cərimə) ilə cəzalandırılmasıdır. Kolorado Cinayət Məcəlləsinin 40-

1-104 "cinayət" pul cəzası və ya həbs cəzası verilə bilən bu cür qanunla təsvir edilmiş hər hansı bir 

dövlət qanununu və ya davranışı pozma deməkdir.  

Kaliforniyanın Cinayət Məcəlləsi, “ictimai cinayət əmri” ni, “törədilməsini qadağan edən və ya 

təyin edən hər hansı bir qanunun aliliyinə zidd olaraq törədilmiş və ya törədilməmiş və həmçinin 

aşağıdakılardan birinin məhkum edildiyi zaman” kimi müəyyənləşdirir. 

ABŞ bir neçə ştatın cinayət məcəllələrində cinayət anlayışı yoxdur. Model Cinayət Məcəlləsinin 1-

102-ci maddəsində cinayət əsassız və günahsız şəxsin mənafelərinə böyük zərər vuran davranış və 

cəmiyyətə və ya bu cür zərər verəcəyinə dair təhdid hesab olunur” 

1962-ci il nümunəvi ABŞ Cinayət Məcəlləsi əyalət qanunvericilərinə bir cinayət əməlinin 

elementlərinin fərqli bir şəkildə şərh edilməsini təklif etdi. Beləliklə, cinayətin obyektiv xarakteristikası 

üç "maddi" elementi nəzərdə tutur: davranış, müşayiət edən şərtlər və nəticə. Müəyyən bir cinayət 

əməlinin subyektiv tərəfini təsvir edən maddələrin müddəaları ilə əlaqəli şəkildə tərtib edilmişdir. 

Məhz ingilis hüququ ABŞ-a bir sıra hüquqi anlayışlar və konstruksiyalar gətirmiş və həmçinin 

cinayət tərkibinin spesifik sırf ingilis, o cümlədən cinayətlərin feloniya və misdiminor 

klassifikasiyasınını müəyyən etmişdir. ABŞ-ın cinayət hüququ üzrə cinayətlərin aşağıdakı növləri 

vardır: 

1.Feloniya 

2.Misdiminora 

3.Pozuntu 

4.Yol xətaları  

Ştatlarda ingilis hüququndan resepsiya edilmiş cinayətkar hərəkətlərin feloniya və misdiminor 

kateqoriyalarına bölgüsü nəinki maddi, eyni zamanda prosessual hüquq üçün əhəmiyyət kəsb edir. 

Çünki feloniya cinayətləri vəkilin iştirakını tələb edir və həbs üçün daha az rəsmiyyət tələb olunur. 

Misdiminor isə bəzi ştatlarda məhkəmə baxışında müdafiəçinin, bəzən isə təqsirləndirilənin iştirakını 

tələb etmir. Həmçinin, feloniya əməlinə görə məhkum edilənlər daha ciddi rejimli həbs yerlərində 

saxlanılır və qanun onları ictimai vəzifə tutmaq hüququndan da məhrum edirdi. ABŞ-da yeni cinayət 

növlərinə aid edilən mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik ticarəti, kompüter cinayətləri və ya kiber 

cınayətkarlıq və s. cinayət hüququ sahəsində aparılan siyasətin diqqət mərkəzindədir. 1986-cı ildə qəbul 

edilmiş qanunda kompüter baza məlumatlarından və digər elektron vasitələrdən qanunsuz istifadəyə 

görə cinayət məsuliyyətinin gücləndirilməsi nəzərdə tutulurdu. 

ABŞ-ın cinayət hüququnda kriminal əməllərin dəqiq təsnifatı verilir. Əksər ştatlarda bütün 

cinayətlər feloniya və misdiminoraya, habelə pozuntuya və yol xətasına bölünür. Feloniya ağır 

cinayətlər qrupudur. Bu qrupa daxil olan cinayətlərin özüdə beş kateqoriyaya ayrılır. Misdiminoraya 

ağır olmayan cinayətlər daxildir. Bu növ cinayətlərin də üç kateqoriyası fərqləndirilir. 

Feloniya ən ağır cinayət hesab olunur və aşağıdakı növləri vardır: 

1.Feloniya A-Bu cinayətlərə görə ömürlük azadlıqdan məhrumetmə yaxud ölüm cəzası təyin edilir. 

2.Feloniya B-Bu cinayətlərə görə 25 ilə qədər müddətə yaxud da daha artıq müddətə azadlıqdan 

məhrumetmə təyin edilir. 

 3.Feloniya C- Bu cinayətlərə görə 25 ildən az, lakin 10 ildən artıq müddətə azadlıqdan 

məhrumetmə təyin edilir. 

4.Feloniya D-Bu cinayətlərə görə 10 ildən az, 5ildən artıq müddətə azadlıqdan məhrumetmə təyin 

edilir. 

5.Feloniya E- Bu cinayətlərə görə 5 ildən az, 1 ildən artıq müddətə azadlıqdan məhrumetmə təyin 

edilir. 

Misdiminora feloniya nisbətdə ağır olmayan cinayətdir. Misdiminoranın aşağıdakı növləri vardır: 



ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 6                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 6         e-ISSN: 2708-986X 

 

99 

1.Misdiminora A-bu cinayətlərə görə həbsxanada çəkilməklə bir ilə qədər, lakin 6 aydan artıq 

olmayan müddətə azadlıqdan məhrumetmə təyin edilir. 

2.Misdiminora B-bu cinayətlərə görə 6 aydan az, lakin 30 gündən artıq olmayan müddətə 

azadlıqdan məhrumetmə təyin edilir. 

3.Misdiminora C-bu cinayətlərə görə 30 günə qədər, lakin 5 gündən artıq olmayan müddətə 

azadlıqdan məhrumetmə təyin edilir. 

Maine Cinayət Məcəlləsini 4-cü bəndinə əsasən qətl hadisəsi müstəqil bir cinayət növü olaraq 

seçilir. 

Texas Cinayət Məcəlləsinin 19-cu fəsli Dörd maddədən ibarət olmaqla dörd növ qətl var: kobud 

qətl; kapital qətli; sadə qətl və cinayət səhlənkarlığı ilə qətl. Həmin Məcəlləyə əsasən cinayət qəsdən və 

ehtiyatsızlıqdan qəsdən cinayət törədilməsi kimi müəyyən edilir. 

Həmin Məcəllənin 19.02-ci maddəsinə əsasən ağır qətl aşağıdakı hallarda baş verir: 

1. qəsdən və ya bilərəkdən bir şəxsə ölüm tətbiq edir 

2. ağır bədən xəsarəti yetirmək niyyətindədir və insan həyatı üçün açıq şəkildə təhlükəli olan, bir 

şəxsə ölüm gətirən hərəkətlər edir. 

Bu cinayət ağır cinayətlərdir və ölümlə cəzalandırılır. 

Həmin Məcəllənin 19.04-cü maddəsinə əsasən sadə qətl-şəxs ehtiyatsızlıqdan ölümə səbəb olan 

cinayət törədir. Həmin Məcəllənin 19.05-ci maddəsinə əsasən Cinayət səhlənkarlığı  

Göründüyü kim ABŞ-da törədilən cinayətlərdən ağırı feloniya hesab edilir və Azərbaycandan fərqli 

olaraq 25 ildən artıq müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur. 

ABŞ-da cəza nəzəriyyələrinin praktik olaraq həyata keçirilməsinə, Enrico Ferri və Rafael 

Garofalonun əsərlərinə gedən və istifadəni də daxil edən təhlükəli şəxsiyyət vəziyyəti konsepsiyasına 

əsaslanan klinik kriminologiya fikirləri təsir etdi (24, s 195).  

D.Kozochkin, amerikalı alim G.Packer cəzanın aşağıdakı xüsusiyyətlərini göstərirlər: 

1. əzab və ya digər mənfi halları təmsil edir 

2. qanunun aliliyinin pozulmasına görə 

3. şəxs törətdiyi cinayətə (cinayətə) görə ona məruz qaldıqda 

4. özləri məsuliyyət daşımayan şəxslər tərəfindən tətbiq edilir 

5. cinayətin törədildiyi "qurulmuş hüquq sistemi" tərəfindən təyin edilir və tətbiq olunur. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarında cəza məhkəmə tərəfindən cinayətin törədilməsinə görə tətbiq olunan 

məhrumiyyət kimi göstərilir. J.Hall cəzaya belə tərif verir ki, birincisi cəza məhrumiyyətdir, ikincisi 

cəza məcburidir, üçüncüsü dövlət adından tətbiq olunur, dördüncüsü cəza az vəya çox qaydaların 

mövcudluğunu ortaya çıxarır və onların pozulmasına görə məhkəmə tərəfindən tətbiq olunur. 

1962-ci il tarixli Model Cinayət Məcəlləsində cəzanı tətbiqetmənin aşağıdakı məqsədləri qeyd 

olunur: 

1.yeni cinayətlərin qarşısının alınması 

2.cinayətkarların şəxsiyyətin korreskiyası və sosial bərpası 

ABŞ Ədliyyə Nazirliyi və digər mənbələr tez-tez üç əsas cəza məqsədindən bəhs edirlər:  

1.cəza çəkən şəxsin cəzası 

2. cəza çəkən şəxsin hədə-qorxusu 

3. cəza çəkən şəxsin yeni cinayətlər etmək fürsətindən məhrum edilməsi 

ABŞ-ın ştatları arasında cinayət məsuliyyətinin ən aşağı yaş Colorada əyalətində 10 yaş müəyyən 

olunmuşdur. Digər ştatlarda 14-16 yaşdan müəyyən edilmişdir. 

ABŞ-ın cinayət hüququ üzrə cəzalar iki yerə bölünür: əsas və əlavə cəzalar 

Əsas cəzaların aşağıdakı növləri vardır: 

1.ölüm cəzası-elektrik stulunda, öldürücü iynə vurmaqla, güllələnməklə və boğazından asmaqla icra 

edilir. ABŞ cinayət hüququnda XIX əsrlə müqayisədə, artıq XX əsrdə cəzalar sistemində liberallaşma 

baş verirdi. Xüsusilə həm federal, həm də ştatların qanunvericiliklərində ölüm cəzasının 

məhdudlaşdırılması və ya federal səviyyədə 1967-ci ildən marotorium (möhlət) qoyulması prosesi və 

nəhayət, XX əsrin ikinci yarısında bəzi ştatlarda bu cəza növünün ləğv edilməsi ilə nəticələndi. 1972-ci 

ildə ABŞ-m Ali Məhkəməsi Furmenin işi üzrə qərarında ən yüksək cəzanı, konstitusiyanın VIII 
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düzəlişinə zidd olan "özbaşına”, "qəddar və fövqəladə" cəza tədbiri əsasında çıxarılmış hökmlər kimi 

dəyərləndirərək öz mövqeyim formalaşdırmışdır. Ali Məhkəmə qreqqin işüzrə qərarında ölüm cəza 

növünün konstitusiyaya zidd olmadığı bir halda göstərilsə də, onun tətbiqinin bir sıra şərtlərini müəyyən 

edərək, yalnız ağırlaşdırıcı hallarda tətbiqini zəruri hesab etdi. Bundan başqa, ştatların qanunlarına və 

andlılar məhkəməsinə ölüm cəzası ilə ömürlük həbs arasında alternativ etmək imkanı verilirdi. Ali 

məhkəmənin 1988-ci il qərarından cinayətin törədildiyi məqama qədər 16 yaşı tamam olmamış şəxslərə 

ölüm cəzası tətbiq edilmirdiş ABŞ ölüm cəzaları elektrik stulu, qaz kamerası, boğazdan asma və ya 

güllələmə formasında icra edilir. Hüquqi cəhətdən heç kimə cəza verilməməsini nəzərdə tutan 

eftanasiya “Ölüm cəzası” ilk dəfə olaraq XVI əsrəd Frensis Bekon tərəfindən işlədilmişdir. ABŞ-da 

könüllü eftanasiya əvvəlcədən razılıq əsasında xəstənin xahişi ilə icra olunurdu. Məcburi eftanasiya isə 

əsasən xüsusi müalicə aparatlarına qoşulan, huşsuz, koma vəziyyəində olan çarəsiz xəstələrə tətbiq 

edilir. ABŞ Ali Məhkəməsinin 1988-ci il tarixli qərarına əsasən 16 yaşa qədər cinayət törədən şəxslər 

barəsində ölüm cəzasının tətbiqinə yol verilmir. Hazırda 36 ştatın qanunvericiliyində ölüm cəzası 

nəzərdə tutulur. 

2.azadlıqdan məhrumetmə-3 növü vardır: ömürlük azadlıqdan məhrumetmə, müəyyən müddətə 

azadlıqdan məhrumetmə və qeyri-müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə. 1988-ci ildə Konqresin 

qəbul etdiyi qərarda narkotik ticarəti ilə məşğul olanlar tərəfindən federal qulluqçunun öldürülməsinə 

görə ən yüksək cəza növü müəvyən edilmişdir. ABŞ-da ağır cinayət əməllərinə görə ömürlük cəza növü 

də tətbiq edilir. 

3.Cərimə-fiziki şəxslərə tətbiq edilən cərimə 50 min dollara qədər məbləğdə tətbiq edilir. 

Korporasiyalara tətbiq edilən cərimə-aşağə həddi 200 min dollar, yuxarı həddi 500 min dollar 

məbləğində tətbiq edilir. Cərimə əsas cəza növü kimi az təhlükəli cinayətlərə, habelə pozuntulara və 

yol-nəqliyyat xətalarına görə müəyyən edilir. 

Cəza növü olaraq cərimə demək olar ki, hamının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur. Ən çox 

istifadə olunan cəza növüdür və demək olar ki, hər zaman digər cəza növlərinə alternativ olaraq çıxış 

edir, xüsusəndə həbs cəzasına. Dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrində cərimə ümumdünya cəzasıdır 

və həm əsas, həm də əlavə olaraq tətbiq edilir. Çox az hallarda, cərimə mümkün olan yeganə cəzadır. 

Bəzi ölkələrdə, məsələn, Azərbaycan, Belarusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, 

Türkmənistan, Ukraynada Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddələrində nəzərdə 

tutulmuş hallarda cərimə məhkəmələr tərəfindən əlavə cəza şəklində verilə bilər. Almaniya, Danimarka, 

İtaliya, Paraqvay, Polşa kimi əyalətlərdə həbs cəzasına əlavə cərimə tətbiq edilməsi qayda istisna hesab 

olunur və yalnız muzdlu cinayətlər törədildikdə icazə verilir. ABŞ-da, əksinə, geniş yayılmış bir 

tətbiqdir. cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsinin sanksiyası ilə nəzərdə tutulmuşdursa, Hollandiya və 

Norveçdə belə olmasa da əlavə bir cəza olaraq cərimə tətbiq oluna bilər. Azərbaycan, Gürcüstan, 

Qazaxıstan, Moldova, Rumıniya, ABŞ və digər bəzi ölkələrdə daha sərt cəza ilə əvəzlənmə yalnız 

cəriməni ödəməkdən niyyətli şəkildə yayınanları təhdid edir. Nə vaxt bu bəzən cərimə ilə yalnız həbs və 

ya həbslə deyil, həm də daha yüngül cəzalarla -ictimai işlər, islah işləri əvəz olunur. 

4.Probasiya (üzərinə nəzarət qoyma)-3 cür tətbiq edilir: sadə müşahidə altında olma, intensiv 

müşahidə altına alma və ayda 20 dəfə kontakt görüş. Cinayət hüququnun humnistləşdirilməsi nəticəsi 

olaraq, azadlıqdan məhrumetmənin alternativi olan probasiya cəzalarından geniş istifadə olunur. 

Probasiya cəzası alan şəxs müəyyən müddətdə xüsusi xidmət məmurunun nəzarəti və müşahidəsi 

altında olur. Beləliklə, ümumi hüquq ölkələri dünyaya iki cinayət qurumu verdi: şərti azad etmə institutu 

(İngiltərə) və Probasiya və Probasiya İnstitutu (ABŞ). Təhlükəsizlik və probasiya tədbirləri ABŞ-da 

geniş şəkildə inkişaf etdirilmişdir. Probasiya ilk dəfə 1841-ci ildə, məşhur Boston ayaqqabı istehsalçısı 

və xeyriyyəçi John Augustusun olduğu dövrdə ortaya çıxdı. 

Əlavə cəzaların növləri:  

1.əmlak müsadirəsi 

2.cərimə-cərimə ağır cinayətlərə görə müəyyən edilən sanksiyalarda uzunmüddətli azadlıqdan 

məhrum etməyə alternativ kimi nəzərdə tutulur və praktikada hətta ağır cinayətlərə görə belə tətbiq 

edilir. 
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3.restitusiya-zərərçəkənə əmlakının dəyərində, ona ekvivalent olan pulla ödənc vermə. Məhkum 

ödənci restitusiya şöbəsinə köçürür. Şöbənin məmurları bu hesabdan ziyana ekvivalent olan pulu 

zərərçəkmiş şəxsə çatdırır. 

4.vəzifə tutma, müəyyən fəaliyyətlə məğul olmaq hüququndan məhrumetmə 

5.şəxsi hüquqlardan məhrumetmə 

6.vurulmuş ziyanın ödənilməsini üzərinə qoyma 

Məlumdur ki, heç bir hadisə yoxdan yaranmır, tarixilik, inkişaf və varislik kimi prinsiplər zəmnində 

onun doğuluşu baş verir. F.Y.Səməndərov da bildirir ki, qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyinin 

təkmilləşdirilməsi təkcə cinayətkarlıqla mübarizənin bu günkü vəziyyətinin, sabahının və gələcəyinin 

proqnozuna söykənməməli, həm də cinayət qanunvericiliyinin tarixi inkişafını, onun varisliyi nəzərər 

alınmalıdır. Təəssüf ki, bəzən biz qüvvədə olan qanunla, onun tarixi keçmişi arasında olan rabitəni, 

varislik prinsipini unuduruq. Keçmiş haqqında biliyin olmaması təkcə hazırki reallığın idrakına ziyan 

gətirmir, həm də atılacaq addımların, ediləcək hərəkətlərin etibarlılığını təhlükə altına qoyur. Bəşər 

mədəniyyətinin bu günkü səviyyəsi tarix səhnəsindən getmiş, zaman-zaman keçmişin dərinliklərindən 

uzaqlaşan nəticələrin əldə etdiyi maddi, mədəni, mənəvi-hüquqi dəyərlərindən qidalanmışdır. Bunu 

unutmaq olmaz. Belə ki, öz keçmişini unudan gələcəyini tapa bilməz: istər bu keçmiş fəxr edilməli 

olsun, istərsə də əksinə. İnsanlar və xalqlar öz keçmişini yaxşı öyrənməlidirlər ki, bu günlərini və 

gələcəklərini həmin keçmişdən ibrət götürərək qura bilsinlər. Keçmişi silib atmaq olmaz, 

bəyənilənlərdən bəhrələnmək və onlarla yola davam etmək, qüsurlularını islah etmək, faydasız və zərərli 

olanlardan imtina etmək lazımdır. Xüsusilə də keçmişə baxış bütov bir tarixi-ictimai-siyasi dövrə, həmin 

dövrün cinayət və cəza siyasətinin əsas normativ sənədi olan cəza (cinayət) məcəllələrinin müddəalarına 

münasibəti əks etdirdikdə, bu məsələnin nə qədər aktual olduğunu dərk etmək çətin olmayacaqdır. 
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QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAFINDA İNVESTİSİYALARIN 

ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ 

 

Açar sözlər: qeyri-neft sektoru, investisiyalar, müəssisələr, kənd təsərrüfatı, turizm, yüngül və ağır 

sənaye, mədən və istehsal sənayesi, müasir texnologiyalar  

 

The role and importance of investments in the development of the non-oil sector 

Summary  

In this article, the author A.S.Guluzade analyzes the current situation, the conditions created to 

ensure the development of the non-oil sector, as well as the role and importance of national and 

foreign investments in the development of the non-oil sector. 

Key words: non-oil sector, investments, enterprises, agriculture, tourism, light and heavy industry, 

mining and processing industry, modern technologies  

 

Müasir şəraitdə hər bir ölkənin milli-iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi müxtəlif 

faktorlardan bilavasitə asılıdır. Bu cür faktorlara ölkənin beynəlxalq münasibətlər sisteminə 

inteqrasiyası, eləcə də beynəlxalq əmək bölgüsündə hər bir ölkə iqtisadiyyatının yeri və rolunu 

şamil etmək mümkündür. Beynəlxalq bazarlara daha çox məhsul çıxaran və eləcə də yüksək 

rəqabətə davamlı məhsul istehsalı reallaşdıran hər bir ölkə öz iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində kifayət qədər uğurlar əldə etmiş olur. 

Dayanıqlı istehsal təsərrüfat fəaliyyəti rəqabətə davamlı məhsul istehsalı və xidmətlərin 

göstərilməsini nəzərdə tutur və bütün bunlar da daxili və xarici bazarlarda hər bir ölkənin 

mövqeyinin möhkəmləndirilməsini özündə birləşdirir.  

Müasir dövrümüzdə iqtisadiyyatın bütün sahələrində investisiyalar istehsal potensialının 

yeniləşdirilməsinin başlıca, ilkin şərtlərindən biri kimi çıxış edir. İnvestisiyalar istehsal bazasının 

fiziki və mənəvi tərəfdən köhnəlməsinin qarşısının alınmasında başlıca vasitələrdən biri hesab 

edilir. Bu baxımdan investisiyaların rolunun artırılmasına yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi 

qeyri-neft sektorunda xüsusi olaraq mühüm əhəmiyyətə malikdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, qeyri-

neft sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrin əksəriyyətinin fiziki və mənəvi cəhətdən 

köhnəlməsi, əsas fondların iqtisadi dayanıqlılığının azalması onların daxili və xarici bazarda 

rəqabətə davamlı məhsul istehsalı həyata keçirməsinə və əmtəələr təklif etməsinə mənfi təsir 

göstərir. Bu baxımdan, qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrin davamlı formada 

istehsal fondlarının yeniləşdirilməsinə ehtiyacı vardır. Bütün bunlar isə adı çəkilən müəssisələrə 

investisiya yatırımlarının artırılmasını tələb edir. 

Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələr iqtisadiyyatın neft sektoru ilə müqayisədə 

kifayət qədər aşağı investisiya cəlbediciliyinə malikdir. Buna görə də qeyri-neft sektoru 

müəssisələrində daha çox həssas əmtəə kütlələri formalaşır. Qeyrineft sektorunda əsasən həssas 

əmtəələr qrupuna kənd təsərrüfatı məhsullarını aid etmək olar. Bu məhsulların istehsalı, əsas 

etibarilə təbii-iqlim şəraitindən bilavasitə asılı olurlar. Eləcə də məhsul istehsalı, əsas etibarilə 

ekstensiv inkişaf bazasına istiqamətləndiyindən, xarici investisiyaların bu sahəyə qoyuluşu 

investorlar üçün səmərəli xarakter daşımır. Bundan əlavə həssas əmtəələr qrupu da mövcuddur ki, 

bu əmtəə qruplarına əsas etibarilə emal sənayesi məhsullarını aid etmək olar.  

Müasir dövrdə investisiyaların təbiətinin və xarakterinin tədqiqi zamanı, nəzərə almaq lazımdır 

ki, investisiyalar iqtisadi inkişafın başlıca hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edir. İnvestisiya 

yatırımları bu və ya digər müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin gəlirliliyinin artırılmasında başlıca rol 
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oynayır, həmçinin avadanlıqların və əsas fondların fiziki və mənəvi cəhətdən yeniləşdirilməsinə, 

müasirləşdirilməsinə istiqamətlənmiş kapital qouluşu kimi səciyyələnir. Bu baxımdan yanaşsaq 

investisiya yatırımlarının artırılması daxili və xarici bazarlarda əmtəə kütləsinin həcminin 

genişləndirilməsinə əlverişli şərait yaratmaqla iqtisadi inkişafın dinamikliyinə bilavasitə zəmin 

yaradır. Kapital qoyuluşları eyni zamanda iqtisadi inkişafın mühüm faktoru olmaqla bərabər, həm 

də regionların sosial-iqtisadi inkişafında da əhəmiyyətli rol oynayır. Bu və ya digər müəssisəyə 

edilən investisiya yatırımlarının həcminin yüksəldilməsi bu və ya digər ərazidə və regionda sosial 

infrastrukturun səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına əlverişli şərait yaradır. Beləliklə, istehsal və xidmət 

müəssisələrinə yatırılan investisiyaların həcminin artırılması, daxili və xarici mənbələr hesabına 

investisiya yatırımlarının təmin edilməsinə əsaslanan müəssisələrin yaradılması hesabına regionun 

digər regionlar üzərində iqtisadi üstünlüyü də təmin edilir. Bu baxımdan bu və ya digər regionun da 

inkişafının səviyyəsi şəhərlə, demək olar ki, bərabərlik təşkil etməyə başlayır. Respublikamızda 

mövcud olan regionların, demək olar ki, əksəriyyəti qeyri-neft sektoru məhsullarının istehsalı üzrə 

ixtisaslaşmışdır. Odur ki, regionlarda investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi, bu və ya digər 

istehsal sahələrinin yaradılması qeyri-neft sektorunun fəaliyyətini səciyyələndirən başlıca faktor 

kimi çıxış edir. İnvestisiya yatırımları bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəyə malik olan iki prosesi özündə əks 

etdirir. Bunlardan birincisi, investisiya prosesinin uzunmüddətli xarakter daşımasıdır. İkincisi isə, 

investisiya yatırımlarının, xüsusilə genişlənən ehtiyacın ödənilməsinə istiqamətlənməsidir. Qeyri-

neft sektoru müəssisələrində investisiyalar özünün uzunmüddətli xarakter daşıması ilə səciyyələnir. 

Bu sektorda həssas məhsulların mövcudluğu, həmin məhsulların uzunmüddətli dövrdə istehsalının 

baş verməsi bu sahələrdə investisiyaların uzunmüddətli xarakter daşımasına gətirib çıxarır. Məhz bu 

cəhətdən xarici investorların qeyri-neft sektoru müəssisələrinə investisiya yatırımı etməsi kifayət 

qədər stimullu görülmür. Bu, sahənin xarakterik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Buna baxmayaraq, 

qeyri-neft sektoru müəssisələri içərisində elə müəssisələr mövcuddur ki, yuxarıda adını çəkdiyimiz 

xüsusiyyətlər bu müəssisələr üçün şamil edilə bilmir. Məsələn, qeyri-neft sektoru müəssisələri 

içərisində turizm müəssisələri xüsusilə investisiya yatırımlarının stimullu olması baxımından özünü 

doğruldur. Daha doğrusu turizm obyektləri və istirahət mərkəzləri, bir qayda olaraq sürətli təsərrüfat 

dövriyyəsinə malikdir. Bu baxımdan adı çəkilən müəssisələrə edilən investisiya yatırımları özünün 

qısa müddətli ödəmə qabiliyyəti ilə səciyyələnir. Məhz bu aspektdən yanaşdıqda, qeyri-neft sektoru 

müəssisələrinin investisiya təbiətini iki kateqoriyada təsnifləşdirmək mümkündür. Bunlardan 

birincisi kimi həssas məhsullar istehsalı sahələri üzrə investisiyaların ödəmə qabiliyyətinin 

uzunmüddətli xarakter daşımasını səciyyələndirmək olar. İkinci qrupa daxil olan müəssisələrdə isə 

investisiyaların ödəmə qabiliyyətləri, xüsusilə qısa zaman ərzində özünü biruzə verir. Bu tip 

müəssisələrə, əsas etibarilə turizm və istirahət mərkəzlərini götərmək olar. Belə ki, respublikamızın 

təbii iqlim şəraiti, əslində turizm obyektlərinin inkişaf etdirilməsi baxımından xüsusilə cəlbedici 

görünür. Bu baxımdan adı çəkilən müəssisələrə və xidmət strukturlarına yatırılan investisiyalar son 

nəticədə dövlət büdcəsinə daxil olan alternativ mənbələrin rolunun artmasına əlverişli şərait yaradır 

və eyni zamanda həmin regionda fəaliyyət göstərən əhalinin alternativ mənbələrdən gəlir əldə 

etməsinə imkan verir.  

Müasir dövrümüzdə qeyri-neft sektorunun mühüm tərkib hissəsi kimi çıxış edə bilən yüngül 

sənaye müəssisələrinin respublikamızda kifayət qədər təkmil xarakter daşıya bilən daxili bazarı 

mövcuddur. Belə ki, həmin sahələrdə istehsal edilən məhsullar gündəlik təlabat məhsullarıdır və bu 

baxımdan həmin müəssisələrə investisiya qoyuluşu hesabına istehsalın canlandırılması həmin 

müəssisələrdə istehsal edilən məhsulların satışının həyata keçirilməsinə gətirib çıxara bilər və bu da, 

əmtəə dövriyyəsinin həcminə güclü təsir göstərə bilər.  

Həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həm kənd təsərrüfatının, həm sənayenin, həm də 

turizmin inkişafı üçün böyük potensial mövcuddur. Təkcə bu bölgədə əkinə yararlı torpaqların 

həcmi 200 min hektardan çoxdur və vaxtilə, işğala qədər olan dövrdə bütövlükdə Qarabağ bölgəsi 

Azərbaycan kənd təsərrüfatı istehsalının təxminən 20 faizini təşkil edirdi, o cümlədən ət və süd 

məhsullarının 13 faizi həmin ərazilərdən gəlirdi. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə gələcəkdə turizm büdcəmizə əlavə 

gəlir gətirəcəyi və bebəliklə qeyri-neft sektorunun inkişafina böyük stimul yaratmış olacaqdır. 

Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu bölgədə sənaye potensialı da böyükdür. Qeyd edək 

ki, orada qiymə tli əlvan metallar – qızıl, mis və digər əlvan metallar yataqları mövcuddur: Bunun 

üçün də Azərbaycanın bu gün yeraltı metal və əlvan metal yataqlarının işlənməsi ilə bağlı təcrübəsi 

var. “Azergold” şirkəti bununla bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirmişdir. Həmin ərazidə 

sənayenin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı, resursların əldə olunması və bu resurslardan yeni hazır 

məhsulların hazırlanmasına qədər olan bir siklin təşkil edilməsi bölgədə sənayenin inkişafı üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 

Aparılan araşdırmalardan belə qənaətə gəlmək olar ki, qeyri-neft sektorunun inkişafında 

investisiyalar həlledici əhəmiyyətə malikdir. Bu onunla bağlıdır ki, investisiya yatırımları həmin 

sahələrdə intensiv texnologiyaların tətbiqinə əlverişli şərait yaratmaqla, bütövlükdə sahədə dinamik 

inkişafı təmin edilə bilər. Bu isə son nəticədə ölkəmizin daxili bazarında yerli istehsalçıların 

mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə, eləcə də idxal kanallarının rolunun azaldılmasına və xarici 

bazara əmtəə ixracının genişləndirilməsinə əlverişl şərait yarada bilər. Bu prosesin həm daxili 

üstünlükləri, həm də respublikamızın strateji maraqları baxımından kifayət qədər xarici üstünlükləri 

mövcuddur. Qeyri-neft sektorunun inkişafına investisiya yatırımlarının özünəməxsus daxili 

üstünlükləri valyutanın kənara çıxmasının qarşısının alımasına gətirib çıxarmaqla, eyni zamanda 

ölkə daxilində məşğulluğun səviyyəsinin genişlənməsinə əlverişli şərait yaratması ilə səciyyələnir. 

Bu baxımdan yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, respublikamızda müəyyən davamlı tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir və xüsusilə respublika prezidentinin sərəncamı ilə respublikamızda iki ardıcıl 

regional proqramların tətbiq edilməsi bu sahədə regionların iqtisadi potensialından səmərəli 

istifadəyə əlverişli şərait yaratmaqdadır. Bütün bunlar təbii ki, yeni iş yerlərinin yaradılması və 

məşğulluğun təmin edilməsi, eləcə də yeni istehsal müəssisələrində mənfəətin həcminin artırılması 

və daxili bazarın yerli istehsal hesabına təmin edilməsi baxımından, bütövlükdə qeyri-neft 

sektorunun istehsalının inkişafına investisiya qoyuluşlarının daxili üstünlükləri kimi səciyyələnir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinə 

investisiyaların artırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi ölkənin iqtisadiyyatının 

strateji sferalarına kapital qoyuluşlarının təmin edilməsi kimi şərtlənir və bütün bunlar da ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Təhlil göstərir ki, 

iqtisadiyyatın strateji sferalarına kapital qoyuluşu həyata keçirilmədən ölkənin iqtisadi yüksəlişini 

təmin etmək və eləcə də onların beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak imkanlarını effektiv şəkildə 

təmin etmək mümkün deyildir. Bu da müasir şəraitdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə daxili təsir 

vasitəsi kimi çıxış edir.  

Qeyri-neft sektorunun inkişafına investisiya yatırımlarının stimullaşdırılması dövlətin 

investisiya siyasətinin prioritetini təşkil etməlidir. Bu baxımdan investisiya proseslərinin 

səmərəliliyinin yüsəldilməsinə və onun həcminin artırlımasına təsir edən daxili və xarici mühit 

faktorları kifayət qədər etibarlı şəkildə təhlil edilməli və dövlətin investisiya siyasəti, məhz həmin 

təhlillər üzərində qurulmalıdır. İnvestisiya proseslərinin həcminə və səmərəliliyinə təsir edən daxili 

və xarici mühit faktorlarının təhlili qeyri-neft sektorunun investisiya cəlbediciliyinin 

yüksəldilməsinə əlverişli şərait yarada bilər. Təhlil göstərir ki, daxili valyutanın alıcılıq 

qabiliyyətinin yüksəldilməsi, bütövlükdə investisiya proseslərinə təsir edən daxili mühit 

faktorlarından biri kimi çıxış edir. Bundan əlavə, ixracın ənənəvi nomeklaturasının dəyişdirilməsinə 

xüsusilə ehtiyac vardır. Eyni zamanda ixracı əvəz edən istehsal prosesinin qurulması və onun 

rəqabətə davamlılığının yüksəldilməsi, əslində bu sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin fiziki və 

mənəvi cəhətdən yeniləşdirilməsini tələb edir. Odur ki, daxili bazarın qorunması və yerli istehsalın 

stimullaşdırılmasının bazasında qeyri-neft sektorunun inkişafını effektiv şəkildə tənzimləmək 

mümkündür.  

Qeyri-neft sektorunda investorların hüquqlarının müdafiə edilməsi və bu sahədə bank 

strukurlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına xüsusilə mühüm ehtiyac vardır. Təbii ki, 

bütün bunlar qeyri-neft sektorunun inkişafında investisiya mühitinə öz mənfi təsirini göstərir. 
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İnvestisiya fəaliyyəti zamanı ölkəmizdə qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri də bank 

sektorunun real sektoru maliyyələşdirməməsidir. Banklar topladıqları sərmayeni əsasən daha çox 

gəlir gətirən istehlak kreditlərinə sərf edirlər. Ona görə ki, qısamüddətli dövrdə real sektorda daha 

tez gəlir əldə etmək mümkündür. Uzunmüddətli dövrdə sərmaye qoyuluşu etmək üçün valyuta 

məzənnəsinin və digər amillərin dəyişməyəcəyi barədə sahibkarların və bankların heç bir məlumatı 

olmur. Həmçinin, bankların uzunmüddətli dövrdə investisiya fəaliyyətini kreditləşdirmək üçün 

vəsaitləri də məhduddur. İstehlak kreditləri qısamüddətli dövrdə gəlir gətirdiyinə və intensiv 

dövriyyəyə malik olduğuna görə banklar üçün daha əlverişlidir. Həmçinin, dünyanın bütün 

yerlərində gəlir qazanmaq baxımından biznes kreditlərinə nisbətən istehlak kreditləri daha üstün 

mövqeyə malikdir. Ölkədə bank sektoru real sektoru kreditləşdirə bilmirsə, bu ölkə iqtisadiyyatı 

üçün və sərmayə qoyuluşları üçün mənfi bir haldır. 

Azərbaycanda Mərkəzi Bankın təyin etdiyi uçot dərəcəsi kommersiya banklarının kreditlər üzrə 

təyin etdiyi faiz dərəcəsinə çox az təsir edir. Misal olaraq, 2018 və 2019-cu illərdə uçot dərəcəsi 

Mərkəzi Bank tərəfindən 15%-dən 7,5%-ə endirildi, lakin buna baxmayaraq, kreditlər üçün bank 

faizləri cəmi 5% azaldı. Bu da ona dəlalət edir ki, Azərbaycanda Kommersiya Bankları ilə Mərkəzi 

Bank arasında birbaşa əlaqə yox dərəcəsindədir. İnvestorlar isə yüksək faiz dərəcələriylə kreditlər 

götürə bilmir. Ona görə ki, investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olarkən yüksək faizli bankın kreditini 

qaytarmaq investisiya riskini artırır. Bankları isə sərmayelərini hansısa konkret sahəyə qoymalarına 

məcbur etmək olmaz. Beləliklə, Banklar uzunmüddətli investisiya layihələrinin riski yüksək 

olduğuna görə belə layihələrə kreditləri yüksək faizlərlə təklif edir. Misal olaraq, kənd təsərrüfatı 

sektoruna daxil ola sahələr çox riskli sahələr olduğu üçün banklar verilən pulun geri qaytarılacağına 

əmin olmalıdır. Real sektorun Bank sektoru tərəfindən maliyyələşdirilməsinə yalnız o halda nail 

olmaq olar ki, Mərkəzi Bankın təyin etdiyi uçot dərəcəsi kommersiya banklarının faiz dərəcələrinə 

birbaşa təsir göstərə bilsin. Bu da o halda mümkün ola bilər ki, Mərkəzi Bankın resursları bankların 

maliyyə ehtiyatlarında əhəmiyyətli paya malik olsun. Lakin hazırda bankların maliyyə resurslarının 

əsas mənbəyi qoyulan depozitlər və xarici maliyyə qurumlarından alınan borc vəsaitləridir. 

Xarici investorları maraqlandıran növbəti vacib məsələ qanunvericilik məsələsidir. Ölkəmizdə 

investisiya bazarı dünya standartlara uyğun formalaşdırılmaqla bəzi prosedur və qaydalar 

maksimum dərəcədə sadələşdirilməlidir. İnvestisiya qanunvericiliyinin müasir tələblərə 

uyğunlaşdırılması ölkəmizin beynəlxalq maliyyə bazarlarına inteqrasiya prosesini sürətləndirə bilər. 

Maliyyə bazarlarına gəldikdə isə, ölkə qitisadiyyatına edilən xarici investisiya qoyuluşuşlarında 

ən aktiv ölkələr Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran və bəzi Avropa ölkələridir. Lakin zəif 

infrastruktur, məhdud maliyyə alətləri səbəbindən daha məhsuldar xarici investisiyaların bazara 

daxil olması hələ ki, qeyri-real görünür. Bu səbəbdən, beynəlxalq maliyyə sisteminə 

uyğunlaşmağımız tələb olunur. 

Ölkəmizə xarici investisiyalar nə qədər çox cəlb edilərsə, iqtisadi aktivlik də bir o qədər artar. 

İqtisadi aktivliyin artması isə büdcəyə pozitiv təsir göstərər. Lakin son bir neçə il ərzində ölkəmizdə 

təxminən 50-yə yaxın xarici şirkətin nümayəndəliyi fəaliyyətini dayandırıb. Dövlətimizin bu yöndə 

apardığı iqtisadi siyasətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müəyyən güzəştlər edilməklə xarici 

investorlar ölkəyə cəlb edilsin və sonradan onların əldə etdiyi gəlirdən dolayı vergilər hesabına 

dövlət büdcəsini artırsın. Lakin, görünür, bu siyasət elə də effektli deyil və xarici investorların 

Azərbaycana marağını artıra bilmir. Ona görə ki, xarici investorlar ölkəyə gəlməzdən əvvəl bazar 

araşdırması edir, bazarın miqyası, vergi dərəcələri, gömrük tarifləri, investisiyalara dövlət təminatı, 

mövcud qanunvericilik və s. haqqında ətraflı məlumat topladıqdan sonra həmin ölkədə investisiya 

fəaliyyəti haqqında qərar qəbul edir. Qeyd edilən sahələrdə isə ölkəmizdə kifayət qədər həll 

edilməmiş problemlər qaldığına görə ölkəmiz xarici investorların marağlarını təmin etmir.  

Xarici investorların cəlb edilməsində əsas məsələ bürokratik əngəllərin aradan qaldırılmasıdır. 

İnvestor axtarmaq, potensial investor tapmaq və ona sübut etmək lazımdır ki, Azərbaycanda 

investisiya fəaliyyəti üçün əlverişli şərait var. Lakin, bəzən hansısa bir investor investisiya 

fəaliyyətinə başlamaq istəyəndə qarşısına bir sıra maneələr çıxır ki, bu da yolverilməzdir. 
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Müasir şəraitdə qeyri-neft sektorunun inkişafına investisiyaların yönəldilməsi adı çəkilən 

sahənin modernləşdirilməsinə xidmət edir. Qeyd etmək lazımdır ki, qeyrineft sektorunun 

modernləşməsi hesabına, əslində sahədə innovasiyalı istehsal prosesini qurmaq mümkündür ki, bu 

da bütövlükdə sahənin sosial-iqtisadi yüksəlişinin təmin edilməsinə əlverişli şərait yarada bilər. 

Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmək olar ki, qeyri-neft sektorunun 

inkişafına investisiyaların yönəldilməsinə istiqamətlənmiş dövlətin investisiya siyasətinin 

prioritetlərinə aşağıdakıları şamil etmək olar: 

- İnvestisiya aktivliyinin dirçəldilməsi üçün xarici faktorların zərərli təsirlərinin effektiv şəkildə 

neytrallaşdırılması. Bu, manatın alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsini və eləcə də iqtisadiyyatın 

real sektorunun rəqabətə davamlılığının yüksəldilməsini nəzərdə tutur.  

- Vergi islahatlarının təkmilləşdirilməsi. İqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərin həyata 

keçirilməsi vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə sıx əlaqədardır. Bu baxımdan amortizasiya 

siyasətinin təkmilləşdirilməsi bazar subyektlərinin investisiya imkanlarının genişləndirilməsi 

məqsədilə bir sıra sahələrə vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsini özündə əks etdirir;  

- Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən, mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir 

təsərrüfat subyektinin investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi. Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət 

göstərən təsərrüfat subyektlərinin investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi üçün istehsal və sosial 

infrastrukturun müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasına ehtiyac vardır; 

- İnvestisiya bazarında infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, investisiya institutlarına və eləcə də 

xüsusi investorlara olan qarşılıqlı inamın və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması. Təhlil göstərir 

ki, hazırda bazar infrastrukturlarının kifayət qədər zəif inkişaf etməsi nəticəsində qeyri-neft 

sektorunda fəaliyyət göstərən 59 müəssisələr bir sıra problemlərlə üzləşirlər. Bu problemlərə satış 

bazarlarının məhdudluğunu, eləcə də kapital resurslarına olan ehtiyacların ödənilməsi sahəsindəki 

mövcud problemləri aid etmək olar;  

- İnvestisiya layihələrinin reallaşdırılması çərçivəsində qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin müflisləşməsi prosesinin qarşısının alınması və onların inkişafına zəruri yardım 

göstərilməsi. Qeyd etmək lazımdır ki, qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrin 

müflisləşməsi daxili bazarda qeyri-neft sektorunda istehsal edilən məhsulların azalmasına gətirib 

çıxarır. Bu baxımdan müflisləşmə prosesinin qarşısının alınması və qeyri-neft sektoru 

müəssisələrinin maliyyə cəhətdən sağlamlaşdırılmasına ehtiyac vardır;  

- Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrin investisiya risklərinin aşağı salınmasına 

istiqamətlənmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi. Bu baxımdan qeyrineft sektorunda fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinə əhalinin yığımları və əmanətləri, eləcə də daxili və xarici 

investorlardan investisiyaların birbaşa olaraq cəlb edilməsinə istiqamətlənmiş tədbirlər həyata 

keçirilməli, dövlət tərəfindən xarici investorların hüquqlarının təminatına diqqət yetirilməlidir; 

- Strateji perspektivlər nəzərə alınmaqla, iqtisadiyyatın real sektorunda investisiya fəaliyyətinin 

stimullaşdırılmasına istiqamətləndirilmiş differensial vasitələrin tətbiqi;  

- Regionların investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi, eləcə də iqtisadi inkişaf səviyyəsindəki 

kəskin fərqlərin azaldılması;  

- Büdcə investisiyalarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi və s. 

Bütün bu yuxarıda sadalanan məsələlər Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafında çox 

dəyərli məlumatlardır. Məqaləmdə qeyri –neft soktorunun inkişafında investisiyaların rolu və 

əhəmiyyətini mümkün qədər aydınlaşdırmağa çalışdım. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏ İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ 

CİNAYƏT QANUNVERİCİLİYİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 

 

Açar sözlər: cinayət,məsuliyyət, talion prinsipi, qisas, əlavə cəza, diyə 

 

Comparative analysis of the criminal legislation of the Republic of Azerbaijan and 

The Islamic Republic of Iran 

Summary 

In the article: The globalization of the modern world makes it urgent to study the legislative 

practice of foreign countries (including criminal law). The lack of specialized literature on this topic 

makes it difficult to solve this problem. In the article: The globalization of the modern world makes 

it urgent to study the legislative practice of foreign countries (including criminal law). The lack of 

specialized literature on this topic makes it difficult to solve this problem.The study of foreign law 

is necessary not only to guide the processes of global economic, political and cultural integration 

and unification, but above all to facilitate domestic criminal law. The study of foreign law is 

necessary not only to guide the processes of global economic, political and cultural integration and 

unification, but above all to facilitate domestic criminal law.As the criminal legislation of the 

Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan relates to different legal systems, it is 

difficult to compare them, but it is mutually beneficial.Thus, it allows to identify gaps in the 

legislation of both countries and take measures to eliminate them. 

Key words: crime, responsibility, talion principle, revenge, additional punishment, so to speak 

 

Cinayət törətmiş şəxslərin günü-gündən artması həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb 

olunaraq cəzalandırılması probleminin ortaya çıxarır ki, bu problemdə sərhədləri aşaraq qlobal 

məsələyə çevrilmişdir. Bu isə öz növbəsində dünya dövlətlərinin öz səylərini birləşdirərək 

beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin zəruri etmişdir.  
Ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq bir sıra Şərq ölkələrində, о cümlədən də İranda Qərb 

modellərinə əsaslanan cinayət qanunları qəbul olunmuş, bununla da əsrlər boyu həmin ölkələrdə 

tətbiq edilmiş islam cinayət hüququna faktiki olaraq son qoyulmuş, törədilmiş cinayət əməlləri üzrə 

başlanılmış cinayət işlərinin ibtidai istintaqı və məhkəmə baxışının yeni qanunvericilik normalan 

əsasında aparılmasına başlanılmışdır. 

Müvafiq qanunvericilik aktlarının təhlili göstərir ki, İranda hüquq sisteminin «qərbləşmə» 

prosesi ölkənin 1906-cı il Konstitusiyasının qəbul edilməsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. 1920-

1930-cu illərdə aparılmış islahatlar nəticəsində islam hüququnun qüvvəsi, demək olar ki, heçə 

endirilmiş, 1926-cı ildə qəbul olunmuş Cinayət Məcəlləsi isə Fransa cinayət qanununun (Fransanın 

1810-cu il Cinayət Məcəlləsi) müddəaları əsasında qurulmuşdur. Müəyyən hallarda və məsələlərdə 

islam hüququnun ayn-ayn müddəalarının tətbiqi istisna olunmasa da təcrübədə 1979-cu il 

inqilabınadək 1926-cı il Cinayət Məcəlləsinin müddəalarına üstünlük verilmişdir. 

Lakin İran İslam İnqilabının baş verməsi belə ikili vəziyyəti kökündən dəyişdi. İran İslam 

Respublikası elan olunduqdan sonra dövlət idarəetmə sistemini, cəmiyyətin və iqtisadiyyatın bütün 

sahələrini əhatə edən islahatlara başlanıldı. 2-3 dekabr 1979-cu ildə keçirilmiş ümumxalq 

referendumu ilə təsdiq olunmuş Konstitusiyaya əsasən, ölkədə hakimiyyətin üç qolu müəyyən 

olundu: qanunverici, icra və məhkəmə. Konstitusiyanın 4-cü maddəsi ilə müəyyən edildiyi 

kimi, bütün mülki, cinayət, maliyyə, iqtisadi, inzibati, mədəni, hərbi, siyasi və digər sahələrə dair 

qanunlar və qaydalar islam normalarına əsaslanmalı idi . Odur ki, cinayət hüququ da köklü 
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dəyişikliklərə uğradı. 1982-ci ildə «İslam cinayət cəzalan haqqında qanunun ümumi müddəaları» 

qəbul olundu. 1973-cü il Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq işlənilmiş həmin qanunda, eyni 

zamanda, bütünlüklə islam hüququna əsaslanan və əvvəlki məcəllədə olmayan cinayət və 

cinayətlərin kateqoriyası kimi yeni anlayışlara yer verilirdi. Bununla yanaşı, azadlığın 

məhdudlaşdırılması və şərti cəza (cəzanın icrasına möhlət verilməsi) kimi islam hüququnda nəzərdə 

tutulmayan yeni anlayışlar da qanunda yer aldı. 

Lakin İran İslam İnqilabının baş verməsi belə ikili vəziyyəti kökündən dəyişdi. İran İslam 

Respublikası elan olunduqdan sonra dövlət idarəetmə sistemini, cəmiyyətin və iqtisadiyyatın bütün 

sahələrini əhatə edən islahatlara başlanıldı. 2-3 dekabr 1979-cu ildə keçirilmiş ümumxalq 

referendumu ilə təsdiq olunmuş Konstitusiyaya əsasən, ölkədə hakimiyyətin üç qolu müəyyən 

olundu: qanunverici, icra və məhkəmə. Konstitusiyanın 4-cü maddəsi ilə müəyyən edildiyi kimi, 

bütün mülki, cinayət, maliyyə, iqtisadi, inzibati, mədəni, hərbi, siyasi və digər sahələrə dair 

qanunlar və qaydalar islam normalarına əsaslanmalı idi. Odur ki, cinayət hüququ da köklü 

dəyişikliklərə uğradı. 1982-ci ildə «İslam cinayət cəzalan haqqında qanunun ümumi müddəaları» 

qəbul olundu. 1973-cü il Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq işlənilmiş həmin qanunda, eyni 

zamanda, bütünlüklə islam hüququna əsaslanan və əvvəlki məcəllədə olmayan cinayət və 

cinayətlərin kateqoriyası kimi yeni anlayışlara yer verilirdi. Bununla yanaşı, azadlığın 

məhdudlaşdırılması və şərti cəza (cəzanın icrasına möhlət verilməsi) kimi islam hüququnda nəzərdə 

tutulmayan yeni anlayışlar da qanunda yer aldı. 1991-ci ildə “İslam cinayət cəzalan haqqında” İran 

İslam Respublikası Qanununun (bundan sonra qanun) qəbul edilməsilə cinayət hüquq sahəsində 

aparılan islahatlar əsasən başa çatdırıldı. Həmin qanun sonrakı əlavə və dəyişikliklər daxil 

edilməklə bu gün də qüvvədədir. 

1979-cu il İslam inqilabından sonra əks bir proses formalaşdı. Yeni rejimin qurulmasından 

dərhal sonra müxtəlif yeni məhkəmə orqanları şiə müsəlmanların işgəncə qanunlarından geniş 

şəkildə istifadə etməyə başladılar və 1926-cı il Cinayət Məcəlləsi ləğv edildi. 1979-cu ildə İran 

İslam Respublikasının yeni Konstitusiyasında ölkənin cinayət qanunlarının İslamın əsaslarına 

uyğun gəlməsi lazım olduğu bildirildi (Maddə 4) və cinayət əməllərinə görə məsuliyyət 

müəyyənləşdirilərkən şəriət normaları tətbiq olunmalıdır (Maddə 156). Əvvəlcə cinayət işlərinin 

həllində aparıcı mənbələr nüfuzlu şiə fəqihlərinin əsərləri, eləcə də İİR Başçısı R. Xomeyninin 

fətvaları və onun İslam şəriətinə dair əsərlərində ifadə etdiyi müddəalar idi. Məhz bu əsasda 

məhkəmələr yüngül musiqi dinlədikləri, qumar oynadıqları (şahmat da daxil olmaqla) və hətta 

İslam ənənələrinə uyğun gəlmədiyi iddia edilən paltar geyindikləri üçün mühakimə olunmağa 

başladılar. 1981-ci ilin aprelində İranda 199 maddəni əhatə edən və qətl və bədən xəsarətinə görə 

bütün cəzaları nəzərdə tutan İslam Qisas Qanunu qüvvəyə mindi. Daha sonra zina, alkoqollu içki, 

oğurluq və quldurluq kimi cinayətlərə qarşı sanksiyalar nəzərdə tutan Hudud Qanunu qəbul edildi. 

Hər iki əməl də tamamilə Şəriətin müvafiq reseptlərinə əsaslanırdı. 1980-ci illərin sonlarında. İranın 

cinayət qanununun islahatı həyata keçirildi və nəticədə vahid kodlaşdırılmış bir qərar qəbul edildi - 

1988-ci il Cinayət Məcəlləsi, Şəriət daxilində hər üç cinayət növü üçün müsəlman qanuni 

sanksiyaları - ərazi, qisas və tazir. 

İran İslam Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericilikləri müxtəlif 

hüquq sistemlərinə aid olduğu üçün onların müqayisəli təhlilini aparmaq çətin, lakin qarşılıqlı 

olaraq faydalıdır. Belə ki, bu hər iki ölkənin qanunvericiliyində olan boşluqları müəyyən etməyə və 

onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməyə imkan verir. 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsindən fərqli olaraq, “İslam cinayət cəzalan 

haqqında” İran İslam Respublikası Qanununa görə təqsirli şəxsə təyin olunan cəzanın həcmi, zərər 

çəkmişin cinsindən və onun dini mənsubiyyətindən asılıdır. Məsələn, qadın cinsindən olan islam 

dininə etiqad edən şəxsin qəsdən, yaxud ehtiyatsızlıqdan öldürülməsinə görə diyənin həcmi islam 

dininə etiqad edən kişi cinsindən olan şəxsin öldürülməsinə görə təyin edilən diyənin yarısı 

həcmində olur. 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsindən fərqli olaraq, “İslam cinayət cəzalan 

haqqında” İran İslam Respublikası Qanununda cəzanın təyin edilməsi qaydasını müəyyən edən 
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ayrıcı fəsil nəzərdə tutulmur. Həmin qanuna görə ayrı-ayrı cinayətlər üzrə cəzanın təyin edilməsinin 

xüsusi qaydaları tətbiq edib bilər ki, onlar da müvafiq cinayət əməlinə görə məsuliyyəti müəyyən 

edən maddədə nəzərdə tutulur 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsindən fərqli olaraq, “İslam cinayət cəzaları 

haqqında” İran İslam Respublikası Qanununda maddələrin yerləşdirilməsi cinayətin obyektinə görə 

deyil, cəza növlərinə görə həyata keçirilir. 

Qanunun maddələrinin quruluşu səciyyəvi xüsusiyyətə malikdir. Belə ki, bir sıra maddələrin 

sanksiyalarında təkcə cəzanın növü, müddəti və həcmi deyil, eləcə də cəzanın təyin edilməsinin 

xüsusi qaydası göstərilir. 

Rüşvətxorluğa görə cəzanın təyin edilməsi də olduqca səciyyəvidir. “İslam cinayət cəzalan 

haqqında” İran İslam Respublikası Qanununun 539-cu maddəsinə əsasən əgər hakim rüşvət almaq 

nəticəsində qanunla nəzərdə tutulmayan, daha ağır cəza təyin edərsə, rüşvətxorluğa görə cəzadan 

başqa ona hakimin təyin etdiyi cəza ilə qanunda nəzərdə tutulan cəza arasındakı fərq həcmində 

əlavə cəza təyin edilir. Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsindən 

fərqli olaraq, “İslam cinayət cəzalan haqqında” İran İslam Respublikası Qanununda əlavə cəza 

növlərinin siyahısı nəzərdə tutulmur, bilavasitə maddələrin sanksiyalarında göstərilir. Ancaq həmin 

sanksiyaların təhlili əlavə cəza növlərini müəyyən etməyə imkan verir. 

Son illərdə İran İslam Respublikası cinayətkarlığa qarşı mübarizə ilə əlaqədar bir çox 

beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edir, beynəlxalq müqavilələrə üzv olur, təkcə Azərbaycanla deyil, digər 

dövlətlərlə də ikitərəfli müqavilələr bağlayır. İran İslam Respublikası Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə 

haqqunda 20 dekabr 1988-ci il tarixli Konvensiyasının, 31 oktyabr 2003-cü il tarixli Korrupsiya 

əleyhinə Konvensiyasının, 15 noyabr 2000-ci il tarixli Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı 

mübarizə Konversiyasmın iştirakçısıdır. 5 mart 1996-cı il tarixdə İran İslam Respublikası ilə Rusiya 

Federasiyası arasında Mülki və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquq münasibətləri haqqında 

müqavilə bağlanmışdır. 30 iyul 1996-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının və İran İslam 

Respublikasınm Daxili İşlər Nazirlikləri arasında narkotik və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığa 

qarşı mübarizə barədə niyyət protokolu imzalanmışdır. 21 fevral 1998-ci il tarixdə Azərbaycan 

Respublikası və İran İslam Respublikası arasında azadlıqdan məhrurn edilmiş məhkumların cəza 

çəkməsi üçün verilməsi haqqında müqavilə bağlanmışdır. Həmin tarixdə Azərbaycan Respublikası 

və İran İslam Respublikası arasında hüquqi yardım və verilmə haqqmda müqavilələr də 

imzalanmışdır. 13 aprel 2003-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası 

Daxili İşlər Nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqmda Memorandum imzalanmış, 5 avqust 2004-cü 

il tarixdə Azərbaycan Respublikasımn Hökuməti ilə İran İslam Respublikasının Hökuməti arasında 

təhlükəsizlik və hüquqmühafızə fəaliyyəti sahəsində əməkdaşlıq barədə razılıq əldə edilmişdir. 

Həmçinin İran İslam Respublikasında cinayətkarlıq haqqında məlumatlar qeyri-aşkar olduğu 

üçün kütləvi informasiya vasitələrindən alınan məlumatlar əsasında belə nəticə çıxarmaq olar ki, 

İran məhbusların sayı çox olan ölkələrə aiddir. 

İranın cinayət qanunvericiliyində cəzaların əsas, əlavə və qarışıq cəzalara dəqiq bölgüsü 

aparılmasa da, qanunvericiliyin təhlili belə nəticə çıxarmağa əsas verir ki, İranın cinayət 

qanunvericiliyndə nəzərdə tutulmuş bəzi cəza növbri yalnız əsas cəzalar kimi, məsələn, azadlıqdan 

məhrum etmə, bəzi cəzalar həm əsas, həm də əlavə cəzalar kimi, bəziləri isə yalnız əlavə cəza kimi, 

məsələn, əmlak müsadirəsi, sürgün tətbiq edilə bilər. 

İİR-nın qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin 12-ci maddəsində cəzanın beş növü müəyyən edilir: 

1) hüdud; 2) qisas; 3) diyə; 4) təzir (məhkəmə cəzaları); 5) çəkindirici tədbirlər. 

Cinayət Məcəlləsinin 13-cü maddəsinə görə, növü, həcmi və icra qaydası islam dini qanunu ilə 

müəyyən edilən cəzalar hüdud cəzaları adlanır. Bu cəzalar Qurani-Kərim və sünnə ilə müəyyən 

edilir. Hüdud cəzalarına ölüm cəzası, çarmıxa çəkmə, əl-ayağın kəsilməsi, sürgün, başın qırxılması, 

şallaqlama daxildir. İİR CM-nin 88-ci maddəsinə əsasən nikahda olmayan şəxsin birinci dəfə 

zinakarlıq etməsi yüz şallaq zərbəsi ilə cəzalandırılır. Həmin Məcələnin 90-cı maddəsinə görə Bu 

əməli üç dəfə təkrar edən və hər dəfədə yüz şallaq zərbəsi alan şəxsi dördüncü dəfə ölüm cəzası 
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gözləyir. Həmçinin Məcəllənin 201-ci maddəsində göstərilmişdir ki, birinci dəfə oğueluğa görə 

təqsirləndirilən şəxsin sağ əlinin dörd barmağı kəsilir, ikinci dəfə oğurluğa görə sol ayağın pəncəsi 

yarıyacan kəsilir. Üçüncü dəfə oğurluğa görə ömürlü həbs cəası verilir. Dördüncü dəfə oğurluğa 

görə əməl həbsxanada törədilsə belə ölüm cəzası müəyyən olunur. Cinayət Məcəlləsinin 14-cü 

maddəsində qisas cəzasının anlayış verilir: «Qisas – həyat və sağlamlıq əleyhinə törədilən cinayətə 

görə təqsirkar şəxsə həmin cinayətin vurduğu zərərə bərabər zərər vurulmasını nəzərdə tutan 

cəzadır». Qisas talion prinsipi üzrə cəzalanmanı, yəni adam öldürməyə görə adam öldürməni, 

təhqirə görə təhqiri, bədən xəsarətinə görə bədən xəsarətini nəzərdə tutur. Cinayət Məcəlləsinin 15-

ci maddəsinə görə, diyə həyat və sağlamlıq əleyhinə törədilən cinayətin vurduğu zərərə görə maddi 

kompensasiya (təzminat) verilməsindən ibarətdir. Ditə cəzası həyat və sağlamlıq əleyhinə 

ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayətlərə, qisas cəzası ilə cəzalanmayan həyata və sağlamlıq əleyhin 

qəsdən törədilən cinayətlərə görə tətbiq olunur. İİR CM-nin 297-ci maddə qeyd olunur ki, islam 

dininə etiqad edən kişi cinsindən olan şəxsi öldürməyə görə diyə olaraq təqsirkar tərəfindən 

aşağıdakılardan biri ödənilir: 

1.heç bir qüsuru olmayan 10 baş altıyaşar kök dəvə 

2.heç bir qüsuru olmayan 200 baş kök cöngə 

3.heç bir qüsuru olmayan 1000 baş kök qoyun 

4.yəmən parçasından hazırlanmış 200 dəst yaxşı vəziyyətdə paltar 

5.hər birinin çəkisi bir misqal (təxminən 3,474 q) olan 1000 xalis qızıl sikkə 

6.hər birinin çəkisi təxminən 0,1 q olan 10000 xalis gümüş sikkə. 

Təqsirkar ödəmək üçün bunlardan birini seçə bilər. Həmçinin qadın və kişinin öldürülməsinə 

görə də diyənin miqdarı fərqlidir.Belə qanuna əsasən islam dininə etiqad edən qadının 

öldürülməsinə görə diyənin miqdarı islam dininə etiqad edən kişinin öldürülməsinə diyənin 

miqdarından 2 dəfə azdır. Diyənin miqdarı islam dini qanununa uyğun olaraq məhkəmə tərəfindən 

müəyyən edilir. Cinayət Məcəlləsinin 16-cı maddəsində göstərilir ki, təzir (məhkəmə cəzaları) – 

növü və həcmi islam dini qanunu ilə deyil, məhkəmənin mülahizəsi ilə müəyyən edilən intizam və 

cinayət cəzalarıdır. Məhkəmə cəzalarına həbs cəzası, pul cəriməsi və şallaqlama daxildir. Qeyd 

edək ki, şallaqlama cəzasının həcmi analoji hüdud cəzasının həcmindən çox olmamalıdır. Cinayət 

Məcəlləsinin 17-ci maddəsinə əsasən çəkindirici cəzalara ictimai qaydanı qorumaq, ictimai 

maraqları təmin etmək, dövlət qanunlarının və normativ aktların pozulmasının qarşısını almaq 

məqsədilə dövlət tərəfindən müəyyən edilən intizam və cinayət cəzaları daxildir. Bunlara aiddir: 

həbs cəzası; pul cəriməsi; müəyyən vəzifə və ya fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum 

etmə; sosial hüquqlardan məhrum etmə; yaşayış yeri seçmə hüquqlarının məhdudlaşdırılması və s.  

Hesab edirik ki, cinayətkarlığa və hüquq pozuntularına qarşı mübarizədə hüquqmühafızə 

orqanlannm six beynəlxalq əməkdaşlığı İİR dövlət orqanları tərəfindən cinayətkarlığa qarşı 

mübarizədə tətbiq edilən profdaktik tədbirlərin səmərəlilik dərəcəsinin artmasına səbəb olacaqdır. 

Bu amil, həm də İİR-in qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyinin gələcəkdə təkmilləşdirilməsinə də 

təsir göstərə bilər. İran cinayət qanunvericiliyində ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasının 

tətbiqi ilə əlaqədar nə yetkinlik yaşına çatmayanlar, nə də qadınlar üçün hər hansı bir imtiyaz 

nəzərdə tutulmamışdır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında 14 yaşına 

çatmamış uşaqlar cinayət məsuliyyəti daşımırlar. Bu ona dəlalət edir ki, Azərbaycan 

qanunvericiliyində hum anizm prinsipinin tətbiqi daha aydın təzahür olunur və hesab edirik ki, bu 

təcrübədən İran cinayət qanunvericiliyində də istifadə edilə bilər. Xüsusilə də, təklif edirəm ki, İİR-

in «Cinayət cəzaları haqqında» Qanununa hər iki cinsdən olan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin 

ölüm cəzası və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilən cinayət əməlləri törətdikləri 

hallarda onlara müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasınm təyin edilməsi haqqında 

müddəa nəzərdə tutulsun. 

İran İslam Respublikasınm cinayət hüququnda cəzaların sistemi böyük müxtəlifliyi ilə seçilir, 

onların təsnifatı isə qarşıya qoyulmuş məqsədlərin realizə edilməsi üçün cəzanın əhəmiyyətinə görə, 

yəni əsas, əlavə, köməkçi, altemativ olmağına, cinayətlərin kateqoriyalarına görə yəni, hədd, qisas, 

diyə, təzir olmağına, cinayət məsuliyyətinin subyektbrinə görə, yəni islam dininə etiqad edən şəxs, 
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dövbt orqanınm əməkdaşı olmağına görə aparılır. Əsas cəzaların sistemi böyük müxtəliflik 

seçilməsə də, köməkçi xarakterli əlavə cəzaların sistemi, əksinə, olduqca geniş olub, məhkumun 

müxtəlif hüquq və azadlıqlarının şəxsi, siyasi, sosial, iqtisadi hüquq və azadlıqdarının 

məhdudlaşıdırılmasından ibarətdir.  
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MÜASİR AZƏRBAYCAN RƏSSAMLARININ KLASSİK XALÇA 

KOMPOZİSİYALARINA YANAŞMA METODLARI 

 

Açar sözlər: xalça, rəssam, dizayner, müasir, kompozisiya, abstrakt 

 

History of Azerbaijani carpets with classical composition 

Summary 

Today, many artists and designers are creating new compositions, bringing a new look and a 

new breath to the art of decorative application, working on modern methods of combining the 

national traditions of Azerbaijan's classical carpet compositions. Unusual, beautiful and intricate 

national and sometimes abstract patterns that adorn Azerbaijani carpets are real works of decorative 

art. Azerbaijani carpets have been representing our rich historical past and national culture for 

centuries all over the world. At present, the main task of masters of decorative and applied arts, 

carpet artists and carpet designers is to create beautiful and perfect works, to create modern carpet 

compositions using national carpet traditions. 

Key words: carpet, artist, designer, modern, composition, abstract 

 

Giriş  
Bu gün bir çox rəssam və dizaynerlər Azərbayanın klassik xalça kompozisiyalarının milli 

ənənələrinin müasir zamanla uzlaşmara metodlarını işləyərək dekorativ tətbiqi sənətinə yeni baxış, 

yeni nəfəs gətirərək yeni kompozisiyalar yaradırlar. Azərbaycan xalçalarını bəzəyən qeyri-adi, 

gözəl və mürəkkəb milli və bəzən də abstrakt naxışlar-əsl dekorativ sənət əsərləridir. Azərbaycan 

xalçaları əsrlər boyu zəngin tarixi keçmişimizi və milli mədəniyyətimizi bütün dünyada layiqincə 

təmsil edir. Hazırda dekorativ-tətbiqi sənət ustalarının, xalçaçı rəssamların və xalçaçı dizaynerlərin 

əsas vəzifəsi gözəl və mükəmməl əsərlər ərsəyə gətirməkdən, milli xalça ənənələrindən istifadə 

etməklə müasir xalça kompozisiyaları yaratmaqdan ibarətdir. 

Müasir xalçaçı rəssamlar. Xalçaçı rəssam-xalça kompozisiyaları yaradan şəxsdir. Müasir 

Azərbaycanın rəssamlıq sənətində, xüsusən xalçaçılıq sənətində xüsusi yer tutan rəssamlar 

aşağıdakılarır: 

Kamil Əliyev (1921-2005) Xalçaçı-rəssam K.Əliyev Azərbaycan rəssamlıq sənətində, o 

cümlədən, xalçaçılıq sənətində xüsusi yeri olan sənətkardır. Bakı Rəssamlıq Məktəbində (BRM) 

xalq rəssamı Əzim Əzimzadənin tələbəsi olmuşdur. Kamil Əliyev 1946-cı ildən Respublika Bədii 

Fonduna (RBF) rəhbərlik etmişdir. 1950-ci illərdən etibarən, Kamil Əliyevin yaradıcılığında süjetli 

xalçalar və portret -xalçalar aparıcı mövqe tutub. Dünyada portret-xalçaların ən yaxşı nümunələrini 

Kamil Əliyev yaratmışdır. Portret üzrə ilk işi “Füzuli” xalçası olmuşdur. Kamil Əliyev bu xalçanı 

1958-ci ildə böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 400 illiyinə həsr 

etmişdir. 

Rəssamın əsərlərindən - Atatürkün, ABŞ-ın eks-prezidenti Bill Klinton və xanımının, İndira 

Qandinin, Şota Rustavelinin, Puşkinin portret-xalçaları müxtəlif ölkələrdə yüksək 

dəyərləndirilmişdir. 

Kamil Əliyev Hindistanda yaradıcılıq ezamiyyətində olarkən bu qədim Şərq ölkəsinin 

mədəniyyəti ilə yaxından maraqlanır və hakimiyyətdə olan İndira Qandinin portert-xalçasını 

yaratmaq planı üzərində fikirləşir. Vətənə qayıtdıqdan sonra uzun müddət xalçanın çeşnisi üzərində 

işləyir. Bu işdə müəllifə axtarışları və hind incəsənəti ilə tanışlıq kömək etmişdir. Kamil Əliyev 

https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99h%C9%99mm%C9%99d_F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Hindistan
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ndira_Qandi
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əsasən Azərbaycan və Hindistan sənəti üçün ənənəvi olan “buta” ornamentindən, hindli və 

azərbaycanlı xalça ustalarının üstünlük verdiyi tünd-göy rəng çalarlarından istifadə etmişdir. 

Portret təsvirli xalılar, adətən, “Türkbaf” ilməsi ilə toxunmuşdur. Bu da rəsmin dəqiq, canlı və 

real təsvirini təmin edir. Bu xalılar çox sıx toxunuşa malikdir. Texniki cəhətdən portret xalçaçılığı 

yüksək professionallıq tələb edir. Kamil Əliyev tərəfindən 1999-cu ildə yaradılmış Böyük dövlət 

xadimi, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin portreti də belə əsərlərdəndir. Kamil Əliyev Ulu Öndərin 

portret xalçasını general libasında yaratmışdır. Bu portret ictimaiyyət arasında dərin rəğbətlə 

qarşılanmışdır. Heydər Əliyevin portreti dahi Rəhbərin 75 illik yubileyinə hazırlanmış hədiyyə idi. 

Rəssam xalq dekorativ-tətbiqi sənəti sahəsində gördüyü səmərəli elmi işlərinə görə professor 

elmi dərəcəsinə layiq görülüb. 

Lətif Kərimov (1906-1991) Azərbaycan xalçaçı-rəssamı, xalçaşünas, Azərbaycan SSR xalq 

rəssamı (1960). Dünya şöhrətli rəssam Lətif Kərimov 1930-cu ildən xalça sənəti mütəxəssisi kimi 

“Azərbaycanxalça” Birliyində təlimatçı vəzifəsində çalışmışdır. Rəssam qədim dövrlərdən mövcud 

olan Azərbaycan xalçalarının müxtəlif növlərinə aid olan müxtəlif kompozisiya və naxışları yığaraq 

tədqiq etmişdir. Lətif Kərimov Quba, Şirvan, Bakı, Qazax, Gəncə, Qarabağ və Təbriz xalça 

qruplarına daxil olan 150-dən artıq xovlu və xovsuz xalça məmulatı çeşidlərini toplayaraq onların 

rəngli reproduksiyasını hazırlamışdır. Bakı Xalça muzeyi 1972-ci ildə Lətif Kərimovun təşəbbüsü 

ilə yaradılmışdır. Bakıda və Qubada (1932–1936) ilk dəfə olaraq xalça məktəbləri açılıçdır ki, 

burada Lətif Kərimovun böyük zəhməti olmuşdur. Lətif Kərimov təkcə xalçaçılıq deyil, xalq 

dekorativ tətbiqi sənətinin başqa sahələrində də fəaliyyət göstərmişdir. 1930–1940-cı illər Lətif 

Kərimovun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Rəssamın xalçaları həmin illərdən başlayaraq artıq 

Azərbaycandan uzaqlarda da tanınaraq böyük maraqla qarşılanır. Böyük alimin şair Firdovsinin 

anadan olmasının 1000 illik yubileyinə həsr etdiyi xalçası 1934-cü ildə Parisdə keçirilən 

Ümumdünya sərgisində uğurla nümayiş etdirilmişdir. 

Lətif Kərimov tanınmış bir neçə rəssamla birlikdə 1940-1941-ci illərdə dahi Azərbaycan şairi 

Nizami Gəncəvinin yubileyinə həsr edilmiş beş xalça hazırlamışdır. Bu xalçalarda şairin “Xəmsə 

“sinə daxil olan poemalara çəkilmiş illüstrasiyalar təsvir edilmişdi. 

Eldar Rasim oğlu Hacıyev (doğ. t - 3 dekabr 1962-ci il, Bakı) 

1997-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. 1979-1984-cü illərdə M.Əliyev adına 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun “Xalçaçılıq və Bədii toxuculuq” fakültəsinin “xalçaçı-

rəssam” ixtisası üzrə təhsil almışdır. 

Təhsil aldığı müddətdə və daha sonra Eldar Hacıyev Azərbaycan xalça sənətinin görkəmli 

nümayəndəsi Lətif Kərimovdan, sənətşünas Kubra Əliyevadan bu sənətin incəliklərini öyrənmişdi. 

Xalçaçı rəssam E.Hacıyev portret janrının ənənələrini davam etdirərək bir çox portret – xalçalar 

yaratmışdır. 

Rəssam Eldar Hacıyevin ipək saplar üzərində dini mövzuda, miniatür və çox maraqlı süjet 

xalçaları yaratmışdır. Nizami Gəncəvinin, Ömər Xəyyamın əsərlərinə çəkilmiş miniatürlər xüsusi 

maraq doğurur. Həmçinin “Bibliya” tarixinə və müxtəlif dinlərə həsr olnumuş süjetli xalça işləri də 

maraq doğuran əsərlərdəndir. 

2019-cu ildə Bakının “1969” rəsm qalereyasında rəssam Eldar Hacıyevin “Gül çələngi” adlı 

fərdi sərgisinin açılışı olmuşdur. Nümayiş olunan əsərlər arasında görkəmli Azərbaycan şairi 

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını əks etdirən “Nizami dünyası” adlı xalça böyük marağa səbəb 

olmuşdur. 

Eldar Hacıyevin yaratdığı dizayn Azərbaycan poeziyasının miniatürlərinin, xalqımızın zəngin 

tarixi və mədəniyyətinin təsvir olunduğu xalçalara tamamilə başqa görkəm verir.  

Rəssamın işlərinin bəziləri hazırda müxtəlif muzey və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. 

Eldar Hidayət oğlu Mikayılzadə (doğ.t.- 18yanvar 1956, Əmircan). Xalçaçı-rəssam. Azərbaycan 

Xalq rəssamı (2018), SSRİ Rəssamlar İttifaqının (1986). 1971-1975-ci illərdə Əzim Əzimzadə 

adına Bakı Rəssamlıq Məktəbinin “Rəngkarlıq” fakültəsini, 1978-1983-cü illərdə isə Azərbaycan 

Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dekorativ Tətbiqi Sənət fakültəsini “Xalçaçılıq” ixtisası üzrə 

bitirmişdir. Təhsilini Leninqrad (Sankt Peterburq) Rəssamlıq Akademiyasında davam etdirmişdir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Nizami_G%C9%99nc%C9%99vi
https://az.wikipedia.org/wiki/18_yanvar
https://az.wikipedia.org/wiki/1956
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fmircan_(Suraxan%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/2018
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fzim_%C6%8Fzimzad%C9%99_ad%C4%B1na_Bak%C4%B1_R%C9%99ssaml%C4%B1q_M%C9%99kt%C9%99bi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fzim_%C6%8Fzimzad%C9%99_ad%C4%B1na_Bak%C4%B1_R%C9%99ssaml%C4%B1q_M%C9%99kt%C9%99bi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_D%C3%B6vl%C9%99t_%C4%B0nc%C9%99s%C9%99n%C9%99t_%C4%B0nstitutu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_D%C3%B6vl%C9%99t_%C4%B0nc%C9%99s%C9%99n%C9%99t_%C4%B0nstitutu
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Leninqrad_R%C9%99ssaml%C4%B1q_Akademiyas%C4%B1&action=edit&redlink=1


ELMİ İŞ beynəlxalq elmi jurnal. 1.518 Yüksək İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 15 Sayı: 6                                      ISSN: 2663-4619 

SCIENTIFIC WORK international scientific journal. 1.518 With High Impact Factor. 2021 / Volume: 15 Issue: 6         e-ISSN: 2708-986X 

 

115 

1977-ci ildə yaratdığı ilk sənət əsərini doğulduğu kəndə həsr edərək “Yeni Xilə” adlandırmışdır. 

Hazırda Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında baş müəllim vəzifəsində çalışır. Əsərləri Rusiya, Böyük 

Britaniya, Fransa, Türkiyə və Küveytdəki qalereyalarda və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. 

Müəllifin eskizləri əsasında “Yeni Xilə”, “Şəbi – Hicran-1”, “Şəbi – Hicran-2”, “Nağıllar Dünyası”, 

“Xətai”, “Xəmsə”, “İslam”, “Bürclər”, “Xilaskar”, “Üç din”, “Bismillahir-rəhmanir-rəhim”, “Üç 

peyğəmbər”, “Səttarın yuxusu”, “Kəhkəşan”, “Təbriz” və s. xalçaları toxunmuşdur. 

Füzulinin yaradıcılığına müraciət edən Eldar Mikayılzadə “Leyli və Məcnun” poemasının 

süjetinin əsas məqamlarını – Leyli və Məcnunun mə oxuduğu dövrü, Məcnunun elçilərindən imtina 

etməsini, Leylinin toyunu, Məcnunun səhrada atası ilə görüşünü və s.təsvir etmişdir. Xalçanın 

yuxarı hissəsindəki tağda iki sevgilinin başqa bir dünyada birləşə bilməsi təsviri verilmişdir. Bu 

təsvir iki sönmüş şamın tüstüsündən yaranan ürəyin daxilində əks olunmuşdur. Bunu vurğulamaq 

üçün aşağı baxan taclı Tuba cənnət ağacının təsviri vardır. Şamların üstündə “nəstəliq” yazısı ilə 

şeir və mələklər yerləşdirilmişdir. Xalçanın yuxarı hissəsində dağ, ağac, quş, bulud, göy və s. 

rəsmləri toplum halında Füzulinin portretini sanki yaradır. 

Faiq Əhmədov (doğ.t. - 1982, Sumqayıt) Müasir vizual rəssam – dizayner. Sürrealist üslubda 

xalça toxumaları ilə məşhur olan gənc sənətkar ənənəvi şərq xalçalarını vizual formalarla sintez 

edərək yeni görünşlü xalçalar yaradır. 

Faiq Əhməd nadir (unikal) rəssamdır. Onun işləri müxtəlif cür adlandırılır: “Psixodelik 

xalçalar”, “Piksel incəsənəti”, “Şərq xalçaları mövzusunda rəqəmsal fantaziyalar”, “3D – 

toxuculuq” və s. Bəzən onun əsərləri sanki divarlardan süzülərək “əriyir”, bəzən isə əksinə alov 

dilləri ilə yuxarı qalxırmış kimi görünür. Onlar kaleydoskopdakı qəribə və valehedici naxışları 

xatırladır. 

Azərbaycanlı rəssam – dizayner şərq xalçalarını qlich - art üslubu şəklində yenidən işləyərək 

təzə nəfəs verir. Xalçalar sanki piksellərə bölünərək döşəməyə yayılır və üç ölçülü əşyalara çevrilir. 

Faiq Əhmədov ona ünvanlanan - “Siz niyə məhz xalçaçılıq üzrə rəssamlığı seçdiniz? Buna 

səbəb nə idi?” - sualına dizayner rəssam belə cavab vermişdir: 

“Səbəblər çox idi. Yaşadığım regionda xalça ən güclü obyektlərdən biridir və ətraf mühitin 

dəyişməsinə kəskin reaksiya verir. Məsələn, İslamın gəlişi ilə xalçanın dizaynı əsaslı şəkildə dəyişdi 

və hər hökmdar sülaləsinin gəlişi öz dəyişikliyini gətirdi. Xalçanın dizaynında ən güclü dəyişiklik 

Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə baş vermişdir. Amma bu zaman xalçanın dizaynının 

əsas strukturu dəyişməyib. Bu, mənim diqqətimi çəkdi və marağıma səbəb oldu. Xalça müasir 

cəmiyyətlə əlaqəli qədim bir obyektdir və ondakı hər hansı bir dəyişiklik sosial strukturlarda 

maraqlı reaksiyalara səbəb ola bilər.”  

Xalçalar qədim zamanlarda müxtəlif xalqlarda amulet və ya qoruyucu kimi istifadə olunurdu. 

Ənənəvi xalçaların ümumi kompozisiyası, bir qayda olaraq, bərabərtərəfli xaç üzərində qurulmuşu 

şaman və vedunlar tərəfindən tez-tez istifadə olunurdu. Xalça məmulatlarının kompozisiyalarında 

güzgü simmetriyası da təsadüfi deyildi. 

Mistika ilə yaxından maraqlanan azərbaycanlı rəssamı Faiq Əhmədı məhz bu fenomen cəlb 

etmişdir. Xalçanın Azərbaycanın rəmzlərindən biri olduğunu, onlarda tarixin əks olunduğunu 

nəzərə alsaq, rəssamın fikrincə, xalçalar özündə təkcə qədim bilgiləri qoruyub saxlamır, onları həm 

də “cəmiyyətin kodu.2 kimi qəbul etmək olar. 

Məsələ burasındadır ki, qədim ustalar müəyyən bir coğrafi əraziyə və müəyyən bir köçəri 

qəbilənin milliyyətinə xas olan zövq və simvollara arxalanaraq xalça toxuyurdular. Bundan əlavə, 

təkcə coğrafi cəhət deyil, həm də hər hansı dini və ya siyasi dəyişikliklər xalçaçılıqda uzun müddətli 

iz buraxırdı. Amma bütün bunlara baxmayaraq xalçaların əsası dəyişməz qalmışdı. Dizayner rəssam 

Faiq Əhmədin ağlasığmaz ideyalrı ilk başdan qəbul olunmasa da, O, istəyinə nail olaraq yeni xalça 

kompzisiyaları yaratmağa müvəffəq olur. 

Gənc rəssam xalçaları kəsir,doğrayaraq formalarını dəyişdirir, onları “cavanlaşdıraraq” XXI 

əsrin mədəniyyətinə uyğunlaşdırır (adaptasiya edir). Rəssamın qayçısı altına düşən ən qədim xalça 

150 illik tarixi və çox romantik tarixçəsi olan Qarabağ xalçasıdır. İllərlə sahibi tərəfindən qorunub 

saxlanan bu xalça yeni ailə quran gənc qıza nənəsi tərəfindən hədiyyə olunmuş cehizdir. Belə ki, 

https://az.wikipedia.org/wiki/1977
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illər öncə gənc qızın sevgisinə qarşı çıxan valideyinləri onu zorla bağqa birinə ərə verməyə 

çalışırkən qız sevgilisinə qoşularaq qaçmış və yalnız nənəsi tərəfdən dəstəklənərərək ona 

verilmişdir.  

Sahibi onun üçün çox dəyərli olan bu qiymətli əşyanı satmaqdan uzun müddət hətta çox yüksək 

qiymətə belə imtina etmişdi, lakin sonradan alıcının - rəssam olduğunu biləndə razılaşmışdı. Bu 

qədim eksponat üzərində işləyərkən rəssam uzun müddət onu öz əli ilə kəsmək qərarına gəlməmiş 

və sonunda bunu öz köməkçilərinə tapşırmışdır. Nəticədə, Nəticədə, Faiq ondan təkrar emalı 

simvolizə edən “Recycled (Təkrar)” adlı bir əsər hazırlayır. Sənətçi xalça sahibinə hörmət əlaməti 

olaraq toxuculuğa həsr olunmuş Müasir İncəsənət sərgisində modifikasiya edilmiş xalçanın yanında 

qadının həyat hekayəsini yerləşdirir. 

Faiq Əhməd özü haqqında belə deyir. “İnsanlar mənim milli rəmzimizin məhv edilməsi ilə 

məşğul olduğumu düşünə bilərlər. Əslində, mən köhnə rəsmlərdən və elementlərdən istifadə edərək 

onlara yeni nəfəs verərək yeni həyat bəxş edirəm.” ... Rəssam həmçinin özünü rəssamdan daha çox 

tədqiqatçı hesab edir. Onun fikrincə, rəssam ideyalarını və baxışlarını öz əsərlərində ifadə edən 

şəxsdir. Tədqiqatçı üçün yaradıcılıq prosesi daha vacibdir, nəticə isə daha sonra özünü göstərir. 

Dizayner bəzi xalçaları, necə deyərlər, “sıfırdan” yaradıb. İdeyalarını toplayaraq kompyuterdə 

onlara eskizlər hazırlamış və onları kağızına köçürməklə, o, 300 il bundan əvvəl olduğu kimi eyni 

texnologiya ilə görə xalçalar hazırlayan toxuculara təqdim etmişdir. Material kimi yun və təbii 

boyalar istifadə olunur. Səthlərdə obyektlərin axıcılığını çox zaman Salvador Dalinin əsərlərindəki 

“ərimə” və axıcılıqla əlaqələndirirlər. Əsərlərə tamaşa edərkən həqiqətən çox cəzb edici təsir 

bağışlayır. 

Rəssam öz əsərləri haqqında deyir ki, rəqəmsal əsr əcdadlarımızın dünyasından o qədər də uzaq 

deyil. Belə ki, kompüterdə istənilən ənənəvi naxışı, xalçada isə pikselləri yenidən yaratmaq olar. 

Sənətkarın bir neçə işi var ki, burada adi bir rəsm hiss olunmadan pikselə keçir. Xalçaçı rəssam 

Azərbaycan xalçalarından başqa İran, Hindistan və Orta Asiya xalçaları ilə də işləyir və onları 

tədqiq edərək araşdırır. 

Faiq Əhmədin hesabında dünyanın müxtəlif şəhərlərinin, Paris və Londondan Nyu-Yorka qədər 

bir çox şəhərlərdə çoxsaylı sərgilər, o cümlədən fərdi sərgilər var. Onun əsərləri Los Anceles 

İncəsənət Muzeyində, Seattle İncəsənət Muzeyində, eləcə də çoxsaylı şəxsi kolleksiyalarda 

saxlanılır. Faiq ilk dəfə olaraq 2007-ci ildə Venesiya Biennalesində Azərbaycanı təmsil edib, 2013-

cü ildə isə rəssam London Viktoriya Albert Muzeyinin mükafatına layiq görülən nominantların final 

üçlüyünə daxil olub. 

Müasir xalçalardan danışarkən Tahir Məcidovun “Qayıdış” adlı xalçasına toxunmaya bilmərik. 

Öz kamilliyi və gözəlliyi ilə tamaşaçının qəlbini riqqətə gətirən “Qayıdış” xalçası, sözün həqiqi 

mənasında, Azərbaycan tarixinin ilmələrdə əks olunmuş salnaməsidir. Bu əsərin hər ilməsində sanki 

keşmişin izi var. 

Bütünlükdə bu xalçanın kompozisiyası XVI əsr Azərbaycan xalçaçılıq ənənələrinin davamıdır. 

Süjetin ideyası milli ənənələrlə uzlaşır. Xalça əsrlər boyu toxunan süjetli xalçalardan süjetinə və 

kompozisiyasına görə fərqlənirdi. “Qayıdış” xalçası “Azərxalça” İstehsalat Birliyində toxunmuşdur. 

Xalçanın tam mərkəzində Ulu Öndərin ifadəi simsını və duruşunun dinamikasını çox gözəl 

canlandırmışdır. Fonda üçrəngli Azərbaycan Bayrağının təsviri verilmişdir. Əsər Heydər Əliyevin 

1993-cü ildə hakimiyyətin başına möhtəşəm qayıdışını tərənnüm edir. Rəssam böyük ölçülü, 

mürəkkəb kompozisiyalı bu xalça üçün 9 il material toplamış və 1 il 6 ay xalçanın toxunması 

üzərində işləmişdir. Xalçanın süjetində İlanlı dağ, Naxçıvan. Naxçıvanın tarixi – memarlıq 

abidələri, Naxşıvan əhalisinin dahi Rəhbəri yola salması və Bakı camaatının onu sevinclə 

qarşılamasını göstərə bilmişdir.Xalçanın haşiyəsi mürəkkəb quruluşlu ornamentdən ibarətdir. 

Burada kətəbələr daxilində Şah İsmayıl Xətainin, Dədə Qorqudun, Əcəmi Naxçıcaninin 

portretlərinin verilməsi diqqəti cəlb edir. Xalçanın yuxarı hissəsində ölkəmizin rəmzləri – 

bayrağımız, gerbimiz, müqəddəs kitabımız “Quran”dan ayələr və Yeni Azərbaycan Partiyasının 

loqosu öz əksini tapmışdır. 
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Xalçanın hündürlüyü 3m, eni isə 2 metrdir. Xalça 40 min ilmədən ibarətdir. Xalça ilk dəfə 

“Qurtuluş” günü münasibətilə 12 iyun 2002-ci ildə “Gülüstan” sarayında təqdim olunmuşdur. 

Toxuculuq sənətinin tarixi yüzlərlə ildir. Xalça istehsalı texnologiyası tədricən dəyişərək müasir 

xalça terminin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. Bu xalçaların bəziləri zamanın tələbinə uyğun 

olaraq klassik xalçalardan fərqlənirlər. 
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