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FUZULI AND KOKAND LITERARY ENVIRONMENT 

 

Abstract 

The history of literary relations between the Uzbek and Azerbaijani peoples, whose language, 

culture, traditions and traditions are close to each other, goes back many years. The correct 

coverage of the history of our literature is the first fundamental step on the path that will form the 

basis of the unity of the Turkic peoples, which will lead us towards spiritual and spiritual 

commonality. It is difficult to imagine our literature, common to Turkic peoples, without a 

combination of Uzbek and Azerbaijani literature. 

The article provides accurate information about the life and work of Fuzuli in Uzbek literature 

about the three existing literary environments: Bukhara, Khiva, Kokand and its unique influence on 

the environment. 

Keywords: turkish peoples, language, culture, traditions, Muhammad Fuzuli, "Layli and 

Majnun" 

 

Gülsənəm Maksutovna Norova 

Nəvai Dövlət Pedaqoji İnstitutu 

filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

gulsanam81ndpi@umail.uz 

Füzuli və Kokan ədəbi mühiti 

Xülasə 

Dili, mədəniyyəti, adət-ənənələri bir-birinə yaxın olan özbək və Azərbaycan xalqlarının ədəbi 

əlaqələrinin tarixi çox uzaq illərə gedib çıxır. Ədəbiyyat tariximizin düzgün işıqlandırılması türk 

xalqlarının birliyinin əsasını təşkil edəcək, bizi mənəvi ortaqlığa doğru aparacaq yolda ilk 

fundamental addımdır. Türk xalqları üçün ortaq ədəbiyyatı özbək və Azərbaycan ədəbiyyatı vəhdəti 

olmadan təsəvvür etmək çətindir. 

Məqalədə özbək ədəbiyyatında Füzulinin həyat və yaradıcılığı haqqında mövcud üç ədəbi 

mühit: Buxara, Xivə, Kokan və onun ətraf mühitə özünəməxsus təsiri haqqında dəqiq məlumatlar 

verilir. 

Açar sözlər: türk xalqları, dil, mədəniyyət, adət-ənənə, Məhəmməd Füzuli, “Leyli və Məcnun” 

 

Introduction 

The fact that we start our literature, common to Turkic peoples, from the time of sak (SAQ), is 

not hypothetical statements based on assumptions, but rather a fact proven by clear evidence, is the 

study, research of the heritage left by this period – the requirement of the times, our sacred duty. 

The study of the history of our literature from what period, into what periods of historical 

development, is not only one of the main factors in the history of literature, but is also extremely 

important for us in the study of our history as a nation. The reason is, such studies also shed light on 

the formation of our national mentality and the way our teran roots as a nation go and grip. 

https://doi.org/10.36719/2663-4619/85/
mailto:gulsanam81ndpi@umail.uz
mailto:gulsanam81ndpi@umail.uz
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Consequently, if we do not properly cover the history of our literature, we will not be able to bring 

our weakened national memory to its original state, nor will we be able to develop our national- 

cultural development program in accordance with the Times. 

The history of literary relations between the Uzbek and Azerbaijani peoples, whose language, 

culture, traditions and traditions are close to each other, goes back many years. The correct 

coverage of the history of our literature is the first fundamental step on the path that will form the 

basis of the unity of the Turkic peoples, which will lead us towards spiritual and spiritual 

commonality. It is difficult to imagine our literature, common to Turkic peoples, without a 

combination of Uzbek and Azerbaijani literature (Abdullayev, 1980). 

It is true that the literature of one people begins from the Times of the birth of the first ancestors 

who belonged to that people, from the times when the seed-tribes that formed that people were 

lifelong. Science always continues to progress, to develop. People of each era, based on the material 

possibilities of their time, conduct research, put forward points of view, analysis. Even for these 

reasons, Science in each period manifests its own characteristics, rising to a specific level. At this 

point, Azerbaijani literature cannot be imagined without Fuzuli's work, without his unique literary 

heritage. 

In literature, at a time when the Persian language was a government, there was Alisher Navoi, 

who showed the great possibility of the Turkic language in the idea, and then it was Muhammad 

Fuzuli, the creator who made a great contribution to the development of literature. 

Muhammad Fuzuli ibn Suleiman (Mammadov) was born in 1498 in the city of Karbala and 

died in 1556. Poet, thinker and philosopher of medieval Azerbaijan. In the history of Azerbaijani 

and Turkish literature, it is known as one of the most famous and well-known manifestations of the 

Devonian genre. A number of Tazkiras are also mentioned by the nickname Baghdad. The other 

name in the sources is Mullah Muhammad Baghdad. It is only known that the poet was born not in 

Baghdad, but in the city of Karbalo near him. According to the resolution of the Cabinet of 

Ministers of the Republic of Azerbaijan dated may 7, 2019, 211, Muhammad Fuzuli entered the list  

of authors whose works were declared state property in the Republic of Azerbaijan (Jalalov, 

Moinzade, 2009). 

Muhammad Fuzuli is one of the seeds of the Turkish Elatli Bayat, which is popular in 

Azerbaijan. According to some sources, Muhammad's father Suleiman moved to Iraq, from the 

Arash District of Azerbaijan. Later, the poet's son Fayzullah returned to Arash and lived next to 

close relatives. He gained great fame here for his studies. Fuzuli himself also received an excellent 

education. Taking this into account, the researchers believe that the poet's father was from rich 

people in his own way. Also, the fact that he lives in cities such as Hilla and Carbalo, which are 

considered shrines, indicates that Solomon was one of the religious. 

Indeed, there is a legend that the father of Fuzuli was the mufti of the city of Hilla. When Iraq 

was conquered by the Seljuks and later by the Mongols and Timurids in the 11th century, the 

number of Turks increased in Baghdad and its environs. This situation will continue even after. In 

1508, King Ismail solemnly entered Baghdad and annexed Iraq to Ozabayjan, and later in 1534 this 

city will be part of the Ottoman Empire for a long time. Thus, the first periods of Fuzuli's life and 

work date back to the years of Iraq-Arab subordination of Azerbaijan to the Safavid authorities. 

Dohiy Muhammad Fuzuli will die of plague in Karbala in 1556. The poet's grave is also precisely in 

Karbalo (Devan, 1961). 

Muhammad Fuzuli received his primary education in Karbala, continued in Baghdad. For a 

time he also lived in Najaf and Hulla, Iraq. His mentor was Vali Mammadzadeh. In the shadow of 

his personal reading, he became closely acquainted with Greek philosophy based on medieval 

Sciences (logic, medicine, Astrology, mathematics and Humanities), in particular, religious and 

philosophical currents, Arabic translations, studied classical Turkish, Arabic, Persian and Indian 

literature. 

Despite the fact that he dedicated his work "Bangu Boda" ("cannabis and may") to King Ismail 

Khaziy, wrote odes to King Tahmasb and his commanders, to each governor, to the Khans, he had 
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no interest in the palace. Fuzuli, who presented to Sultan Suleiman in a few odes, met with the 

Sultan's Army the Turkish poets who arrived in Baghdad with the imaginary and Yahyubei, "Laili 

and he took the work" mad" (1537) to the pen at the request of these creators, who called it "Roman 

elegant". 

Fuzuli wrote Gazal, Qaeda, musaddas, shikhband, Tarji'band, ruboi, continental, murabba in 

three languages. The works of oaths with a philosophical essence, "Seven bowls", "Anisul soul",  

"Sikhat and Dard" are the products of old age. He collected his ODAS as a separate work, put them 

in the form of a book, made devotions in Turkish, Persian and Arabic (Fuzuli, 1991). 

Despite the fact that the theme of "Layli and Majnun", which Nizami Ganjavi brought to 

written literature for the first time, was penned by many Turkish, Persian, Indian, Uzbek and Tajik 

poets, Fuzuli's work in his native language is distinguished by its originality from the previously 

written poems on this topic (6). 

Fuzuli was familiar with ancient Greek and Eastern philosophy. His philosophical views are 

largely reflected in the work "Matla-ul faith", which he wrote in Arabic in prose. Fuzuli was 

influenced here by The opinions of Aristotle, Plato, Empedocles, Democritus and other Greek 

philosophers, the philosophical heritage of the An-Charter. In other works of Fuzuli, literary 

philosophical thoughts can also be encountered (2004). 

 

"It made me grow from the soul, will you not grow from jafo..." 

 

I grew up from the soul, will you not grow from jafo. 

The Falcons burned out of Ahim, will the muradim candle not burn. 

 

Qamu patient canon case four etar Ehsan, 

Nechuk does not take manga medicine, mani patient sonmazmi. 

Shabi hijran yonar my soul, dokar blood chashmi giryonim, 

The people of awadir Afghanistan, will my black happiness not wake up. 

 

Guli ruxsorin qozimdın Qurun Qurun, 

The season of Habibim is a flower it is, are the running waters not blurry. 

 

They said, " I have forbidden my children to take pinhon", 

If I say be unfaithful, do you believe, don't you believ. 

 

Dagildim man inclined to San, san you have reached mind zoyil, 

He who is unaware of the Qur'an, when he sees you, will it not pass by. 

 

Fuzuli rindi is in the thing, he is always in the ring RASWA, 

See if this is neither a trade, will it not grow from trading. 

 

*** 

 

Gazal, majnuni-dilpazin 

 

Do it with Love, Trouble, love me! 

A roof trouble-do not make me a loser! 

And the four little turkeys that were standing in a row, 

That is, to many troubles, do not be confused! 

 

My will from the dead man guturma Balo, 

I want the scourge, and the scourge of the scourge! 
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Do not be in love with the scourge of my restraint, 

And a friend who is unfaithful to say, 

 

We went to husning Ayla increase nigorimin, 

We have come to make the pain worse! 

Man kandanu mulozamati-baqaru Jah, 

Do the winner-Felicity-faqru fano mani! 

 

Think weak who split my body, 

Vaslina can bring death sabo mani! 

Manga like Fuzuli who were lucky enough, 

No, no, no, no! 

 

"Layli and Majnun", Fuzuli 

 

In his poems, Fuzuli developed it with great courage and skill, taking into account all the good 

experiences of poets who wrote in Azerbaijani Turkish until the 16th century. By giving the most 

valuable examples of Kirika, Azerbaijan also opened a new, very large and beautiful school in the 

history of Turkish literature. The Fuzuli literary school, with its wealth of meaning content, artistic 

excellence, forms an artistic Encyclopedia of human feelings and thoughts. This is the school was 

not limited to bringing the quality of our poem to the highest rank at the last level. He showed all 

the beauty, opportunity and power of Azerbaijani Turkish at a brilliant pace. This school has been 

of great historical service in the elimination of outdated rules and norms in classical literature, in a 

bold, free and dexterous approach to classical traditions that hinder development (Fuzuli, 2005). 

Fuzuli brought the literary and artistic language to new heights with his works, which were the 

most beautiful examples of poetry created in the native language after Nasimi, had a strong 

influence on the poetry of classical Azerbaijan, as well as other Turkic peoples, created a literary 

school. His works have been published several times in Tabriz, Baku, Istanbul, Ankara, Cairo, 

Tashkent, Bukhara, Ashgabat and have been highly appreciated by world Orientalists. Muhammad 

Fuzuli Kamari died of plague in Karbala in 963 ad, in 1556, and was buried there. 

Many poemes have been written about The Legend of Layli and Majnun. But Fuzuli's poem 

Layli and Majnun is distinguished by its originality. The author comprehensively and openly 

interpreted the patriarchal culture of that time, its weather. To man, to life, in the person of Layli 

and Majnun and a new attitude to love is expressed. Layli and Majnun reflect the conflict of the 

new human ideal, new views about man with old views and conflict. This conflict indicates that the 

time of the exit of old views, concepts from the stage of history is approaching. But these old views 

have not yet faded from consciousness. 

Every exit against him, every action is stupidity, impudence, madness. Whether a girl or a boy 

chooses someone, likes someone is still perceived as topping father rights, going against the 

traditions of the era. Those who are closely acquainted with the work know that the love of Layli 

and Majnun began at school. This is no coincidence. That is, perfection, the development of the 

system of social relations is one of the prerequisites for the establishment of female and male 

relations. They see each other only at school and approach this love, their relationship here again. 

Willow's anguish, longing, begins with Layli leaving school. Of course, the image of a person 

created by Fuzuli in the person of a perfect person, personality forms the concept laid by Layli and 

Majnun in their relationship and the basis of his gender relations. Both Majnun and Layli have the 

same social status. That is, both are the only children of the heads of the tribe, they have the same 

wealth in terms of property. But Layli's father does not want to give his daughter to such a rich 

family. Obviously, the main issue here lies in the fact that Keys have their own specific aspects 

related to human relationships, love, building a family. Since they could not understand it or did not 
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accept it, the Keys became Majnun. This "madness" arises from human love, from the attitude of a 

person to a person. That is why he felt better in the desert, among animals. 

In a letter he sent to Majnun, Layli says that his deprivation of rights, like a 

Slave, an item, will be acquired: 

I am a gavhar, other buyer, 

I do not have discretion-market, 

And he made me laugh., 

I do not know who was selling, who took, 

If he dies my own disposal, 

It was not for you to die. 

 

"Layli and Majnun", Fuzuli 

 

Here the withdrawal of the right of free choice of a woman is revealed. Fuzuli thus demands the 

right of choice given by the Islamic religion to the woman, and for this invites people to follow the 

divine truth. In the world, the ruling custom of tradition and understanding tarsi did not give a 

woman spiritual freedom, she did not want to hear the voice of a woman's soul (8). 

The work can also be regarded as an example of patriarchal culture. Here women act very 

carefully in each of their actions. Hearing Layli's love for Majnun, the mother also feels the horror 

of this excitement and fear. And he makes it clear in his exhortations to Layli: 

 

What about these guys? 

Do you scold the culprits? 

How do you harm yourself? 

Do you make your good name Bad? 

Nechun Sanga scolding enough badyu? 

Is this a job worthy of your honor? 

 

"Layli and Majnun", Fuzuli 

 

Female freedom will be veiled by the reins of hayo, ibo, honor, chastity. In the work, it is also 

considered far from good manners for a woman to mention her desire, to live the dream of building 

a free family. The main tragedy is that although Layli struggles, albeit partially, in the way of his 

right, he cannot achieve the result due to the fact that no self-praise is found around him. Because 

he is not understood by those around him, he is forced to share his pain with candles, with a 

propeller, with the moon, with a cloud, with a camel. Layli pretends to be a camel whose Bridle is 

in the hands of another: 

 

No manual disposal like me, 

Mahoring in one hand. 

 

"Layli and Majnun", Fuzuli 

 

In the love saga, which Fuzuli received in pencil, episodic images were also given along with 

the perfect picture of the main characters − Layli and Majnun. In addition to the parents of young 

people, secondary characters such as Nofel, Ibn Salam, Zayd were given, to one degree or another,  

Saki, Gardun, ohu, pigeon, candle, moon and other allegorical images that took part in the 

development of events. The main aspect in the character of these images, the main mood is a matter 

of sincere love, devotion to love. All other issues remain at the second, third level (Arasli, 1961). 

Even from episodic images, the poet shows the attractive power of love, superiority over 

everything, the highest meaning. Even works the image of Ibn Salam, who is a rival to Majnun, the 
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poet notes the positive qualities in his personality, his Supreme perception, good character, 

attractive acne. He is a moderate man, famous in arrogance, happy, rich, people of enlightenment. 

The poet compares him with the main character Majnun. Ibn Salam sees Layli when he goes 

hunting, becomes Charmed and immediately returns home. Layli is a matchmaker for finds the most 

intelligent, worthy person to go. 

It was possible to expect that in the image of a person who is a rival to the main character − 

Majnun, the poet exaggerates the negative aspects of the opponent. But it does not happen, the poet 

does not see ugly qualities even in the opponent of the Madman. Or rather wants to put Layli face to 

face, who is "the highest variety" with such a person. Even if Laili Ibn does not love Salam and 

wants to avoid it, Ibn Salam will remain noble. When Layli told him about his pain on the wedding 

night, he believed in all the suffering of the girl, became noble, changed his mind, did not approach 

her, despaired of "Vasl" and fasted hijran to himself. 

Female freedom will be veiled by the reins of hayo, ibo, honor, chastity. In the work, it is also 

considered far from good manners for a woman to mention her desire, to live the dream of building 

a free family. The main tragedy is that although Layli struggles, albeit partially, in the way of his 

right, he cannot achieve the result due to the fact that no self-praise is found around him. Because 

he is not understood by those around him, he is forced to share his pain with candles, with a 

propeller, with the moon, with a cloud, with a camel. Layli pretends to be a camel whose Bridle is 

in the hands of another: May did not die absolute nigora, Hargiz did not do to him nazora! 

 

"Layli va Majnun", Fuzuli 

 
By the end of poema, an unexpected event occurs where Layli and Majnun come face to face. A 

little earlier, Laili, who lost a caravan in the desert, wandered by a wandering Wanderer, does not 
recognize her when she is planted in front of Majnun. And now Majnun does not know Layli or 
does not want to get to know him. When Layli says that he is far from every note and condition, 
ready to enter the mouth of Majnun, Majnun recedes, stating that he has no tolerance for such a 
visol: 

 

Enough of me to burn your imagination, 
There is no manga tolerance visoling! 

Ul kunki, in my eyes there was light, 

You shunned your face, O hur… 

Işqdirdi binayi vəsli sənədlər, 

I praise me with you! 

Manda is a disclosure sensan, 

I am not a man, you are a man!.. 

 

"Layli and Majnun", Fuzuli 

 

The fact that a person who has put his life on the path of his mistress, who is a "noble crowd" 

for the day of the fan, suddenly turns away when he says that he has reached his dream, is definitely 

not considered a smart move. This is really a sign of "madness". Only the great poet does not 

consider this either a shallow, simple act, explaining the lover's life, full of suffering, with a 

wounded soul and a complex life of the soul. The madman now wants to stay as the incarnation of 

an unlucky ghost, to live and die with Layli's Virgin imagination: 

 

Hokman at Man ishq camp, 

I know with my ambassador that I am pure!.. 

 

"Layli and Majnun", Fuzuli 
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Complaint-the second name is "letter to the icon poshsho". Dissatisfied with the official 

expenses of his time, the inability to receive a pension written to him due to the bribery of the 

nobles, Fuzuli writes in his poem "appeal" manzum: 

I greeted-they could not say no to bribes. 

I made a verdict-multafit did not die, saying that it is useless. 

Then they showed obedience to the image of the Lord, but they answered my question in total. 

I said: “O ayyuhal-Ashab! What is this verb-khatovu chini-abrud?” 

They said: “This is our custom”. 

I said: They have seen my story important. And the blessing of the manga is that I will always 

enjoy O'vqaf. And I pray to the king with security. 

They said: “O poor man! Those who have entered your taste of the SA and have hesitated to 

invest in you, you will be useless. And you will hear the faces of the unknown, and the words of the 

unknown”. 

I said: Why does the content of my Baroat not find a photo? 

They said: “It is good, and there is no harm”. 

I said: “Will I be without this kind of plant?” 

They said: “Is he left of us if he increases his necessity?” 
I said: “The Foundation is responsible to dispose of the goods in an increase”. 

They said: “We bought it with our hands, and it is lawful for us”. 

I said: If they receive an account, the corruption of your leech will be found. 

They said: This account shall be taken in the resurrection. 

I said: “We have heard the news of the world being reckoned with”. 

They said: “We do not have ondin dakhiy, we have pleased the secretaries”. 

"Complaint", Fuzuli 

The works of Fuzuli that have come down to us 

 Devon in Azerbaijani and Persian 

 Devon of the qasidas − devon written in Azerbaijani, Persian and Arabic 

 Matla-ul faith − Arabic philosophical treatise 

 

Turkish (Azerbaijani) works: 

• "Bangu boda" – (cannabis and may) − poema 

• "Conversation-ul asmor" − conversation of fruits) − poema 

• "Layli and Majnun − poema (the only non-allegory poema) 

• "Hadiqatus-Suado" (garden of happiness) is the poet's largest work in terms of volume, 

written on a traditional − common theme. 

• "Complaint" or "letter to the icon Pasha" — prose work (first prose in Azerbaijani) 

• "Hadisi Arbain" (forty Hadith) − translation from the work of Abdurahman Jami of the same 

name (from Persian) 

 

Persian works: 

• "Haft Bowl" (seven bowl) or "SAKI'nama" − allegorical poema 

• "Sikhat and dard” − is an allegorical work written in Persian and prose. 

• "Rindu Hermit" − a dialogue of two views written in prose. 

Fuzuli's books published to this day 

 "Layli and Majnun" Baku, Chilikgenchnashr, 1958

 Muhammad Fuzuli. His works. In six volumes. Volume I. Baku, Publishing House 

"Azerbaijan", 1996.

 Muhammad Fuzuli. His works. In six volumes. Volume I. Baku, East-West, 2005.

 Muhammad Fuzuli. His works. In six volumes. Volume II

 Muhammad Fuzuli. His works. In six volumes. Volume III

 Muhammad Fuzuli. His works. In six volumes. Volume IV
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 Muhammad Fuzuli. His works. In six volumes. Volume V

 Muhammad Fuzuli. His works. In six volumes. Volume VI

 

Famous gazelles of Fuzuli 

 Raised me from the soul

 Word

• Grief in me if he dies 

• The grief of the soul − the calamity of the soul − is the soul 

• Who loves John for John, jononin loves 

• I have a passion for Fuz from Majnun 

 Enough O falak

• Seized grief wood 

• Panbayi-Mountain is within the soul of my body 

 Soul, desire the light, late from the soul

 Heart sajjodaga printed leg, hand beating to rosary

 Witness of smoking in Ramadan was-ru to the veil of may

 you who believe!

• Another clean flower I fell in love with is raaoga 

 

Fuzuli's poems read by the creators (audio-style) 

• Hadiqat-us Suado-read: Anvar Valiyev 

• Shabi hijran yonar my soul-read: Elshan Rustamov 

• O hakim-read: Shahrukh Nakhoi 

 

Musical works written on Fuzuli's poems 

Operas 

Layli and Majnun-music: Uzeyir Hajibeyov 

Music poems 

• Fuzuli vocal-symphonic poema (1993) −music 

 Lyric poem "Shabi-hijran” − for choir and large Symphony Orchestra-music: Mammad 

Guliyev

 

Romances 

• Shavkat Alakbarova − Fuzuli cantata (raised me from the soul) − muv 

 Guluga Mammadov − my homeland − music: Suleyman Alasgarov

 Ramil Kasimov − glass of Waters-music: Rashid Dawn

 Ramil Kasimov − for Yod ay − music: Oktay Zulfigarov

 

Classifications, points 

• Abulfat Aliyev-the classification made me grow from the soul 

 Alibobo Mammadov-opposition classification Shabi hijran 

• Gulistan Aliyeva-classification O bow-abru martyr navoki mujgoningman 

• Amazement, O bud 

 Bulbul-Fusolium classifications 

 

Filmography 

1. Muhammad Fuzuli (film, 1958) 

2. Leyli and Majnun (film, 1961) 

3. Muhammad Fuzuli (film, 1989) 

4. Shabi hijran (film, 1993) 

5. Interview-ul asmor (film, 1994) 
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For the perpetuation of the name Fuzuli, a state commission was created in 1994 on the 

occasion of the 500th anniversary of the birth of the Azerbaijani poet and thinker Muhammad 

Fuzuli. On September 13, 1996, in connection with the 300th anniversary of the birth of the genius 

Azerbaijani poet and thinker Muhammad Fuzuli, it was decided to create an "editorial of the Fuzuli 

encyclopedia" in order to ensure the preparation and publication of the Fuzuli encyclopedia. On 

September 13, 1996, the president of the Republic of Azerbaijan signed an order on the 

establishment of the Fuzuli International Prize (10). 

Also in Tashkent, Alisher Navoi State University of Uzbek language and Literature named after 

M. The Fuzuli Azerbaijan Center for culture, education and research was opened. On October 30, 

2019, within the framework of the International Conference "Uzbek language development, 

Turkology and international cooperation issues" held at the University, the opening ceremony of the 

Azerbaijani Center for culture, education and Research named after the genius poet of Azerbaijan 

Mohammad Fuzuli was held. 

Special order and design work was carried out in the Department of Azerbaijan, created on the 

basis of the project of the Heydar Aliyev Azerbaijan Cultural Center in Uzbekistan, and 

publications and Visual AIDS related to our country were presented with the aim of promoting the 

Azerbaijani language, literature, culture. The center has created corners on Friendship, Cultural and 

literary ties between peoples, as well as private stands belonging to our state attributes and national 

culture, portraits of prominent figures of Azerbaijani literature, in particular, miniatures from the 

life and work, works, works of dohiy Fuzuli (11). 

The main activity of the center is the study and promotion of Azerbaijani language and 

literature. The Center organizes meetings, lectures, anniversaries, open lessons, exhibitions and 

seminars with the participation of Azerbaijani scientists, poets, writers, specialists. The opened 

library is constantly provided with new publications related to Azerbaijan. Through the center, 

teachers and students of the University will be able to get acquainted with Azerbaijan, its ancient  

history, rich culture, literature, and the center will provide new opportunities for researchers, 

translators. 

In the end, Samir Abbasov, director of the Heydar Aliyev Azerbaijan Cultural Center in 

Uzbekistan, presented the Azerbaijani carpet and national souvenir reflecting our national culture to 

the newly opened Research Center of Culture, Education of Azerbaijan named after Muhammad 

Fuzuli. 

It should be noted that the fact that the city-districts were given its name in order to perpetuate 

the name of the poet is also an example of love for Literature. In particular: in April 1959, in honor 

of the 400th anniversary of the birth of the great Azerbaijani poet Muhammad Fuzuli, Karyagin 

district was renamed Fuzuli district. 

Fuzuli district is an administrative-territorial unit in the Republic of Azerbaijan. Since 1993, 

part of the territory has been occupied by the Armenian Armed Forces. From the southeastern 

foothills of the lowlands and lowlands of the Fuzuli Karabakh mountain ranges to the Araz River.  

Azerbaijan borders Iran along Jabrayil, Hojavand, Agjabadi, Bale'gan districts and the Araz River. 

The area of Fuzuli district is 1386 km2, and the population is 105,000 people. The district has 1 

Town, 1 Town, 75 villages and other settlements. The region has 13 settlements and 20 villages 

liberated from the Armenian Armed Forces. In the liberated area, twelve settlements were built  

anew, where temporary nomadic families were placed. Currently, 51 thousand disabled people live 

in this area. The center and other villages of Fuzuli district were occupied by the Armenian Armed 

Forces. 

At the same time, a monument to Muhammad Fuzuli was erected in the Central Park in Baku, 

the capital of Azerbaijan, in front of the State Academic National Drama Theater of Azerbaijan. 

The monument was erected in 1958/1963 by famous Azerbaijani sculptors Tokay Mammadov and 

Omar Eldarov, architect Haji Mukhtarov. For this sculpture, sculptors Tokay Mammadov and Omar 

Eldarov received silver medals of the USSR Academy of Arts (12). 
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There is also the Institute of manuscripts named after Muhammad Fuzuli, this institute is a 

scientific organization included in the National Academy of Sciences of Azerbaijan. The Institute of 

manuscripts of the National Academy of Sciences of Azerbaijan named after Muhammad Fuzuli 

was founded in 1950 on the basis of the manuscript Department of the Nizami Institute of literature 

as the only center for the collection, systematization, protection and publication of medieval 

Oriental written monuments. In 1986, the Institute of manuscripts was established on the basis of 

the foundation. On September 13, 1996, the institute was named Muhammad Fuzuli. The Institute 

of manuscripts covered all areas of medieval science, such as medicine and astronomy, mathematics 

and Mineralogy, poetics and philosophy, theology and law, grammar, history and geography, fiction 

and poetry. The institute has a rich and unique collection of manuscripts in Azerbaijani, Turkish,  

Arabic, Persian and other languages. Now the Institute of manuscripts contains more than 40 

thousand materials. 

The Center for Culture, Education and research of Azerbaijan named after the great poet 

Muhammad Fuzuli in Uzbekistan was opened in 2019 at Alisher Navoi State University of Uzbek 

language and literature in Tashkent. The center was founded on the project of the Azerbaijan 

cultural center named after Heydar Aliyev in Uzbekistan. Taking into account the great love of 

Muhammad Fuzuli for his work in Uzbekistan, this center serves as a bridge of scientific, 

educational and practical relations between the two countries. The Fuzuli Azerbaijan Center for 

culture, education and research promotes Azerbaijani literature in Uzbekistan at a high level, and 

the library established here provides Uzbek students with new publications about Azerbaijan. In 

addition to teaching Azerbaijani language and literature, the center contains publications that 

promote its culture, books, miniatures of Fuzuli's works, portraits of famous Azerbaijani writers, 

Azerbaijani carpets and memorabilia. 

The reason why Fuzuli's poetry is read in love for the aging five centuries is also because it is 

based on science and all the stanzas are permeated with the warmth of the heart. His gazelles were 

close to the hearts and tongues of the people. Therefore, gazelles occupied an equal place in the 

hearts of all readers. The study of Fuzuli's creativity, his followers began in his time. The series 

presents information about the poet's work. One such tazkirat is the tazkirat OSH-shuaro tazkirat, 

compiled by Sultanmuhammad Noyi Mutrubiy Samarqandi. Mutrubiy as early as the 16th/18th 

centuries added the following stanzas, as well as giving a brief description of the life, artistic skills  

of Fuzuli, the son of Solomon, the son of Muhammad Suleiman, who gained well-deserved fame 

among Uzbek readers: 

 

Bulbuli dil gulshani ruxsori bears dream, 

Full soul damn shakkar Go Bears dream. 

 

As Fuzuli knew Navoi as a teacher of the later period in the works of the creators of Uzbek 

classical literature, we find followers of Fuzuli's work, many muhammas, and tatabbus, written in 

his gazelles. Since the 18th century, there are very few creative people who influenced Turkish 

poetry like a Fuzuli. 

The reasons for the Uzbek influence of Fuzuli T.Jalalov comments by showing the following 

characteristics: 

1) the proximity of the Fuzuli language to the Uzbek language; 

2) khushlafz poetry of Fuzuli; 

3) the perfection of Fuzuli's works. 

The literary period in which Fuzuli lived and worked was an extremely prosperous period of 

Azerbaijani literature. One can notice the literary influence of Fuzuli in the work of many creative 

people who have a worthy place in Uzbek literature. In particular, Ahsani, Vafaiy, who lived and 

worked in the 16th/17th centuries, Ravnaq, Nishoti, Kirani, Munis in the 18th century, as well as 

the creators of the later period, Ghazi, Aliyi, Stood, Mashrab, Uvaysi, Mugumi, Shavgiy, Furgat, 
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G.Ghulam, H.Alimjan, E. In the work of vahidov and others, we can observe cases of follower to 

Fuzuli. 

In general, Fuzuli's work has also had an incomparable effect on the three literary environments 

present in Uzbek literature: Bukhara, Khiva, Kokand. Many outstanding figures of Uzbek poetry 

considered Fuzuli to be a sensitive artist in the creation of romantic gazelles, and attached them to 

their gazelles. One of the creators who grew up in the 18th century, Polvonkuli Ravnag, was also 

inspired by Fuzuli's lyrical heritage, received an education. In particular, similar to his Fuzuli 

poems: come, die a victim to your flirtation with a hump on your head, die a victim to your 

fusunzering of a cup of witchcraft, we can clearly see this in their verses. 

In the work of Muhammadniyaz Nishoti, one of the largest representatives of Uzbek literature, 

the author of the famous epic “Husnu Dil”, who lived in the eighteenth century, we also find cases 

of follower of Fuzuli. His poetry lexicon is very close to the language of Fuzuli's works. This can be 

judged on the one hand as an exposure from Fuzuli's work. In the epic “Husnu Dil “ the adverb of 

the word – I (-ni) (Kelturing mind said kishwaristan), the adverb of the word -ng (-of) is applied in 

the form (made to the deviation of the gaze), and these poetic applications are expressed in the 

Fuzuliian epics in exactly the same way. 

The territory of the Kokand Khanate included present-day Fergana, Namangan, Andijan, 

Tashkent, Khujand, Kyrgyzstan and South Kazakhstan. By the beginning of the 18th century (1702- 

1710), parochinism grew in the Bukhara Khanate. Taking advantage of this, in the area later called 

the Kokand Khanate, the elders of the thousand seed decided to unite and form an independent 

state. In 1709, thousands took power in the Fergana Valley into their own hands. One of the leaders 

was proclaimed Shahruhbi ruler. Thus, an independent Kokand Khanate arose in Movarounnahr, 

along with Bukhara and Khiva Khanate. Shahruhbi (1709-1721), sons − Abdurahim Khan (1721- 

1733), Abdulkarim Khan (1733-1750) reign in the Kukan Khanate.Later from their descendants, the 

Erdona (1751-1762), Norbothabek (1763-1798), Alimkhan (1798-1810), Amir Umarkhons (1810- 

1822) ruled the Khanate. They tried to expand, centralize the territory during the period of their 

activities. Jangu LED intensity. Sought to establish cooperation and friendly relations with 

neighboring countries. Sometimes achievements were included in the lake, sometimes lost. 

Measures were sought to improve social life. During the reign of alimkhan, the political position of 

the Blue increased, military reforms were carried out. He officially declared his state the Kokand 

Khanate in 1805 year. He accepted the rank of Khan to himself. After alimkhan, his brother 

Umarkhan called himself amir, not Khan. In 1818 he received the title “amirul-muslimin". The 

Kukan Khans sought measures to raise the socio-economic and cultural level of the people. The 

creators were guided and encouraged. They made it possible for literature and art to develop. They 

influenced the spiritual maturity of the people through their means. In the 1st half of the 18th 

century, the Kokand literary environment began to form. In particular, in this regard, the Mirzo 

scientist in his work “Ansobus-salotin” wrote about the era of Abdulkarimkhan in 1732-1733: 

"Abdulkarimkhan... eshon, domullo, scientist Konibodomiy and domullo Vali Khujandiy and 

Mashrabi devonayi Namangoni came to the service and seized the conversation. Alarin found 

expression and use of chatidine, and found maturity as a scientist and Koshi near the discovery of 

several common religious”. 

The most prosperous, civilized period of the Kokand literary environment dates back to the 

time of Amir Umarkhan. He himself, being a poet, gave an opportunity to the people of creativity. 

They were patronized and led. Miyon Buzruk's book “an overview of the history of Uzbek 

literature”, published in Tashkent in 1930, calls the Kokand literary environment of this period 

“literature of the Golden Cradle period”. This definition is associated, first of all, with The Legend  

of the “Golden Cradle” and Babur, woven by the historians of the Palace. Secondly, the favorable  

creative conditions and process created in the literary environment are also implied. In addition to 

his political activities, Amir Umarkhon, who created under the pseudonym Amiri, paid great 

attention to the development of literature and art, science. He organized an active creative process, 
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bringing all the talented creators of the Khanate to the palace. This literary community was able to 

manifest itself in different directions. 

Unique products of historicism, taskiranavism, poetry, prose, printing works, literary 

cooperation were born. Historical works such as “Muntahab ut-tavorikh” by hakimkhan Tora, 

“Tuhfat ut-tavorikh” by Alazmuhammad attor, “history of Ishaq Khan Tora” by Fergana, “Ansobus- 

salotin and tavorikhi Khavoqin” by Mushrib, “Shahnumah Nusrat payom” by Mushrif, “shahnum 

Nusrat payom” by Fazli “Namangani taziron” by Mushrif were created during this period. He 

concentrated the information about him. Fazli Tazkira, who came into the world on the initiative of 

umarkhon, formed a new yunalish in tazkiranavislik. This tradition was later continued in other 

literary environments. 

In the Kokand literary environment, great attention was paid to the assimilation, concentration 

of samples of folk oral creativity, harmonization with written literature. As a unique product of this 

movement, it is enough to recall the work of Bonfire "percussion". In the works of such creators as 

uvaysi, Nadira, Fazli, Ado, Makhmur, Amiriy, the effective use of folk proverbs and phrases is 

obvious. Printing in Kokand has its own history of development. During this period, too, many 

manuscripts were copied over and over again. Especially the history of printing this period cannot 

be imagined by a fork from literary ties, literary collaborations. Because, download Bedil devons, 

distributed in many copies. Poets vowed vows and mukhammas tied to his works. The 

“Sevgilnama” complex, consisting of Lutfi, Navoi, Amiriy devons, was sent as a gift to the Turkish 

sultan. In 1836-1837, according to the order of Muhammad Ali Khan, the son of Amiri and Nadira, 

the Office of Fuzuli was moved by khattot Dabir. 

The literary influence of Fuzuli was strong in the work of writers who lived in the Kokand 

literary environment of the XIX century. The poet used a treasure trove of words in his works. His 

works were associated with Vow and mukhammas. The creators who created in the literary 

environment of Kokand are Amiri, Uvaysi, Nadira, Madalikhan when we look at Fuzulia as a 

follower, this can also be seen in the work of the next Uzbek creators. In particular, the poet Erkin 

Vahidov, who created worthy works in the Uzbek gazelle in the 20th century, writes in his poem 

under the monument to Fuzuli: 

Lovers sleep towards the Sahara, 

By putting Fuzuli on devonin's head... 

Is the Gazelle so charming, 

Bunlar serishva, bunlar sernoz. 

My poetess is a lie, but, 

It is true that I am in love with Fuzuli's poem. 

 

Conclusion 

In conclusion, it can be said that the Uzbek people looked at the work of Fuzuli, a fraternal 

Azerbaijani child, with great interest and great respect, and now it is. From time immemorial, our 

ancestors studied gazelles until dawn, waking up the nights of navoiykhanate and Fuzulikhanate. 

Great poet E.That is the reason why vahidov said: “Our ancestors memorized the verses of Fuzuli in 

a primitive school and cheered up”. Fuzuli wrote about the power of influence and fate of his works 

in his office debocha: “... each of my words is a pahlavon, when they begin to walk the earth-he 

completely invades the water. My poems wherever he goes, he does not demand property from 

there, he does not hurt anyone. The passage of time can not hurt my words and paymol”. How many 

of these words are correct today is shown by life itself. 
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THE ROLE OF COOPERATIVE LANGUAGE TEACHING 

 

Abstract 

In the article, the importance of cooperative language teaching at foreign language lessons is 

described. The author mentions about the advantages of fulfilling the given tasks through 

cooperative language teaching for the students mastering language better. Students unlike 

traditional teaching method sharing opinions with one-another freely, avoid the feelings of fear and 

anxiety, show a great interest to learning a foreign language and have successful results. 

Besides, the role of a teacher in arranging the right teaching process, choosing materials, giving 

instructions is also mentioned in the article. Showing the importance of cooperative language 

teaching method, the author talks about the feelings of sincerity and self − confidence both teachers 

and students experience. 

In the result, they achieve goals successfully in a whole team. In group strong students help 

passive ones and they cooperatively supporting one another, do their best to win not individually 

but with all the members of the group. Teachers in their own turn should keep under the control and 

help students if they have difficulties. 

Such kind of productive method is of great importance in teaching and learning process of a 

foreign language. 

Keywords: competition, goal, achievement, effective, anxiety, benefit 
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Kooperativ dil tədrisinin rolu 

Xülasə 

Məqalədə xarici dil dərslərində kooperativ dil tədrisinin əhəmiyyətindən bəhs edilir. Müəllif,  

tələbələrin dilə daha yaxşı yiyələnməsi üçün verilən tapşırıqların kooperativ dil tədrisi üsulu ilə 

yerinə yetirilməsinin üstünlüklərini qeyd edir. Ənənəvi tədris metodundan fərqli olaraq, bu cür 

üsuldan istifadə edərkən onlar bir-biri ilə sərbəst şəkildə, qorxu və narahatlıq hisslərindən uzaq 

qalaraq xarici dilin öyrənilməsinə böyük maraq göstərir və uğurlu nəticə əldə edirlər. Bundan əlavə, 

məqalədə tədris prosesinin düzgün təşkil edilməsində, dərs materiallarının seçilməsində müəllimin 

rolu da qeyd edilir. 

Müəllif kooperativ dil tədrisinin əhəmiyyətindən danışarkən tələbələrin qrupun üzvləri ilə 

səmimi dostluq şəraitində işləyərək birlikdə məqsədlərinə daha asan çatdıqlarını vurğulayır. Qrupda 

olan güclü tələbələr təhsildə geridə qalan tələbələrə kömək edərək onları dəstəkləyir və məqsədə 

çatmaq üçün individual olaraq deyil, bütün qrup üzvləri ilə brlikdə əllərindən gələni edirlər. 

Müəllimlər öz növbələrində tələbələri nəzarət altında saxlamalı və əgər çətinliklərlə üzləşərlərsə,  

onlara kömək etməlidirlər. 
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Bu tipli məhsuldar üsuldan istifadə xarici dilin öyrənilməsi və tədrisində böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Açar sözlər: rəqabət, məqsəd, nailiyyət, səmərəli, narahatlıq, fayda 

 

Introduction 

Today the main goal of teaching and learning foreign languages in the global world is 

developing language learnersꞌ ability to use target foreign language for communication to build firm 

relationship among different countries in all the fields. Especially after the Republic of Azerbaijan 

had gained an independence learning of the English language has become one of the most urgent 

issues. Therefore, the process of teaching English should be based on the communicative and 

functional approach besides, this process should be purposeful and systematic. 

Language is a main fundamental part of total human behavior and it is used for interactive 

communication. Therefore, it is necessary to study communicative functions of a language. The 

students learning a foreign language should know how to talk to others realizing the facts and 

events, then perform actual production (speaking, writing) and comprehend (listening and reading). 

Comprehension and production are aspects of performance and competence. 

While using interactive methods during the language lessons motivation, the nature of problem, 

research organization, presentation of the material should be taken into consideration. 

Nowadays, no matter certain successes are gained in teaching foreign languages sometimes the 

results are not so desirable. From one side it is connected with the problems which both teachers 

and students come across, from the other side the relationship between a teacher and a student has 

not been organized correctly. From this point of view teaching of any foreign language is still the 

most urgent problem. 

The role of relations between a teacher and a student in solving some problems faced in 

teaching process of a foreign language is of great importance. The right relations between a teacher 

and students improves quality and effectiveness of mastering a foreign language. 

Besides, useful and correct methods chosen by a teacher to fulfil some tasks and exercises 

successfully, objective evaluation of students, the use of special ways for developing logical 

thinking, raising interest for learning a language are also purposes to achieve success. For these 

purposes teachers should benefit from an effective and stimulant sources, to carry out this necessary 

role. 

The lessons should be built so that, even students who are not interested in learning a language, 

start to join the process by teacher ꞌs effort through using motivative and effective methods. While 

teaching a foreign language, the role of individual approach to the learners should be taken into 

consideration too. As students are from different families, they have different characteristic 

features, psychology and level of thinking, teacher ꞌs attitude to each of them should be individual. 

The effectiveness of this process mostly depends on studentsꞌ knowledge, skills and a teacher ꞌs 

experience. Convenient environment that is highly equipped technology, foreign speaking 

atmosphere are also necessary for successful teaching and learning process. 

One of the main principles of language teaching process is arranging the lessons according to 

the interests, demands and needs of students. Therefore, teaching of foreign languages particularly 

the English language which is considered to be an international language should be followed by 

studentsꞌ ability to communicate and master it. 

Cooperative learning is considered to be an effective method to develop students critical 

thinking ability, to exchange their knowledge with others for improving communicative and social 

skills.Cooperative learning as a communal activity in which learning a language is organized 

through mutual exchange which in its turn creates favorable condition to improve their ability to 

socialize and practice a foreign language. Learners are not only responsible for their own 

construction of knowledge, but also for making learning easier for the other group members. 

Cooperative learning is efficient in reducing excitement and anxiety of learners creates a great 

interest for learning of a foreign language. Students become relaxed in a flexible learning 
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atmosphere. They try to be more cooperative than competitive to fulfil the given task sincerely and 

friendly to reach their aim together. 

Researchers assert that cooperative language teaching is the best way to get students be 

interested in learning a foreign language. It is also of great benefit, because it allows both teachers 

and students to get acquainted with various types of teaching and learning styles which can be 

accommodated cooperatively. Students are able to learn how to use materials with the help of 

different activities together. 

Besides they can use and evaluate various types of resources, journals, book and world wide 

web (Ozchevik, 2010:81). 

Working in teams both teachers and students acquire a lot of benefits improving their ability to 

work cooperatively, supporting one another to gain success together. Members of the group 

engaging in group processing activities discuss their tasks according to their own skills interactively 

which greatly and effectively influences on learning a foreign language. They also learn to listen to 

one another share their knowledge and opinions freely, respect one another ꞌs points of view which 

are very important for academic foreign language learning. 

Working in pair and group work students avoid stress, fear as well as the feeling of shyness. 

They discuss the given task, sharing their opinions in order to express their thoughts easily without 

any excitement and in the result become more confident. 

One of the main elements of an effective foreign language teaching is an interactive learning 

process. Students in this atmosphere not only learn a language, but also they master communicative 

skills! This teaching method makes the lessons more intensive and effective helping to improve the 

intelligence and thinking activity. 

Through cooperative language teaching small groups and learners are involved to develop their 

skills and knowledge to acquire a foreign language cooperatively. They are able to exchange 

information as well as to help one another with grammar rules, sentence structures and vocabulary 

in friendly and free atmosphere. Pair and group work are of great importance for this purpose. 

The main peculiarities of cooperative teaching method are to form studentsꞌ ability of thinking 

and comprehending to master a language freely with great interest. 

Implementing foreign language teaching cooperatively creates the basis for increasing student 

activity and strengthens the development process of learning a language. 

Unlike traditional teaching methods which foster more competition than cooperation, modern 

language teaching methods are carried out through pair and group activities interactively. This type 

of teaching method helps to raise achievement of not only diligent and talented students, but also 

academically disabled ones as well. Implementing cooperative language teaching can easily build 

friendly and positive relationship among the students which gives them experience for future social 

and psychological development. 

What are 5 features of cooperative learning? 

1) Positive interdependence. 

The assignments given to the students should be fair, each member should be responsible for 

other group members success. 

2) Face to face interaction. 

Students are too close to each-other physically, which is convenient for them to communicate 

easily with eye contact, gestures and mimics. 

3) Individual accountability. 

Each member of the group is aware of the role shared among the whole group members. 

The task should be carried out individually serving one and the same purpose. 

4) Group processing. 

This process develops the skills of each group member, gives them change to give and get 

feedback. 

5) Social skills. 

This activity gives students an opportunity for interaction and communication. Besides, they are 
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encouraged by teachers to use the skills, like leadership, decision making, problem solving and 

other which make students believe in their ability being confident and sociable. 

Cooperative language teaching is developed on two facets in terms of theory and in terms of 

practice. 

Cooperative teaching method not only serves how to learn any language cooperatively during 

the lessons but also creates a favourable condition for them to attain content standards and develop 

their interpersonal skills needed for how to succeed both in their school life as well as in their 

private lives. Young people need to learn how to live with the others to make a go and make their 

life smarter and more interesting. 

It also helps teachers to pinpoints their shortcomings and arrange their lessons more 

interactively giving freedom to students discuss and share the problems independently and friendly 

in groups. 

Students work in small groups to accomplish learning goal with the guidance of the teacher (7). 

To have successful results a great importance of how to use cooperative language teaching 

methods should be mentioned. 

There are a lot of things should be done for arranging this process. First of all the level of the 

group members should be taken into consideration. The strength and weakness of the students 

should be balanced. Besides, to achieve the goal to create successful communication interpersonal 

and passive students should be work in the same group with extravert and more active students. 

Choosing interesting materials is also important. Themes and topics for conversations should be 

selected according to the students interest. 

1. Get the sts to tell any story. It can be current in the news or a traditional story. 

2. For instance a teacher asks students write a story in 2 big groups (I group, II group). They 

put an extra character into their account each group describes different roles. Students are asked by 

the teacher that these stories will be read by other groups. 

3. When they finished the members of the groups read each other’s stories. 

4. They put a chair at the front, get the class sitting in a horseshoe around it. This is the “hot 

seat”. One person from one of the groups volunteers to play the extra character and answers quest  

ions from the members of the other groups. The volunteer sits in the hot seat and provides answers 

in role (Frank, Rinvoluchri, 2007:53). 

To provide an opportunity to practice speaking, improving fluency than accuracy group works 

benefit is great. To achieve the main aim teachers, find ways of enabling as many students as 

possible to speak as much as possible. 

Though all-class speaking activity is useful it takes up the whole lesson and offers very little 

speaking time to each individual student. It is a good idea to organize speaking activities in pair,  

three and small groups (Scrivener, 1994:196). 

Cooperative language teaching provides immediate help for students with learning difficulties. 

Cooperative language teaching can be implemented through complementary instruction, team 

teaching and supportive learning activities. 

Teachers gain more field-based practical knowledge of cooperative teaching. While cooperative 

teaching learners work coactive, cooperatively in heterogeneous groups of students. 

In order to teach academic skills, a teacher needs to be directly addressed. Students are 

motivated while working in teams. In this way they both believe that such work will be beneficial 

and some proficiency in using teamwork skills. 

There are some steps how students understand the need for the teamwork skill a teacher can do 

the followings to accomplish this. 

Step 1. 

 Ask students to make a list of social skills needed to develop group work. They emphasize 

one or two from the skills they list. 

 Students should be presented a case for realizing that it is better to know the skill than not to 

know it. 
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 Using a role play that provides a counter-example to illustrate the need the skill. 

Step 2. 

Students should understand what the cooperative learning skill is, how and when to use the 

skill. 

 Determine the skill in terms of verbal and nonverbal behaviors and explain precisely what 

students should do. This is done with T-Chart Teacher should give a direction then ask the 

class “What would this skill look like?” (non-verbal and verbal behaviours). 

 Teacher demonstrates a model skill in front of the students explaining with certain and exact 

ideas, what the skill is. 

 Students have to practice the skill twice in their groups before the lesson. 

Students are allowed by a teacher to see the shape and form of these skills. Showing the 

students what these skills look like, clarifies the expectations from students or what they expect to 

see within their groups. The use of role playing can allow demonstration of the specific skills 

needed. Integrated cooperative behaviours into daily instruction immerses students in these skills 

before they are asked to use them independently (8). 

Cooperative language learning is focused on the idea that teaching should make maximum use 

of cooperatives and activities. Unlike traditional teaching when strong and weak students should be 

educated separately, while cooperative language learning students are mixed to contribute and, are 

likely to scaffold each-other to raise language level of the whole class. Here all the students have to 

work cooperatively for one and the same goal. Students shouldn’t work competitively against one- 

another, on the contrary they should work interactively to reach common goal. They have to use a 

foreign language as a means of communication. It lowers the anxiety of talking in a foreign 

language, they are not afraid of making mistakes (9). 

Premise principles that underlie the interactive and cooperative nature of language are the 

followings (Richard, Rodgers, 2001:153). 

1) Humans talk and communicate and it is considered the primary purpose of language. 

2) Speech is organized as conversation. 

3) Conversation operates according to a certain rules “maxims”. 

4) One learns how these cooperative maxims are realized in one’s native language. 

5) One learns how the maxims are realized in a second language cooperatively and interactively. 

Every member of the group has various ideas and skills. Fulfilling the given task in groups the 

members share their skills and make maximal benefit out of it. The effect of this approach is on 

cooperative work rather than on competitive work. Cooperative environment and various 

approaches to certain theme happen and the students should-think and consider whys and hows. 

The teacher’s role in this method differs from normal classroom settings. 

The main role of a teacher is to provide the material, to set goals for the students help the 

monitor students in the work phrase. 

It means cooperative language learning classrooms are much less teacher-centered than some 

other methods (Larsen-Freeman, 2000:67). 

The learner’s role is to work cooperatively to improve and practice their social skills. They 

should be really to accept criticism and also they should learn a foreign language in the absence of a 

teacher. One of the main roles of implementing cooperative language teaching is motivation, 

awarding and fair feedback by teachers and peers (11). 

The students seem more energetic and active, and they got feedback from many more peers 

than in more traditional peer sessions. It gives them not only enthusiasm but also a chance to 

practice their speech and skills more positively. Motivation is related to practical rationality. The 

main idea in this field is we should be motivated to perform an action if we believe that we should 

perform it. Motivation is of special interest to educational psychologists, because of its crucial role 

in student learning. 

Providing appropriate feedback a learner can repair problems with communication and control 

impute, managing their own understanding (Houston, 2009:29) 
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Teachers need to help learners make full use of what they do know and help them learn what 

they do not. According to Johnson cooperative learning is educational usage of little groups where 

students work together in to develop their own learning. The cooperative teaching method that dates 

back to old times is one of the teaching methods are often used in our country (11). 

Cooperative teaching and learning supports group interaction that stimulates creative thinking 

such as collage work. 

There is a difference between simple group work and group at that are formed according to the 

cooperative learning method. In cooperative learning students’ efforts are awarded in the name of 

the group. Each member of the group tries to do his / her best to gain success for the whole group. 

Group members take responsibility for every work themselves for the sake of reaching common aim 

(12). 

The teacher’s task during cooperative teaching is to construct interactions between learners. To 

achieve this, it is essential for the teacher to organize student interactions in the context of academic 

tasks add at the same time prepare the learners for collaborative work with others. 

Cooperative language learning provides more opportunities how to learn to comprehensible 

impute and output and the process of conversation (13). Cooperative learning requires a relaxed 

atmosphere in which students are not aggressive or feared. Learners have opportunities to rehearse 

their answers before being asked in from of the whole class. This increases learner’s self-esteem 

and self - confidence another benefit of cooperative language teaching and learning is that it can 

provide more opportunities for use of new ideas and solutions which is more effective than 

competitive or individualistic learning. 

 

Conclusion 

Compared with traditional instruction, cooperative learning promotes productivity more 

achievement and more opportunities for communication. The objective of foreign language teaching 

is not only to teach students grammar rules or vocabulary but also how to use the knowledge in 

practice to express their thoughts and ideas. 
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SEMASİOLOJİ SÖZ QRUPLARI: OMONİMLƏR, SİNONİMLƏR VƏ ANTONİMLƏR 

 

Xülasə 

Semasiologiya dildə mühüm yer tutan dilçilik məsələlərindəndir. Semasiologiya sözlərin 

mənalarını və dəyişmə üsullarını öyrənir. Dildə işlənən hər bir vahidin mənası vardır. Elə vahidlər  

vardır ki, onlar bir sözlə müxtəlif mənaları ifadə etməyə imkan verir. Belə sözlər dildə omonim 

kimi araşdırılır. Omonimlər eyni cür yazılır və tələffüz edilir, ancaq onlar arasında böyük məna 

fərqi vardır. Sinonimlər dildə üslubi keyfiyyətlərinə görə omonimlərdən seçilir. Sinonimlər dildə 

artıqlığın və yersiz təkrarın qarşısını alır. Belə ki, onlar müxtəlif cür yazılır, müxtəlif şəkildə 

tələffüz olunur, ancaq məna baxımından bir-birinə yaxın olur. Bir sözü cümlədə bir dəfədən artıq 

işlətdikdə o nitqdə çətinlik yaradır və dinləyicini yorur. Antonimlər nitqdə təzad yaratmaqla onun 

təsir gücünü artırır, çünki belə sözlərə xas olan ən mühüm keyfiyyət onların bir-birinə əkslik təşkil 

etməsidir. 

Açar sözlər: semasiologiya, leksik vahidlər, omonimlər, sinonimlər, antonimlər 
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Semasiological word groups: homonyms, synonyms and antonyms 

 

Abstract 

Semasiology is one of the issues of linguistics that has an important place in language. 

Semasiology studies the meanings of words and the ways in which they change. Each unit used in 

the language has a meaning. There are units that allow one word to express different meanings. 

Such words are studied as homonyms in the language. Homonyms are spelled and pronounced the 

same, but there is a big difference in meaning between them. Synonyms are chosen from 

homonyms according to their stylistic qualities in the language. Synonyms prevent redundancy and 

unnecessary repetition in language. So, they are written differently, pronounced differently, but they 

are close to each other in terms of meaning. When a word is used more than once in a sentence, it 

creates difficulty in speech and tires the listener. Antonyms increase the impact of speech by 

creating contrast, because the most important quality of such words is that they are opposites to 

each other. 

Keywords: semasiology, lexical units, homonyms, synonyms, antonyms 

 

Giriş 

Dilçiliyin şöbələrindən biri olan semasiologiyada dil vahidlərinin mənaları, eləcə də həmin 

mənaların dəyişmə üsulları öyrənilir. Çox zaman semasiologiya leksikologiyanın tərkibində 

öyrənilir, ayrıca tədqiqata cəlb edilmirdi. Ancaq semasiologiyanın da əsas tədqiqat obyekti sözdür. 

Semasiologiya mənşəcə yunan dilindən götürülmüşdür. “Bu söz yunanca ifadə etmək, göstərmək 

mənasını bildirən semasia (somasia) və nəzəriyyə mənasında işlənən loqos (logos) sözlərinin 

birləşməsindən düzəldilmişdir” (Qurbanov, 1985:274). 

Unutmaq olmaz ki, dildə işlənən hər bir vahid müəyyən məna daşıyır. Bir çox tədqiqatlarda 

məna məsələsi ön plana çıxarılmışdır. Məhz bu baxımdan məna anlayışı dilçilikdə mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir. “Semasiologiya sözlərin və ifadələrin leksik mənalarını və bu 
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mənaların dəyişmə üsullarını tədqiq edən dilçilik bölməsidir” (Adilov, Verdiyeva, Ağayeva, 

1989:233). 

Semasiologiyada maraq kəsb edən məsələlərdən biri də omonimlikdir. Omonimlər dilin lüğət 

tərkibində xüsusi çəkisi olan söz qruplarıdır. Omonimlərin dilçilikdə tədqiq edilməsi, onun 

çoxmənalı sözlərlə paralelliyinin müqayisə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edən və yeni 

araşdırmalara yol açan məsələlərdəndir. Omonimliyə aid materiallara və müəyyən fikirlərə yunan 

və Şərq fəlsəfəsində rast gəlinsə də, onun tədqiqi tarixini XVII əsrə aid edə bilərik. “Hələ XVII 

əsrin linqvistik tədqiqatlarında bu termin işlədilmişdir. Rus və Qərbi Avropa dilçiliyində bu 

problem XIX əsrə qədər az tədqiq edilmiş, XX əsrdən etibarən isə diqqət mərkəzində durur. 

Azərbaycan dilçiliyinə gəlincə, omonimlik məsələsi tam şəkildə işlənməmiş, 1950-ci ildən sonra 

lüğətçiliyin inkişafı ilə əlaqədar olaraq omonimliyə maraq artmışdır” (Mahmudova, 1996:12). 

Omonimlərlə bağlı dilçilik ədəbiyyatında müxtəlif fikirlər vardır. Amma demək olar ki, onların  

hər biri üçün ortaq cəhət yazılış və deyilişin eyni olmasıdır. “Omonimlər leksik mənaları müxtəlif, 

qrammatik mənaları eyni, həm də müxtəlif olan eyni fonetik tərkibli tələffüz və tərkibcə 

fərqlənməyən sözlərdir” (Həsənov, 1990:43). Məsələn, “yaz” sözü iki nitq hissəsi kimi omonimdir: 

ilin fəsillərindən birinin adı kimi isim, həm də nəyisə yazmaq anlamında feil kimi işlənir. “Kök” 

sözü həm sifət, həm də isim kimi işlənir. “Kök” sözü sifət kimi şişman, dolu, isim kimi isə tərəvəz 

mənasında işlədilir. Belə nümunələrin sayını kifayət qədər artıra bilərik. Fikrimizcə, yuxarıda 

H.Həsənovun omonimlər haqqında söylədiyi bu fikirlər onları doğru təsvir etməyə imkan verir.  

Omonimlərin yaranması və dildə formalaşması yeni hadisə hesab oluna bilməz. Dilimizin lüğət  

tərkibinin formalaşmasında, eləcə də zənginləşməsində omonimlər xüsusi yer tutur və tarixi 

kateqoriya hesab olunur. Dilimizdə ən çox feil və isimlər bir-biri ilə omonimlik təşkil edir. Məsələn, 

“yay” omonimi həm feil, həm də isim kimi işlənir. Yay – ilin fəsillərindən birinin adı, yay – 

yaymaq feildir. Bəzi omonimlər isə həm feil, həm isim, həm də sifət ola bilər. Məsələn, “düz” 

omonimi 3 nitq hissəsi ola bilər. “Düz” – isim kimi çöl mənasında, düz fikir sifət mənasında, düz 

(mək) feil kimi omonimlik təşkil edir. Deməli, omonim sözləri müəyyən etmək üçün, ilk növbədə,  

belə sözlərin həm eyni səslənməsinə, həm də onlar arasında məna bağının qırılmasını diqqətdə 

saxlamaq lazımdır. B.Xəlilov omonimlərə tərif verərkən qeyd etmişdir ki, “omonimlər bir-biri ilə 

əlaqəsi olmayan və məna əlaqəsini çoxdan itirmiş məfhumları ifadə edən, eyni səs tərkibinə məxsus 

sözlərə deyilir” (Xəlilov, 2008:163). Omonimlər araşdırılan zaman onların çoxmənalı sözlərlə 

müqayisə edilməsi omonimlərlə bağlı tədqiqatlarda hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur. Buna 

səbəb bəzi sözlərin həm omonimlik, həm də çoxmənalılıq kəsb etməsi, bəzi sözlərin zamanla 

çoxmənalı sözlərə keçməsidir. T.Əfəndiyeva omonimlərlə bağlı problemin mürəkkəb olmasına 

diqqət çəkərkən yazır ki, “omonimlər probleminin mürəkkəb olma səbəbi bu kateqoriyanın müəyyən 

nöqtədə polisemiya ilə toqquşmasıdır” (Əfəndiyeva, 1980:55). 

Qeyd edək ki, dilçilikdə omonimlik və çoxmənalılıq ilk baxışda bir-birinə yaxınlığı ilə diqqət 

çəkir və bu daha çox zahiri oxşarlığa əsaslanır. Həm omonim, həm də çoxmənalı sözlərdə eyni səs 

tərkibi, eyni yazılış və bir sözün bir neçə məna ifadə etməsi baxımından oxşarlıq təşkil edir. Ancaq  

onlar arasında fərq oxşarlıqdan daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. “Dildəki omonimlərin müəyyən 

qismi çoxmənalı sözün parçalanması, yəni çoxmənalı sözün mənalarından birinin sözün mənalar 

sistemindən ayrılıb müstəqil bir söz kimi çıxış etməsi nəticəsində yaranır. Bu da iki leksik-semantik 

hadisə arasındakı qarşılıqlı əlaqənin mövcudluğunu şərtləndirən əsas səbəblərdən biri kimi 

göstərilə bilər” (1978:148-149). 

Çoxmənalı sözlərlə omonimləri müqayisə etsək görərik ki, onlar arasında ən böyük fərq 

mənaların bağlılığı və uzaqlaşması ilə əlaqəlidir. “Çoxmənalı sözlərlə omonimlər arasında ciddi 

fərq vardır. Çoxmənalı sözlər əsasən bir məna ətrafında toplaşaraq müxtəlif məna qrupları əmələ 

gətirir. Omonim olan sözlər formaca nə qədər bir-birinə oxşasa da, onların arasında məna 

yaxınlığı olmur” (Məmmədov, 1961:101). Çoxmənalı sözlərdə ilkin söz əsas hesab olunur, sonra 

yaranan sözlər həmin sözlə bağlı olur, onunla əlaqəsini qoruyub saxlayır. 

Dildə işlədilən digər üslublarla müqayisədə semasioloji sistemə daxil olan söz qruplarının 

üslubi imkanları daha genişdir. Semasioloji sistemə daxil olan söz qrupları daha çox bədii üslubda 
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aydın seçilir. Bədii üslubun xarakterinə uyğun olaraq obrazların daxili aləminin açılmasında, hadisə  

və obrazları daha canlı verilməsində semasioloji söz qruplarının böyük rolu vardır. 

Omonimlərdən bədii ədəbiyyatda da istifadə olunur. Bədii ədəbiyyatda omonimlərdən şeirlərdə 

istifadə olunur və onlar cinas yaradır. M.Hüseynzadə omonimlərin bu cəhətinə diqqət yetirərkən 

yazır ki, “Omonimlərdən bədii ədəbiyyatda, xüsusən şeirdə çox istifadə olunur və cinas yaradılır” 

(Hüseynzadə, 1954:15). 

Omonimlərin üslubi xüsusiyyətlərindən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, omonimlər sinonim 

və antonimlərdən fərqli olaraq bədii ədəbiyyatda çox da istifadə edilmir. Omonimlər sözlərin üslubi 

imkanlarının sinonim və antonim sözlərlə müqayisədə bir qədər məhdud surətdə istifadə edilir.  

Düşünürük ki, sinonim və antonimlərlə müqayisədə omonim sözlər səslənmə, yazılış baxımından 

nisbətən daha mürəkkəb təbiətə malikdir, onun işlənmə dairəsi elə də geniş deyildir. 

Dilin lüğət tərkibində semasioloji sistemdə mühüm yer tutan məsələlərdən biri də sinonimlərdir. 

Sinonimlər dilin lüğət tərkibində xüsusi önəm kəsb edir. Sinonimlər müxtəlif cür yazılır, ancaq 

məna yaxınlığı ilə seçilir. Məsələn, qaçmaq-yüyürmək, oturmaq-əyləşmək, danışmaq-dinmək və s. 

Sinonim sözlər demək olar ki, tamamilə eyni mənanı ifadə etmir, sadəcə yaxın mənaları ifadə edir.  

Onlar arasında incə üslub və məna fərqləri vardır. Sinonim sözlər nə qədər yaxın mənalar ifadə 

etsələr də, onların hər birindən bir mətn daxilində işlətmək mümkün olmaz. Bu haqda T.Əfəndiyeva 

yazmışdır ki, “Sinonimlər tam mənada bir-birinin əvəzinə işlənə bilən sözlər deyildir. Sinonim 

cərgəyə daxil olan hər bir sinonim məna çaları və üslubi rənginə görə nitqdə istifadə imkanı vardır. 

Özü də heç bir sinonim məqsədsiz o biri sinonimin yerində işlənmir” (Əfəndiyeva, 1980:31-32). 

Dildə işlənən sinonim sözlər bir mətn daxilində bir-birinə sinonimlik təşkil edir. Ancaq ola bilər 

ki, onlar digər mətndə heç bir sinonimlik ifadə edə bilməsin. Müasir Azərbaycan dilində sinonim 

sözləri müəyyənləşdirmək üçün onlara həm semantik, həm qrammatik həm də üslubi cəhətdən 

yanaşmaq lazımdır. Sinonimlər semasioloji sistemdə mühüm yer tutur və bütün dünya dillərində 

səciyyəvidir. Sinonimlər dildə xüsusi önəm kəsb edən məsələlərdəndir. Onlar leksikologiyada, 

üslubiyyatda eləcə də semasiologiyada öyrənilir. Sinonimlər dilin lüğət tərkibində mühüm rol 

oynayır, onu zənginləşdirir. Dildə sinonimlərin işlədilməsinin bir çox məqamları vardır: 

1) Sinonimlər yersiz təkrarın qarşısını alır; 

2) Sinonimlər dili zənginləşdirir; 

3) Nitqdə mənanı daha da qüvvətləndirir; 

4) Dildə yersiz baş verən təkrarların qarşısını alır və s. 

Sinonimlərin morfoloji xüsusiyyətləri də vardır. Belə ki, dilimizdə isim, sifət, feil daha çox 

sinonim olur. Müxtəlif nitq hissələrinə aid sinonimlərə bunları göstərə bilərik: 

1) İsim kimi işlənən sinonimlər: arzu-istək-niyyət, amal-məqsəd, el-oba, dost-tanış, bahar-yaz 

və s. 

Üzdən ağladığım yadıma gəlmir 

Ağlasam, göz yaşım ürəkdən gəlib. 

Sevgim də, sözüm də, məhəbbətim də 

Nə varsa beşikdən, bələkdən gəlib (Yaqub, 2006:57). 

 

Gah sola boylandım, gah da ki, sağa. 

Yeridim başıma qar yağa-yağa. 

Qalxa bilmişəmsə uca bir dağa, 

Bu təmiz arzudan, diləkdən gəlir (Yaqub, 2006:57). 

 

Aşiqin istəyi gözəlin nazı 

Gətirər hər ömrə baharı, yazı 

Bilər nə deməkdi aşığın sazı 

Duyar elə dönüb axanlar məni (Yaqub, 2006:160). 

Verilən nümunələrdə sevgi-məhəbbət, arzu-dilək, bahar-yaz sözləri isim olmaqla sinonim kimi 

işlədilmişdir. 
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2) Sifət kimi işlənən sinonimlər: balaca-kiçik-xırda, qoca-yaşlı, gözəl-qəşəng, incə-zərif, 

böyük-iri-yekə və s. 

3) Feil kimi işlənən sinonimlər: qaçmaq-yüyürmək, alışmaq-odlanmaq-yanmaq, demək- 

söyləmək və s. 

4) Say kimi işlənən sinonimlər: çox-xeyli, bir az-bir qədər. 

5) Zərf kimi işlənən sinonimlər: tez-tez-sürətlə, cəld-tez və s. 

6) Bağlayıcı kimi işlənən sinonimlər: amma-ancaq-lakin-halbuki-fəqət və s. 

7) Qoşma kimi işlənən sinonimlər: dək-cən-kimi-qədər, tərəf-doğru-sarı-qarşı, kimi-tək və s. 

Antonimlik demək olar ki, bütün dünya dillərində müşahidə olunan leksik hadisədir. Belə sözlər  

fonetik baxımdan müxtəlif cür yazılmasına və onlar bir-birinə əks mənaları bildirir. Antonimlər 

dildə təzad yaradan ən mühüm vasitədir. Biz gündəlik danışığımızda onlardan geniş şəkildə istifadə 

edirik. Eləcə də bədii üslubda antonimlər əsərin bədii gücünü artırmağa kömək edir. Məsələn, 

 

Cavablar dolaşıq, suallar dərin, 

Ömrün baharımı, yoxsa qışımı? 

Divana çarmıxa çəkilənlərin 

Aman istəməsi yalvarışımı? (Yaqub, 2006:191). 

 

Arzular muncuq tək düzülər səfə 

Çatdırar ömrünü şana, şərəfə 

Sanki söz deyirəm birinci dəfə 

Yaxına, uzağa nə demişəm ki.. (Yaqub, 2006:168). 

 

Ey insan, hayana qaçırsansa qaç, 

Savabla günahın arasındasan. 

Sağında gündüz var, solunda gecə 

Axşamla sabahın arasındasan (Yaqub, 2006:15). 

Antonim sözlərin dilimizdəki digər semasiloji vahidlərdən fərqi belə sözlərin həmin dilin 

daşıyıcılarının həyatına hələ erkən yaşlardan daxil olması və istifadə edilməsidir. “Antonim sözləri 

dildəki digər leksik vahidlərdən fərqləndirən ən başlıca xüsusiyyətlərdən biri bu sözlərin dil 

daşıyıcılarının həyatına lap erkən yaşlardan daxil olmasıdır. Belə ki, lap erkən yaşlarımızdan, hələ 

tam, kamil ünsiyyət bacarığına malik olmadığımız körpəlik illərində belə şirin konfeti acı bibərə, 

sərin suyu isti çaya, dadlı yeməyi dadsız pəhriz etdiyimizi bu və ya digər şəkildə ifadə etməyi 

bacarırıq. Beləliklə də, həyatın təzadlı hadisə, əşya və münasibətləri barədə bizdə ilkin, primitiv 

fikirlər yaranmış olur” (Qasımova, 2017:70). Deməli, antonim sözlər istifadə imkanlarına, eləcə də 

işlənmə məqamına görə digər leksik vahidlərdən fərqlənir. İnsan yarandığı gündən ətraf aləmlə 

təmasda olur, onun təfəkkürünün inkişafı ilə əlaqədar olaraq gecəni gündüzdən, şirini acıdan, istini 

soyuqdan ayırır. 

Ə.Dəmirçizadə antonimlərdən bəhs edərkən yazır ki, “Sözün antonim olub-olmamasını 

müəyyən edərkən tək bir sözün ehtiva etdiyi iki əks, zidd məna ilə, ayrı-ayrılıqda götürülmüş iki 

sözün bir-birinə qarşı yaratdığı əks mənaları fərqləndirmək vacibdir” (Dəmirçizadə, 1962:135). 

Amma biz belə sözləri antonim hesab edilməsinin tərəfdarıyıq. Məsələn, yaman sözünə yaxşı sözü 

antonim hesab edilir. Bir sözlə, antonimlər dedikdə dildə bir-birinə zidd, əks olan sözlər nəzərdə 

tutulur. 

Ancaq özümündü itən sözlərim, 

Haqqındı göyərib bitən sözlərim 

Yerin qulağına çatan sözlərim 

Göyün üzündəki mələkdən gəlib (Yaqub, 2006:57). 
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Antonim sözlər məna cəhətdən bir-birinə əks olduğu üçün onları müəyyən sistemə salmaq 

mümkündür. Həm də antonimlər semasioloji sistemə daxil olduğu üçün onları ifadə etdikləri 

mənalarına görə müəyyən qruplara bölürlər: 

1) İlk növbədə, əlamət və keyfiyyət bildirən antonim sözləri qruplaşdırmaq olar. Dilimizdə belə 

antonimlər çoxluq təşkil edir. 

Əlamət bildirən antonimlər: arıq-kök, ağ-qara, gözəl-çirkin, hündür-alçaq, enli-dar, uzun-qısa, 

qoca-cavan, əyri-düz və s. 

Bir gözəl çıxanda çəmə, düzə, 

Fikir ver yanağa, nəzər sal üzə. 

Gözəllik baxarmı, əyriyə düzə, 

Demə ki, əyridi, qaş da gözəldir (Yaqub, 2006:65). 

Keyfiyyət bildirən antonimlər: ağıllı-axmaq, xəsis-əliaçıq, qəddar-mehriban, sadiq-vəfasız və s. 

2) Müəyyən hadisə və proseslərlə, hal-hərəkətlə bağlı yaranan antonimlər: ərimək-donmaq, 

işıq-qaranlıq, oturmaq-durmaq, ağlamaq-gülmək, getmək-gəlmək və s. 

3) Müəyyən zaman anlayışı ifadə edən antonimlər: gecə-gündüz, səhər-axşam, gec-tez, yay-qış, 

əvvəl-axır və s. 

Mən bir kənd adamıyam, sığmıram şəhərlərə, 

Allahım, qaytar məni, geniş düzlərə qaytar. 

Gecələr ulduz dərim göylərin yaxasından, 

Dan yerinə qovuşdur, saf gündüzlərə qaytar (Yaqub, 2006:76). 

 

Düşüb ömrün axşamı, səhər gedib, dan gedib, 

Qandakı təpər gedib, damardakı qan gedib. 

Hər dəfə dərd gələndə canımızdan can gedib 

Qaytar gücü, qüvvəti, heysiz dizlərə qaytar (Yaqub, 2006:76). 

4) Hər hansı yer, məkan anlayışı bildirən antonimlər: Məsələn, ora-bura, uzaq-yaxın, dərə- 

təpə, yuxarı-aşağı, dağ-dərə və s. 

Antonimləri nitq hissələrinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: 

1) İsim kimi işlənən antonimlər: sevinc-kədər, göy-yer, dağlıq-düzənlik, gecə-gündüz və s. 

Kədər bir dəryadır, sevinc qətrədi, 

Dinmək istəyənin dili büdrədi. 

Məkkə silkələndi, Kəbə titrədi, 

Həzrəti Əliyə qəsd olan gecə (Yaqub, 2006:35). 

 

Yerdən göyə ilahidən razıyam 

Özüm üçün yaşamadım çox şükür. 

Kimə bəxtəm, kimə qismət, yazıyam 

Özüm üçün yaşamadım, çox şükür (Yaqub, 2006:127). 

2) Sifət kimi işlənən antonimlər: Məsələn, böyük-kiçik, gözəl-çirkin, yaxşı-pis, çətin-asan, 

quru-yaş, uzun-gödək və s. 

3) Zərf kimi işlənən antonimlər: Məsələn, yaxın-uzaq, irəli-geri, sağa-sola, ora-bura, yuxarı- 

aşağı və s. 

4) Say kimi işlənən antonimlər: az-çox və s. Dilimizdə say kimi işlənən antonimlər azlıq təşkil 

edir. 
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Nəticə 

Semasioloji söz qruplarına daxil olan omonimlər, sinonimlər, antonimlər nitqə canlılıq gətirir 

və onu üslubi cəhətdən zənginləşdirir. Sinonimlərdən istifadə etdikdə nitqdə yersiz təkrarların 

qarşısı alınır. 

Hər hansı bir məsələni daha dəqiq və ətraflı çatdırmağa imkan verir. Omonimlər ilk baxışda 

nitqdə anlaşılmazlıq yaratdığı kimi düşünülsə də, o da üslubi cəhətdən dilə canlılıq gətirir. 

Antonimlər təzad yaratmaqla insanın nitqini canlandırır və üslubi keyfiyyətləri baxımından 

omonimlərdən fərqlənir. Antonimlər insanların nitqinə körpəlikdən daxil olur, ona özünü ifadə 

etmək imkanı qazandırır. 
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PROSPECTS OF AZERBAIJAN’S TRANSITION TO SUSTAINABLE PATTERS OF 

ENERGY GENERATION 

 

Abstract 

Many nations now undertake programs that concentrate on the transition to renewable energy 

sources as part of their long-term energy policies to address climate change challenges. The 

extraction and export of oil and gas for both internal consumption and the global market has been a 

significant contributor to Azerbaijan's GDP over the years. The largest barrier to tackling 

environmental issues and ensuring that Azerbaijan has a diverse economy over the long run is the 

country's excessive reliance on traditional energy sources. This paper's goal is to investigate the 

initiatives and methods carried out in various states in response to the implementation and transition 

to renewable energy sources. As a result, the study's objective is to evaluate and examine global 

practices and to suggest necessary next moves in the transition to the production of sustainable 

energy. 

Keywords: conventional and alternative energy, oil and gas, sustainability, SDG, wind and 

solar energy 
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Azərbaycanın davamlı enerji istehsalı modellərinə keçid perspektivləri 

Xülasə 

İndi bir çox dövlətlər iqlim dəyişikliyi problemlərini həll etmək üçün uzunmüddətli enerji 
siyasətlərinin bir hissəsi kimi bərpa olunan enerji mənbələrinə keçidi cəmləyən proqramlar həyata 

keçirirlər. Həm daxili istehlak, həm də dünya bazarı üçün neft və qazın hasilatı və ixracı bu illər 

ərzində Azərbaycanın ÜDM-də mühüm rol oynamışdır. Ekoloji problemlərin həlli və Azərbaycanın 

uzunmüddətli perspektivdə müxtəlif iqtisadiyyata malik olmasını təmin etmək üçün ən böyük 

maneə ölkənin ənənəvi enerji mənbələrindən hədsiz dərəcədə asılı olmasıdır. Bu sənədin məqsədi 

bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqi və keçidinə cavab olaraq müxtəlif dövlətlərdə həyata 

keçirilən təşəbbüsləri və metodları araşdırmaqdır. Nəticədə, tədqiqatın məqsədi qlobal təcrübələri 

qiymətləndirmək, araşdırmaq və davamlı enerji istehsalına keçiddə zəruri növbəti addımları təklif 

etməkdir. 

Açar sözlər: ənənəvi və alternativ enerji, neft və qaz, davamlılıq, SDG, külək və günəş enerjisi 

 

Introduction 

In the twenty-first century, mitigating climate change has become crucial. Many nations 

perceive plans to switch their reliance on non-renewable energy sources to alternate ones as 

necessary. In the case of Azerbaijan, the economy's reliance on traditional energy sources is non- 

negligible and it is vividly evident that as a recourse rich country Azerbaijan faces with many 

obstacles in development of other sectors of the economy. Azerbaijan should think about potential 

courses of action to be done toward deployment and use of other sources of energy in order to 

reduce environmental challenges and diversify its economy from excessive dependence on the oil 

and gas sector. Experts in this field highlight that sovereign states experience tragedy of the 

commons. In other words, states and prioritizing and action upon their national interest which 
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sometimes might be contrary to the addressing issues related to renewable energy transition. It is 

also worth mentioning the fact that the consumption of fossil fuels throughout the globe account for 

80 per cent of overall energy market which heavily contributes and accelerates the process of global 

warming (Bulut, Suleymanov, Vidadili, 2016). 

This paper will analyze prospect of development for Azerbaijan relying on international 

practices across the globe. The literature review section of this essay will therefore outline the 

significance of the issue, global trends among international actors, and the potential of Azerbaijan in 

terms of renewable energy sources. The discussion section will also center on the steps that 

Azerbaijan needs to take in order to move to sustainable energy generation patterns by relying on 

the international standards and best practices highlighted priorly. Indeed, several courses of action 

would be highlighted for the purpose of accelerating and fostering the process of diversification 

economy of Azerbaijan from excessive reliance on oil and gas, and contribution toward sustainable 

development of the country (Adedoyin, Bekun, Alola, 2019). 

Literature review 

Today, sovereign states rely heavily on conventional energy sources, whereas just 10% of the 

world's population relies on alternative energy (Bulut, Suleymanov, Vidadili, 2016). In light of the 

harm that over reliance on conventional energy sources does to the environment, the global 

economy, and the political stability of the international order, many states make efforts to reduce it. 

To start, climate change is a crucial concern of the twenty-first century with severe effects in many 

regions of the world. It is fueled by a variety of human activities, including CO2 emissions, ozone 

layer degradation, factory and automobile use, overly populous and dense places, the expansion of 

industrialized cities and districts, traditional usage, and an excessive reliance on oil and gas. 

Numerous experts and scientists projected the awful future of our planet in the event that no further 

action would be done, taking into account the catastrophic events that now occur in nature. Indeed, 

overcoming these challenges and tackling the issues of climate change in modern society is fraught 

with enormous barriers (Potrc, Cucek, Martin, Kravanja, 2021). 

Leaders of sovereign states assembled in 2015 and adopted 17 sustainable development goals, 

the majority of which center on resolving existential problems facing the modern world. The 

seventh of these goals calls for the development of a transition to inexpensive, clean, and renewable 

energy by 2030 (4). According to expert opinions, attaining sustainable development objective 7, 

which is access to affordable and clean energy, depends on ongoing policy support, public 

mobilization, and private investments. Particularly among developing nations and third-world 

nations, such transitions are viewed as difficult and contentious. According to statistics, an average 

annual rate of development must be 3.2% in order to accomplish these goals by 2030 (4). The Paris 

Agreement, which binds and obligates parties to act on climate change mitigation, was also a global 

treaty that was adopted and signed by 196 members and representatives in Paris. It has been 

expected of sovereign states that are required by law to take part in this initiative to create an 

agenda for their actions and change their social and economic issues for the benefit of the 

environment and climate. This meant a transition away from an excessive dependence on oil and 

gas toward renewable energy sources including wind, solar, and hydropower (5). 

According to Bulut, Suleymanov and Vidadili, globalization, which has made the world more 

interconnected, and overdependence on fossil fuels are both important causes of the climate 

problems that contemporary society is currently facing. The production of oil and gas is strongly 

dependent on the economies of the vast majority of international states, which is the main barrier to 

the development of renewable energy sources. For instance, as a post-Soviet nation, Azerbaijan is 

highly dependent on the extraction and production of fossil resources. According to scholars, the 

Republic of Azerbaijan's GDP is mostly dependent on the production of oil and gas (Bulut, 

Suleymanov, Vidadili, 2016). According to Kelly-Richards, Silber-Coats, Crootof, Tecklin and 

Bauer, the main reasons why all these problems continue to exist are a lack of awareness on the part 

of all socioeconomic classes and the lack of environmental legislation at the domestic level in 

developing nations that would enable the development of sustainable energy. To that objective, the 
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author advises establishing local laws and regulations that will facilitate and ensure the long-term 

integration of renewable energy in various regions of the world (Kelly-Richards, Silber-Coats, 

Crootof, Tecklin, Bauer, 2017). 

Azerbaijan potential in renewable energy and background of energy market 

According to studies, it would be very difficult to achieve the sustainable energy goal in 

Azerbaijan because the country's economy, that is dominated by traditional energy sources. In other 

words, oil has been crucial to Azerbaijan's progress during the past few decades based on statistical 

data disclosed by BP (7). The hefty 25% of oil and gas exports that Azerbaijan currently makes has 

a significant impact on the growth of the infrastructure, healthcare, and other sectors. However,  

Azerbaijan's government has started implementing several initiatives to move the country in the 

direction of renewable energy sources. For instance, state officials launched the State Program on 

the Use of Alternative and Renewable Energy Sources (SAARES) in 2009. Through this effort, 

businesses in the renewable energy sector received benefits like exemptions from customs fees 

(Bulut, Suleymanov, Vidadili, 2016). According to studies, the government of Azerbaijan has also 

taken an active role in ratifying and joining the United Nations Framework Convention on Climate 

Change as well as adopting the Kyoto Protocol (Bulut, Suleymanov, Vidadili, 2016). 

Besides that, reports presented by Ministry of Finance of Baku illustrate that oil and gas sector 

constitutes 75 per cent of overall state’s revenue while 95 per cent of exports also come from oil 

and gas sector. Such kind of excessive reliance on one sector and monopoly of this sector over other 

one’s creating unfavorable conditions in country considering the shrinking prices of oil during  

different timelines (8). Disbalances also are vividly evident in average salary rate, while oil industry 

is quite profitable and provides opportunities with high wages other sectos remain less developed 

hence less profitable. For example, agriculture sector covers 45 per cent of workplaces in country 

since it a labor intensive sector however it provides less wages than oil sector which employs 7 per 

cent of overall labor force. Therefore, studies also emphasize that diversification of economy and 

provision of opportunities for other sector’s development is crutial from eliminating 

overdependency on oil sector (Gibadullin, Sadriddinov, Kurbanova, Shedko, Shamraeva, 2020). 

According to predictions, Azerbaijan's oil and gas production will peak in about 50 years and 

then progressively fall (10). Under these circumstances, Azerbaijani authorities should take 

proactive steps to diversify the economy away from dependence on exports of fossil fuels and to 

ensure a sustainable transition away from conventional energy sources and toward renewable ones 

while taking into account Azerbaijan's potential. It is noted that Azerbaijan's renewable energy 

potential is strong in sun, wind, hydro, geothermal, and biomass energy when geographic 

considerations are taken into account. Azerbaijan's Absheron Peninsula and mountainous regions 

are well known for their wind energy capability, which produces close to 2.4 billion kWh of 

electricity annually (Bulut, Suleymanov, Vidadili, 2016). Utilizing Azerbaijan's wind energy 

potential will help the country move toward renewable energy sources and diversify its economy to 

reduce its overdependence on the oil market. Regarding the area of Azerbaijan's potential for solar 

energy, its convenient geographic location implies that several locations may act as hubs for solar 

energy throughout the year. According to statistics, it can account for up to 2400-3200 hours of 

solar capacity annually. Furthermore, data shows that Azerbaijan's geothermal capability has the 

potential to eventually meet the country's need for heat energy (Bulut, Suleymanov, Vidadili, 2016). 

According to Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan, capacity of Azerbaijan in terms 

of renewable energy generation is very promising. Statistical data indicates that overall energy 

capacity reaches 27 000 MW where solar, wind and bioenergy potential accounts up to 23 000 MW, 

3 000 MW and 380 MW respectively. Government of Azerbaijan which is under the leadership of 

Mr. Ilham Aliyev, the president of the country, puts its highest goals to implement policies related 

to energy security through making renewable energy generation stronger across all regions of the 

country. Besides that, considering the steps that are being undertaken by ruling elites of the country, 

there is a positive trend in transition toward sustainable energy. For instance, information provided 

by Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan indicates that in 2021 the generation of 
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electricity across the whole country reached a hefty 27.8 billion kWt while 5.8 per cent of its share 

came from renewable energy sources (10). 

Furthermore, Azerbaijan took a proactive role in Paris Agreement process on December 2015 

and has determined a goal to sustain and get rid of 35 per cent of the greenhouse emissions by 2030 

in comparison with previous decades. Following this contribution, in November of 2021 Azerbaijan 

put its highest goal to eliminate toxic emissions by 40 per cent and establish a net zero zone in the 

newly liberated areas by 2050 (13). 

World practices 

According to studies, the switch from conventional to alternative energy sources is a continuous 

process that calls for commitment, funding, capital, and gradual change. For instance, only 1% of 

Korea's energy consumption in 2008 came from renewable sources. The Korean government 

established a long-term electricity supply strategy that focused on increasing the production of 

electricity from renewable sources of energy because it is anticipated that demand for electricity 

will increase (Jeon, Park, Yun, 2013). The European Union (EU) has similarly committed to 

adhering by the Paris Agreement and becoming carbon neutral by 2050. Long-term establishment of 

competitive, secure, and sustainable energy systems has been decided upon for these reasons. 

According to the study, the growth of sustainable energy will lead to more employment becoming 

accessible on the labor market. In fact, during the course of the next 30 years, it is anticipated that 

1.5 million new jobs would be created in all EU member states (Potrc, Cucek, Martin, Kravanja, 

2021). 

According to Connolly, Lund and Mathiesen, achieving the EU's goal of sustainable energy has 

political and social ramifications that should be taken into account when establishing policies in that 

direction. The Smart Energy System concept, which centered on integrating all sectors of the 

economy with one another, has been one of many scenarios implemented within the national 

borders of European Union member states. Indeed, achieving energy sustainability required 

important regulatory changes, policies, institutional adjustments, and technology advancements 

(Connolly, Lund, Mathiesen, 2016). 

According to the study, the growth of sustainable energy will lead to more employment 

becoming accessible on the labor market. In fact, during the course of the next 30 years, it is 

anticipated that 1.5 million new jobs would be created in all EU member states (Potrc, Cucek, 

Martin, Kravanja, 2021). According to Connolly, Lund and Mathiesen, achieving the EU's goal of 

sustainable energy has political and social ramifications that should be taken into account when 

establishing policies in that direction. The Smart Energy System concept, which centered on 

integrating all sectors of the economy with one another, has been one of many scenarios 

implemented within the national borders of European Union member states. Indeed, achieving 

energy sustainability required important regulatory changes, policies, institutional adjustments, and 

technology advancements (Connolly, Lund, Mathiesen, 2016). However, research reveals that EU 

nations also produce biofuels, use waste cooking oil and geothermal energy in addition to solar and 

wind energy (Potrc, Cucek, Martin, Kravanja, 2021). 

According to research, Sweden was able to successfully implement strategies to reduce its 

excessive reliance on fossil resources. Experts point out that the Swedish government stopped using 

alternative energy sources while concurrently beginning to invest in renewable sources like solar 

and wind energy. In addition, they made investments in energy storage, smart grids, and renewable 

transportation. According to experts, such transitions necessitate cooperation between the public 

and commercial sectors, decent decision-making, and a supportive environment for regulatory 

changes and revisions (13). Similar to this, the German government was able to implement 

measures such that by the first half of 2022, alternative energy sources would have replaced 49% of 

the country's electricity production and would have continued to increase gradually (14). 

Discussion and conclusion 

Extensive analysis of world practices and background of Azerbaijan’s dependency on oil and 

actions taken in addressing issues related to renewable energy transition illustrate that although 
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Azerbaijan is moving currently in the right direction, achieving goals set on SDG, Paris Agreement  

and on net zero zone on liberated areas does not seem achievable considering the time restriction 

put which is 2030. Indeed, in order to foster the process which already has a positive trend the 

decision-making process and implementations of policies could be adopted based on the key action 

points taken by international actors. Constructive action should be taken on behalf of Azerbaijan, 

which significantly depends on the oil and gas sector, in order to lessen problems that come from 

the widespread use of fossil fuels. Since Azerbaijani oil will indeed soon reach its peak, as predicted 

by experts, policies and initiatives should be implemented to diversify the economy's dependency 

on the oil sector and to contribute to sustainability over the long term. The following points could 

also be updated on a top level in the case of Azerbaijan in light of steps taken by international actors 

to deploy sustainable forms of energy generation: 

1. Setting up systems for regulation and enforcement to shift to workable energy; 

2. Offering incentives and encouraging companies to invest in policies promoting renewable 

energy; 

3. Changing and establishing institutions that will aid in the integration of all economic sectors, 

such as the public and private sectors; 

4. Increasing awareness inside national borders and funding initiatives for research and 

development. 

 

Conclusion 

In conclusion, there is a high chance of improvement given the success stories around the world 

in the shift toward sustainable energy consumption and production, as well as the rich capacity of 

Azerbaijan in terms of solar and wind energy potential. The long-term policy goals will likely 

involve increasing employment opportunities and wages across all sectors of the economy, 

promoting environmental sustainability and reaching objectives set on SDG and Paris Agreement, 

and reducing Azerbaijan's over-dependence on oil and gas once all the action points have been 

considered and the appropriate decision-making procedure has been developed. 
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PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF SOCIAL MEDIA 

ON ADOLESCENTS 

 

Abstract 

The article examines the psychological effects of social media on teenagers. The percentage of 

social media use among teenagers and young adults is higher than that of adults. Although this 

situation can be explained on the one hand by the formation of social media networks in recent 

decades, middle-aged and older people prefer classical media and forms of communication, 

psychological factors also have a significant weight here. It is mentioned here that social media has 

quite positive and useful functions for our daily life. However, social networks, which are growing 

in popularity among children and adolescents at a cosmic speed, have enough problems, addiction 

tendencies and signs that harm the formation of an adult individual. 

Keywords: psychological analysis, social media, adolescent, influence, young people 
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Sosial medianin yeniyetmələrə psixoloji təsirləri 

Xülasə 

Məqalədə sosial medianın yeniyetmələrə psixoloji təsirləri araşdırılır. Yeniyetmə və gənclər 

arasında sosial mediadan istifadə faizi böyüklərlə müqayisədə daha yüksəkdir. Bu vəziyyət bir  

tərəfdən sosial media şəbəkələrinin son onilliklərdə təşəkkül tapması, orta və yuxarı yaşlı insanların 

daha çox klassik media və ünsiyyət formalarına üstünlük verməsi ilə izah olunsa da, burada 

psixoloji məqamlar da əhəmiyyətli çəkiyə malikdir. Burada qeyd edilir ki, sosial medianın yetərincə 

müsbət və gündəlik həyatımız üçün yararlı funksiyaları danılmazdır. Lakin uşaq və yeniyetmələr 

arasında kosmik sürətlə populyarlığı artan sosial şəbəkələr özlərində kifayət qədər problem, asılılığa  

meyl və yetkin fərdin formalaşmasına zərər vuran əlamətlər daşıyırlar. 

Açar sözlər: psixoloji təhlil, sosial media, yeniyetmə, təsir, gənclər 

 

Introduction 

Taking into account that our modern age is the age of very fast information and the newest 

communications, the process of being poisoned by the most difficult and harmful ideologies in 

these most difficult times of teenagers should be prevented with pre-prepared and thought-out 

methods. It is the growth of the population and the role of young people in the society that increases 

the important role and weight of the development of adolescents, which accelerates their integration 

into the social sphere in a suitable form. For this reason, one of the good aspects of the population 

growth is that the number of teenagers and young people in the population of the country has 

increased significantly. This nuance is evaluated as a very positive trend in terms of the 

development of the state and of course the country, in terms of strategic goals and development. 

If we take into account that teenagers are the most dynamic and important group in the current 

period, we can assess that this is a very positive and admirable situation. In the education of the 

young generation, the spirituality is based on completely healthy and solid foundations, and it has 

an exceptional and important role. In the process of the possible formation of national-spiritual 
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education, a number of facts are among the factors that influence the appropriate thinking of the 

youth. 

Not dealing with the education and moral qualities of the child in time, not showing the 

necessary care and love are among the factors that ultimately lead to very negative results. 

Therefore, it is necessary to take a comprehensive approach to the issue of moral education of the 

youth. The system of moral qualities and purely national-moral values is the concept of morality 

that comes from our mental consciousness. And the upbringing of the child should be given special 

attention not everywhere. The right mechanism should be chosen so that only teenagers become 

immune to the means that influence and show children's upbringing in the best possible way. We 

believe that many spiritual, moral and social erosions that have occurred all over the world, 

including in Azerbaijan, are caused by the lack of sufficient immunity and defense mechanism in 

teenagers. 

From the moment of birth, every person inevitably enters society and participates in the process 

of socialization, that is, the formation of personality, gradual assimilation of the demands of society,  

acquisition of socially important features of consciousness and behavior that regulate relations with 

society. This leads to the teenager not being able to assess a certain situation correctly, and this 

often has a negative impact on his future. As some researchers say: "In our time, there is a global 

value change associated with the change in the socio-political situation in the country" (Rital, 

Richard, 1995:89). 

The application of outdated values is now unacceptable: it will not be properly accepted by 

society. The way of socialization in the society during adolescence will undoubtedly affect the 

future social situation and the situation of the society as a whole. During this period, adolescents 

develop a system of norms and values that distinguish this group from many societies. It is shaped 

by factors such as age, ethnicity, religion, social group or place of residence. Based on the above, 

the following sources of problems in the socialization of teenagers can be identified: 

− The contradiction between the flourishing of intellectual and physical strength and the strict 

time limit, the economic opportunities to meet the growing needs; 

− Not appreciating life leads to pessimistic thoughts. The age not only of selfless sacrifices, but 

also of various exploits; 

− Adolescence is characterized by a certain natural harmony. Desires and desires develop earlier 

than will and strength of character; 

− Abstract ideals and life plans; 

− Difficulty in social and psychological adaptation to current life conditions (without parental 

care) and the desire to quickly get rid of this care; 

− He tries to find "his" ideals as something different from the values of the older generation; 

− Egocentrism on the one hand, "herd feeling" on the other; 

− The desire to make one's own choices, but not to be responsible for it (Mammadli, 2013:89). 

We would like to focus your attention, in my opinion, on something less and sometimes more 

on the factor of socialization − communication with peers. During this communication, the habits of 

social interaction develop, his social roles increase and the idea of his own identity expands. The 

inclusion of peers in the society expands the adolescent's ability to assert himself, gives him new 

evaluation criteria and roles. As the circle of its "accessories" expands and becomes richer, it is 

expressed by the word "we". 

Communication with peers is also a "special type of emotional contact." Gives a sense of 

strength and emotional well-being in a teenager. It is very important for a teenager to gain the favor 

of his peers for his self-esteem. For many reasons, adolescence is considered an age of crisis, so it is 

not surprising that teenagers in crisis lead according to their kind, because they experience the same 

things, they can understand better than their parents or other elders. Often, teenagers are so 

completely identified with a group of peers that they reject anything "foreign" that deviates from the 

values of this group. As a rule, this increases the severity of the crisis, makes relations with adults 

more tense and contradictory. But this intolerance is not limited to elders. Adolescents can be 
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extremely isolated in their circles and can rudely reject "outsiders" who differ from them in skin 

color, origin, cultural level, tastes and talents, and the funny features of clothing, makeup, gestures 

that are temporarily selected as a sign of identity. It is important to understand this intolerance. This 

stereotypical vision of themselves and the world helps adolescents cope with the crisis (Tunjel,  

1999:89). 

Adolescent's self-esteem, as already mentioned, is formed in the process of adapting to the 

moral values and requirements accepted in the peer group. When teens change their social circles,  

teens' self-esteem can suddenly change. This kind of instability is related to the fact that his internal 

foundations, the criteria that the teenager trusts when evaluating himself and others, have not yet  

been formed and "strengthened". The adult's task is to see these growth difficulties in time and help 

the teenager. An adult friend is important for adolescence (Chobanoghlu, 2002:290). 

In the current situation, the information factor plays an important role in the map of social and 

political events in the world dominated by globalization. The emergence and increasing use of new 

information and communication technologies has led to further improvement of communication 

between different layers of society, and has also caused changes in various aspects. 

Information has already  moved from the form of need to the form of demand in human 

psychology. The expression "anywhere and anytime information", which is the main feature of the 

globalization era, is rapidly spreading among different layers of society. From this point of view, 

human categories such as "rich and poor", "educated and illiterate", "young and old" in the social 

sphere give way to the concepts of "informed and uninformed", and at the same time act as a factor 

that forms these categories. 

The ways of providing information in the information society, which has been formed based on 

the challenges of the latest era and continues to be formed, are different, but this variety is led by 

the Internet, new and social media tools. If we look at the formation stage of the informed society,  

we will see that the basis of this century was built on technology (Goksu, 2016:76). 

With the development of the Internet, new media and social media concepts began to enter the 

lexicon. But what is the difference between these concepts? First of all, it should be noted that the 

concepts of communication, media and journalism need to be explained here, where one can act as a 

component of the other. Communication has become a more global concept and has the feature of 

interaction. Media is a part of it. Sometimes they confuse the media with journalism. The subtle 

point here is that while we refer to journalism as newspapers, magazines, radio, television, 

information agencies, and internet media, it is in accordance with the root of the word "medium" 

that has social and political effects on society, the medium that takes a middle position and forms 

the middle position, i.e., the element that creates public opinion, includes movies, books, posters, 

etc. sectors are also included. The type of media operating through the Internet is new media, and 

social media is one of its components, and social networks are the leading means among the tools 

that make up social media. Among the features of the new media, three main points are mentioned: 

effectiveness, the disappearance of mass and the disruption of time perception, or asynchronization. 

Let's explain these three features separately: 

1) Effectiveness − new media and its leading branch, social media, are of great importance as a 

source of information-influenced influence of the new media and the transformation of new media 

into an arena of interaction; 

2) Disappearance of mass − no matter how much the community of people gathers together in 

the Internet world, even though the global network serves the global, direct contact, the ability of 

individuals to communicate with each other, also occupies one of the main places here; 

3) Disappearance of time, space perception or asynchronization − in fact, these claims refer to  

the perception of time and this is characterized as the disappearance of simultaneity. But we can 

also refer to spatial perception here. 

In other words, there is basically no concept of time, receiving or responding synchronously in 

relationships established over the Internet. Therefore, the opposite term asynchronization is used. 

So whenever you type, the connection will be established and the desired connection will be active 
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when the other party replies. Naturally, we can relate this to spatial perception. Not being in the 

same place, each user communicating from different places, and the loss of this border, as well as 

the lack of simultaneity, causes the same spatiality to weaken and disappear (Babaoghlu, 2013:90). 

The depths of any science can be reached through research and an empirical base. Therefore, 

various research methods are used in the investigation of certain material. Research methods 

themselves are divided into certain categories. Among them, the most common method that gives 

positive results in practice is a diagnostic questionnaire, which is included in the range of empirical 

methods. It is clear from the statistical results that 34.8% of Turkish youth who participated in the 

survey have been internet users for 7-9 years. As the time spent on the Internet is limited, the point 

of interest is that when asked about the purpose of using the Internet, 80.30% of young people 

answered "following social media". Also, "what is the first thing that comes to your mind when you 

think of the Internet?" in response to the question, 78% of the Turkish youth who participated in the 

survey chose the option of social media (Facebook, Twitter, etc.). The top three of these social 

media tools are led by Facebook, Instagram and Twitter. This fact also corresponds to the 

international statistics of IWS. It follows from this that the majority of students and young people in 

Turkey are in close contact with the Internet, and social media occupies the most important place in 

their Internet world. 

Elements such as people taking a role in the social sphere of the society and striving for active 

activity continue to be strengthened by means of social media. In modern times, especially in the 

formation of democracy, new directions are emerging through the internet and social media. Issues 

of democracy, which are the most discussed topics in the social sphere, are advancing on the path of 

virtualization today thanks to social media tools. 

The areas covered by the Internet are divided into five categories: 

1) an internet site designed for the public and operating in accordance with people's daily general 

needs; 

2) field of journalism or online journalism; 

3) the area where political defenses are implemented; 

4) the e-zone used by activists as an alternative area to carry out their activities; 

5) electronic government sphere (7). 

Although Timisi, Lloyd Morrisett and other researchers accept that the Internet promotes 

democracy and the virtual world develops the social sphere, it is also necessary to consider the 

opposite. From another point of view, it should be taken into account that not everyone can be an 

internet user of all sections of the society. This goes back to the formation of the concept of 

information society. If we pay attention to the "Green Book" project, it becomes clear that one of 

the missing aspects of the information society and globalization is the existence of a knowledge gap 

in some cases between the people who make up the social sphere. Every member of the society 

cannot use the internet and social media tools to the same extent. There are a number of reasons for 

this, including socio-economic, socio-demographic, literacy, etc. factors exist. The "Green Book" 

was published in order to overcome this gap, to carry out education as one of the main tasks of the 

information society in general, for the complete self-realization of the information society. Due to 

the reasons that violate this mutual understanding, it is claimed that the social media and the 

Internet do not play an indispensable role in the formation of the social structure and cannot create 

the deliberative democracy that J.Habermas suggests. Social media can only deepen criticism of the 

shortcomings of representative liberal democracy. 

Naturally, the social sphere cannot be separated from political activity, it is possible to 

characterize the formation of "soseitos", the public opinion of the society, the general view of 

events as a socio-political structure. The fact that information carries a social burden as well as a 

political weight, and the fact that we have lived in the age of info-imperialism in the modern era, 

proves that the media that broadcast information have a special place in the formation of the 

political structure. The creation of the info-elite as a result of the combination of political science 

with the information base, the transfer of the political elite to the info-elite is one of the facts that 



ELMİ İŞ Beynəlxalq elmi jurnal. İmpakt Faktor: 1.790. 2022 / Cild: 16 Sayı: 12 / 39-44 

SCIENTIFIC WORK International scientific journal. Impact Factor: 1.790. 2022 / Volume: 16 Issue 12 / 39-44 

ISSN: 2663-4619 

e-ISSN: 2708-986X 

43 

 

 

confirm the interaction between politics and the media (8). In this field, the widespread use of the 

Internet, especially social media, and the direct participation of society representatives in political 

activities through social media tools, the increase of their political activity, and the concentration of 

administration in the hands of the informed class of the people are also characterized as one of the 

conditions for having the name of information society. 

However, there are also contradictions that social media activates the political sphere. A 

number of points are evident here. In the interview given by Y.Morozov to "Radical" newspaper, 

the fact that state bodies and powers are on social media like ordinary people, preventing the 

creation of imbalance, and in some cases, the existence of cases where this situation leads to 

censorship rather than overcoming imbalance, is a contradiction. is the most important. Even in 

Turkey itself, this situation is a subject of discussion and there are different views. For example, in 

an article of the Great Britain "Reuters" information agency dated April 19, 2017 (9), information 

was given about the restriction of access to Wikipedia from Turkey, and as a result of the article, it 

became a target of criticism by citing a number of other arguments (Bashirli, Javadova, Izzateli,  

2017:56). 

However, the place of mass media in domestic and foreign policy should also be taken into 

account here, and their role in the field of information provision should not be ignored. "Do these 

belong to the Internet media?" and finally, the definitive answer to the question is still unknown. 

Today, the issue of legal regulation of the Internet is being discussed in a number of countries, but it 

is not accepted by the majority. Because one of the nuances required and caused by the information 

society is the "collision", "breakage", "change" and "modernization" of the laws of societies with a 

number of different legal systems, with the disappearance of geopolitical boundaries between 

societies and states (Jebvehi, 1992:89). 

 

Conclusion 

Another paradoxical situation is that the level of knowledge and literacy among people that 

manifests itself in the social sphere also occurs in political literacy and striving for political activity. 

Here, too, it is argued that cases of joining political activities in social media and further activation 

will be noticed only by those who are interested in it from the beginning, and those who do not have 

the potential to be represented in politics will be left out (Bekir, 1997:78). 

Mathias Rorer, a representative of the Vienna Institute for the Study of Adolescent Cultural 

Attitudes, says that individual self-presentation and individualism are at the forefront in modern 

times. Social networks are becoming an ideal place for young people who are progressing towards 

maturity and eager to demonstrate their individual qualities. 14-18 year-olds try to prove themselves 

more on "Instagram", "Facebook", "Snapchat", "TikTok" and other networks than in real life. 

Just as young people who consider their "self" on social networks more important than real life, 

gain self-confidence and boost their ego due to the "earned" likes, re-shares and positive reviews, 

negative feedback and hate messages lead to psychological problems. Experts also warn that 

communication outside of parental control can lead to deeper corruption and abuse. 

Summarizing all this, it can be written that the place and role of social media in the formation 

of the socio-political structure of the society is considered as a guiding and moving force, although 

there are different approaches and contradictions. 
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ŞƏXSİYYƏTİN İNKİŞAFINA VƏ FORMALAŞMASINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 

 

Xülasə 

Məqalədə qeyd olunur ki, şəxsiyyət öz hərəkətlərinə cavabdeh, şüura, mənliyə malik olan 

adamdır. Şəxsiyyət illərlə psixoloqların və pedaqoqların araşdırma mövzusu olmuşdur. Çağdaş 

dövrümüzdə şəxsiyyətin formalaşmasına, inkişafına təsir edən amillər tədqiqat mövzusu kimi 

aktuallığını qoruyub saxlamaqda davam edir. 

Təqdim olunan məqalədə müəllif şəxsiyyətin öyrənilməsinin mərhələlərini, şəxsiyyətlərin 

xarakteristikasını araşdırmışdır. Eyni zamanda müəllif insanların fərd kimi inkişafında bioloji 

cəhətlərin təsirini də tədqiq edərək elmi ictimaiyyətə çatdırmağa çalışmışdır. 

Müəllif məqalədə qeyd edir ki, şəxsiyyətin təşəkkül və formalaşmasında inteqrativ sistemlərin 

rolu az da olsa öyrənilsə də, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

özünügerçəkləşdirmə sistemli şəkildə tədqiq edilməmişdir. 

Açar sözlər: şəxsiyyət, fəlsəfi-ədəbi mərhələ, klinik mərhələ, eksperimental mərhələ, irsiyyət və 

genetika, özünügerçəkləşdirmə, özünəməxsusluq 
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Factors affecting personality development and formation 

 

Abstract 

It is mentioned in the article that a personality is a person who is responsible for his actions, has 

consciousness and self. Personality has been the subject of research by psychologists and educators 

for years. Factors affecting the formation and development of personality in our modern era 

continue to maintain their relevance as a research topic. 

In the presented article, the author investigated the stages of personality study, personality 

characteristics. At the same time, the author tried to please the scientific community by studying the 

influence of biological aspects in the development of people as individuals. 

The author notes in the article that although the role of integrative systems in the formation and 

formation of personality has been little studied, self-actualization, which is important in its 

formation as a personality, has not been systematically studied. 

Keywords: personality, philosophical-literary stage, clinical stage, experimental stage, heredity 

and genetics, self-realization, uniqueness 

 

Giriş 

“Şəxsiyyət insanın psixoloji siması olub, şüura, mənliyə malik olan, öz hərəkətlərinə cavabdeh,  

ictimai münasibətlərin fəal iştirakçısı olan adamdır. Şəxsiyyət müəyyən ictimai-tarixi dövrdə 

yaşayıb fəaliyyət gösrərən, gerçəkliyi dərk edib müəyyən istiqamətdə dəyişdirən, ünsiyyətə girməyi 

bacaran konkret canlı insandır” (1). 

İnsanın şəxsiyyəti birbaşa və dolayı mənada onun siması, sifətidir. Birbaşa mənada insanın 

siması, sifəti onun başlıca identifikatorudur. 

Şəxsiyyət problemi elmin müxtəlif sahələrində çalışan alim və mütəfəkkirlərin illərlə diqqət 

mərkəzində dayanan mühüm problemlərdən biri olmuş və müasir dövrdə də öz aktuallığını 

saxlamaqdadır. Müasir psixologiyada şəxsiyyət, onun fəallığı, formalaşması, strukturu kimi 
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məsələlər, ümumiyyətlə şəxsiyyət anlayışının mahiyyəti barədə müxtəlif fikirlər irəli sürülür. Bu bir  

daha həmin problemin mürəkkəb və çətin olduğunu təsdiq edir. 

“Şəxsiyyətin öyrənilməsində üç mərhələ müşahidə olunur: 

Fəlsəfi-ədəbi mərhələ; başlanğıcı lap qədimlərə gedir. Diqqət mərkəzində insanın sosial və 

mənəvi xassələrinin öyrənilməsi və bunların davranışlarda əks olunması problemləri dururdu... Bu 

anlayışın məzmununa bioloji və sosial xüsusiyyətlər, davranışlar, mədəniyyət və s. bir çox anlamlar 

daxil edilirdi. 

Klinik mərhələ; başlanması XIX əsrin birinci onilliyi hesab olunur. Mərhələnin yaranması 

səbəbi həkim-psixiatrların şəxsiyyət probleminə maraqlarının artmasında idi... 

Eksperimental mərhələ; XX əsrin başlanğıcında başlamış və inkişafı A.F.Lazurski, Q.Oliport, 

P.Kettel kimi alimlərin adları ilə bağlıdır. Yaranması o dövrlərdə geniş yayılmış atomistik 

yanaşmanın insan şəxsiyyətinin öyrənilməsindəki səmərəsizliliyi ilə şərtlənmişdi. Atomistik 

yanaşmada insan şəxsiyyətinin ayrı-ayrı proseslərin məzmununda öyrənilməsi nəzərdə tutulurdu...” 

(Vəliyev, Mustafayev, 2015:206). 

İnsanlar təkcə gözlərinin rənginə, səslərinin tembrinə, barmaq izlərinə və s. görə deyil, 

şəxsiyyətlərinin xarakteristikasına görə də bir-birlərindən fərqlənirlər. İnsanları bu və ya digər 

biofiziki xüsusiyyətlərinə görə xarakterizə etmək olduqca çətindir. 

Şəxsiyyət anlayışı mürəkkəb anlayışdır. Onun adekvat şəkildə anlaşılmasının çətinliyi bir sıra 

amillərlə bağlıdır. Həmin mühüm amillərdən bir neçəsini nəzərdən keçirək: 

1. İnsan şəxsiyyəti maddi və toxunula bilən, hiss edilən deyildir. O, bir sıra amillərin, şəraitin, 

imkanların və determinantların təsiri altında formalaşan psixoloji törəmədir; 

2. İnsan şəxsiyyəti bir sıra amillərin təsirinə məruz qalsa da, yalnız onlardan asılı bir törəmə 

kimi şərh oluna bilməz, çünki o, formalaşdığı həmin əsası dialektik olaraq rədd edir; 

3. İnsan davranışının determinasiyasında şəxsiyyətin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi barədə çox 

sayda nəzəriyyə və konsepsiya mövcuddur ki, bunların bir çoxunun “şəxsiyyət” anlayışını şərh 

etməsi ziddiyyətlidir; 

4. Nəhayət, şəxsiyyəti anlamaq insan fenomenini anlamaqla birbaşa əlaqədardır. Şəxsiyyət 

yalnız o zaman insanın əsası, özəyi kimi, onun başlıca parametri, onun eyniləşdirmə vasitəsi kimi 

şərh oluna bilər ki, antropologiya və insan haqqında biliklər insanın öz təbiətini anlamaq 

səviyyəsinə yüksəlmiş olsun. Lakin bütün bu qeyd olunanlar heç də şəxsiyyətin tədqiqi 

imkanlarının mümkün olduğunu rədd etməyə imkan vermir, əksinə şəxsiyyət problemi barədə son 

nəzəri və eksperimental tədqiqatlar onun öyrənilməsi imkanlarını artırır. 

Uşağın fiziki inkişaf şkalasında üç yaşdan altı yaşadək davam edən məktəbəqədər yaş dövrü 

inkişafda məhsuldar bir mərhələ kimi nəzərdən keçirilir. Bu illər ərzində əldə edilən psixi xassə və 

keyfiyyətlər uşağın şəsiyyət kimi təşəkkülündə və intellektual inkişafında olduqca əhəmiyyətlidir. 

“Şəxsiyyət şagirdin konkret ictimai həyat şəraitində, onun təlim-tərbiyəsində formalaşır. 

Psixologiya tarixində bu məsələnin həllində şəxsiyyətin inkişafını sosiogenetik və biogenetik 

konsepsiya adlanan iki istiqamət olmuşdur. Biogenetik konsepsiya insan şəxsiyyətinin 

formalaşması, şəxsi fəallığın məhrum şəkildə, bioloji amillərin məhsulu kimi təqdim edilir” (2). 

Psixoloqlar məktəbəqədər yaş dövründə olan uşağı şəxsiyyət kimi formalaşması baxımından üç 

mərhələyə ayırırlar. Birinci mərhələ 3-4 yaşları əhatə etməklə uşaqlarda emosional 

özünütənzimetmənin möhkəmlənməsi ilə xarakterizə olunur. 4-5 yaşları əhatə edən ikinci mərhələ 

əxlaqi özünütənzimetmə, sonuncu, 5-6 yaşları əhatə edən mərhələ isə uşaqda psixoloji baxımdan 

işgüzar şəxiyyət keyfiyyətlərinin formalaşması adlanır. 

Məktəbəqədər yaşda uşaqlar öz davranlşlarına nəzarət etməyə nail olur, başqalarının onun 

davranışına verdiyi qiyməti anlayır. Müəyyən əxlaq normaları haqqında bilikləri, əxlaqi vərdişləri 

onun özünün daxili mövqeyi, müsbət emosional münasibəti ilə müəyyən olunur. Bu münasibətlərin 

mənbəyində uşağın təlimi və tərbiyəsi ilə məşğul olan yaşlılar durur. Onların əxlaqi təcrübəsi 

yaşlılardan uşaqlara ötürürlür, ünsiyyət prosesində bu normaların mənimsənilməsi baş verir. Uşağın  

müşahidəçilik və təqlidçilik qabiliyyəti, rəğbətləndirmə və cəzalandırma sistemi bu prosesdə təsirli 

vasitələr kimi xüsusilə əhəmiyyətlidir. 
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“Məlumdur ki, uşaq məhz böyüklərin köməyi ilə ətraf gerçəkliyi özü üçün kəşf edir, dəyişir və 

bu fonda təkmilləşir. Bu prosesdə təlim və tərbiyə şəxsiyyətin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bununla belə inkişaf müxtəlif həyat situasiyalarının təsiri ilə dəyişə bilər. Bu danılmaz faktdır” 

(Əliyev, Əliyeva, Cabbarov, 1961:44). 

İnsan şəxsiyyətinin inkişafında ünsiyyətin müstəsna rolu vardır. Məktəbəqədər dövrdə uşağın 

şəxsiyyətlərarası əlaqələrinin tarixini və məzmununu bilməklə biz onun şəxsiyyət kimi 

formalaşmasının xüsusiyyətləri haqqında çox şey öyrənə bilərik. Ünsiyyət uşağın həyatında tələbat  

növlərindən biri kimi çox erkən dövrlərdən özünü büruzə verir. Onun ilk təzahürləri uşağın özünü 

və başqalarını tanımasında və qiymətləndirmədə aşkara çıxır. Məktəbəqədər dövrdə, o cümlədən 

körpəlik və ilk uşaqlıq dövründə uşağın şəxsiyyət yönümündə inkişafında və formalaşmasında baş 

rolun ifaçısı anadır. 

Onun uşaqla ünsiyyətinin xarakteri bu və ya digər şəxsiyyət keyfiyyətlərinin, davranış 

formalarının meydana gəlməsini şərtləndirir. Bu dövrdə uşağın ana tərəfindən təriflənməsi və 

bəyənilməsi onun davranışının əsas stimullarından biri olur. 

Uşağın yaxın sosial əhatəsindəki doğma adamların qiymətləndirici mühakimələri də faydalı 

amil hesab olunur. Uşağın ailədə ilk dövrlər mənimsədiyi davranış normaları içərisində məişət- 

gigiyenik normalar, habelə gün rejimi ilə bağlı tələblər, əşyalar və heyvanlara qarşı münasibətlə  

bağlı davranış formaları üstün yer tutur. İnsanlarla davranışda, onlara müraciətdə əxlaq normaları 

artıq məktəbəqədər yaşın sonunda müşahidə olunmağa başlayır. Onlar uşaqlar tərəfindən 

anlaşılması xeyli çətin olsa da, böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar rollu-süjetli oyunlar zamanı oyun 

qaydalarını mənimsəməklə onlara yiyələnmiş olurlar. Müşahidələr vasitəsilə uşaqlarda əxlaq 

qaydaları haqqında ilk təsəvvürlər yaranır və onlar tədricən davranış normalarına çevrilir. 

“V.A.Suxomlinski qeyd edirdi ki, uşqaların əsas tərbiyə məktəbi ər və arvad, ata və ana 

arasındakı qarşılıqlı münasibətdir. Odur ki, ailədə tərəflərin əsas başlıca rolu bir-birini qavramaq və 

anlamaqdır. Bu anlama və münasibət ailənin gələcək planlarını qurmaqda vacibdir (3). 

A.Adler şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən üç mühüm münasibəti göstərir: 

1. Özünün gücsüzlüyünü hiss etmək; 

2. Təkmilləşməyə, üstünlük əldə etməyə cəhd; 

3. Birgəlik hissi və ya sosial hissə. 

Məlumdur ki, insan dünyaya bir fərd kimi gəlir və ictimai münasibətlər sistemində şəxsiyyət 

kimi formalaşır. Burada tərbiyə prosesi həlledici rol oynayır. Ona görə də uşağın bir şəxsiyyət kimi 

formalaşmasında mənbələri, şəraiti bilmədən tərbiyənin psixoloji mexanizmini aşmaq mümkün 

deyildir. 

Uşaq və yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasında müəllimin peşə səviyyəsi ilə eyni dərəcədə 

onun şəxsi keyfiyyətləri müstəsna rol oynayır. 

“İnsan şəxsiyyətinin formalaşmasında təhsil ən mühüm vasitə kimi çıxış etmiş, tərbiyəçi- 

müəllim şəxsiyyətinin bu sahədə çox vacib, əvəzsiz bir amil olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Klassik 

pedaqogikanın görkəmli nümayəndəsi Y.A.Komenskinin “Müəllimlər insanlar arasında ən seçilmiş 

şəxslər olmaqla, öz yaxşı əxlaqları ilə təqdirə layiqdirlərsə, bu şagirdlərin həqiqi əxlaqi biliklərə 

yiyələnmək üçün ən yaxşı vasitə olacaqdır” ifadəsi ondan çox-çox əvvəl Azərbaycan mütəfəkkirləri, 

şair və filosoflar tərəfindən qeyd edilmişdir. Məsələn, Nəsirəddin Tusi əsərlərində təhsil vasitəsilə  

insanın səadətə (kamilliyə) qovuşacağını dönə-dönə vurğulamışdır. 

Tusinin əsərlərindən məlum olur ki, hələ XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda şəxsiyyətin 

formalaşmasının başlıca yolu idrak, dünyanı dərk etməyin başlıca vasitəsi təhsil, biliklərə 

yiyələnmə və məktəb tərbiyəsi olmuşdur. Bu dövrdə məscidlər yanında açılan məktəblərdə yalnız 

“Quran”, yaxud dini elmlər deyil, təbabət, kimya, geologiya və s. fənlər tədris olunmuşdur. 

Tədqiqatlardan aydın olur ki, kitabxana, məktəb, rəsədxana və digər təhsil ocaqları 

vasitələrindən başqa, imkansız, valideynsiz uşaqların da təhsil almaları, şəxsiyyət kimi 

formalaşmaları imkanı əldə etmələri üçün yetimxanalar yaradılması təcrübəsi də olmuşdur 
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N.Gəncəvinin, Ə.Xəqaninin, İ.Nəsiminin, S.Təbrizinin, S.Şirvaninin, M.Sidqinin və 

başqalarının əsərlərində şəxsiyyət, onun formalaşmasının əsas şərtləri haqqında qiymətli fikirlər 

mühüm yer tutmuşdur” (5). 

Tərbiyənin roluna dair həm qədim dövrlərdə, həm də sonralar müxtəlif fikirlər irəli sürülmüş,  

uzun mübahisələr və tədqiqatlar aparılmışdır. Hələ qədim yunan mütəfəkkirləri Sokrat, Platon, 

Aristotel insan həytında tərbiyənin böyük rolu olduğunu göstərmişlər. Platon “Qanunlar” əsərində 

yazmışdır: “İnsanı həqiqətən tərbiyə etsək, o, ən sakit və ilahi məxluq olar”. 

Şəxsiyyətin inkişafında və formlaşmasında irsiyyətin rolu böyükdür. İnsan bioloji varlıq kimi 

doğulur. Buna görə də irsiyyət qanunu ona öz təsirini göstərir. İrsiyyətin maddi daşıyıcıları 

genlərdir. Fiziki əlamətlər (qamət, sifət quruluşu, gözün və saçın rəngi), habelə fizioloji əlamətlər  

(sinir sisteminin tipi, sinir hüceyrələrinin miqdarı və s.) insana irsən keçir. 

İnsanın təbii imkanları dəyişməz deyildir. Onlar həyat şəraitinin, tərbiyə və mühitin təsiri ilə 

dəyişə bilər. Şəxsiyyətin formalaşmasına sosial mühit daha çox təsir göstərir. Sosial mühit iki 

cürdür: mikro və makromühit. Mikromühit insanı bilavasitə əhatə edən mühitdir (ailə, məktəb,  

məhəllə, yoldaşlıq mühiti). Makromühit isə cəmiyyət həyatıdır, geniş sosial mühitdir. İnsanın 

inkişafına hər iki mühit güclü təsir göstərir. Kiçik yaşlarda mikromühitin təsiri böyükdür. 

Mikromühit geniş mənada sosial mühitin tərkib hissəsidir. Cəmiyyətdə gedən proseslər ailədə, 

məktəbdə, əmək kollektivlərində də özünü göstərir. Cəmiyyətin demokratik xarakteri, hüququn 

aliliyi, ədalət prinsipləri şəxsiyyətin inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Cəmiyyət həyatı, onun tələbatları, maddi və mənəvi sərvətləri tərbiyə işində həlledici şərtdir. 
Şəxsiyyətin tələbatlarını, mənəvi sərvətlərini də cəmiyyət müəyyən edir. 

Şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında tərbiyə böyük təsir gücünə malikdir. Mühit insana 

kortəbii, bəzən də mənfi təsir göstərdiyi halda, tərbiyə məqsədyönlü və planlı təsir edir. Tərbiyə 

insanın təbii imkanlarının üzə çıxarılması və inkişafına kömək göstərir. O, uşaqların həyat və 

fəaliyyətini təşkil etməklə onların maraq və qabiliyyətlərinin inkişafına əlverişli şərait yaradır. 

Tərbiyə şəxsiyyəti “layihələşdirir”, onun ahəngdar inkişafını istiqamətləndirir. 

Uşaq müxtəlif fəaliyyət növlərində iştirak etməklə müxtəlif tərbiyə keyfiyyətləri, düzgün 

davranış adətləri qazanır, ictimai varlıq kimi, şəxsiyyət kimi formalaşır. Cəmiyyətin, müəllim və 

valideynlərin tələbləri tədricən insanın daxili tələblərinə və mövqeyinə çevrilərək onun rəftar, 

davranış və fəaliyyətini tənzim edir. Beləliklə, təhsil özünütəhsillə, tərbiyə isə özünütərbiyə ilə 

qovuşur. 

“İnsan mühitin və tərbiyənin passiv obyekti kimi yox, fəal subyekti kimi çıxış edir, mühitə və 

tərbiyə prosesinə, özünün şəxsiyyət kimi formalaşmasına fəal təsir göstərir. Tərbiyə uşaq və 

yeniyetmələri ancaq obyekt kimi qəbul edərsə, çox şeydən məhrum olar, öz məqsədinə çata bilməz. 

İnsanın şəxsi fəallığı müxtəlif formalarda təzahür edir: zehni, əmək, fiziki, bədii, ictimai-siyasi 

fəallıq. Uşaq və gənclərin şəxsi fəallığının əsas vasitəsi onları müxtəlif fəaliyyət növlərinə cəlb 

etməkdir. 

Təlim fəaliyyəti insanın bilik və bacarıqlara yiyələnməsinə, ideya-mənəvi tərbiyəsinə və psixi 

inkişafına kömək göstərir. Əmək fəaliyyəti gənc nəslin əmək və peşə hazırlığında, əxlaqi və fiziki 

tərbiyəsində, xarakter və iradənin formalaşmasında böyük rol oynayır. İctimai fəaliyyət prosesində 

yeniyetmə və gənclər sosial təcrübə qazanır, ünsiyyət mədəniyyətinə, kollektivçilik keyfiyyətlərinə 

yiyələnirlər” (6). 

Psixologiyada şəxsiyyətin inkişafının bir neçə amili eyni vaxtda fərqləndirilir. Bütün şəxsi 

yetkinlik prosesi məhz onlardan gəlir: 

1. Daxili; 

2. Xarici; 

3. Bioloji; 

4. Sosial. 

Daxili məqamlar şəxsiyyətin bütün həyatı boyu formalaşmasını müəyyən edən amillərdir. 

Onlara, əsasən, şəxsiyətin bütün həyatı boyu inkişafını, formalaşmasını müəyyən etmək, onun bu və 

ya digər meyl və qabiliyyətlərini, psixoloji, mənəvi qavrayış səviyyəsini dərk etmək olur. 
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Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasının daxili amillərinə fərdin öz fəaliyyəti daxildir. İnsanın 

şəxsiyyətinin inkişafında bu amilin rolu özünü tərbiyə etməsindədir. Buraya həm də subyektin 

nəyəsə şəxsi istəkləri, onun əmr və nizamnamələrə münasibəti aid edilə bilər. 

Xarici amillər. Daha ətraflı nəzərdən keçirsək xarici amillər və fərdin inkişafı üçün ilkin 

şərtlər, daha sonra valideyn və pedaqoji təhsil, hətta bütövlükdə müasir cəmiyyətin bütün təhsil 

sistemi onlara etibarlı şəkildə aid edilə bilər. İnsanın şəxsiyyətinin inkişafında xarici amillərlə,  

həqiqətən də bir-birinin yanında durmasına baxmayaraq, sosial amilləri qarışdırmağa ehtiyac 

yoxdur. 

İrsiyyət və genetika 

İnsanların bir fərd kimi inkişafında bioloji cəhət də az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu, ilk növbədə,  

valideynlərin və əvvəlki qan nəsillərinin DNT-si ilə ötrülən irsiyyəti əhatə edir. Genetik səviyyədə 

bəzi fitri xarakter xüsusiyyətləri və meylləri (istedadlar) uşağa valideynlərindən ötürülür. 

İnsanın bir şəxsiyyət kimi formalaşması prosesinə təsir edən amillər haqqında müxtəlif fikirlər  

mövcuddur. Əsrlər, min illər boyu bu amillər içərisində üstünlük irsiyyətə verilmiş və belə bir fikir 

irəli sürülmüşdür ki, valideynlərdə müsbət və mənfi nə varsa övladlara keçir. İrsiyyət nəzəriyyəsinin  

hakim olduğu dövrlərdə zəka sahibləri həmin nəzəriyyəni qəbul etməklə yanaşı, tərbiyəyə böyük 

əhəmiyyət verirdilər. 

“İnsan şəxsiyyətinin formalaşmasına fiziki mühitin təsiri də böyükdür. Aydındır ki, bizi əhatə 

edən təbii mühit daim bizim davranışımıza təsir edir... Məsələn, sivilizasiyaların, tayfaların, ayrı- 

ayrı əhali qruplarının meydana gəlməsini iqlimin təsiri ilə əlaqələndiririk. Müxtəlif iqlimlərdə 

böyümüş insanlar bir-birindən fərqlidirlər. Bunun ən parlaq nümunəsi dağ sakinlərinin, çöl 

sakinlərinin və cəngəllikdə yaşayan insanların müqayisəsidir. Təbiət bizə daim təsir edir və biz bu 

təsirə şəxsiyyət quruluşumuzu dəyişməklə cavab verməliyik” (7). 

Mədəniyyət amili də insan şəxsiyyətinin formalaşmasında və inkişafında müəyyən dərəcədə rol 

oynayır. İstənilən mədəniyyət müəyyən sosial normalar toplusuna və ortaq dəyərlərə malikdir. Hər 

bir mədəniyyətin nümayəndəsi bu norma və dəyər sistemlərinə qarşı dözümlü olmalıdır. Bununla 

əlaqədar olaraq, cəmiyyətin mədəni təcrübə zamanı üzvlərinə aşıladığı ümumi mədəni dəyərləri 

təcəssüm etdirən modal şəxsiyyət anlayışı yaranır. Beləliklə, müasir cəmiyyət mədəniyyətin köməyi 

ilə ünsiyyətcil, asanlıqla sosial əlaqələr qurur, əməkdaşlığa dair bir şəxsiyyət formalaşdırmağa 

çalışır. 

Sosial mühit insan şəxsiyyətinin formalaşmasında əsas rola malikdir. Etiraf etmək laımdır ki, bu 

amil fərdin şəxsi keyfiyyətlərinin formalaşması prosesində əsas hesab edilə bilər. Sosial mühitin 

təsiri sosiallaşma prosesi vasitəsilə həyata keçirilir. Şəxsi sosiallaşma müxtəlif formalarda ola bilər. 

Məsələn, sosiallaşma imitasiya, digər insanların reaksiyalarını nəzərə almaq, ümumiləşdirmə yolu 

ilə müşahidə olunur. 

Yaradıcılıq da insan şəxsiyyətinin formalaşmasında və inkişafında böyük önəm kəsb edir. İki 

yaşdan yuxarı uşaqlara yardıcılıq amili müəyyən qədər təsir göstərə bilir. Rəsm əzmkarlığı, 

konsentrasiyanı və diqqəti artırır. Bu qabiliyyətlər müsbət nəticələr verir. Uşaq özünü əsl sənət 

adamı kimi göstərməyə çalışır. Teatra marağı artır, mahnılar ifa etmək, rəqs bacarığını göstərməyə  

meyillənir ki, bu da ona utancaqlığı aradan qaldırmağa imkan verir. 

“Uşaq cəmiyyətdə böyüyür və inkişaf edir. Şəxsiyyətin formalaşmasına ətrafdakılar və ətraf 

mühitin təsiri var. Köprə iki yaşına qədər ailə ilə əhatə olunur. Uşaq bağçasında və məktəbdə uşaq 

cəmiyyətlə tanış olur. İntizam, müəyyən davranış qaydalarını öyrənir. Həmyaşıdları və 

tərbiyəçilərlə ünsiyyət onda ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirir” (8). 

Professor B.H.Əliyev şəxsiyyət və onun təşəkkülü məsələsində, demək olar ki, əvvəlki 

tədqiqatlarından fərqli olan bir mövqe ortaya qoyur. O yazır ki, müasir elmin, o cümlədən 

psixologiya elminin mərkəzi, əsas problemi şəxsiyyətdir. Şəxsiyyət çox sirli, müəmmalı, ancaq 

mövcud olan möcüzələrin möcüzəsidir. Onun mahiyyətini açmağa çox cəhdlər edilməsinə 

baxmayaraq, bu günə kimi şəxsiyyət sirli bir dünya olaraq qalır. 

“Həqiqətən də, bir sıra konsepsiyalarda şəxsiyyət haqqında ümumi məlumat verilir, lakin 

çəxsiyyətin öyrənilməsi istiqamətləri, genezisi göstərilmir. Professor B.H.Əliyevin “şəxsiyyət 
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probleminə yeni baxış” nəzəriyyəsində isə psixi inkişafla şəxsiyyətin inkişafının ayrı-ayrı 

məqamları tam differensasiya olunur, şəxsiyyətin təşəkkülündə mühüm rola malik amillər sistemi 

göstərilir” (2007:133). 

Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən müxtəlif amillər bütün tarixi dövrlərdə aktual olmuş, indi 

də aktualdır. Çünki bu amilləri müəyyən etməklə, onun inkişafının istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmək, təlim-tərbiyə işini düzgün təşkil etmək olar. 

Şəxsiyyətin təşəkkül və formalaşmasında inteqrativ sistemlərin rolu müəyyən dərəcədə 

öyrənilsə də, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

özünügerçəkləşdirmə sistemli tədqiqat obyekti olmamışdır. Məlumat üçün qeyd etməliyik ki, 

şəxsiyyətin özünügüerçəkləşdirməsi nəzəriyyəsinin meydana çıxması Amerikada yaranmış 

biheviorizmin alternativi kimi meydana gəlmiş və şəxsiyyətin formalaşmasında əsas cəhət kimi 

ortaya qoyulmuşdur. 

“Məlumdur ki, biheviorizmin yaradıcılarından olan B.Skinner nəinki metaforik strukturlardan, 

həmçinin nəzəriyyələrdən birdəfəlik imtina edilməsinə cəhd göstərmişdir. O, birmənalı şəkildə 

bəyan edirdi ki, onun mövqeyi nəzəriyyədən daha çox praktik mövcudluğa əsaslanır. Şəxsiyyət, 

konkret mənada “özünəməxsusluq”, Skinerə görə mövcud deyildir. “Özünəməxsusluq” və şəxsiyyət 

yalnız davranış aktlarının cəmi formasında mövcuddur” (2008:55). 

Uşağın öz fəaliyyətini adekvat qiymətləndirə bilməməsi onun həm şəxsiyyət kimi 

formalaşması, həm də təlim prosesinə ciddi maneədir. Əgər o, özünü imkanlarından aşağı 

qiymətləndirərsə, deməli, fəaliyyəti zamanı öz qarşısına müvafiq bəsit məqsədlər qoyur, qüvvə və 

imkanlarından tam istifadə etmir. 

Başqa bir halda, əgər uşaq öz bacarıq və imkanlarını yüksək qiymətləndirir, lakin fəaliyyət 

prosesində məqsədinə nail ola bilmirsə, bu xüsusiyyət onun sonrakı inkişafına mənfi təsir göstərir. 

“...məktəbəqədər yaşlı uşağın özünüqiymətləndirməsində adekvatlıq, obyektivlik, əsaslılıq kimi 

xüsusiyyətlərin formalaşması onların təlim fəaliyyətlərində müvəffəqiyyət qazanmaq üçün zəmin 

yaradır, uşaq şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafına təkan verir. Ancaq nəzərdən qaçırmaq olmaz ki,  

Z.Freydin sözləri ilə deyilsə, insan daim onu əhatə edən xarici və özünün daxili aləmi ilə münaqişə 

vəziyyətində olur. 

Münaqişənin əsası uşaq vaxtı qoyulur və hələ körpə vaxtlarından həllini tapması insanın 

ömrünün sonuna qədər davam edir” (2008:73-74). 

 

Nəticə 

Məqalədəki tədqiqatdan belə nəticə çıxartmaq olar ki, insanın siması onun başlıca 

identifikatorudur. İnsanın cəmiyyətdə düzgün tərbiyə edilməsindən çox şey asılıdır. O, ayrı-ayrı yaş 

dövrlərində fiziki, psixi və mənəvi cəhətdən müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olur, xarakterində 

müəyyən dəyişikliklər yaranır. Buna görə də cəmiyyətin üzvü olan insan bilməlidir ki, hansı 

şəraitdə və hansı amillərin təsiri altında inkişaf edir, onun inkişafında irsiyyətin, mühit və tərbiyənin  

rolu nədən ibarətdir. Tərbiyə insan yaratmır, doğulmuş varlığın yaxşı və ya pis olmasına kömək 

edir. 

Təlim-tərbiyə milli dəyərlərimiz olan adət-ənənələrə uyğun əsas keyfiyyətləri, insanın inkişafını 

formalaşdırır. Cəmiyyətdə yeni nəslin milli adət-ənənələr ruhunda tərbiyə edilməsi hərtərəfli 

mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. 
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GOBUSTAN: LIVE INTERPRETATION AND INTERACTIVITY 

 

Abstract 

Interpretation is a method of presenting information or an object in a form that the visitor can 

enjoy and understand more quickly. The most common form of interpretation for objects is using 

labels. Most museum exhibits have labels that explain what each object is, along with other 

interesting, useful facts or stories. But labels are not the only form of interpretation. Information can 

also be delivered in a variety of creative ways. Photos, drawings, videos, interactive games, maps, 

etc. Live interpretation is a method of conveying information through the establishment of a live, 

real connection between employees and visitors in cultural institutions. In the past few decades, 

heritage and culture have become an important part of people's lives in terms of leisure and tourism 

activities. People's effort to learn more about their own and other cultures' heritage increases their 

desire to visit historical sites, museums and galleries. All this makes it necessary to apply live 

interpretation in museums. 

Keywords: Gobustan museum, live interpretation, interactivity, cultural heritage, museum 

visitor 
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Qobustan: canlı interpretasiya və interaktivlik 

Xülasə 

İnterpretasiya məlumatın və ya obyektin ziyarətçinin zövq alaraq çatdırılması və daha tez başa 

düşüləcəyi formada təqdim edilməsi metodudur. Obyektlər üçün ən çox yayılmış şərh forması 

etiketlərdən istifadə etməkdir. Əksər muzey sərgilərində digər maraqlı, faydalı faktlar və ya 

hekayələrlə birlikdə hər bir obyektin nə olduğunu izah edən etiketlər vardır. Lakin interpretasiyanın 

tək forması etiketlər deyil. Məlumat müxtəlif yaradıcı yollarla da çatdırıla bilər. Fotolar, rəsmlər, 

videolar, interaktiv oyunlar, xəritələr və s. Canlı interpretasiya isə mədəniyyət müəssisələrində 

işçilər ilə ziyarətçilər arasında canlı, real əlaqənin qurulması vasitəsi ilə məlumatın çatdırılması 

metodudur. Son bir neçə onillikdə asudə vaxtın səmərəli keçirilməsi və turizm fəaliyyəti 

baxımından irs və mədəniyyət insanların həyatının mühüm hissəsinə çevrilmişdir. İnsanların həm 

öz, həm də digər mədəniyyətlərin irsi haqqında daha çox məlumat əldə etmək cəhdi isə onlarda 

tarixi yerləri, muzeyləri və qalereyaları ziyarət etmək istəyini artırır. Bütün bunlar isə canlı 

interpretasiyanın muzeylərdə tətbiqini labüd edir. 

Açar sözlər: Qobustan muzeyi, canlı interpretasiya, interaktivlik, mədəni irs, muzey ziyarətçisi 
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Introduction 

Purpose of research: The study of the Gobustan rock art monument, known for its rich rock 

art, was first started in 1939 by archaeologist Isaq Jafarzadeh (Cəfərzadə, 2012:532). In 2007, the 

monument was included in the list of UNESCO's cultural heritage. In 2011, the museum building 

with modern technological capabilities and innovative features was commissioned. Gobustan 

Museum became one of the winners of the European Museum of the Year Award for stimulating 

public awareness and knowledge of prehistoric art to enrich communities regionally, nationally and 

internationally through a new approach of storytelling and use of advanced technologies in 2013 

(2). 

More comprehensive information about the monument is given using audio-visual forms of 

interpretation in the museum building. Simultanously, an interactive tour of "Ancient Gobustan" 

was launched in the territory of the preserve for the application of live interpretation. The main goal 

of the study is to investigate the extent to which live interpretation is implemented in the promotion 

of Gobustan monuments, whose age spans from the end of the Upper Paleolithic to the Middle 

Ages, and in relation to visitors to the preserve. 

The actuality of the subject: Museum (from Greek μουσεῖον − house of the muses) is a 

cultural and educational institution where historical, material and spiritual cultural monuments are 

kept, protected and studied, as well as, an institution that includes and exhibits educational and 

promotional works. Preservation of the cultural and historical heritage is one of the urgent issues of 

our time, and museums undertake this task. Museums are constantly renewed and developed 

according to the development trends of society, science and technology. Various innovations are 

used for more accurate delivery and accessibility of information, creative interpretation of each 

exhibit displayed in the exposition. Interpretation of museum objects as a source of knowledge and 

emotions, delivery of information in a "live" form is one of the main principles of museum work. 

Museum experiences and facts reveal the importance of live interpretation in museums. The 

reasons that give rise to live interpretation developed precisely by the demand of the society. These 

reasons can be different: visitor demand, museum competition, development of information 

technologies, etc. Visitors and tourists today are more interested in seeing living displays of cultural 

heritage than inanimate objects displayed in museum expositions. For example, visitors to industrial 

museums want to be treated to a visual and moving display of historical machinery, to feel the 

experience through a living example of the society of that time (Dicks, 2003:29), or in natural 

history museums, they want to see what size and weight animals were in ancient times. They tend to 

see vividly what functions it performs. Some researchers note that, the motivation for the visit is to 

fulfil the individual’s need for pleasure and learning and if the heritage venue or object does not 

achieve this goal, the visitor will leave dissatisfied (Blockley, Hems, 2006:10). In addition, a 

number of museums and historical monuments around the world are struggling to become self- 

sustaining with their own income as a result of government funding cuts. At the same time, it is 

increasingly difficult for museums to become more desirable in the competitive environment of the 

leisure and tourism industry. This opens the way for competition between museums and requires the 

introduction of more innovative ways to attract visitors and consequently, it results in the creation 

of conditions for the application of live interpretation. 

As in all other fields, the development of modern technologies, the expansion of audio-visual 

means are observed in the museums. The emergence of interactive museums in the modern era, 

with the application of modern innovations to the exposition, necessitates a dynamic presentation in 

the interpretation of a number of exhibits. 

What is the live interpretation? Museum interpretation (Latin interpretatio − "clarification", 

"translation") is a complex and multi-level process of interpretation of cultural and natural heritage 

objects in the context of museum collection, exposition or museum discourse as a whole (Eyvazova, 

2018:287). Being an integral part of the cognitive process, interpretation is present at all stages of 

museum work: from the collection of museum storages to excursions and publications. By 

interpreting cultural heritage based on scientific cognitive methods, the museum fulfills its social 
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functions and mission, shapes and actualizes culture, acts as an interpreter of social memory, and 

influences the formation of public memory. 

Live interpretation allows talking more fully about the cultural and historical heritage and, in a 

way, invites people to the "time travel". The tools and objects used here take visitors on a journey 

back in time as they see, smell, hear, touch and taste. For example, people visiting museums of 

various types hear the sound of cart wheels, smell smoke and baked bread, taste candy and cookies, 

enter shops and houses full of objects from the past, communicate with people who live and work 

there or the visitors of the museums which reflect the lifestyle, everyday life and art of primitive 

people see how primitive people carved images on rocks, how they used musical instruments, how 

fire was made through flint, the smoke of molten iron and bronze, and, in a way, take part in the 

making of tools from stone and bone. The period in which the event took place or the object 

belongs to is experienced by the visitors and becomes a part of their personal experience. Getting to 

know historical and cultural heritage through live interpretation creates an unusual and pleasant 

impression on them and enriches their knowledge. Live interpretation can be replaced by different 

terms in the museum field. For example, the term "living history", which is one of the styles of 

living interpretation, is used in museums related to the historical context. Living history is also seen 

as an attempt by humans to simulate life in the past (Anderson, 1991:3). 

The advantages of live interpretation. Interpretation has several advantages: 

• Live interpretation shows the visitor how valuable the heritage is at the community, regional 

or national level, and at the same time makes him pay attention to the cultural heritage; 

• A historical place or museum without a live interpretation is considered a thing of past in the 

eyes of the visitor; 

• The introduction of live interpretation can create a significant increase in the number of 

visitors, which means additional income for the museum; 

• Live interpretation is not only a means of studying and understanding a historical event, 

object, artifact for both schoolchildren and adults, but also has the character of entertainment. In a 

word, the visitor enjoys, intellectually entertains, and acquires knowledge during the visit to the 

museum; 

• In addition to intangible heritage, tangible heritage monuments can be revived as well. 

The process of live interpretation can be delivered in a number of forms. For example, as a 

result of the development of information and communication technologies, the use of audio and 

visual facilities, the display of film and holographic images, the presentation of clothing designers, 

etc. with live interpretation has been further improved and is now considered more useful to the 

visitor than written text material such as leaflets, booklets, and tags. 

In general, the extent to which live interpretation is implemented depends on the place and 

content of it. For example, this process can range from appointing a tour guide to costumed 

characters reenacting the history and culture promoted by the cultural heritage. The degree of this 

variability and the suitability of the heritage site are also very important issues. 

Application of interpretation in exposition 

Providing visitors with a method that allows for subjective live interpretation can benefit them 

more than simply viewing the object. For example, it is currently effective to use information 

processes that explain the essence of an object, or provide more information about its original use, 

purpose, and generated by computer programs. Another technique, more commonly used in 

museum and gallery environments, is to bring an object or artifact to life by applying an 

information and communication technology process that makes it move and react. This kind of 

interpretation allows more visitors to experience the object as a living entity, and, thus, the visitor 

creates a psychological connection with the object. Museums where animals are exhibited prove 

that these methods are particularly successful. For example, presenting the dinosaur species in an 

interactive and live interpretation method creates a better idea about those animals by making the 

visitor aware of their size, strength, and the physical damage that they can cause. 
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The museum building of the Gobustan preserve is also equipped with modern innovations, and, 

as a result, a number of live interpretations were used in the exposition. For example, in the hall 

called "Natural environment of Gobustan", figures of animals that lived in this area in ancient times 

are displayed. In the hall called "Travel in Time", the bow and arrow, making technique invented in 

the Mesolithic period is shown in a technologically based live interpretation method. In the 

"Drawing of Petroglyphs" hall, a 3D video image of an ancient artist carving on rocks is displayed, 

and in the last hall, the landscape of Gobustan, the location of the mountains and images are 

displayed through live interpretation. 

Gobustan example of live interpretation 

A live museum is a revival of the original functions of tangible and intangible cultural heritage 

objects in their natural and historical-cultural environment by various means. The peculiarity of the 

live museum is that not only tangible but also intangible heritage can be presented there. Gobustan 

preserve is a unique place that embodies both tangible and intangible heritage, ancient history and 

modernity. Because of the natural-geographical landscape of the area, even if no live interpretation 

is applied, when you stand in front of the ancient petroglyphs, it feels like you are traveling back in 

time. However, live interpretation is widely used in Gobustan preserve to ensure visitor satisfaction 

and better understanding of the monument. One of the biggest examples of this is the introduction 

of the "Ancient Gobustan" intellectual interactive tour. The principle of working with 

schoolchildren prevails here. By using tools appropriate to each person's developmental level, 

interpretation can be implemented at every stage of the educational process, in the teaching of 

various subjects (Charles, 1946:245). Considering the role that each schoolchild will play in the 

society in the future, it is important that they benefit from correct historical information from 

childhood. For this purpose, visualizing history in front of one's eyes and even being a participant in 

it makes this knowledge permanent in the memory. The tour consists of several stages. First, the 

schoolchildren embark on a kind of journey back in time by wearing special costumes that represent  

the clothing of a primitive man. As we know, among Gobustan's collection of images, carvings 

reminiscent of hunters capture an important place. They are depicted with bandage on their waists,  

arrows and bows on their shoulders (Cəfərzadə, 2012:218). In this tour, schoolchildren wear clothes 

reminiscent of primitive hunters, and with weapons made of stone and wood, they reenact the 

hunting process of a primitive hunter. They shoot arrows at pre-set targets using bows and arrows 

made from tree branches and adopt the hunting habits of primitive man. The main goal here is to 

revive the hunting life of primitive man. 
 

In the territory of the Gobustan preserve, many remains of pottery belonging to different 

periods and used for different purposes and methods have been found. While most of the potteries 

here were made by simply using a hand (the method of making tandoor) and layer-wise tacking, 

some of them were made on a potter's wheel (Muradova, 2011:42). Pottery is an example of human 

artistry in prehistoric times. Live hands-on interpretive activities include making pottery both by 

hand and on the potter's wheel. 
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A wooden puzzle with Gobustan petroglyphs on it makes this interactive game more enjoyable. 

There is a combination of modernity and ancient times, as the puzzle reflects modernity and the 

images reflect Gobustan. It should be noted that the history of the images in Gobustan covers a wide 

chronological period, starting from the end of the Upper Paleolithic and continuing to the Middle 

Ages. Images of women and oxen, which are among the oldest images of Gobustan, were also used 

in the puzzle. At the same time, if primitive artists carved these images on the rocks with stones, in 

this interactive game, schoolchildren assemble those drawings into puzzles. 
 

In Gobustan, certain religious rituals are also reflected in rock carvings. Rock No. 53, included 

in the Jingirdagh-Yazylytepe collection of images, depicts a man holding a tambourine and a stick, 

which is believed to be a shaman (Abdullayev, Şirinli, 2020:160). Shaman had a special place in  

primitive human society and performed various rituals (Аbdullayev, 2018:29). A live interpretation 

of the image of a shaman was created in this special tour organized for schoolchildren. The shaman 

is the head of the tribe, and the tour organized here is also led by the shaman. It should be noted that 

bringing the visitor face to face with a museum worker who personifies a character from the past 

creates interest in history in the schoolchild. 
 



ELMİ İŞ Beynəlxalq elmi jurnal. İmpakt Faktor: 1.790. 2022 / Cild: 16 Sayı: 12 / 52-58 

SCIENTIFIC WORK International scientific journal. Impact Factor: 1.790. 2022 / Volume: 16 Issue 12 / 52-58 

ISSN: 2663-4619 

e-ISSN: 2708-986X 

57 

 

 

Gavaldash one of the monuments of interest in Gobustan and used as a musical instrument, was 

discovered in two spots in the territory of preserve: Jingirdagh- Yazylytepe collection rock No.114 

and at the northeastern foot of Boyukdash mountain (Rustamov, 1994:104). Gavaldash 

accompanied “Yalli” dance and various rituals of primitive people. In "Ancient Gobustan", 

schoolchildren in special costumes and together with the shaman dance around the Gavaldash. 

A total number of 436 cupules used for various purposes were discovered in the Gobustan 

monument complex (Fərəcova, 2007:6). Based on various findings found in some of these cupules, 

it is believed that they were used for food preparation. Here, the upper surfaces of the cupules were 

reddened by fire, and pebbles were found around them, which were heated in high fire without any 

impact and split due to temperature variations. For this reason, rock No. 21 (on which 17 cupules 

were recorded) was symbolically named "Gobustan's kitchen" (Rüstəmov, 1994:112). In a special 

area outside the monument, food preparation was organized for schoolchildren by collecting various 

plants. 
 

In the Gobustan National Historical-Artistic Preserve, certain traditions are revived by holding 

large-scale festivals. 

An example of this is the nomadic festival called "Holiday in Motherland” organized in the 

territory of the preserve. The main goal here is to promote the rich culture of the Nomadic people 

and to inform the public about their lifestyle. Nomadic tribes whose main occupation is animal 

husbandry move to the summer pastures at the end of the spring and at the beginning of summer 

and steppes-winter pastures in autumn. The ancient winter pastures located in and outside of 

preserve reflect the lifestyle of the pastoralists of the area for about 5000 years. The research 

conducted in Gobustan also shows that rock images in Gobustan were created by the people who 

lived in such winter pastures starting from the Bronze Age (Аbdullayev, 2018:26). The lifestyle of 

those nomads has been comprehensively revived in this festival. Every participant of the festival is 

acquainted with food products, farm life, and cuisine of nomads in the tents and tastes their 

traditional dishes. 

Different views on live interpretation 

In fact, the application of live interpretation in museums is not always one-sided.Over time, 

opponents of this idea started to appear along with proponents. Oponents of this idea try to justify 

their views by the lack of free space in museums and galleries. According to them, the visitor 

should perceive the exhibit free from outside interference and influences. They also note that the 

application of live interpretation in the cultural heritage object loses the historical antiquity of the 

heritage, in a sense, modernity surpasses antiquity. This can result in the loss of authent icity. 

However, experience shows that the vast majority of visitors do not agree with this. Therefore,  

corrective and innovative actions are necessary to overcome the decline in the number of visitors 

and gain a competitive advantage. 

However, there are some exceptions in which there is no need to use every method of 

interpretation. 

That is, not always a moving, dynamic or highly interactive interpretation process is applied to 

all exhibits in museums and galleries. In some cases, just a clear, engaging presentation by a 
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knowledgeable and experienced tour guide is enough for such a lively interpretation. Examples of 

museums where a guide is often used are royal palaces. Here, professional interpreters are often 

used to bring heritage to life in royal palaces (Blockley and Hems, 2006:45). Taking into account 

the historical importance of this cultural heritage, the place it occupies in the social and political 

life, religious beliefs of past civilizations or current societies, it would be inappropriate to apply 

some of the more technologically based live interpretation techniques such as videos, films, etc. 

Tourist visiting a heritage site does not expect a higher level of live interpretation in such a 

historical environment, and this also applies to heritage sites of religious significance, such as 

historic mosques and churches. 

 

Conclusion 

In conclusion, it appears that live interpretation is more effective as a method of education and 

learning and a means of visitor entertainment than most other methods of promotion adopted by 

historic sites, preserves, museums and tourist attractions. At the same time, the use of this method 

can result in certain change in the number of visitors. This method equips the museum visitors with 

extensive and complete information, and makes them enjoy the museum visit by having some kind 

of fun. 

Live interpretation plays an important role in enhancing emotional perception and allowing 

visitors to engage in direct dialogue with the exhibit. The live interpretation methods applied in the 

Gobustan preserve arise great interest among visitors, especially schoolchildren, and increase their 

interest in history and their love for the monuments of Gobustan. Considering that information 

about Gobustan rock images, Gavaldash and Yalli dance is reflected in school historybooks, the 

knowledge that schoolchildren receive through live interpretation in the museum plays an 

exceptional role in their education, in the formation of their general outlook and cultural-aesthetic 

tastes. Hunt in his study of heritage and interpretation noted that, as most visitors would expect, 

role-playing has now become almost essential (Hunt, 2004:387). 
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Xülasə 

Bu məqalədə hadisə turizminin Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına təsirləri araşdırılacaqdır. 

İdman tədbirlərində, festivallarda, musiqi yarışmalarında, turizm yarmarkalarında iştirak etməklə 

Azərbaycanda tədbir turizminin rolu hər il bir qədər də artır. 2012-ci ildə Bakıda Avroviziya Mahnı 

Müsabiqəsinin keçirildiyi vaxtdan Azərbaycan dünyanın tədbir mərkəzlərindən birinə çevrilib. 

Bakıda keçirilən tədbirlərin sayı artdıqca turistlərin gəlişi də bir qədər artır. Hadisə turizmi dedikdə, 

festivallar, seminarlar, görüş tədbirləri və bir sıra digər tədbirlər nəzərdə tutulur. 

Təbdirlərin keçirilməsinin həm paytaxda, həm də ölkənin digər bölgələrində fəaliyyət göstərən 

müəssisələrə birbaşa təsiri var. Belə ki, fəaliyyət göstərən turizm obyektləri artan turist sayı 

səbəbindən daha çox gəlir qazanır. 

Açar sözlər: Hadisə turizmi, yeni strategiyalar, sosial-ekonomik inkişaf, festivallar, dayanıqlı 

inkişaf, meqa tədbirlər, destinasiyanın inkişafı, ÜDM 
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Impact of event tourism on enterprises in Azerbaijan 

Abstract 

In this article, the effects of event tourism on the socio-economic development of Azerbaijan 

has been researched. The role of event tourism in Azerbaijan is increasing each year slightly by 

taking place in sports events, festivals, musical competitions, tourism fairs. Since 2012 when 

Eurovision Song Contest was held in Baku, Azerbaijan has become one of the events centres in the 

world. As the number of events held in Baku increases, tourist arrivals also increase slightly. By 

mentioning event tourism, festivals, seminars, meeting events and some other events are taken into 

consideration. 

As mentioned, the increasing number of events held in Azerbaijan has impacts on socio- 

economic development. Therefore, the importance of event tourism was one of the essential reasons 

in order to select this topic. 

Keywords: Event tourism, new strategies, socio-economic development, festivals, sustainable 

development, mega-events, destination development, GDP 

 

Giriş 

Turizmin regional inkişafa töhfə verəcəyi arqumenti turizm tədqiqatçılarının əsas 

mövzularından biri olmuşdur. Turizmin ev sahibi ölkəyə çoxölçülü dəstəyi var. Birlikdə turizm həm 

əsas, həm də dolayısı ilə geniş imkanlar təklif edir. İnkişaf etməkdə olan və sənayeləşmiş ölkələrdə 

turizm bəzi sosial və ekoloji təsirləri ilə regional iqtisadi artımın yaxşılaşdırılması üçün bir 

vasitədir. Eyni zamanda, turizm bölgənin iqtisadi inkişafında və əmək bazarında böyük rol oynayır  

Destinasiyanın inkişafının əsas mənbələrindən birini turizm adlandırmaq olar. 
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Turizmin bir neçə kateqoriyaları var və onlardan biri də hadisə turizmidir. Hadisələrin turizm 

kontekstində həm mənşə sahələri, həm də hədəf təyinatları üçün mərkəzi komponent olduğu bilinir.  

Belə destinasiyaların inkişafında tədbirlər mühüm rol oynayır və ziyarətçi xərclərini artırır (Xəyal,  

2016:45-52). 

Hadisə turizmini məna, tip və proqrama görə səkkiz əsas kateqoriyaya bölmək olar. 

Azərbaycanda son vaxtlar yerli festivalları, idman tədbirləri, incəsənət və musiqi tədbirlərindən 

geniş istifadə olunur. Bəzi ölkələr artıq regionda tədbir turizmi üzrə ixtisaslaşmışdır. Məsələn,  

Bakıda idman tədbirləri həyata keçirilir. Qəbələ caz festivalları, Göyçay isə keçirilən Nar festivalı 

ilə tanınır. Son illərdə təsdiq edilmiş proqramlar və beynəlxalq və yerli təşkilatlarla əməkdaşlıq 

müqaviləsi ilə Hadisə Turizminin təyinat inkişaflarına təsirini sürətləndirir. 

2012-ci il ərzində Azərbaycanda hadisə turizminə əsaslanan marketinq və inkişaf mühüm 

turizm və digər təyinatla bağlı məqsədlərə çatmaq üçün tədbirlərdən istifadə edildi. Hadisə 

turizminin destinasiyaların sosial-iqtisadi inkişafına təsir göstərdiyi iddia edilə bilər. Ölkənin tarixi 

və mədəniyyəti də Azərbaycanda gələcək hadisələrə konstruktiv təsir kimi qiymətləndirilə və 

beynəlxalq təşkilatlarla anlaşma əldə oluna bilər. Ölkə gələcəkdə təkmil plan və proqramları 

formalaşdırmaq və həyata keçirməklə tədbir turizminin nəticələrinə nail olacaqdır. 

Bakı bu cür tədbirlər təşkil etməklə idman şəhəri kimi dünya miqyasında nüfuzunu artırdı. 

Səmərəli tədbirlərin əlamətdar nəticəsi olaraq Bakı böyük idman yarışlarına, o cümlədən UEFA 

Avropa Liqasının finalına ev sahibliyi edəcək. Ölkə üçün yeni iş yerlərinin yaradılması kimi 

hadisələr qeyd olunub. 

Azərbaycanda Hadisə turizminin coğrafiyası 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər, o cümlədən idman,  

incəsənət, mədəniyyət və musiqi tədbirləri keçirmişdir. Bu tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd 

Azərbaycan mədəniyyətinin populyarlaşdırılması və ölkənin müasir dünyaya “tanıdılması”dır ki, bu 

da daha çox xarici qonaqları cəlb etməyə imkan verəcək. Mədəniyyət tədbirləri sırasında 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində hər il keçirilən musiqi müsabiqələri və festivallarını qeyd 

etmək lazımdır: Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı, Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Mstislav 

Rostropoviç Beynəlxalq Festivalı, Beynəlxalq Muğam Dünyası Festivalı və s. Göyçayda keçirilən 

Nar festivalında ölkənin narı − mətbəxi, milli musiqi rəqsləri və s. tanıdılır. Hər il təxminən 5,000- 

7,000 turist festivala qatılır və zövq alır. Azərbaycan son illərdə dünya və Avropa çempionatlarına, 

o cümlədən boks üzrə dünya çempionatına, gimnastika üzrə dünya çempionatına, güləş üzrə dünya 

çempionatına və güləş üzrə Avropa çempionatına ev sahibliyi edib. Azərbaycan 2012-ci ilin 

sentyabrında FIFA-17 qadınlararası dünya çempionatına ev sahibliyi edib. 

Bakı 2015-ci ildə ilk Avropa Oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı artıq gözəl təcrübəyə malikdir.  

Yarış zamanı Azərbaycana 28 min insan səfər edib. Ən çox Rusiya, Böyük Britaniya, Almaniya, 

Hollandiya, İtaliya, İsveçrə, İspaniya, ABŞ və BƏƏ təqdim olunub. Bunun digər səbəbi BƏƏ 

vətəndaşlarının və Fars körfəzinin digər 10 ölkəsinin Azərbaycana səfərlərini asanlaşdırmaq üçün 

müəyyən viza qaydalarına dəyişiklik edilməsidir. İslam Oyunları zamanı mümkün turizm gəlirləri 

60 milyon manata qədər idi. 

Bakıda hər il keçirilən Azərbaycan Beynəlxalq Səyahətlər və Turizm Sərgisi Azərbaycanın 

potensialının tanıdılması və ölkədə perspektivli turizm bazarının dinamik inkişafını nümayiş 

etdirmək istiqamətində mühüm addımdır. Azərbaycanın mədəniyyətini və potensialını nümayiş 

etdirmək üçün ən yaxşı imkanlardan biri 2012-ci ildə Eurovision Mahnı Müsabiqəsi olmuşdur. 

Bakıda keçirilən müsabiqə şəhərin ümumi infrastrukturuna təsir göstərib. 

Müsabiqə başa çatmazdan əvvəl bulvarda Dövlət Bayrağı Meydanının tikintisi, Heydər Əliyev 

Beynəlxalq Aeroportu müasirləşdirilmişdir. Müsabiqənin keçirildiyi “Baku Crystal Hall” çox qısa 

müddətdə tikilərək Bakının yerli və xarici turistlərin ən çox üz tutduqları məkanlardan birinə 

çevrilib. Adətən, on beş gün ərzində Azərbaycana 30 mindən çox turist gəlmir. O dövrdə 

Azərbaycanda mehmanxanalarda, hostellərdə, qohumlarının, dostlarının, tanışlarının yanında 

məskunlaşan 50 mindən çox səyahətçi var idi. Qubadakı Alma festivalı bütün festivallar arasında 

yerli festivallardan biridir. Alma festivalı hər il Azərbaycanın Quba şəhərində keçirilən mədəniyyət 
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festivalıdır. İlk tədbir 2012-ci ildə baş tutub. Festivalda Azərbaycanın meyvə mətbəxi, əsasən, Quba 

almaları təqdim olunub. Bu bayram “Alma bayramı” adlansa da, bu, təkcə alma deyil, digər meyvə  

bitkiləri üçün də nəzərdə tutulub. Bayram günlərində bağbanlar Azərbaycanın bağçılıq mərkəzləri 

olan Qubadakı bağlardan müxtəlif növ alma və müxtəlif məhsullar təqdim etmişlər. 

Hadisə turizminin destinasiyalara təsiri 

Maarifləndirmə platforması olaraq hadisə turizmindən istifadə edilə bilər. Yerli brend mallar 

milli və beynəlxalq birgə inkişafa regional şəxsiyyət əlavə edir (Higham, 2005:12). Getz hadisə 

turizmini təsvir edir: “Turizm fəaliyyətinin, biznesin inkişafı hadisələrinin və tədbirlərinin inkişafı 

və marketinqi”. Bu bəyanat üzərində işləyən Smit, hadisə turizminin qısa və uzunmüddətli təsirini 

araşdırdı. Fəaliyyətlərin destinasiyaların böyüməsinə ən mühüm təsiri daha çox turist rəqəmləridir.  

Daffy və Mair hadisə turizminin səbəblərini və nəticələrini ümumiləşdirmiş və bir destinasiyanı 

stimullaşdırmışdır. Tədbirlər, həmçinin təyinat yerində qalmağınız və xərcləmə müddətinizi 

uzatmaq üçün vacibdir (Crompton, 1997:425). 

2012-ci ildə Azərbaycanı dünya musiqi səhnəsinə çıxaran “Eurovision Mahnı Müsabiqəsi” 

Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirilib. Turistlərin faydasını artırmaq və ziyarətçilərin gəlişini 

uzatmaq üçün Bakı “Formula 1”, İslam Həmrəyliyi Oyunları, Avropa Oyunları və s. kimi bir çox 

idman tədbirlərinə ev sahibliyi etdi. Bu fəaliyyətlər vasitəsilə yerli və xarici vətəndaşlar üçün 10 

minə yaxın qısamüddətli iş yeri açılmışdır. Yalnız “Formula 1” hadisələrinə görə 300 milyon 

dollardan çox gəlir qeydə alınıb. Yuxarıda sadalanan fəaliyyətlər şəhərin müsbət imicinin 

yaradılmasına müsbət təsir göstərmişdir. 

Genişmiqyaslı idman tədbirləri ənənəvi olaraq demək olar ki, tamamilə Qlobal Şimalda 

keçirilir. Lakin bu, son on ildə inkişaf etmiş ölkələrə, o cümlədən Şərqi Avropadakı post-sosialist 

ölkələrə verilən beynəlxalq fəaliyyətlərin sayının artması ilə dəyişdi. İnkişaf etməkdə olan bazarlar  

və istiqamətlər həm konkret, həm də qeyri-maddi faydalar axtararaq müxtəlif səbəblərə görə bu cür 

fəaliyyətlərə ev sahibliyi etməyə həvəslidirlər. Ən cəlbedicisi, “ev sahibi ölkənin maliyyə, siyasi və 

mədəni gücünü nümayiş etdirmək” üçün “milləti (və ya şəhəri) xəritədə yerləşdirmək” imkanları,  

həmçinin “iqtisadi uğursuzluq vədidir”. İstənilən nəticəni əldə etmək üçün, göstərilən yerin düzgün 

mənzərəsini müəyyənləşdirmək və icra etmək prosesi daimi yoxlama və böyüməni tələb edir. 

Azərbaycanda hadisə turizminin inkişafının müəssisələrə təsirinin təhlili 

Tədbir turizmi turizmin və digər sənaye sahələrinin inkişafına müsbət təsir göstərir. Əvvəllər 

Azərbaycanda ancaq neft-qaz sektoru ilə bağlı hadisələr baş verirdi. Ancaq indi hər şey kəskin 

şəkildə dəyişdi. Cəmiyyətlərdə demək olar ki, hər kəs tədbirlərdə iştirak edə bilər. Qeyd edildiyi 

kimi, tədbir turizminin çoxlu müsbət təsirləri var. Bunlardan biri yeni iş yerlərinin yaradılması və ya 

işsizliyin səviyyəsinin aşağı salınmasıdır. Yeri gəlmişkən, bölgə əhalisi üçün çox həlledici 

məqamdır. Həmçinin tədbirlər mədəniyyətimizin və adət-ənənələrimizin dünyaya tanıdılması üçün 

unikal imkanlar yaradır. İlk növbədə, bu, xüsusilə Azərbaycanın regionlarında iş imkanları yaradır.  

Məsələn: bəzi bölgələrdə dağlıq yerlərdə yerli əhali turistlərə öz evlərini təklif edir və onlar pul 

qazana bilirlər, ya da suvenirlər düzəldib satırlar. Bütövlükdə tədbir turizmi iqtisadiyyata töhfə verir  

və iqtisadiyyat inkişaf etdikcə insanların rifahı da yaxşılaşır. Tədbir turizminin inkişafı yerli əhali 

üçün çox imkanlar yaratmışdır. Tədbirlər dövründə turistlərin gəlişi artır və bu, mədəni məhsulların 

satışına, kirayə otaqların təklif olunmasına unikal imkanlar yaradır. Tədbir turizmi də mövsümiliyin  

təsirini azaldır. Yerli insanlar tədbir turizminin üstünlüklərindən yararlana bilsinlər. Azərbaycanın 

bölgələrində də infrastruktur yaxşılaşır, otellərin, restoranların imkanları artır (4). 

Tədbirlər zamanı otel və otaqların yemək və yemək şöbələri turistlərdən daha çox gəlir əldə 

edir. Böyük hadisələr zamanı otellər adətən dolu olurdu. Təkcə beş start oteldə deyil, digər otellərdə 

də vəziyyət eyni idi. Eyni zamanda tədbirlərə ev sahibliyi etmək restoranlara da müsbət təsir 

göstərir. İnfrastruktur üçün dövlət xərcləri artır, insanlar bundan uzunmüddətli istifadə edə bilərlər. 

Tədbirlərin keçirilməsi ilə şirkətimizə bir neçə növ müsbət dəyişikliklər oldu. Məsələn, 

“təcrübə” qeyd edilməlidir. Tədbirin keçirilməsi təcrübə tələb edir, çünki biz “Eurovision 2012” 

mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi edəndə heç bir təcrübəmiz yox idi. Belə ki, o zaman biz xarici 

mütəxəssislərin köməyindən istifadə etmişik. Bununla belə, indi biz tədbirlərə ev sahibliyi etmənin 
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bütün təfərrüatlarından xəbərdarıq və hətta yeni tədbir təşkilatçıları bazara daxil olub və onların 

çoxu uğur qazanır. İkincisi, tədbirlər müxtəlif ölkələrdən gələn qonaqları cəlb edir və bu, 

iqtisadiyyata yaxşı töhfədir (5). 

2012-ci il ərzində Azərbaycanda hadisə turizminə əsaslanan marketinq və inkişaf mühüm 

turizm və destinasiyaların inkişafı ilə bağlı məqsədlərə çatmaq üçün tədbirlərdən istifadə edildi. 

Hadisə turizminin destinasiyaların sosial-iqtisadi inkişafına təsir göstərdiyi iddia edilə bilər 

(Alirzayev, 2011). Ölkənin tarixi və mədəniyyəti də Azərbaycanda gələcək hadisələrə konstruktiv 

təsir kimi qiymətləndirilə və beynəlxalq təşkilatlarla anlaşma əldə oluna bilər. Ölkə gələcəkdə 

təkmil plan və proqramları formalaşdırmaq və həyata keçirməklə hadisə turizminin nəticələrinə nail 

ola bilər. Meqa tədbir, əlbəttə ki, təkcə hadisə turizmi ilə birbaşa əlaqəli deyil, həm də turizm və 

pərakəndə satış sektorunda çalışanlar üçün bir sıra iş yerləri yaradır Olimpiya Oyunlarında olduğu 

kimi mühüm infrastruktur tikintisinə ehtiyac duyulan yerlərdə (Getz, 2008). 

“Formula 1”in Bakı Qran Prisi ilə müqayisədə bütün biletlər satılmış, ziyarətçilərdən təxminən 

400 milyon dollar gəlir əldə edilmişdir. Otellərdə orta doluluq 88%, oyunlar zamanı Bakıda hər otaq 

üzrə ümumi satış artımı 3,8% təşkil edib. Oyunlardan sonra Azərbaycanın tədbir kimi nüfuzu böyük 

rəğbətlə qeyd olundu. Turist bələdçiləri də artan turist ehtiyaclarını qarşıladılar. Tədbirin 

uzunmüddətli nəticələri sadəcə zəhmli idi. Bakı axtarış sistemlərində ən işlək şəhərlərdən biri kimi 

təsnif edilib. Azərbaycanda hər il sahibkarlıq fəaliyyəti əhəmiyyət kəsb edir. “Biznes tədbiri 2017-ci 

ildə 621 milyard dollar birbaşa ÜDM və 1,5 trilyon birbaşa xərc təmin edib” (Events Industry 

Council). Azərbaycanda şərait təkcə Bakıdakından fərqlidir. Azərbaycanın Statistika Komitəsi kiçik  

artım qeydə alıb. Azərbaycana kommersiya məqsədi ilə gələnlərin sayında 2017-ci ildəki 834 min 

nəfərlə müqayisədə 2012-ci ildə iş adamlarının sayı 595 min nəfərə yaxın olub (Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi). 

Turizm və səyahət Azərbaycanın ÜDM-ə böyük töhfə verib. Nəticədə, turizm və səyahət 

ölkənin ÜDM-nin 13%-ni təşkil edir. Ümumi gəlirin 18%-i korporativ xərclərə və əlaqəli 

fəaliyyətlərə aid edilir. Bundan başqa, 569,5 min işçisi olan sektor ümumi məşğulluğun 11,8 faizini 

istehsal edib. Bundan əlavə, ümumi dəyəri 352,7 milyon ABŞ dolları olmaqla Azərbaycanın ümumi 

ixracının 13,5 faizini təşkil edir (World Travel & Tourism Council. Travel & Tourism Economic  

Impact 2018 report for Azerbaijan. 2018). 

Unikal fəaliyyətlər dünyanın bir çox qitələrində, ərazilərində və icmalarında geniş şəkildə 

axtarılır. Hökumət rəsmiləri də səxavətlə fəaliyyətləri cəlb etməyə və tədbirlərin 

modernləşdirilməsinə böyük pul xərcləməyə hazırdırlar (Fenich, 2007). Azərbaycan və Bakı həmin  

tədbirlərə ev sahibliyi etməklə dünya səviyyəli idman mərkəzlərinə çevrilib. Bir çox otellər 

qeydiyyatdan keçmiş və tədbirlər üçün hazırlanmışdır. Hadisə turizmi nəticəsində Bakıya bir neçə 

otellər şəbəkəsi gəldi. Demək olar ki, bütün otellərdə doluluq səviyyəsi “Formula 1” Qran-Pri 

mövsümü boyu tamamlanır. 

Hadisə turizmi əhalini və bütün ölkə iqtisadiyyatını şaxələndirmək üçün əla üsuldur (Backman, 

1995:15-24). Bu şirkət həm də şəhərdə və bütövlükdə ölkədəki bütün müəssisələrə uyğundur. Bir  

şəhərdə və ya millətdə Hadisə turizmi digər iqtisadi fəaliyyətlərlə uyğun gəlir, çünki o, heç bir  

sənayeni əhatə etmir və icmadakılara kömək etmir. O, iqtisadi artımı yayır və şəhər hakimiyyətinin 

gəlirlərini artırır, o mənada ki, otellər, magistral yollar və iş yerləri tikilməlidir (Bramwell, 1993:17- 

19). Beləliklə, yaşayış olmayan ərazilər məskunlaşacaq və işçi qüvvəsinə ödənilən ödənişlər 

nəticəsində bazara daha çox kapital axını davam edəcək. 

Bakı turizm bazarında işgüzar hadisələrin tendensiyası müəyyən edilmiş istiqamət üzrə işgüzar 

tədbirlər sənayesinin mövcud vəziyyəti və inkişafı haqqında daha ətraflı və konkret məlumat əldə 

etmək üçün araşdırılmalıdır. 2017-ci ildə Azərbaycanda on işgüzar tədbir keçirilib. Ölkə ICCA-nın 

ölkə üzrə hadisələr indeksində El Salvador, İordaniya və Şimali Makedoniya ilə birlikdə 94-cü 

yerdədir. Azərbaycan 12,563 fəaliyyətin ümumi sayının 0,07 faizini əlaqələndirib (ətraflı təfərrüat 

əlavədə verilmişdir). Azərbaycanda keçirilən on tədbirdən doqquzu Bakı şəhərində keçirilib. 

Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi bildirir ki, ölkəyə gələn turistlərin təxminən 33%-i bunu 

iş məqsədi ilə edib. Statistikaya görə, 2014-cü ildə Bakıya 1277,8 min, 2015-ci ildə 1185,3 min, 
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2016-cı ildə 1371,6 min, 2017-ci ildə isə 1306,5 min xarici turist Bakıya səfər edib, biznes turizmi 

ölkədə ümumi turizm xərclərinin 18%-ni təşkil edir (11). 

Bununla belə, iqtisadi faydaları proqnozlaşdırmaq çətin və buna görə də bir az riskli ola bilər. 

Məsələn, 2015-ci ildə Bakı Avropa Oyunlarından təqribən 20 milyon dollar qazanıb ki, bu da 

ümumilikdə Azərbaycanda turistlərə cəmi 10 milyon dollar yatırılıb ki, bu da artıq gözləniləndən 

yarısı qədərdir. İqtisadiyyata böyük töhfə verir. Birinci Avropa oyunlarının geosiyasi üstünlükləri 

nağd gəlirdən daha əhəmiyyətli idi, çünki Azərbaycanın özünü bütün dünyada bazara çıxarmaq 

imkanı var idi. 

Yerli əhali üçün uzunmüddətli öhdəliyi təmsil edən şəhərin infrastrukturu bu hadisəni 

planlaşdırmaq üçün qurulmuşdur. Kifayət qədər işə yüksək tələbat var idi ki, bu da fəaliyyətlərdə 

təxminən 15.000 işçinin iştirak etməsi ilə nəticələndi. Bundan əlavə, əksəriyyəti qida və içkilər üçün 

böyük pərakəndə satış təsirləri olmadan idi. Mules və Folkner vurğulayır ki, iqtisadi fayda 

“Formula 1” Qran Prisi və Olimpiadanın keçirildiyi bütün şəhərlərdə, o cümlədən meqakuboklarda 

görünmür. Ümumiyyətlə, onlar müşahidə edirlər ki, böyük idman tədbirləri tez-tez şəhər 

rəhbərliyinin pul itkisinə səbəb olur, baxmayaraq ki, şəhərin özü şəhərin əlavə gəlirindən 

əhəmiyyətli dərəcədə faydalana bilər. 

 

Nəticə 

Tədqiqat həm yerli, həm də xarici bazarlarda hadisə turizminin ümumi vəziyyətində 

əhəmiyyətli inkişafların olduğunu göstərməyə kömək etdi. Bundan əlavə, bu sektorda qeyd edilməli 

olan markerlər və dəyişikliklər var. Nəticədə, qlobal tədbir turizmi sənayesi sürətlə bir sıra ölkələrin 

iqtisadi artımına töhfə verən ən mühüm gəlir mənbələrindən birinə çevrilir. Məsələn, biznes 

tədbirlərinə ümumi xərclər 1,07 trilyon dollara çataraq yeni yüksək səviyyəyə çatıb. 

Hadisə turizminin ölkəyə təsiri gözlə görünəndir. Qeyd edildiyi kimi hadisə turizmi 

müəssisələrə olduqca təsir edir. Yeni iş yerləri açılır, müəssisələrin gəlirləri artıq və müəssilərin 

böyüməsi üçün münbit şərait yaranır. Əlavə olaraq, investorların ölkəyə marağı artıdığından yeni 

transmilli şirkətlərin bazara daxil olması sürətlənir. 

Bakının tədbir turizmi sektoru ilə bağlı araşdırmaların nəticələrinə davam edərək qeyd etmək 

olar ki, təcili həllini tələb edən bir sıra problemlər var. 

Məsələn, elmi sübutların olmaması, hadisələrin marketinqi ilə bağlı problemlər, kiçik büdcəli 

fəaliyyətlər üçün əlverişli imkanların olmaması və şübhəsiz ki, bu sahədə mütəxəssislərin 

çatışmazlığı. Yuxarıda qeyd olunan məsələlərin həlli Bakıda tədbir turizminin gələcək inkişafına 

əhəmiyyətli təsir göstərəcək. 

Yekun olaraq, tədqiqatın nəticələri və tapıntıları tədbir sənayesinin hazırkı inkişafını, həmçinin 

tədbir turizminin Bakı iqtisadiyyatı və onun sosial-mədəni aspektləri üçün əhəmiyyətini anlamağa 

kömək etdi. Azərbaycanda nümunələrin təfsirinə dair əlavə tədqiqatlar, eləcə də nəticələrin effektiv 

tətbiqi həm ev sahibi icmaya, həm də Azərbaycanın turizm sənayesinə dəstək olardı. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair 

Strateji Yol Xəritəsində dörd strateji hədəf, o cümlədən hər bir strateji hədəf üzrə müvafiq 

prioritetlər müəyyən edilib. Strateji məqsədləri aşağıdakı ardıcıllıqla təsnif etmək olar: 

Strateji Hədəf 1 

 Mümkün olan ən çox sayda beynəlxalq ziyarətçini cəlb etməklə Bakının turizm 

potensialından mütləq istifadə etmək; 

 Milli Turizm Təbliğat Bürosunun yaradılması və onun fəaliyyətinin ilkin olaraq Bakıda 

həyata keçirilməsi, o cümlədən Bakının cəlbedici turistik yerləri və turistlərə xidmət dəsti 

haqqında məlumatların yenilənməsi; 

 Bakıda təbliğat və təbliğat təşəbbüslərinin aparılması; 

 Bakının turizm obyektlərinin, o cümlədən mehmanxana kompleksinin və cəlbedici turistik 

yerlərin sərfəli qiymətlərlə inkişafı. 
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Strateji Hədəf 2 

 Ölkənin turizm sektorunun inkişafı üçün əlverişli mühitin təmin edilməsi − Turizm 

Şurasının yaradılması, turizm və rekreasiya zonalarının (TRZ) inkişafı; 

 Yerli və beynəlxalq ziyarətçilər üçün turizm obyektləri üçün infrastrukturun inkişafı, 

regional səviyyədə turizmin mövsümiliyinin aradan qaldırılması; 

 Artan hava səyahətləri və böyük turizm bazarları. 

Strateji Hədəf 3 

 Sağlamlıq turizminə olan ehtiyacı yenidən düşünən dövlət və regional ziyarətçilər üçün kənd 

turizminin yeni formalarının inkişafı; 

 Qış turizminin inkişafına və mədəni turizm marşrutlarının yaradılmasına köməklik 

göstərmək; 

 İşgüzar turizmin inkişafının təşviqi; 

 Uzunmüddətli turizmin yaradılması potensialının artırılması (ekoturizm, kənd turizmi və s.). 

Strateji Hədəf 4 

 Ziyarətçilərin məmnunluğunu artırmaq üçün milli keyfiyyətli turizm sxeminin yaradılması; 

 Turizm kurikulumlarına investisiyaların cəlb edilməsi; 

 Turizm sənayesinin standartlaşdırma və kvalifikasiya sxeminin təkmilləşdirilməsi. 
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MƏKAN BİLDİRƏN SÖZLƏRİN SİNTAKTİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Xülasə 

Bu məqalə məkan bildirən ifadələrin sintaktik-semantik uyğunluğundan bəhs edir. Bu mövzu 

sintaktik səviyyədə üç məkan quruluşu iyerarxiyasına və semantik səviyyədə dörd məkan 

arqumentini əhatə edir: hədəf, mənbə, simmetrik cığır, sabit məkan. Sintaktik səviyyədə feil 

düzəldən şəkilçilər əsas feilə məkan bildirən feillərə nisbətən yaxın və məkan bildirən feillər, məkan 

bildirən sözönlərə nisbətən yaxındır. Semantik iyerarxiya isə məna yaxınlıqlarını nəzərə alaraq,  

hərəkət hadisələrini verilən dörd arqumentə əsasən formalaşdırır: hədəf, simmetrik yol, mənbə, sabit  

məkan. Sintaktik və semantik səviyyələr arasındakı bəzi əsas təsirlərdən bəhrələnərək uyğunluq 

iddiasını irəli sürürük. 

Açar sözlər: məkan bildirən sözlər, hədəf, mənbə, simmetrik yol, sintaktik-semantik 
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Syntactic-semantic features of locatives 

 

Abstract 

This paper proposes a syntax-semantics correspondence of locative expressions: This 

proposal is based on the syntactic hierarchy among three locative structures (PPs, VPs, and 

verbal affixes) and the semantic hierarchy among four locative arguments (Goal, Source, 

Symmetric Path, Stative Location). As for the syntactic hierarchy, the verbal affixes are closer 

to the head verb than the locative/path verbs are, and the locative/path verbs than the locative 

PPs. As for the semantic hierarchy, the following four arguments form a hierarchy due to their  

semantic closeness to the motion event: Goal > S-Path > Source > St-Location. 

Keywords: locatives, goal, source, symmetric path, syntactic-semantic features 

 

Giriş 

Materiyanın varlıq formalarından olan məkanın universal kateqoriya kimi özünəməxsus 

yeri vardır. Məkan haqqında fəlsəfi anlayışda maddi cisimlərin yer tutumuna malik olmaq, 

müəyyən yer tutmaq və dünyanın başqa əşyaları arasında xüsusi surətdə yerləşmək kimi ən 

ümumi xassələri əks etdirilir. Dünyadakı bütün canlı və cansız obyektlər məkan-zaman 

göstəricilərinə malikdir. Məkan və zaman maddi obyektlərin əlaqələrini ifadə edən formalardır. 

Onlar ümumi və obyektiv xarakter daşıyır. Bu o deməkdir ki, dünyada məkan və zamandan 

kənarda heç nə mövcud deyildir. Məkan və zaman hər cür varlığın əsas formalarıdır. Dildə də 

məkan bildirən sözlərin cümlədə yeri, yəni sintaktik cəhətdən təhlili və sözlərin məna 

variativliyi, eyni zamanda məzmun daxilində ardıcıllıığın təmin olunması üçün hədəf, simmetrik  

cığır, hədəfi tamamlamasının semantik xüsusiyyətləri tədqiqatın əsas məzmununu təşkil edir. 

Təbii dil ardıcıl xüsusiyyətləri və əlaqələri ifadə etmək üçün müxtəlif konstruksiyalardan 

istifadə edir. İngilis dilində məkan və trayektoriyanı bildirmək üçün sözönülü birləşmələrdən 

istifadə edilir. Semantik səviyyədə hədəfdən başlanan simmetrik yol, mənbəyə çataraq sabit bir 
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məkanda dayanır. Bu o deməkdir ki, verilən məkanın pozisiyası onun yerinə yetirdiyi 

funksiyadan qaynaqlanır (Nam, 1995:473). 

Nam Sunqo ingilis dilində məkan ifadələrinin beş növünü müəyyənləşdirir: 

 Məqsəd (hədəf) bildirən ifadələr: John ran to the office. 

 Hərəkətin son nöqtəsini göstərir (to, into, onto sözönləri). 

 Mənbə bildirən ifadələr: John came from the office. 

 Hərəkətin başlanğıc nöqtəsi from sözönü ilə ifadə olunur. 

 Simmetrik cığır ifadələri: John ran across the street. 

 Hərəkətin başlanğıc və son nöqtələri arasındakı əlaqəni göstərir (across, over, through, past, 

around). 

 İstiqamət bildirən ifadələr: John ran towards the office. 

 Hərəkətin istiqamətini bildirən ifadələr (towards, up, down). 

 Sabit məkan bildirən ifadələr: John ran on the street. 

 Məkanı dəyişmədən hərəkətin təsbit olunduğu yer (at, on, in, above, in front of) (Nam, 

2004:236). 

Məqsədimiz müxtəlif zaman anlayışı ifadə edən fikirlərin arasında semantik növlərin rabitəli 

iyerarxiyasını, eyni zamanda semantik iyerarxiyanın sintaktik növünü müəyyən etməkdir. Bu 

müxtəliflik hərəkətin məqsədini bildirən ifadələrdə, hərəkətin mənbəsini bildirən feili birləşmələrin  

semantikasına nisbətən daha çox özünü göstərir. Buna görə də hədəf (məqsəd) bildirən məkan 

ifadələri əsas feillə sintaktik cəhətdən bağlılıq təşkil edir. 

Məkan bildirən ifadələrin sintaktik/morfoloji növləri var: 
1. Adpozisiya ifadələri − sözönü (PreP) və ya sözsonu (PostP) ifadələr; 

2. Verbal şəkilçilər – tətbiqi\təchizedici (promosyon); 

3. Simmetrik − yol\cığır bildirən məkan feilləri. 

1. Adpozisiya ifadələri 

Bu dil faktoru məkan anlayışını ifadə etmək üçün sözönü (PreP) və sözsonu (PostP) 

birləşmələrindən ibarətdir. 

a. İngilis dili, alman dili, rus dili, holland dili və s. bunlar sözönlü (PreP) dillərdir. 

b. Koreya dili, türk dili, qazax dili, yapon dili, nepal dili və s. sözsonu (PostP) ifadə edən 

dillərdir (Ausbery, 2008:36). 

Bəzi dillər də var ki, məsələn holland dili, ardıcıl əlaqələri bildirmək üçün həm sözönlü (PreP), 

həm də sözsonu (PostP) frazeoloji birləşmələrdən istifadə edir. Belə ki, hədəf arqumentləri sözönü 

və sözsonu kimi çıxış edə bilir, amma mənbə olaraq heç vaxt uyğunlaşmır. 

Məsələn: They walked from Baku. I came from Karabakh. Bu nümunələrdə mənbə bildirən sözönü 

işlənib. 

She jumped into the water. I went to Karabakh. Burada isə hadisənin istiqaməti və hədəfi müəyyən 

olunur. 

She jumped up and down the water. Təqdim olunan nümunədə hədəf və istiqamətdən əlavə, sabit, 

sonu göstərilməyən hərəkət (atelik hərəkət) ifadə olunur. 

Verilən nümunələrdən göründüyü kimi, sözönü və sözsonu ifadələri sintaktik və semantik 

uyğunluqlar yaradır. Azərbaycan dilində məkan bildirən frazeoloji birləşmələri struktur-semantik 

cəhətdən aşağıdakı tiplərə ayırmaq mümkündür: 

1) Baş vermiş iş, hərəkət və ya hadisənin lokallaşma yerini bildirən və hara? sualına cavab verən 

məkan bildirən frazeoloji birləşmələr. Bunlar aşağıdakılardır: 

Allah evi, aman evi, beşgünlük dünya, cəhənnəmin isti bucağı, cənnət bağı, dörd divarın içərisi 

(içi), dünyanın qurtaran yeri, əbədi istirahət evi, əl çatmayan yer, gen dünya. 

2) Başlanğıc və son təyinat nöqtəsinə görə baş vermiş hərəkətin istiqamətini bildirən və harada? 

sualına cavab verən frazeoloji birləşmələr. Bunlar aşağıdakılardır: 

ağzının içində, başının altında, bir damın altında, burnunun ucunda, cəhənnəmin 

qurtaracağında, dünyanın o başında, əl altında, əlinin altında, göz qabağında, gözünün üstündə, 

qapı ağzında, qulağının dibində, təbiətin ağuşunda (Tahirova, 2018:13). 
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2. Verbal şəkilçilər 

Verbal şəkilçilər bəzi dillərdə hadisənin hədəf və ya mənbəyini müxtəlif cür ifadə edir. 

Məsələn: I resent a glass of water to the chief. Bu nümunədə “resend” feili “to” sözönü ilə 

qarşılıqlı əlaqə yaradaraq hədəfi göstərir. The result was predetermined for the sake of boy. Qeyd 

olunan nümunədə həm hədəf, həm də istiqamət yönümlü fikir öz əksini tapmışdır. 

3. Simmetrik ‒ yol/cığır bildirən məkan ifadələri. Bəzi dillərdə hərəkətə aid hadisənin 

hədəfini, məqsədini və simmetrik cığırını ifadə etmək üçün xüsusi feillərdən istifadə edilir. İngilis 

dilində “to go” feili hədəf, “to pass” feili simmetrik cığır, “to come” feili mənbə (çıxış nöqtəsini)  

bildirir. 

Məsələn: He went away towards the house (hədəf). 

He passed through the park (simmetrik cığır). 

He came from the park (mənbə). 

Beləliklə, məkan bildirən ifadələrin semantik növləri – hədəf, mənbə, simmetrik ifadələr 

müxtəlif dillərdə fərqli aspektdən özünü biruzə verir. Dilçilər iddia edir ki, mənbə ‒ orta mövqe 

tutaraq feili birləşmə tərəfindən hadisənin başlanğıcını, hədəf isə hadisənin nəticəsini göstərir. 

Aşağıdakı nümunədən sintaktik-semantik münasibətlərin bariz nümunəsini görərik. Məsələn: 

John swam to the boat from the beach. 

Keçid 

/ \ 

Davam edən hərəkət, vəziyyət 

/ \ 

[John swims] [John Be-At the-boat] 

Hədəf bildirən ifadələr mənbə bildirən ifadələrə nisbətən leksik mənaya daha yaxındır. Bu 

həm də simmetrik cığır fenomenini aydınlaşdırır (Asbury, Dotlacil, Gehrke, Nilsen, Nouwen, 

2008:35). 

Azərbaycan dili müqayisə edərkən yer, məkan anlayışı sintaktik səviyyədə müxtəlif səciyyəli 

sintaktik konstruksiyalar vasitəsilə reallaşır. Bura söz birləşmələri, sadə və mürəkkəb cümlələr  

(təktərkibli cümlə, yer budaq cümləsi) aiddir. Qrammatikaya aid bəzi əsərlərdə Azərbaycan 

dilində əsas tərəfin ifadə vasitələrinə görə dilimizdəki söz birləşmələrini üç böyük qrupa bölürlər: 

a) Əsas tərəfi adlardan ibarət olan ismi birləşmələr; 

b) Əsas tərəfi feillərlə ifadə olunan feili birləşmələr; 

c) Əsas tərəfi zərflərlə ifadə olunan zərf birləşmələri (Tahirova, 2018:20). 

1. İsmi birləşmələrin müxtəlif növləri vasitəsilə məkan məzmunu ifadə olunur. 

Yanaşma əlaqəli ismi birləşmələr: 

1) O, bu əvəzliklər ilə yan, tərəf, tay tipli sözlərin birləşərək yaratdığı söz birləşmələrinin 

məkan məzmununun yaranmasında rolu vardır: o yan, bu tərəf, bu tay. 

Bəbir o yana baxdı, bu yana baxdı, nə qarğa gördü, nə qarğa səsi eşitdi. 

2) Heç, hər əvəzlikləri və bir ədatının yan, tərəf, yer və s. köməkçi adlarla yanaşma əlaqəsinə 

daxil olub yaratdığı ismi birləşmələri dildə yer, məkan məzmunu yaratmağa xidmət edir: heç yan,  

heç tərəf, heç yer, hər yan, hər tərəf, hər yer, bir yan, bir yer, bir tərəf. 

Heç yana, heç yerə mən tələsmirəm. 

Qarşılıqlı tabelilik əlaqəsində olan ismi birləşmələr: 

1) Yanaşma və uzlaşma əlaqəli ismi birləşmələrlə ifadə olunan məkan məzmunu: Rayon 

mərkəzinə ‒ bu balaca meydançaya hər iki saatdan bir avtobus gələrdi. 

2) Uzlaşma və idarə əlaqəli ismi birləşmələrlə ifadə olunan məkan məzmunu: Yorğan döşəyin 

arasındakı tüfəng gəlib durdu gözlərimin qabağında. 

3) İkinci tərəfi alt, üst, ara, iç, böyür, yan, dib, ön, arxa, qabaq, kənar, qıraq, ard, qarşı, qənşər, 

orta və s. köməkçi adlarla ifadə olunmuş, qarşılıqlı tabelilik əlaqəsi əsasında yaranmış ismi 

birləşmələrlə məkan məzmunu ifadə olunur. 

Məsələn: 

Gördüm qabaqda, çəpərin dibində bir şey işıldayır. 
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Daxmanın qabağından göyümtül tüstü qalxırdı. 

Ovçu yanında göz qırpmaq olmaz. 

O tərəfin işığı kərpic barının üstünə düşmüşdü. 

1) Kimi, qədər, tərəf, sarı, doğru, -dək, -can2, -ca2 qoşmalarının artırıldığı məkan mənalı söz 

birləşmələri ilə məkan məzmunu ifadə olunur. Məsələn: Adamlar artırmadan düşəndə istər-istəməz 

Şikəstəgilin kürsülü evinə tərəf baxırdılar. Mahmud Sofinin ardınca çapıb gəlmişdi. 

2) Qarşılıqlı tabelilik əlaqəsi əsasında yaranmış məkan məzmunlu ismi birləşmələr ilə (-la2) 

qoşması ilə işlənərək hərəkətin qət etdiyi məkanı bildirir: Biz meşə yolu ilə, onlar isə dağ yolu ilə 

kəndə getməyə qərar verdik. 

3) Zərf birləşmələri də yer, məkan semantikasının yaranmasına xidmət edir. Zərf birləşmələri 

dilimizdə zəngin deyildir. Əsas tərəfi yer zərfləri ilə ifadə olunan bu sintaktik konstruksiyalar dildə 

məkan məzmunu yaradır. Məsələn: bizdən uzaqda, hamıdan irəlidə, bu evin aşağısında, kəndin 

yuxarısında. Əlində Azərbaycan bayrağı tutmuş idmançılarımız hamıdan irəlidə fəxrlə gedirdilər. 

Sadə cümlələrdən mübtəda və mübtəda qütbü əsasında formalaşan təktərkibli cümlələr bəzən 

dildə məkan məzmununu yaradır. Təsviri və işarəedici adlıq cümlələrdən əsasən hər hansı məkanın,  

yerin xarakteristikasını, təsvirini vermək üçün istifadə olunur. Məsələn: 

Əzəmətli bir qala. Bu qalanın daşlı divarları üzərindəki bürclərdə əsgərlər dayanmışlar. Kənd 

meydançası. Sağ tərəfdə dəmirçi emalatxanası. Sol tərəfdə telefon butkası, sağda ağac və skamya. 

Həmin məktəb. Həmin otaq. Həmin sıra. Düz on bir il bir yerdə oturduğumuz həmin parta. 

Tabeli mürəkkəb cümlələrdən yer budaq cümləsi Azərbaycan dilində sintaktik səviyyədə 

məkan anlamının yaranmasına xidmət edir. Bildiyimiz kimi, zərflik budaq cümlələri baş cümlədəki 

hərəkətin tərzini, zamanını, yerini, dərəcəsini, səbəbini, məqsədini, şərtini, kəmiyyətini və s. 

bildirir. Zərflik budaq cümlələrindən yer budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin və ya əlamətin 

yerini bildirir: 

Harada desən, orada işləyərəm; O yerdə ki qoyunun, quzunun qədri adamdan artıq tutulur, orada 

adamlar ruhdan düşür. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, baş cümlədə ya işlənən, ya da təsəvvürə gətirilən qarşılıq 

bildirən söz (adətən “ora”, bəzən də “o yer” birləşməsi) yalnız üç halda – yönlük, yerlik və çıxışlıq 

halda olduqda həmin tabeli mürəkkəb cümlə yer budaq cümləsi olur. 

Məsələn: Tahir hara göz gəzdirdisə, nəhəng neft buruqları gördü. 

O yerdə ki təmizlik var, orda xəstəlik olmaz; Məni hökümət hara göndərsə, orada işləyəcəyəm 

(Tahirova, 2018:23-25). 

Bəzi tədqiqatçıların nəzəriyyələrinə əsasən, “vector” anlayışına görə istiqamət və məsafə 

bildirən zərflər qarşılıqlı əlaqədə təzahür edir. 

Məsələn: The lamp is diagonallyone meter above the table. 

Cümlədə ifadə olunan “diagonally” (diaqonal) və “one meter” (bir metr) zərfləri lampanın stola 

nisbətən məsafə və yerləşməsini (orientasiyasını), sonda daha da məhdudlaşdıraraq iki əşya arasında 

münasibətin şaquli formasından bəhs edir (Asbury, Gerhke, Hegedus, 2006:138). 

Azərbaycan dilidə olduğu kimi, ingilis dilində də zərflik budaq cümlələri ilə yanaşı təyin budaq 

cümlələrini müşahidə edirik. Məsələn: The man at the metro entrance looks dangerous. The book 

on the table belongs to John. Məkan bildirən ifadə təyin budaq cümləsi kimi işlənmişdir, əslində 

eyni funksiyanı yerinə yetirir. 

The trip into the Himalayas was dangerous. 

The escape from the prison went according to plan. 

The shooting (of the ball) into the net was professional. 

Təqdim olunan nümunələrdə istiqamət bildirən sözlər zərfin xüsusiyyətlərinin daşıyaraq ismi 

xəbəri tələb edir, lakin mənaları dəyişməz qalır, yəni istiqamət ifadə edir (Kracht, 2004:47). 

Bu nümunədə isə alqı satqı feilləri arasında müəyyən qanunauyğunluq göstərilir. 

Məsələn: John sold the piano to Mary for 1.000 $. 

Mary bought the piano from John for 1.000 $ (David, 1991:556). 
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İngilis dilində bəzi sözönləri var ki, məsələn: into, onto, out of, off bir məkandan digərinə 

keçid kimi nəzərdə tutulur. Göründüyü kimi, “into” ikili xüsusiyyət daşıyaraq, mənbədən 

başlayaraq hədəfə gedən cığırı göstərir. Semantik cəhətdən into həm də səbəb-nəticə əlaqələrini əks 

etdirir. 

Məsələn: Chris moved the armoire into the bedroom. 

Chris moved the armoire, and the moving was the cause of its coming into the bedroom (Vivienne, 

1997:5). 

Mövcudluğun, məkan anlayışının təqdim olunmasında daha bir fikir nəzərə çarpır, ölçü 

vahidləri ilə istiqamət ifadə etmə. 

Məsələn: The boy sits ten meters right in front of the table. 

The boy walks ten meters right towards the table (11). 

Cümlə və mətn daxilində ardıcıllıq əlaqələrini yaratmaq məqsədilə istifadə olunan sözönləri və 

sözsonu ifadələri vahid semantik mənaya xidmət edir (12). 

 

Nəticə 

Qeyd olunan araşdırmalardan belə nəticəyə gəlirik ki, ingilis dilində bəzi sözönü və sözsonu 

ifadələri Azərbaycan dilində əvəzlik, qoşma, ədat və digər köməkçi sözlər sintaktik səviyyədə 

məkan anlamının yaranmasında mühüm rol oynayır. Ümumiyyətlə səviyyələrarası əlaqələr fonunda 

məkan anlamının sintaktik və semantik cəhətdən təhlili və mənası, yəni semantikası mənbədən 

başlanan, hədəfə simmetrik cığırla gedib son məkanda tamamlanan hərəkəti ifadə edir. Bu 

məqsədlə müəyyən birləşmələr və cümlə nümunələri tədqiqatın hədəfi oldu. 
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Xülasə 

Göründüyü kimi, Egey adaları problemi tarixi bir problemdir və onun həlli də tarixi 

araşdırmalara və bu uzun müddət ərzində bağlanılan müqavilələrin şərtlərinə əsaslanmalıdır. 

Ümumi olaraq demək olar ki, Yunanıstanın 1960-cı illərdən sonrakı davranışları, Paris və Lozan 

müqavilələrinin maddələrini pozması həm siyasi, həm də beynəlxalq hüquq baxımından qanunsuz 

davranışdır. 

Son olaraq qeyd edək ki, hal-hazırda Türkiyə ilə Yunanıstan arasında Egey dənizində baş verən 

bütün problemlərin qaynağı olan “ada adacıq və qayalıqlar problemi” qarşılıqlı anlayış və 

müqavilələrin (Lozan və Paris müqavilələri) şərtlərinə hörmət çərçivəsində danışıqlarla həll edilə 

biləcək səviyyədə olan bir problemdir. Lakin məsələnin bu şəkildə hələ də həll oluna bilməməsi 

problemi get-gedə daha da mürəkkəb bir hala çevrilir. 

Açar sözlər: Türkiyə, Yunanıstan, Egey dənizi, müqavilə, Paris müqaviləsi, Lozan müqaviləsi, 
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Centennial conflict between Turkey and Greece: Aegean Islands 

Abstract 

As you can see, the problem of the Aegean islands is a historical problem, and its solution must 

be based on historical research and the terms of the agreements concluded during this long period. 

In general, it can be said that the behavior of Greece after the 1960s, the violation of the articles of 

the Paris and Lausanne agreements, is an illegal behavior from the point of view of both political 

and international law. Finally, let us note that the "islet and reef problem", which is the source of all 

the problems currently occurring between Turkey and Greece in the Aegean Sea, is a problem that  

can be resolved through negotiations within the framework of mutual understanding and respect for 

the terms of the agreements (Lausanne and Paris agreements). However, the fact that the issue still 

cannot be resolved in this way makes the problem more and more complicated. 

Keywords: Turkey, Greece, Aegean Sea, treaty, Treaty of Paris, Treaty of Lausanne, law, 

politics, war 

Giriş 

Müasir günümüzün ən aktual, problemli və qarışıq məsələlərindən biri Yunanıstan və Türkiyə 

arasındakı adalar problemidir. Son zamanlar tarixin müxtəlif dövrlərində olduğu kimi Egey adaları 

ilə bağlı Türkiyə ilə Yunanıstan arasında gərginlik davam edir. Bu gərginliyin əsas səbəblərindən 

biri ABŞ-ın Yunanıstanda, xüsusən də Türkiyə sərhəddinə yaxın olan Aleksandropolda hərbi 

bazalar qurması oldu. ABŞ bildirir ki, bu bazalar Rusiyaya qarşı qurulub, lakin Türkiyə bu bazaları 

özünə təhlükə kimi qəbul edir və bundan ruhlanan Yunanıstan Türkiyəyə qarşı təxribat xarakterli 

bəyanatlar verir. Bununla yanaşı, Yunanıstan əlində olan adaları silahlandırdığını nümayiş etdirir və  

bunun səbəbinin özünü müdafiə etmək hüququndan irəli gəldiyini bildirir. Əslinə qalsa, 

Yunanıstanın belə bəyanatları heç kimi təəccübləndirmir. Amma hazırkı vəziyyətdə fərq ondan 

ibarətdir ki, hər zaman Qərbin dəstəyinə arxalanan Yunanıstan indi ABŞ-ın dəstəyinə arxalanaraq 

belə bəyanatlar verir. 2021-ci ilin oktyabrında Yunanıstanda ABŞ ilə “Qarşılıqlı müdafiə sahəsində 

əməkdaşlıq sazişi” tərəflər arasında “müdafiə” sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və 

genişləndirilməsi istiqamətində atılan addım kimi görünsə də, onun regiondakı bu addımları ABŞ-ın 

qlobal hegemoniyasını dərinləşdirmə addımlarından biri kimi nəzərə çarpır (1). ABŞ-ın artıq 

Yunanıstanda, Kritdə mövcud olan su bazasına əlavə olaraq daha 3 baza yerləşdirməyə icazə verən 

bu razılaşma Yunanıstan xalqı və bölgədəki digər ölkələr üçün də narahatlıq doğurur. Bütün 

bunlarla əlaqədar olaraq Türkiyə 6 iyun 2022-ci ildə BMT-nin Baş katibi Antonio Qutarreşə 

Yunanıstanın Şərqi Egey adalarının tərksilah statusunu pozması və Yunanıstanın müvafiq 

müqavilələrlə üzərinə götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə bağlı altı bəndlik məktub 

təqdim edib. Bundan sonra isə “Efes−2022” təlimi zamanı prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: 

“Yunanıstanı qeyri-hərbi statusa malik adaları silahlandırmaqdan əl çəkməyə və beynəlxalq 

müqavilələrə uyğun hərəkət etməyə dəvət edirik” − deyərək daha aydın bir şəkildə məsələni dilə 

gətirərək mesaj verib. Prezident Ərdoğan qətiyyətini bu cümlə ilə ifadə edib: “Mən adalarla zarafat  

etmirəm” (2). 

Bəs tarixin bütün dövrlərində müzakirə mövzusu olan, BMT və NATO-nun da gündəmində 

olan, olduqca qarışıq olan Egey adaları problemi haradan qaynaqlanır? Necə oldu ki adalar itirildi? 

Bu mürəkkəb məsələ haqda danışmaq üçün, ilk öncə problemin haradan qaynaqlandığına aydınlıq 

gətirmək lazımdır. 

Türkiyə və Yunanıstan öz milli müstəqilliklərini əldə edənə qədər uzun tarixi birliyi 

paylaşmışlar. İstanbulun türklər tərəfindən fəthindən XIX əsrin sonlarına qədər yunan xalqı 

Osmanlı İmperiyasının hakimiyyəti altında olmuşdur. Yunanıstan müstəqillik əldə etdikdən sonra 

xarici siyasətini ərazi qazancı əsasında quraraq Osmanlı İmperatorluğuna qarşı ərazisini xeyli 

genişləndirsə də, təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyəti ümumilikdə iki xalq arasındakı münasibətlərdə 

zərər çəkən tərəf olduğuna inandırmaqda uğur qazanmışdır. Türkiyə və Yunanıstan arasında hələ də 

qalmaqala səbəb olan Egey dənizindəki problemlər Yunanıstanın bir dövlət olaraq tarix səhnəsinə 
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çıxdığı vaxtdan başlamış, 24 iyul 1923-cü il tarixli Lozanna sülh müqaviləsi ilə hüquqi və siyasi 

məna qazanmışdır. 

Egey dənizinin ümumi coğrafi mövqeyi ona dünyada bənzəri olmayan fərqli bir xüsusiyyət 

qazandırmışdır. Qədim dövrlərdən belə bir inanc var idi ki, bu adalara sahib olan Qərbə də hakim 

olacaqdır. Bölgə Türkiyə və Qara dəniz sahili olan dövlətlər baxımından eyni dərəcədə 

əhəmiyyətlidir. Məlumdur ki, Türkiyənin xarici ticarətinin təxminən 90%-i dəniz yolu ilə həyata 

keçirilir. Egey dənizi isə Türkiyənin Egey, Mərmərə və Qara dəniz limanlarındakı dəniz ticarətinin  

təxminən 75%-nin keçdiyi dənizdir (Sertac, 2006:25). 

Egey dənizi öz mövqeyinə görə ticarətinin əhəmiyyətli bir hissəsini boğazlar və Egey dənizi 

vasitəsilə həyata keçirən Rusiya Federasiyası və Qara dəniz sahili olan başqa dövlətlər üçün hər  

zaman əhəmiyyətlidir (Sertac, 2006:26). Qeyd etmək lazımdır ki, problemin həllinə sadəcə 

Yunanıstan və Türkiyə deyil, həmçinin Avropa ölkələri, Rusiya və İsrail də maraqlıdır. Burada əsas 

səbəb ondan ibarətdir ki, Egey dənizinin delimitasiyası, öz növbəsində, Şərqi Aralıq dənizinin  

delimitasiyasına da əsaslı təsir edir. Belə ki, Şərqi Aralıq dənizində yeni neft və qaz yataqlarının 

kəşf edilməsi ilə bu yataqlar əgər problem Türkiyənin xeyrinə həll edilərsə, Türkiyənin, 

Yunanıstanın xeyrinə həll edilərsə isə Cənubi Kiprin ərazi sularına aid olacaqdır. Bu isə, əlbətdə ki,  

öz növbəsində Avropanın Rusiyadan enerji asılılığına birbaşa təsir edən amildir. 

İlk öncə qeyd edək ki, “12 ada” adlandırılan Egey adaları 24 əsas ada və başqa kiçik 

qayalıqlardan ibarətdir. Bu adaların “12 ada” adlandırılmasının səbəbi adaların idarəçilik sistemi ilə  

bağlıdır. Belə ki, Osmanlı dövləti qeyri-müsəlmanlar yaşayan ərazilərdə bu sistemi tətbiq etmişdir. 

Bu sistemə görə hər 10 təsərrüfat öz arasından bir nümayəndə seçir, həmin nümayəndələr isə 

bölgəni idarə etmək üçün 12 nəfərlik ağsaqqallar şurasını təyin edirdilər (4). Egey adalarında tarix 

boyu müxtəlif tayfalar hakim olmuşdur. Roma dövründə bu adalar genuyalıların və venesiyalıların 

hakimiyyəti altında qalmışdır. XIV əsrin əvvəllərində isə Saint Jean cəngavərləri Qüdsü tərk edərək 

Rodos və digər adalarda məskunlaşmış, bu adalar da İtalyan dövlətləri və cəngavərlər arasında 

bölüşdürülmüşdür (Belen, 1995:79). 

Egey adalarında türklər Osmanlı imperiyası zamanı hakimiyyətə gəlmişdir. Qeyd edək ki,  

Osmanlı hakimiyyəti dövründə burada məskunlaşan xalqa dinlərini qoruyub saxlamaq və öz 

xalqlarını maraqlandıran məsələlərdə sərbəst qərar vermək hüququ verilmişdir. Yunanıstanın 

müstəqillik qazanmasından sonra Egey adaları türk hökmranlığından çıxmağa başladı. Belə ki,  

Trablis müharibəsindən sonra İtaliya Menteşe adalarını, Balkan müharibələri nəticəsində isə 

Yunanıstan digər böyük adaları işğal etdi. Bu işğallar Birinci Dünya müharibəsi zamanı da geniş 

vüsət aldı. Beləliklə, Egey adaları üzərindəki türk hökmranlığı əslində sona çatdı (2013:101-128). 

1829-cu ildə Ədirnə müqaviləsinin maddələrinə və 1830-cu il London protokoluna görə Qərbi Egey 

adaları Yunanıstan dövlətinin suverenliyinə verilmişdir (Pazarcı, 1992:10). Krit adaları və Şərqi 

Egey adaları isə Osmanlının suverenliyi altında qalmaqda davam edirdi (Shukru, 1993:61). Krit  

adası isə 1897-ci ildə Osmanlıdan faktiki olaraq ayrılmış, amma Balkan müharibəsinə kimi rəsmi 

olaraq Osmanlı İmperatorluğunun mülkü olaraq qalmışdır (Niyazi, 1991:98). 

Yunanıstanın müstəqilliyindən sonra Osmanlının Egey adaları üzərindəki suverenliyinə ilk 

hücum İtaliyadan gəldi. İtaliya 1911-ci ildə Osmanlı İmperatorluğuna müharibə elan etdi. 1912-ci 

ildə başlayan İtalyan işğalı nəticəsində Menteşe adaları bölgəsindəki cəmi 16 ada İtaliya tərəfindən 

tutuldu. İşğal nəticəsində İtaliya ilə Osmanlı İmperiyası arasında Uşi Sülh Müqaviləsi imzalandı. 

Müqavilənin 2-ci maddəsinə görə İtaliya adaları Osmanlı İmperatorluğuna qaytarmağa razılaşdı. 

Lakin Balkan müharibəsi və ondan sonrakı mürəkkəb siyasi proseslər səbəbindən Osmanlı 

İmperatorluğunun qismən razılığı ilə adaların İtalya tərəfindən işğalı davam etdi (Kurumahmut, 

1998:23). Bu dövrdə başlayan Balkan müharibəsi zamanı Yunanıstanın sözügedən adaları işğal 

edəcəyindən narahat olan Osmanlı İtaliya ilə gizli müqavilə bağlayır: Sadrazam Kamil Paşanın 29 

dekabr 1912-ci ildə Hərb Nazirliyinə yazdığına görə: “Müqaviləyə uyğun olaraq bizim tərəfimizdən 

Tripoli və Benqazinin boşaldılmasından sonra İtaliya İtaliyanın işğalı altında olan adanı boşaldacaq.  

Sakinləri fundamental və müdafiə gücündən məhrum olan bu adaların yunanlar tərəfindən işğal 

olunma ehtimalı var. Osmanlı dövləti və İtaliya dövləti Yunanıstan hökuməti ilə sülh razılaşması 
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əldə olunana qədər adaları İtaliyanın işğalı altında saxlamağa razılaşdılar. Boğazlara hakim olmaq  

üçün Yunanıstan adaları işğal etmə stratgiyasına əsaslanırdı. Bu müharibə nəticəsində Tasos, 

Lesbos, Sakız adaları, Psara, Nikariya, Samotrakiya, Gökçeada və başqa Şərqi Egey adaları 

Yunanıstan tərəfindən işğal edildi. 

1914-cü ilin fevralında Londonda altı Avropa dövləti (İngiltərə, İtaliya, Fransa, Almaniya, 

Avstriya-Macarıstan və Rusiya) toplandı. Müzakirənin nəticələrinə görə, 12 adalar İtaliyaya, 

Gökçeada və Bozcaadan xaricdəki Şərqi Egey adaları isə silahsızlandırmaq və minimum əsgər  

saxlamaq şərti ilə Yunanıstana verildi (Kurumahmut, 1998:28-32). Qeyd etmək lazımdır ki, 

Osmanlı dövləti Balkan müharibəsinə hazırlıqsız yaxalanmış və müharibəyə də böyük 

çatışmazlıqlarla girmişdir. Bu dövrdə quru cəbhələrindəki problemlər və pozulmalar dəniz 

cəbhələrində də yaşanmış və beləliklə Egey dənizindəki üstünlük tamamilə Osmanlının əlindən 

çıxmışdır (11). Əgər TBMM tərəfindən tanınmayan və qüvvəyə minməyən Sevr müqaviləsini 

saymasaq, Egey dənizi məsələsi Lozanna konfransında yenidən gündəmə gəlir. Birinci Dünya 

müharibəsi zamanı Osmanlı və İtaliya ayrı-ayrı ittifaq qrupları tərkibində bir-biri ilə döyüşə girdi və 

4 illik müharibənin sonunda Osmanlı İmperiyası müharibədən məğlub şəkildə ayrıldı. 1923-cü ildə 

bağlanmış Lozanna müqaviləsi ilə bəzi adalar İtaliyaya verildi. Bu adalar İkinci Dünya 

müharibəsinin sonuna qədər İtaliyanın işğalı altında qalmaqda davam etdi. Yalnız bu məsələ 

müharibədən sonra yenidən gündəmə gəldi. Bunun da səbəbi İtaliyanın İkinci Dünya müharibəsində 

məğlub olması idi. 1946-cı ildə Parisdə keçirilən sülh danışıqları zamanı 12 ada bu dəfə də 

İtaliyadan alınaraq demilitarizasiya şərti ilə Yunanıstana verildi (12). Adaların Yunanıstana 

verilməsi qərarının səbəbi kimi isə adalarda yaşayan əhalinin əksəriyyətinin yunan olması 

göstərilirdi. Üstəlik, İtaliya Lozanna sülh müqaviləsinin 16-cı maddəsinə uyğun olaraq bütün hüquq 

və mənafelərindən imtina etdi. Qeyd edək ki, Türkiyə bu konsfranslara tərəf olmamışdır. Əhali 

balansına əsaslanaraq qərarların verilməsi Türkiyəyə qarşı qanunsuz hərəkət idi. Əgər Türkiyə bu 

konfranslarda iştirak etmə imkanına səhib olsa idi, bu cür qanunsuzluqlara etiraz edə bilərdi. 

Məsələn, Qərbi Trakyada əhalinin təxmini 80 faizi türk və müsəlmanlardan ibarətdir (13). Lakin 

Lozanna müqaviləsində Qərbi Trakya bölgəsi Yunanıstana verilmişdi. Bu da verilən qərarın nə 

dərəcədə yalnış olduğunun göstəricisidir. Müqavilələrə görə, adalarda və adaların ərazi sularında 

heç bir baza və ya istehkam qurulmamalı, hərbi təlimlər keçirilməməlidir. Hər iki müqavilə ilə 

adalarda hüquq-mühafizə orqanları kimi yalnız məhdud sayda hüquq-mühafizə qüvvələrinin 

saxlanılmasına icazə verilir. 

Beləliklə, Yunanıstanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin müddəaları çərçivəsində 

Yunanıstanın Şərqi Egey adalarını silahlandırmaq kimi bir hüququ yoxdur. Lakin Türkiyənin 

etirazlarına və müqavilədə üzərinə götürdüyü öhdəliklərinə baxmayaraq, Afina 1960-cı illərdən bəri 

adaları silahlandıraraq Şərqi Egey adalarının qeyri-hərbi statusunu pozmağa davam edir. Buna 

cavab olaraq, Türkiyə 1960-cı illərdən Yunanıstanda diplomatik kanallar vasitəsilə etiraz aksiyası 

keçirir və pozuntuların dayandırılmasını tələb edir. Bu problem hətta 1970-ci illərdə BMT və 

NATO-nun da gündəmində olan məsələlərdən idi. Türkiyə 1964 və 1975-ci illərdə bu məsələni 

BMT qarşısında qaldırsa da, Kipr Sülh Əməliyyatından sonra silahlanma daha da sürətlənib. 

Türkiyə və Yunanıstanın gətirdiyi hüquqi arqumentlər və mövcud vəziyyətin hüquqi 

qiymətləndirilməsi bəzi mühüm məsələləri ortaya qoyur. Əvvəla, qeyd etmək lazımdır ki, 

Yunanıstan hesab edir ki, Türkiyənin adalardakı fəaliyyəti onların təhlükəsizliyini təhdid edir və 

Yunanıstan sırf buna görə özünümüdafiə hüququndan istifadə edərək adaları silahlandırır. 

Yunanıstan öz hərəkətlərinə bəraət qazandırmaq üçün Türkiyənin Yunan adalarına qarşı böyük 

amfibiya əməliyyatı keçirməyə qadir olan və bu məqsədlə yaradılmış Egey Ordusunun Kiprdəki 

kimi ani bir hücumla sahildəki adaları işğal edəcəyini iddia edir. Lakin beynəlxalq hüquqa görə, 

özünümüdafiə hüququndan yalnız mövcud hücum vəziyyətində istifadə etmək olar. Buna görə də, 

Türkiyənin buradakı adi sayılan fəaliyyətləri “hücum” olaraq xarakterizə edilə bilməz, eyni 

zamanda “müdafiə” məqsədilə adaların silahlandırılması özünümüdafiə hüququna heç bir şəkildə 

əsaslanmır. Bununla bərabər, Türkiyənin 1947-ci il Paris Sülh Müqaviləsinə üzv olmaması o demək 

deyildir ki, Yunanıstanın bu adaların tərksilahı ilə bağlı müddəaları poza bilər. Tərksilah ilə bağlı 
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müddəanın pozulması birbaşa dövlətin milli təhlükəsizliyinə təhdid olduğu üçün Türkiyənin bu 

problemləri dilə gətirməsinə mane olan heç bir beynəlxalq hüquq norması yoxdur. 

70-ci illərdən günümüzə qədər yaşanan mübahisəli məsələlərdən ən ciddisi Kardak böhranı 

olmuşdur. Kardak böhranı iki ölkəni müharibə həddinə çıxarmışdır. Belə ki, 1990-cı illər Türkiyə 

siyasəti üçün təlatümlü idi, terror hadisələrinin artması ilə təhlükəsizlik məsələsi ölkənin əsas 

gündəmi idi. Hadisədən 26 il keçməsinə baxmayaraq hələ də bu böhran unudulmayıb (14). Kardak 

Bodrum və Yunanıstanın Kalimnos adası arasında yerləşir və boş qayalıqdan ibarətdir. Böhran 

Cümhuriyyət tarixində Türkiyə və Yunanıstanı müharibənin astanasına gətirmişdir. Belə ki, 25 

dekabr 1995-ci ildə “Figen Akat” adlı türk yük gəmisi bu qayaların üzərində quruya çırpılır. 

Hadisədən sonra tez bir zamanda addım atılmalı idi. Əsas məsələ isə bu idi − kimdən kömək 

istəmək lazım idi? Hadisədən sonra Yunanıstan bölgənin özünün ərazi suları içərisində olduğunu 

iddia edərək, vəziyyətə müdaxilə etmək istəsə də, gəminin kapitanı ərazinin Yunanıstana deyil,  

Türkiyənin ərazi sularına aid olduğunu bildirərək, yardım təklifini rədd edib. Bu hadisədən sonra 

hər iki ölkə arasında Kardak (İmia) qayalarının suverenliyi problemi rəsmi xarakter qazanmışdır  

(Meral, 2018:21-36). Qəzadan bir neçə gün sonra Yunanıstan Kardak qayalarının 1932-ci ildə 

Yunanıstan və İtaliya arasında bağlanan razılaşmaya əsasən Yunanıstana qaldığı iddia edərək 

Türkiyəyə nota verib. Türkiyə tərəfində isə Kardak qayalarının Türkiyəyə aid olduğun sübut edən 

torpaq reyestr qeydlərini əsas gətirərək notanı rədd edib. 1996-cı ildə prosesi mürəkkəbləşdirən 

daha bir hadisə baş verir. Kalimnos şəhərinin meri Dimitris Diakomihalis keşiş və jurnalistlərin 

müşayiəti ilə Kardak qayalığına çıxıb Yunanıstan bayrağı sancır ki, bu görüntülər Türkiyəni ayağa 

qaldırır. 27 yanvar tarixində iki türk jurnalist vertolyotla Yunanıstan bayrağını endirərək və Türkiyə 

bayrağını qaldırır. Növbəti gün Yunanıstan Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus bir qayıq yenidən 

Türkiyə bayrağını endirir. Yanvarın 30-da baş nazir Tansu Çillər Yunanıstan bayrağına işarə 

edərək: “O bayraq enəcək, bu əsgər gedəcək” − deyə ifadə işlədir (16). Bu hadisədən sonra 

Amerikanın müdaxiləsi ilə hər iki tərəf qısa zamanda qayalardan çəkilməyə razı olur. 

 

Nəticə 

26 il keçməsinə baxmayaraq, bu qayaların statusu hələ də müzakirə məsələsidir. Lakin razılığa 

əsasən qayalar üzərində nə Türkiyə, nə də Yunanıstan bayraqları dalğalanmır. Son olaraq qeyd edək 

ki, həm iki ölkə arasında razılaşmalar, həm də NATO prosesində həyata keçirilən beynəlxalq sülh 

və hər iki ölkənin maraqlarının müdafiəsi nəzərə alınmaqla, eyni zamanda yaranacaq münaqişələrin 

qarşısını almaq üçün Lozanna müqaviləsinin müəyyənedici qaydaları çərçivəsində hüquqi status və 

sərhədlər müəyyən edilmişdir. Buna görə də işğalçılıq siyasəti yürütmək istəyən Yunanıstanın son 

vaxtlar sərhəddə həyata keçirdiyi qanunsuz hərəkətləri beynəlxalq hüquq zəminində hüquqi 

baxımdan qəbuledilməzdir. Yunanıstan qeyri-qanuni sərhəd pozuntularına davam edəcəyi təqdirdə, 

Türkiyənin bu ədalətsiz hərəkətlərə öz adından cavab verə biləcəyi şübhəsizdir. 
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ORQANLARININ KONSTİTUSİON-HÜQUQİ ƏSASLARI 

 

Xülasə 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası müasir dövrün ən mükəmməl, ən demokratik 

konstitusiyalarından biridir. Bu Konstitusiya dünya səviyyəsində digər demokratik dövlətlərin 

praktikasından məlum olan ümumbəşəri dəyərləri, dövlət və onun atributlarından olan dövlət 

hakimiyyəti orqanlarını, həmçinin hakimiyyət bölgüsü prinsipini özündə təsbit etmişdir. Dövlət  

hakimiyyətinin əsas vəzifəsi insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını, şəxsin şərəf və ləyaqətini 

tanımaq, onları müdafiə etməkdir. Çünki, demokratik dövlətdə insan və vətəndaş hüquq və 

azadlıqları ən ali dəyərdir. Həmçinin, demokratik dövlətdə hakimiyyətin mənbəyi olaraq xalq çıxış 

edir və, necə deyərlər, hakimiyyət xalqdan bəslənir. Dövlət orqanları dedikdə isə, dövlət tərəfindən 

təsis edilən, dövləti təmsil edən və onun funksiyalarını realizə edən dövlət hakimiyyətinin tərkib 

hissəsi başa düşülür. Dövlət orqanları da digər təsisatlar kimi cəmiyyətdə formalaşır və qərar qəbul 

etmək səlahiyyətinə malik olur. Məqalədə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında 

hakimiyyətin bölünməsi prinsipinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən dövlət hakimiyyəti orqanları,  

onların hüquqi statusu, fəaliyyət istiqamətləri və digər əlamətləri tədqiq edilir. 
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Abstract 

The Constitution of Azerbaijan Republic is one of the most perfect and democratic constitutions 

of its time. This Constitution has established the universal values known from the practice of other 

democratic states at the world level, the state and its state power bodies, as well as the principle of 

separation of powers. The main task of the state power is to recognize and protect human and civil 

rights and freedoms, the honor and dignity of a person. Because human and civil rights and 

freedoms are the highest value in a democratic state. Also, in a democratic state, the people act as 

the source of power, and, as they say, power is fed by the people. By state authorities, it is a part of 

the state power established by the state, representing the state and realizing its functions. State 

authoritie, like other institutions, are formed in society and have the authority to make decisions. 

The article examines the state power bodies operating in accordance with the principle of separation 

of powers in the Constitution of Azerbaijan Republic, their legal status, directions of activity and 

other characteristics. 
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Giriş 

XX əsrin sonlarında öz müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan dövləti sonrakı inkişaf 

istiqamətini müəyyənləşdirmək məqsədilə 12 noyabr 1995-ci ildə demokratik prinsiplərə cavab 

verən, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını ən yüksək səviyyədə müdafiə edən, beynəlxalq 

hüquq normalarına cavab verən təkmil bir Konstitusiya qəbul etdi. Sözügedən Konstitusiyanın 

mükəmməlliyinin ən əsas göstəricilərindən biri də onun dövlət hakimiyyətinin əsasını hakimiyyət 

bölgüsü prinsipi əsasında formalaşdırması və dövlət aparatının, dövlət hakimiyyəti orqanlarının bu 

prinsipə uyğun olaraq yaradılması idi. 

Ümumiyyətlə, dövlət aparatı dedikdə nə başa düşülür? Dövlət aparatı − cəmiyyətdə dövlət 

idarəçiliyinin həyata keçirilməsi üçün vasitə olan orqanlar sistemidir. Bu anlayış dar mənada 

dövlətin idarəetmə aparatı, geniş mənada isə dövlət orqanların topluluğu kimi başa düşülür 

(2003:48). Dövlət öz fəaliyyətinin üsul və vasitələrini müəyyən orqanlar vasitəsilə yerinə yetirir və 

həmin orqanlar birlikdə dövlət aparatı sistemini formalaşdırır. Dövlət aparatı dedikdə, xalqın öz 

dövlət hakimiyyətini bilavasitə və yaxud nümayəndəli orqan və ya şəxs vasitəsilə həyata keçirməsi 

üçün nəzərdə tutulan dövlət mexanizmi başa düşülür. Dövlət aparatı böyük demokratik təmələ 

malikdir və dövlətin idarə olunmasında əhalinin iştirak etməsi prinsipi əsasında təşkil olunur. Məhz 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının müddəaları da bu bazaya söykənir. Belə ki, 

Konstitusiyanın 1-ci maddəsində hakimiyyətin mənbəyinin Azərbaycan xalqının olduğu, 2-ci 

maddədə isə Azərbaycan xalqının suveren hüquqlarını referendum və ya səsvermə ilə seçdiyi 

nümayəndələrlə realizə etdiyi təsbit olunmuşdur (2). 

Dövlət aparatının ən vacib xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir: 
1) dövlət aparatı xüsusi olaraq idarəetmə ilə məşğul olan şəxslərdən təşkil edilir; 

2) dövlət aparatı bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olan qurumların mürəkkəb sistemidir; 

3) dövlət aparatı öz tərkib hissələrinin həyata keçirdiyi funksiyaları təşkilati, maliyyə və zəruri 

olduqda isə məcburetmə tədbirləri ilə təmin edir (Cəfərli, Hüseynli, 2018:50). 

Bəs dövlət orqanı nədir? Dövlət qulluğu haqqında AR Qanununun 7.1-ci maddəsinə görə dövlət 

orqanı elə bir təsisatdır ki, dövlət tərəfindən yaradılır, dövlətin funksiyalarını realizə edir, 

Konstitusiyaya və digər qanunlara uyğun qaydada yaradılır və dövlət büdcəsi, yaxud NMR-nin 

büdcəsindən maliyyələşir (4). 

Dövlət orqanlarının hakimiyyət səlahiyyətləri, bir hakimiyyət orqanının digəri ilə qarşılıqlı 

əlaqəsi, dövlət və şəxsiyyət arasında olan ahəngdar münasibətlərin yüksək səviyyədə təmin edilməsi 

hüquqla məhdudlaşır. Cəmiyyətin müxtəlif inkişaf dövrlərində dövlət aparatının öz xüsusiyyətləri,  

öz inkişaf yolu və özünəməxsus strukturu olmuşdur. Bu da, təbii ki, iqtisadi, sosial və digər 

müxtəlif səbəblərlə, əhalinin tərkibi, dövlətin ərazisi, onun coğrafi mövqeyi, sərvətləri və digər 

əlamətlərlə əlaqəlidir. 

Dövlət orqanı subyektiv olmaqla, hər dövlətin öz qanunlarına, öz fəaliyyətinə və əhalisinə 

müvafiq tərkibdə və funksiyada dövlət aparatı və dövlət orqanları təşkil olunur. Hər bir dövlət 

orqanı qanunla müəyyən edilmiş səlahiyyətə malikdir və dövlət aparatında təsbit olunan iyerarxik 

quruluşda müəyyən yer tutur. Dövlət orqanı dövlətin fəaliyyət mexanizminin qanuna müvafiq 

surətdə, xüsusi struktura, ictimai həyatın müəyyən sahəsində idarəetmə məsələləri üzrə normativ- 

hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş səlahiyyətlərə malik olan və dövlət mexanizminin digər hissələri 

ilə qarşılıqlı əlaqədə və vəhdətdə olan dövlət aparatının vahid tərkib hissəsidir. 

İlk növbədə qeyd edim ki, müasir Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasında dövlət 

hakimiyyətinin klassik bölgüsü təsbit olunmuşdur. Məsələn, 7-ci maddədə qanunvericilik 

hakimiyyətinin Milli Məclis, icra hakimiyyətinin Prezident, məhkəmə hakimiyyətinin məhkəmələr  

tərəfindən həyata keçirildiyi təsbit edilmişdir. Həmçinin, hakimiyyət qollarının bir-birinə yalnız 

Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş qaydada təsir etmə səlahiyyəti müəyyən edilmişdir. 

Hakimiyyətin bölünməsi prinsipinin məqsədi hakimiyyətin bir şəxsin və ya orqanın əlində 

cəmlənərək bundan sui-istifadə edilməsi hallarının qarşısının alınmasıdır. Monteskyenin belə bir 

fikri vardır: “Əgər hakimiyyətin bu üç növü: qanunları yaradan hakimiyyət, qərarları icra edən 

hakimiyyət və cinayətləri mühakimə edən hakimiyyət eyni bir adamın şəxsində, yaxud əyanlardan, 
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zadəganlardan, və ya sadə insanlardan təşkil edilmiş eyni bir idarənin əlində birləşsəydi, o zaman 

hər şey məhv olardı”. 

1995-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına qədər Azərbaycanda 

artıq qəbul olunmuş 18 oktyabr 1991-ci il tarixli Konstitusiya Aktında hakimiyyətlərin bölünməsi 

prinsipinin təməli qoyulmuşdu. Həmçinin Aktın 15-ci maddəsində qanunverici hakimiyyətin 

Konstitusiya, icra və məhkəmə hakimiyyətinin Konstitusiyadan əlavə olaraq hüquq və qanunla 

məhdudlaşması təsbit edilmişdir (5). 

1995-ci il Konstitusiyasının 7-ci maddənin II hissəsində isə dövlət hakimiyyətinin daxili 

məsələlərdə hüquqla, xarici məsələlərdə isə beynəlxalq müqavilələrdə təsbit edilən müddəalarla 

məhdudlaşdığı müəyyən edilmişdir. Yəni, dövlət hər hansı ictimai münasibətdə başlıca olaraq 

dövlətdaxili və beynəlxalq hüququ əsas götürür (Əsgərov, 2011:92). 

Hakimiyyət bölgüsü prinsipində qeyd olunan icra hakimiyyətinin həyata keçirilməsində 

Prezidentdən əlavə olaraq həmçinin Nazirlər Kabinetinin də rolu vardır. Həmçinin onun qanunverici 

orqanla əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərmək hüququ vardır. Lakin Konstitusiyada Nazirlər 

Kabinetinin Milli Məclis qarşısında istefası ilə bağlı hər hansı bir müddəa təsbit olunmamışdır, belə 

ki, bu barədə qərar məhz Prezident tərəfindən qəbul edilə bilər (Seyidov, 2014:89). 

Milli Məclis iki əsas funksiyanı – qanunvericilik və nümayəndəlik finksiyalarını həyata keçirir. 

Belə ki, sözügedən orqan qanun qəbul edir, həmçinin, onun tərkibi xalq tərəfindən təşkil olunur. 

Milli Məclis xalq qadından danışmaq və onun adından müraciət etmək səlahiyyətinə malik olur  

(Allahverdiyev, 2018:71). 

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” AR Qanununun 94-cü maddəsinə müvafiq olaraq Ali və 

apellyasiya instansiyası məhkəmələri, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasın Ali Məhkəməsinin 

hakimlərinin vəzifəyə təyin olunması Milli Məclis tərəfindən həyata keçirilir (9). Birinci instansiya 

məhkəmələri hakimlərinin isə vəzifədən kənarlaşdırılmasında Milli Məclis iştirak edir. 

Həmçinin, hakimiyyət bölgüsü mexanizmində icra hakimiyyəti hər səviyyədə həmin səviyyənin 

özünün funskiyalarını yerinə yetirən, hər biri fərqli səlahiyyətlərə malik icra hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən realizə edilir. 

Məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirən əsas orqan Konstitusiya Məhkəməsidir. Sözügedən 

orqan məhkəmə hakimiyyətində əhəmiyyətli yer tutmaqla, digər hakimiyyət növləri ilə qarşılıqlı 

əlaqədə olmaqla onlara yüksək təsir imkanına malikdir. “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 40-cı maddəsində yeni seçilmiş Milli Məclisin ilk 

iclasının keçirilməsi vaxtının təyin edilməsi, müharibə şəraitində AR Prezidentinin səlahiyyət 

müddətinin uzadılması, prezident seçkilərinin nəticələrinin rəsmi elan edilməsi, Konstitusiyanın və 

qanunlarının şərh edilməsi üçün verilən sorğular və müraciətlər və s.ilə əlaqədar işlərin icraatının 

Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilməsi müəyyən edilmişdir (10). 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin sözügedən hakimiyyət bölgüsü mexanizmində 

yeri qisməndir. Lakin bəzi hallarda Konstitusiya Məhkəməsinin təcrübəsində yerli icra hakimiyyəti 

orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının Konstitusiyaya uyğun olub-olmamasının yoxlanması 

sözügedən orqanın səlahiyyətinə aiddir (2005:207). 

Məhkəmə hakimiyyətində icra hakimiyyətində olduğundan fərqli olaraq, aşağı məhkəmə 

orqanları, yəni birinci instansiya məhkəmələri yuxarı instansiya məhkəmələrinə tabe və onlardan 

asılı deyil. 

Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, Konstitusiyanın 95-ci maddəsində Nazirlər Kabinetinə 

etimad məsələsinin həll edilməsi səlahiyyəti qeyd olunmuşdur. Parlamentin bu səlahiyyəti ilə 

müəyyən edilmişdir ki, sözügedən icra orqanının Milli Məclis qarşısında məsuliyyəti vardır. 

Həmçinin qeyd edirəm ki, Parlamentin sözügedən səlahiyyəti barədə hər hansı normativ, hətta 

nəzəri bir əsas yoxdur və bu səlahiyyət Nazir Kabineti üçün mütləq hüquqi nəticə yaratmır 

(Vladimirov, 2000:35). 
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Nəticə 

Qeyd etmək istəyirəm ki, hakimiyyət bölgüsü anlayışı dövlət idarəetməsi sahəsində görülən 

işlərdə, edilən fəaliyyətdə müəyyən qədər çaşqınlığa səbəb olmuşdur. Hakimiyyət bölgüsü dedikdə,  

dövlət hakimiyyəti yox, onun səlahiyyətləri başa düşülür, çünki, hakimiyyət bölünə bilməz 

Həmçinin bildirirəm ki, Konstitusiyaya görə Azərbaycan dövləti prezidentli respublikadır. Bu 

da Prezidentin digər parlamentli respublikalarda fərqli olaraq geniş səlihyyətlərə malik olmasında 

özünü göstərir. Yəni, prezidentli respublikada Prezident həm dövlətin, həm də hökumətin başçısıdır. 

Nəticə olaraq qeyd edim ki, hakimiyyətin bölünməsi prinsipi demokratik Azərbaycan dövlətinin 

hüquqi bazasının təməlini təşkil edən Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il Konstitusiyasında da 

təsbit olunmuşdur. 
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Xülasə 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında yumşaq güc instrumentləri və onların 

formalaşdırılması təhlil edilir. Dövlət siyasətində yumşaq gücün tətbiq edildiyi sahələr 

işıqlandırılır. Həmçinin Azərbaycanın “yumşaq güc” imkanları qiymətləndirilərək onun artırılması 

mexanizmlərinə nəzər salınmışdır. Müstəqilliyin bərpasından sonra belə qısa müddət ərzində 

Azərbaycanın həyata keçirdiyi önəmli qlobal təşəbbüslər sayəsində ölkənin “yumşaq güc”ü 

formalaşmışdır. Dövlətimizin beynəlxalq sistemdə fəal aktorlardan birinə çevrilməsi də əks 

olunmuşdur. Məqalədə ölkəmizin beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi etməsi, neft siyasəti,  

mədəni dəyərlərimizin bir parçası olan multikulturalizm, ictimai diplomatiya, edilən humanitar 

yardımlar Azərbaycanın “yumşaq güc”ünün əsas elementləri kimi qiymətləndirilmişdir. Eyni 

zamanda, 44 günlük Vətən müharibəsindən qalib dövlət kimi çıxmış Azərbaycan beynəlxalq 

arenada yeni reallıqlar yaradaraq dünya ictimaiyyətinin diqqətini özünə cəlb etməyi bacarmışdır. 

Bununla da, ölkəmizə olan maraq daha da artmışdır. 
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Possibilities of forming and increasing Azerbaijan's soft power 

 
Abstract 

The article analyzes soft power instruments and their formation in the Republic of 

Azerbaijan. Areas where soft power is applied in state policy are highlighted. Azerbaijan's "soft 

power" capabilities have also been evaluated and the mechanisms of its increase have been 

considered. After the restoration of independence, the "soft power" of the country was formed 

thanks to the important global initiatives carried out by Azerbaijan in such a short period of 

time. The transformation of our state into one of the active actors in the international system 

was also reflected. In the article, our country's hosting of international level events, oil policy, 

multiculturalism, which is a part of our cultural values, public diplomacy, and humanitarian aid 

are evaluated as the main elements of Azerbaijan's "soft power". At the same time, Azerbaijan, 

which came out of the 44-day Patriotic War as a victorious state, managed to attract the 

attention of the world community by creating new realities in the international arena. With that, 

the interest in our country has increased even more. 

Keywords: soft power, diplomacy, multiculturalism, art, culture, sports, tourism 

 
Giriş 

Beynəlxalq mühitin dəyişən xarakterini və artan dövlətlərarası rəqabəti nəzərə alaraq deyə 

bilərik ki, bütün dövlətlər üstünlük əldə etməyə çalışırlar. Öncəki başlıqlarda da vurğuladığımız 

kimi, 1990-cı illərin əvvəllərində baş verən hadisələr, xüsusilə SSRİ-nin dağılması və birqütblü 

dünya sisteminin yaradılması siyasətçilərdən yeni konsepsiya və ideyalar irəli sürməyi tələb etdi və 

bu məqamda beynəlxalq ictimaiyyətdə böyük təəssürat yaradan yumşaq güc fenomeni artıq dünya 

dövlətlərinin xarici siyasətinin əsasını təşkil etməyə başladı. Bu kontekstdə, 1991-cı ildə öz 

müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikası dövlət siyasətində yumşaq güc elementlərindən 

geniş şəkildə istifadə etməkdədir. Əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan müstəqilliyini elan 

etdikdən sonra qısa müddət ərzində regionda öz geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyətini artırmaqla 

yanaşı, həm də “yumşaq güc” subyektinə çevrilmişdir. 

Azərbaycanın dövlət siyasətində yumşaq gücün tətbiqi imkanlarından danışsaq, ilk öncə qeyd 

etməliyik ki, ölkəmizin müxtəlif dinlər və mədəniyyətlərin dostluq şəraitində yaşamasına imkan 

verən tolerant və multikultural bir ərazi olması və xalqımızın sahib olduğu milli, mədəni, tarixi 

xəzinə ölkəmizin yumşaq güc potensialının əsasını təşkil edir. Şərq və Qərb sivilizasiyalarının  

kəsişməsində yerləşdiyinə görə Azərbaycan uzun əsrlər boyu müxtəlif mədəniyyət və 

sivilizasiyalarla qarşılıqlı əlaqədə olmuşdur. Bu baxımdan, ölkəmizin tarixinə nəzər salsaq, qədim 

yunan mədəniyyəti, əhəməni, islam, türk və slavyan mədəniyyəti kimi müxtəlif mədəniyyətlərin 

izlərini görmək mümkündür. Eyni zamanda, Azərbaycan müxtəlif dinlərin − İslam, Xristianlıq və 

Yəhudiliyin birgə mövcud olduğu dinc bir ölkədir. 

Şərqi Avropa və Qərbi Asiya arasında yerləşən Azərbaycan sosial-siyasi konteksti nəzərə 

alaraq xarici siyasətin strateji aləti kimi multikultural gündəliyi qəbul etmişdir. Bu baxımdan, 

Azərbaycanın yumşaq gücünün ən təsirli vasitələrindən biri multikulturalizm və tolerantlıqdır. 

Dövlətimiz bu anlayışları Konstitusiyanın müvafiq maddələri və hüquqi aktlarla tənzimləyir. O 

cümlədən, Azərbaycan Konstitusiyasının 48-ci maddəsində dini etiqad azadlığı göstərilir. Tarixən 

bir çox etnik və dini qruplar azərbaycanlılarla birlikdə yaşayıb və hal-hazırda da yaşamaqdadır. Bu 

gün Azərbaycanda 941 qeydiyyatdan keçmiş dini icma mövcuddur, hansı ki onlardan 35-i qeyri- 

islam dini icmasıdır (1) və hazırda ölkəmizdə 13 kilsə, 7 sinaqoq fəaliyyət göstərir (2). Bundan 

əlavə, yəhudilər, kürdlər, farsdilli tatarlar, gürcü mənşəli ingiloylar, udilər, avarlar, saxurlar, 

ləzgilər, talışlar, qaraçılar və digər azsaylı xalqlar multikulturalizm və tolerantlığın göstəricisi olan 

dinc mühitdə yaşayırlar. Bunun bariz sübutlarından biri ABŞ-ın Yuta və Oreqon ştatlarının 

bəyanatlarında Azərbaycanın tolerantlıq modeli kimi tanınmasıdır (3). UNESCO-nun “Mədəni 

özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi haqqında” 20 oktyabr 2005-ci il tarixli 
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Konvensiyasına əsasən Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların və etnik qrupların mədəniyyətinin, 

incəsənətinin, adət-ənənələrinin və dilinin qorunub saxlanılması istiqamətində məqsədyönlü iş 

aparılır. Bundan başqa, 2014-cü ildə ölkənin etnik, dini və mədəni müxtəlifliyini qorumaq və 

Azərbaycanı multikulturalizm mərkəzi kimi tanıtmaq missiyası ilə Bakı Beynəlxalq 

Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmışdır. Bu sahədə atılan ən önəmli addımlardan biri də 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə 

multikulturalizmin daha da inkişaf etdirilməsi və təbliği məqsədilə 2016-cı ilin Azərbaycanda 

“Multikulturalizm ili” elan edilməsi olmuşdur. 

Azərbaycanın müxtəlif vaxtlarda Avropa, İslam dünyası və ya beynəlxalq səviyyəli mühüm 

iqtisadi, siyasi və mədəni tədbirlərə ev sahibliyi etməsi ölkəmizin imicinin yüksəldilməsinə mühüm 

təsir göstərmişdir. Eyni zamanda, ölkəmizdə regionda rolunun artırılması məqsədilə dinlərarası və 

mədəniyyətlərarası dialoqa dair bir sıra yüksək səviyyəli beynəlxalq tədbirlər keçirilib. Onların 

arasında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunu qeyd  

etmək olar. 

Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda güclü iqtisadiyyata sahib bir ölkə kimi liderə 

çevrilməsi dövlətimizin müəyyənləşdirdiyi uğurlu neft strategiya sayəsində mümkün olmuşdur. 

Eyni zamanda, Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə də neft ölkəsi olaraq tanınır və bu ölkəmizin 

yumşaq gücünün əsas komponentlərindən biri sayılır. Sözsüz ki, ölkəmizin neft strategiyasının 

uğurla həyata keçirilməsində və dünyada tanınmasında dünya brendinə çevrilən SOCAR-ın rolu 

danılmazdır. Təsadüfi deyil ki, dünyanın istənilən ölkəsində Azərbaycan deyiləndə ilk öncə ağıla 

SOCAR brendi gəlir. Bu brend dünya bazarlarına təkcə ölkəmizin neft və qazını ixrac etmir, həm də 

Azərbaycanın mədəni dəyərlərini və iqtisadiyyatını bütün dünyada tanıdır. SOCAR həyata keçirdiyi 

bir çox regional və qlobal təşəbbüslər, eyni zamanda, yatırdığı beynəlxalq investisiyalar sayəsində  

xaricdə perspektivli bir şirkət olaraq tanınır və bu da ölkəmizin imicinə öz müsbət təsirini göstərir. 

Humanitar yardımlar yumşaq gücün ən təsirli elementlərindən biridir. Belə ki, bu vəziyyət həm 

yardım alan ölkələrdə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətdə yardım edən ölkənin imicinə böyük töhfə 

verir. Azərbaycanın da digər ölkələrə göstərdiyi humanitar yardımlar onun yumşaq gücünün önəmli 

bir vasitəsi hesab oluna bilər. Respublikamız son illər humanitar yardım siyasətinin önəmli 

aktorlarından birinə çevrilib. Bu yardımların bir çoxu isə AİDA tərəfindən həyata keçirilir. AİDA 

(Azərbaycan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi) 2011-ci ilin sentyabrında Azərbaycan Respublikası 

Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində yaradılmışdır. AİDA Azərbaycanın beynəlxalq humanitar yardım 

fəaliyyətini digər ölkələrdə təbliğ etmək, eləcə də, müxtəlif problemlərin həllində beynəlxalq 

ictimaiyyətin verdiyi səylərə dəstək vermək məqsədilə yaradılıb. Yarandığı gündən AİDA dünyanın 

müxtəlif bölgələrinə humanitar yardım və maliyyə dəstəyi göstərmişdir. Hazırda Azərbaycanın 

humanitar yardım göstərdiyi ölkələrin sayı 90-ı ötüb (4). Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Azərbaycan 

son vaxtlar baş verən Ukrayna-Rusiya müharibəsi nəticəsində yaranmış böhranla bağlı Ukrayna 

xalqına humanitar yardım məqsədilə müxtəlif ərzaq məhsulları, tibbi vasitələr, dərman preparatları 

göndərib. Ümumilikdə isə ölkəmizin Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımın məbləği 27,6 

milyon manat təşkil edir (5). Bundan başqa, Azərbaycan müxtəlif vaxtlarda baş vermiş təbii 

fəlakətlər, sosial-iqtisadi problemlər və s. ilə bağlı digər ölkələrə də yardımlar edib. 

Yumşaq güc resurslarından səmərəli istifadəni ictimai diplomatiya adlandırmaq olar. Cozef 

Naya görə bu resurslardan diplomatiyada səmərəli istifadə ölkənin yumşaq gücünə böyük təsir  

göstərir (Nye, 2004:11). Cəlbedici güc olaraq adlandırılan yumşaq güc yalnız ictimai 

diplomatiyanın düzgün qurulması ilə həyata keçirilə bilər. Eyni zamanda Cozef Nayın yumşaq gücü 

cəlb etmək üsulu ilə digər dövlətləri inandıraraq xarici siyasət hədəflərinin həyata keçirilməsinə 

əsaslanır (Nye, 2011:21). Bu mənada, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdindəki Mətbuat 

Xidmətini “İctimai diplomatiya” departamentə çevirə bilər. Təbii ki, bu cür dəyişiklik ekspertlər  

tərəfindən hazırlanmış ictimai diplomatiya strategiyasını tələb edəcəkdir. Bu strategiya və 

kampaniyalar xüsusi siyasi məqsədlərə nail olmaq üçün məqsədyönlü və düşünülmüş şəkildə və 

uzunmüddətli və ya qısamüddətli olmaqla hazırlanmalıdır. Bundan başqa, Azərbaycanın xaricdə 
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populyarlığı müxtəlif təhsil, mədəniyyət, elm, idman, ictimai layihələr vasitəsilə gücləndirilə bilər 

(Aghazada, 2013:225). 

Eyni zamanda, diasporaların, korporasiyaların, sosial qruplar və təşkilatların, ictimai 

xadimlərin, yaradıcı insanların və hətta adi vətəndaşların birgə fəaliyyətini ehtiva edən effektiv 

ictimai diplomatiya Azərbaycanın rəsmi diplomatik siyasəti ilə birləşərək həqiqətləri dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmaqda önəmli rol oynamalıdır (Aghazada, 2013:223). Bu baxımdan, 

beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən, BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, NATO, 

Avropa Birliyi, UNESCO və digərləri ilə çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması ölkənin xarici 

siyasətinin vacib bir hissəsidir. 

Günümüzdə diaspor anlayışı beynəlxalq münasibətlərin vacib komponentinə çevrilib. 

Millətlərarası sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor və lobbi təşkilatlarının beynəlxalq siyasətdə 

rolunun artması bu sahədə daha geniş fəaliyyətin aparılmasını zəruri edir. Azərbaycan 

Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, o cümlədən, ABŞ-da və digər ölkələrdə 

fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları ölkənin xarici siyasətinin müvafiq ölkələrdə 

təbliği üçün ictimaiyyətlə əlaqələr təcrübəsindən geniş istifadə edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın 

ictimai diplomatiyası dövlət rəsmilərinin, alimlərin, jurnalistlərin, rejissorların və digərlərinin 

əlaqələndirilmiş səylərini tələb edir. Əgər Azərbaycan digər ölkələrin ictimaiyyətinə ictimai 

diplomatiya yolu ilə təsir etmək istəyirsə, yüksək keyfiyyətli tədqiqatlara, kitablara, filmlərə və 

digər vasitələrə nail olmalıdır. Bundan əlavə, dövlət məmurları da ölkənin beynəlxalq imicini poza 

biləcək hərəkətlərdən çəkinməli, sürətli inkişafın yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını almaq üçün 

dinc və sülhsevər imic yaratmağa çalışmalıdırlar (Lee, 2009:207-208). 

Son illər Azərbaycan mədəni festivallar və humanitar forumların keçirildiyi bir ölkəyə çevrilib.  

2009-cu ildən etibarən Qəbələdə keçirilən və müxtəlif Avropa musiqisi, caz və milli muğamımızın 

birgə səsləndirildiyi musiqi festivalları bunun bariz nümunəsidir. Elə həmin il ilk Beynəlxalq 

Muğam Festivalı keçirilmiş və səhnədə muğam ifaçıları və ənənəvi şərq musiqisi ifaçıları birlikdə 

çıxış etmişlər. İki ildə bir dəfə keçirilən bu dünya miqyaslı festival “Muğam dünyası” adlı elmi 

simpoziumla müşayiət olunur və bununla da, dünya musiqi xəzinəsinin tərkib hissəsi kimi Şərqin 

musiqi ənənələrinin nəzəri cəhətdən öyrənilməsinə mühüm töhfə verir (Aghalarova, 2019:49). 

Azərbaycanın 2012-ci ildə “Avroviziya” mahnı yarışmasına ev sahibliyi etməsi də milli-mənəvi 

dəyərlərimizin və incəsənətimizin təbliği, ölkəmizin daha da tanıdılması istiqamətində növbəti 

vacib addım idi. 

2016-cı ildə Heydər Əliyev Fondunun və Arzu Əliyevanın rəhbərliyi ilə çəkilən “Əbədi 

ezamiyyət” sənədli filmi və Qurban Səidin romanı əsasında çəkilmiş “Əli və Nino” bədii filmi 

müsəlman şərqində ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında 

məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında səmərəli vasitədir. Eyni zamanda, mədəni 

diplomatiya sahəsində həyata keçirilən digər tədbirlər sırasında Leyla xanım Əliyevanın 

təşəbbüskarı olduğu bir sıra layihələr, məsələn, London və Moskva kimi şəhərlərdə böyük əks-səda 

doğuran Azərbaycanın müasir incəsənətini təbliğ edən “Fly to Baku” sərgisi və “Bakı” jurnalının 

rus və ingilis dillərində nəşr olunması və mədəniyyətlərarası ünsiyyət sahəsində digər maraq 

doğuran incəsənət layihələrini qeyd edə bilərik. 

Azərbaycan idman diplomatiyasından da çox məharətlə istifadə edir; belə ki, bir sıra 

genişmiqyaslı idman tədbirlərinə uğurla ev sahibliyi etmək yumşaq gücün artırılması və müsbət 

imicin formalaşdırılması istiqamətində təsirli vasitədir. 2015-ci ildə I Avropa Oyunlarının 

ölkəmizdə təşkil edilməsi yumşaq güc amili kimi nəzərdən keçirilə bilər. Bu oyunların 

Azərbaycanda təşkili ilə ölkəmiz Şərq və Avropa mədəni dəyərlərinin inteqrasiyasına töhfə vermiş 

oldu. Yarışların davam etdiyi müddət ərzində Azərbaycan qapılarını 6000-dən çox idmançıya və 

10.000-dən çox turistə açıb. Ölkəmizin erməni idmançılarını da bu oyunlara dəvət etməsi və onlara 

normal münasibət göstərilməsi Azərbaycanın yumşaq güc siyasətində önəmli bir addım idi. 2017-ci 

ildə ölkəmizdə IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının yüksək səviyyədə, böyük məharətlə təşkil 

olunması Azərbaycanın beynəlxalq yarışları keçirməyə qadir bir ölkə olduğunu bir daha sübut etdi. 

Eyni zamanda, bu, Azərbaycanın islam ölkələri ilə olan əməkdaşlığının daha da 
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möhkəmləndirməsində mühüm rol oynadı. Bunlarla yanaşı 42-ci Şahmat Olimpiadasının və 

“Formula-1” yarışlarının Bakıda baş tutması idman diplomatiyasının həyata keçirilməsi baxımından 

müstəsna əhəmiyyətə malikdir, çünki bu yarışlara uğurla ev sahibliyi etmək ölkəmizin yumşaq güc 

potensialının yüksəldilməsinə, beynəlxalq arenada nüfuzunun artırılmasına və müsbət imic 

aşılanmasına böyük təkan verir. Bir sözlə, Azərbaycanın idman diplomatiyasının reallaşdırılması 

istiqamətində atdığı bütün bu mühüm addımlar ölkəmizin milli maraqlarının və xarici siyasət 

məqsədlərinin həyata keçirilməsinə xidmət edir. Turizm öz təbiətinə görə bir ölkənin yumşaq 

gücünə töhfə verə biləcək mühüm sahələrdən biridir. Mədəniyyətin yumşaq güc elementi kimi 

istifadə olunması turizmdən ayrı təsəvvür edilə bilməz, çünki mədəniyyətdən yumşaq güc aləti kimi 

faydalanmağın ən yaxşı yolu mədəniyyəti turizm məhsuluna çevirmək və turizm yolu ilə 

tanıtmaqdır (Jamgoz, Dincher, 2017:287). Turizmin yumşaq güc faktoru kimi əhəmiyyəti xüsusilə 

bir ölkəyə qarşı digər xalqlarda müəyyən qərəz varsa, daha qabarıq şəkildə ortaya çıxır. Bu 

kontekstdə işğalçı Ermənistanın yaydığı dezinformasiyalara görə Qərb ictimai rəyi tərəfindən 

qərəzlə qarşılanan Azərbaycanın qlobal sistemdə cazibə mərkəzi kimi yer alması üçün turizm böyük  

əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycana gələn turistlər bir tərəfdən ölkənin təbii gözəlliklərini, qədim 

tarixini, mədəni zənginliklərini beynəlxalq ictimaiyyətə daha yaxşı tanıtdırır, bununla da, gələcəkdə 

Azərbaycana investisiya yatırımlarına töhfə verirlər. Beləliklə, Azərbaycan turizm sayəsində 

beynəlxalq aləmdə həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən güc qazana bilər. 

Gözəllikləri ilə cənnətə bənzədilən, qədim zamanlardan bəri türk yurdu olan Qarabağ bölgəsi 

həm də mədəniyyət abidələri, ədəbiyyat, incəsənət və musiqi əsərləri ilə olduqca zəngindir. 

Qarabağın coğrafiyası, qeyri-maddi mədəni irsi, zəngin bitki örtüyü, qədim tarixi yumşaq güc 

mənbəyi kimi istifadə oluna bilər. Bu bölgələrdə artıq dövlətimiz turizmin inkişafı üçün 

yenidənqurma işlərinə başlamış və ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə bu ərazilərin turizm inkişaf 

strategiyası hazırlanmışdır. O cümlədən, yüksək turizm potensialına malik olan Qarabağda müxtəlif 

turizm növlərinin (sağlamlıq turizmi, qış turizmi, ekoturizm və s.) təşkil edilməsi gözləniləndir.  

Sözsüz ki, Qarabağda aparılan bərpa-quruculuq işlərindən sonra turizmin inkişafı ilə birlikdə 

bölgəyə turist axını daha da sürətlənəcək (12). 

Azərbaycanın müharibə dövründə “sərt güc”lə işğaldan azad etdiyi torpaqları sülh dövründə 

“yumşaq güc” mərkəzinə çevirməsi həm ölkəmizin iqtisadi qüdrətinə töhfə verəcək, həm də 

işğaldan azad edilmiş şəhərlərə səfər edəcək xarici turistlər Qarabağın, o cümlədən, Azərbaycanın 

mədəni sərvətləri ilə daha yaxından tanış olacaqlar. Eyni zamanda, bu turistlər öz ölkələrinə 

qayıtdıqdan sonra əldə etdiyi məlumatları digər insanlara ötürə və sosial şəbəkələrdə paylaşaraq  

Azərbaycan mədəniyyətinin və sivilizasiyasının bütün dünyada tanınmasına təsir edə bilərlər. 

Bununla da, turizm Azərbaycanın yumşaq güc instrumenti olaraq bütün dünyanın Qarabağı cazibə 

mərkəzi kimi görməsində mühüm rol oynayacaq. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyevin 

Sərəncamına əsasən 2022-ci il “Şuşa ili” elan edilmişdir. 

 

Nəticə 

Bəşər tarixinin başlanğıcından bəri inkişaf edən hər şey kimi müharibənin də xarakter və 

formaları təkamülə uğramış və dəyişmişdir. Texnoloji nailiyyətlər, hərb sahəsindəki inkişaf və 

qloballaşmanın təsiri ilə dövlətlərin və qeyri-dövlət aktorlarının müharibə aparma yolları və 

səbəbləri dəyişikliyə məruz qalmışdır. Müharibənin təbiəti dəyişdiyi kimi dövlətlərin tətbiq etdiyi 

“güc” qavramı da təkamülə uğramış, hərbi vasitələrlə (“sərt güc”) yanaşı qeyri-hərbi vasitələr, o 

cümlədən, “yumşaq güc” dünya siyasətində önəm qazanmışdır. Bu kontekstdə Azərbaycanın 

yumşaq güc potensialına və bu istiqamətdə atdığı addımlara dair təhlil aparılmış və onun artırılması 

imkanları səciyyələndirilmişdir. 44 günlük Vətən müharibəsindəki qələbədən sonra beynəlxalq 

müstəvidə Azərbaycana artan diqqət və maraq səbəbilə ölkənin cəlbedici imicinin formalaşdırılması 

baxımından “yumşaq güc”dən səmərəli istifadə xüsusilə aktuallıq kəsb etməyə başlayıb. Bu 

mənada, ölkəmizin “yumşaq güc”ünün artırılmasında Qarabağın cazibə mərkəzinə çevrilərək 

mədəniyyətimizin və tarixi həqiqətlərin dünya birliyinin diqqətinə çatdırılması mühüm əhəmiyyət  

kəsb edəcəkdir. 
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MÜLKİ İŞLƏR ÜZRƏ MƏHKƏMƏDƏ NÜMAYƏNDƏLİK İNSTİTUTU 

 

Xülasə 

Bu məqalənin müəllifləri institutun mövcud vəziyyətini, həm nümayəndəlik ilə əlaqəli, həm də 

hüquqi baza yaradan hüquqi münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktları sistemli və dərindən 

təhlil edirlər. 

Məqalədə müəlliflər təhlil, sintez, müqayisə, deduksiya kimi ümumi elmi metodlardan, habelə 

bir sıra özəl elmi metodlardan istifadə edirlər: nəzəri və normativ hüquqi mənbələrin təhlili, 

müqayisə, ümumiləşdirmə, sənəd təhlili, məntiqi metod, sistem təhlili metodu, tarixi metod, texniki 

və hüquqi analiz metodu və s. əsərdə yalnız zəruri normativ hüquqi aktlar, məhkəmə təcrübəsinin 

qərarları deyil, həm də hüquq alimlərinin əsərləri ilə təmsil olunan geniş nəzəri material nəzərdən 

keçirilir. 

Məqalənin nəticəsi ondan ibarətdir ki, müəlliflər tərəfindən qanunvericiliyə dəyişiklik və 

əlavələrin edilməsi ilə bağlı təkliflər verilir, onların məqsədi isə Azərbaycan qanunvericiliyinin 

təkmilləşdirilməsidir. 
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Institution of representation in the court of civil cases 

 

Abstract 

The authors of this article systematically and deeply analyze the current state of the Institute, 

regulatory legal acts governing legal relations, both related to representation and creating a legal 

framework. In the article, the authors use such general scientific methods as analysis, synthesis,  

comparison, deduction, as well as a number of private scientific methods: analysis of theoretical and 

regulatory legal sources, comparison, generalization, document analysis, logical method, system 

analysis method, historical method, technical and legal analysis method, etc. the work considers not 

only the necessary regulatory legal acts, decisions of judicial practice, but also extensive theoretical 

material, represented by the works of legal scholars. The conclusion of the article is that the authors 

make proposals on amendments and additions to the legislation, the purpose of which is to improve 

the legislation of Azerbaijan. 

Keywords: institute of representation, civil procedure, legislation, process, court, rights and 

freedoms 

 

Giriş 

Dövlətimizin ərazisində yaşayan hər bir insanın hüquq və azadlıqlarının qorunması məqsədilə 

məhkəmədə nümayəndəlik institutu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

məhkəmədə təmsilçilik anlayışı iddiaçı və ya cavabdeh adından tapşırıqları yerinə yetirməkdən 

daha genişdir. Məhkəmədə təmsilçilik bir şəxsin digərinin xeyrinə etdiyi prosessual hərəkətləri 

nəzərdə tutur. Mülki işlərdə ixtisaslı bir mütəxəssisin köməyindən istifadə etmək bir insanın 

vəzifəsi deyil, hüququdur. Bu ehtiyac öz maraqlarını müstəqil qorumaq üçün təcrübə və biliklərin 

olmaması səbəbindən yaranır. Prosessual nümayəndəlik həm Roma hüququ, həm də inqilabdan 

əvvəlki yerli qanunvericiliklə tanınırdı. Azərbaycan qanunvericiliyində nümayəndəlik normaları 

məcəllələrdə və digər normativ hüquqi aktlarda yer alır. 

Mülki prosesin özü qanunla nəzərdə tutulmuş vətəndaşların və təşkilatların pozulmuş və ya 

mübahisəli hüquqlarını, azadlıqlarını və ya qanuni maraqlarını qorumaq üçün bir vasitədir. Yaranan 

mübahisələrin qanuni və ədalətli həlli məqsədi ilə xüsusi prosessual formada həyata keçirilir. 

Təcrübəyə əsaslanaraq görürük ki, təmsilçiliyin effektiv həyata keçirilməsi üçün tam hüquq 

qabiliyyətinə və qanunların müəyyən bir bilik səviyyəsinə sahib olmaq lazımdır (Dorozhenko, 

2007). Bu səbəbdən heç bir hazırlıq olmadan məhkəmə prosesində iştirak etmək çətin görünür. 

Məhz bu səbəbdən təmsilçilik institutu Azərbaycan Respublikasının müasir mülki prosesinin həm 

nəzəriyyəsi, həm də hüquq-mühafizə praktikası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nümayəndənin 

mülki məhkəmə prosesində iştirakı tərəflərin həqiqi münasibətlərini aydınlaşdırmağa kömək edir, 

həmçinin tərəflərin iştirakçılarının təşəbbüsü və fəaliyyəti özünü göstərir. Təcrübədən aydın olur ki, 

təmsilçilik institutunun rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır, çünki maddi münasibətlər geniş 

yayılmış və prosessual münasibətlər xeyli mürəkkəbləşmişdir. 

Məqalənin məqsədi mülki prosessual hüquqda nümayəndəlik institutunun hərtərəfli təhlilini 

aparmaqdır. Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirmək lazımdır: mülki işlər 

üzrə nümayəndəliyin hüquqi mahiyyətini və mahiyyətini öyrənmək; bütövlükdə nümayəndəlik 

anlayışını açmaq; nümayəndəlik subyektlərini xarakterizə etmək; mülki işlər üzrə nümayəndəliyin 

müasir təsnifatının xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirmək. 

Beləliklə, nümayəndəlik normaları yalnız mülki hüquq sahələri tərəfindən tanınmır. Bu o 

deməkdirmi ki, mülki nümayəndəliklə yanaşı, başqa nümayəndəlik növləri də var? Bu məsələ başqa 

bir çoxillik müzakirə mövzusudur. 

Əksər tədqiqatçılar mülki və məhkəmə nümayəndəliyini ayırmaq zıruri olduğunu hesab edir. 

Digər tədqiqatçılar isə ailə-hüquqi və digər nümayəndəlik növlərinin ayrılması məsələsini qaldırırlar 

(Nevzgodina, 2005). Beləliklə, bu institutun mövcudluğunun çoxəsrlik tarixinə baxmayaraq, 

nümayəndəlik zamanı yaranan hüquqi münasibətlər, nümayəndənin özünün hüquqi statusu, bu 

hüquqi münasibətlərin normativ tənzimlənməsi peşəkar mühitdə ciddi müzakirə mövzusudur. 
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Lakin zənnimizcə nümayəndəlik institutu daha geniş anlaşılmalıdır. Bu səbəbdən məhkəmə 

nümayəndəliyinin hüquqi mahiyyəti məhkəmə icraatının Konstitusiya əsaslarının belə bir 

nümayəndəliyi vasitəsilə zəmanətlə əlaqələndirilməlidir. Nümayəndəlik institutunun 

əhəmiyyətindən danışırıqsa, ilk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki, məhkəmə müdafiəsi hüququna 

hər kəsin məhkəməyə müraciət etmək hüququ, məhkəməyə daxil olmaq hüququ ilə sıx əlaqəli olan 

məhkəməyə müraciət etmək hüququ, habelə məhkəmə tərəfindən işə mahiyyəti üzrə baxılması 

hüququ və məhkəmə tərəfindən son qərar qəbul etmək hüququ daxildir. Bu təqdirdə iddiaçının işə 

hüquqi marağı nəzərdə tutulur, yəni müəyyən bir hüquqi nəticə əldə etmək üçün qanuna əsaslanan 

niyyəti olmalıdır. 

Mülki məhkəmə prosesində şəxs hüquqlarını özü qoruya bilərsiniz, lakin bu cür qorunmanın 

nəticəsi qənaətbəxş olmaya bilər. Bir vəkilin prosesə cəlb olunması prosesin daha məqsədəmüvafiq  

hesab oluna bilər, çünki peşəkar bir vəkil aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: 

− məhkəməni müştərisinin haqlı olduğuna inandırmağa və rəqib və ya onun nümayəndəsi 

tərəfindən istənilən suallara cavab verməyə imkan verəcək natiqlik bacarıqlarının olması; 

− xüsusi hüquqi biliklərin olması və onları praktikada tətbiq etmək bacarığı; 

− baxılan işin mövzusu ilə yaxın və ya tamamilə üst-üstə düşən bir vəkilin dar ixtisaslaşması bu 

vəziyyətdən optimal çıxış yolu tapmağa imkan verir (Yerokhina, 2007). 

Hansı işlərdə nümayəndə lazımdır? Mövcud qanunvericilik bunu tənzimləmir. Nümayəndələrin 

mütləq iştirak etməli olduğu mülki işlərin siyahısı yoxdur. Bu o deməkdir ki, tamamilə hər hansı bir  

insan, hər hansı bir mülki işdə şəxsən özünü müdafiə edə bilər. Əsas sual − iş asan deyilsə, belə bir  

müdafiə effektiv olacaqmı? 

Ancaq müxtəlif faktların və halların mövcudluğunu və ya olmamasını sübut etmək lazım 

olduqda, işdə hüquqi mövqe necə qurulacağını, hansı sübutların təqdim ediləcəyini və necə 

çıxarılacağını bilmək lazım olduqda çətin işlər var. Belə işi bir mütəxəssisə həvalə etmək daha 

yaxşıdır. 

İlk növbədə, nümayəndəlik institutunun konstitusiya əsaslarını qeyd etmək lazımdır ki. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının (bundan sonra – Konstitusiya) 61-ci maddəsində 

müəyyən olunmuşdur ki, hər kəsin ixtisaslı hüquqi yardım almaq hüququ vardır. Sözügedən 

maddənin 2-ci hissəsinə əsasən qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi yardım ödənişsiz, dövlət 

hesabına göstərilir. 

Bu institut nəzəri baxımdan bəzi boşluqlara malikdir ki, bu da praktikada nümayəndəliyin 

həyata keçirilməsi üçün problemlər yaradır. Mülki prosessual qanunvericilikdə nümayəndəliyin 

institutunun məqsədlərinin göstərilməsi mülki institutunun təbiətini və məqsədini 

müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir. 

Eyni zamanda, nümayəndələrin vəzifələrinə qanunun qorunması və digər cinayətlərin qarşısının 

alınması öhdəlikləri daxil edilməlidir. 

Konstitusiyamızın ən vacib vəzifələrindən biri insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının 

qorunmasıdır. Mülkiyyət hüququnu, iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsini və digərlərini əhatə 

edən bir sıra konstitusiya müddəaları, hüquqları dövlət tərəfindən qorunmalı olan şəxslərin tərkibini 

getdikcə genişləndirir, bu tərkibə əmək, mülki və digər hüquqi münasibətlərdə iştirak edən şəxslər  

daxildir. 

Məhkəmə müdafiəsi müvafiq qanunla müəyyən edilmiş prosessual formaya malikdir və 

məhkəmə prosesində iştirak edən bütün iştirakçıların maraqlarının qorunmasını təmin edir. 

“Nümayəndəliyin dizaynı” anlayışı bir şəxsin (nümayəndənin) başqa bir şəxsin (təmsil olunan)  

adından və mənafeyi naminə hərəkət etməsi, nümayəndənin həyata keçirdiyi hərəkətlər, təmsil 

olunan şəxsdə mülki hüquq və vəzifələri yaradan, dəyişdirən və ləğv edən müddəaya əsaslanır. 

Nümayəndəliyin əsas ideyası hüquqi fəaliyyətin həyata keçirilməsində şəxsin şəxsi iştirakına 

ehtiyacın aradan qaldırılması, habelə hüquq qabiliyyətinin olmaması və ya digər həyat şəraiti 

səbəbindən bu cür iştirakın mümkünsüzlüyüdür (Braginskiy, Vitryanskiy, 2007). Müəyyən hüquqi 

hərəkətlərin həyata keçirilməsi prosesində təmsil olunan şəxsin nümayəndə ilə tam əvəz edilməsi 

nümayəndəliyin ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. 
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Nümayəndənin seçimi, ona verilən səlahiyyətlərin həcmi, gələcək əməkdaşlıq qaydası maraqlı 

tərəflərin istəyi ilə müəyyən edilir. Bir nümayəndə cəlb etmək ehtiyacı müxtəlif səbəblərdən yarana 

bilər-məsələn, iddiaçı və ya cavabdeh, qarşıdakı işin mürəkkəbliyini, məhkəmədə iştirak etmək 

üçün hüquq sahəsində xüsusi biliklərin lazım olduğunu, problemin həlli strategiyasını 

müəyyənləşdirmək üçün bir vəkil tərəfindən mövcud vəziyyətə peşəkar baxılmasını, əzmkarlığı, 

təcrübəni başa düşərək bir mütəxəssisə müraciət etməyi üstün tuturlar. 

Eyni zamanda, nümayəndəlik mülki işlərin düzgün və vaxtında baxılmasına və həllinə kömək 

edir ki, bu da nümayəndəliyin əsasən peşəkar xarakteri ilə əlaqədardır. Belə ki, nümayəndənin 

maddi və prosessual hüquq normalarını bilməsi, məhkəmələrdə iş təcrübəsinin olması, sübutların 

toplanması və təqdim edilməsi, prosessual sənədlərin yüksək keyfiyyətliə hazırlanması və s. 

məhkəmə prosesinin effektiv həyata keçirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təcrübədə 

nümayəndənin məhkəmə prosesində iştirak etməsi işə baxılması üçün lazım olan vaxtı azaldır, işə 

baxarkən məhkəmə səhvlərinin yaranma ehtimalını azaldır (əlbəttə ki, məhkəmə nümayəndəsinin  

peşəkarlığından və digər amillərdəndə aslıdır). Bundan əlavə, bütün hallarda bir nümayəndənin cəlb 

edilməsi (o cümlədən böyük maddi xərcləri olan bir direktor üçün birləşdirildikdə) bu, müdirin  

lehinə qərar vermək üçün girov olduğu anlamına gəlmir. Məhkəmə, qanunçuluq prinsipinə 

əsaslanaraq işə təqdim olunan bütün sübutların hərtərəfli qiymətləndirilməsi əsasında qərar qəbul 

edəcəkdir. Qanunçuluq, hüquq normalarına ciddi və davamlı riayət etmək və yerinə yetirilməsini 

təmin etmək tələbi kimi hüquqi tənzimlənmənin atributu kimi çıxış edir. Bu, hər hansı bir hüquqi 

dövlətin ayrılmaz xüsusiyyətidir. 

AR Mülki Prosessual Məcəlləsinin 6-cı fəsli, qanunvericinin məhkəmə icraatının bütün lazımi 

Konstitusiya və digər ixtisaslaşdırılmış prinsiplərinə riayət edilməsi üçün bütün mümkün tədbirləri 

gördüyü məhkəmədə təmsil olunmağa həsr edilmişdir (5). AR GPK-nın 6-cı fəslini öyrənərkən 

konkret normaların əlavələrə ehtiyacı olduğu qənaətinə gəlmək olar. Qanunvericilikdə boşluqların 

olması nümayəndələr tərəfindən sui-istifadəyə səbəb olur və bu da hüquqları təqdim olunan şəxsə 

zərər verə bilər. İlk növbədə, nümayəndəliyin məqsədinin müəyyən edilməsi məqsədəuyğun olardı. 

Bu, nümayəndənin Mülki prosesdə həyata keçirdiyi fəaliyyətləri əlaqələndirməyə kömək edəcəkdir.  

AR Mülki Prosessual Məcəlləsinə əsasən, hər bir fiziki və ya hüquqi şəxs şəxsən və ya 

səlahiyyətləri müvafiq qaydada təsdiq edilmiş (müəyyən edilmiş) öz nümayəndəsi vasitəsilə 

məhkəməyə müraciət edə bilər. Fiziki şəxsin nümayəndəsi onun yaxın qohumu və ya vəkili ola bilər 

(Bu Məcəllənin 71-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şəxslər istisna olmaqla). Nümayəndənin 

məhkəmədə iş aparmaq səlahiyyəti müvafiq qaydada rəsmiləşdirilməlidir. Hüquqi şəxsin 

məhkəmədə təmsil olunması onun səlahiyyətli şəxsləri, müəyyən edilmiş qanunlar, digər hüquqi 

aktlar və ya hüquqi şəxsin təsis sənədləri və ya müvafiq qaydada səlahiyyətli və əsas iş yeri bu 

hüquqi şəxs olan işçiləri və ya vəkillər tərəfindən həyata keçirilir. Təşkilat rəhbərinin səlahiyyətləri 

rəsmi mövqeyini və ya səlahiyyətlərini göstərən sənədlərlə, zəruri hallarda təsis sənədləri 

(nizamnamə, müqavilə) ilə təsdiqlənir. Ləğv edilmiş hüquqi şəxs adından onun Ləğvetmə 

komissiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi (ləğv edən) məhkəmədə çıxış edir. Obyektiv baxımdan 

nümayəndənin səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı müddəaların təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu, 

informasiya və telekommunikasiya şəbəkələrinin köməyi ilə məsafədən ötürülən sənədlərin 

keyfiyyəti texnologiyasının tədricən inkişaf etməsi ilə əlaqədardır (Braginskiy, 2006). Bu, rəngli 

çap vasitəsi ilə hazırlanmış etibarnamənin surətini orijinaldan ayırmağa imkan vermir. Bu cür hallar 

mülki işlərə baxılma müddətinin artmasına səbəb olur. 

Zənnimizcə, nümayəndəlik institutu hüquqi münasibətlər baxımından nəzərdən keçirilməlidir. 

Məhkəmədə nümayəndəliyin araşdırılmasında ortaya çıxan ilk sual nümayəndənin prosesual hüquq 

və vəzifələri və mülki prosesin digər iştirakçıları arasında yeri məsələsidir. Elm nöqteyi-nəzərindən 

nümayəndənin hansı subyektlər qrupuna aid edilməsi barədə daim müzakirə aparılır: işdə iştirak 

edən şəxslərə; ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə kömək edən şəxslərə; və ya subyektlərin 

xüsusi qrupuna. Ümumiyyətlə, hüquqi ədəbiyyatda nümayəndənin prosesual vəziyyəti barədə hələ 

də fikir birliyi yoxdur. Bir sıra müəlliflərin araşdırmaları göstərir ki, nümayəndənin müvafiq 

prosessual hüquq və vəzifələri yoxdur, əksinə təmsil etdiyi şəxsin prosessual hüquq və vəzifələrini 
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həyata keçirir. Bəzi tədqiqatçılar nümayəndənin ayrı-ayrı prosessual hüquq və vəzifələrini tapırlar, 

lakin təmsil olunan şəxsin hüquq və vəzifələrinin siyahısı ilə üst-üstə düşməməlidirlər 

(Cherdantsev, 1994). Müəlliflərin üçüncü qrupu hesab edir ki, nümayəndənin səlahiyyətləri təmsil 

olunan şəxs adından qanunvericiliyə uyğun prosessual hərəkətlər etmək üçün nümayəndənin 

subyektiv hüququ kimi qəbul edilməlidir. Alimlərin başqa bir fikrinə görə, heç bir prosessual hüquq 

və vəzifələrin tanınmadığı nümayəndə ümumiyyətlə mülki prosessual münasibətlərin subyekti kimi 

çıxış etməməlidir. Yuxarıda göstərilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, mülki prosessual 

münasibətlərin subyektlərinə müəyyən prosessual hüquq və vəzifələr verilir, nümayəndəyə isə 

müəyyən səlahiyyətlər verilir. Ancaq bu, nümayəndənin mülki prosessual münasibətlərin subyekti 

kimi çıxış edə bilməməsi səbəbi kimi qəbul edilə bilməz. 

AR Mülki Prosessual Məcəlləsinin 71-ci maddəsində göstərilmişdir ki, tam hüquq qabiliyyəti 

olmayan və ya qəyyumluq və ya qəyyumluq altında olan şəxslər məhkəmədə nümayəndə ola 

bilməzlər. Həmçinin həmin şəxslərin prosesdə müvafiq orqanın səlahiyyətli nümayəndəsi və ya 

qanuni nümayəndəsi kimi iştirak etməsi halları istisna olmaqla, məhkəmədə hakimlər, müstəntiqlər, 

prokurorlar, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının (Ali Məclisin) deputatları təmsil oluna bilməzlər. Üçüncüsü, bu iş üzrə hüquqi 

yardım göstərən və ya göstərmiş şəxs, maraqları təmsil olunan şəxsin maraqlarına zidd olan 

şəxslərə, habelə işdə hakim, prokuror, ekspert, mütəxəssis, tərcüməçi, şahid, başa düşülən, 

məhkəmə iclasının katibi kimi iştirak etmiş şəxs, habelə işə baxılmasında iştirak edən vəzifəli 

şəxsin qohumu olan şəxs nümayəndə ola bilməz. Vasitəçi, öz növbəsində, vasitəçilik predmeti olan 

mübahisə üzrə məhkəmə prosesində tərəflərdən heç birini təmsil edə bilməz. Əsaslar və hallar  

olduqda, işdə iştirak edən şəxslər nümayəndəyə etiraz edə bilərlər. Nümayəndənin səlahiyyəti 

qanuna uyğun olaraq verilmiş və rəsmiləşdirilmiş etibarnamədə əks etdirilməlidir. 

Fiziki şəxslər tərəfindən verilmiş etibarnamələr notariat qaydasında, yaxud etibar edənin 

oxuduğu və ya işlədiyi hüquqi şəxsin rəhbərliyi, etibar edənin yaşayış yeri üzrə müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən, sosial xidmət müəssisəsi tərəfindən, etibar edənin müalicə olunduğu 

xəstəxana və ya digər stasionar müalicə-profilaktika müəssisəsi tərəfindən, etibarnamə hərbi 

qulluqçulara, hərbi hissənin işçilərinə və ya onların ailə üzvlərinə verilirsə, müvafiq hərbi hissənin 

komandiri tərəfindən təsdiq edilir. Azadlıqdan məhrumetmə yerində olan şəxsin verdiyi etibarnamə 

müvafiq azadlıqdan məhrumetmə yerinin rəisi tərəfindən təsdiq edilir (Alekseyev). 

Hüquqi şəxs adından etibarnamə onun rəhbərinin və ya təsis sənədlərinə əsasən buna 

səlahiyyəti olan digər şəxsin imzası ilə həmin hüquqi şəxsin möhürü vurulmaqla verilir. Vəkilin 

səlahiyyəti qanunla müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilir. 

Nümayəndənin məhkəmədə səlahiyyəti təmsil olunanın adından işin müvəffəqiyyətli həlli üçün 

zəruri olan bütün prosessual hərəkətlərin edilməsini özündə birləşdirir. Nümayəndənin 

səlahiyyətləri təmsil olunan tərəfin verdiyi etibarnamədə xüsusi göstərilməlidir (məsələn, iddia 

ərizəsinin imzalanması, iddia tələblərindən tam və ya qismən imtina edilməsi, iddianın etiraf 

edilməsi, iddianın predmetinin və ya əsasının dəyişdirilməsi, barışıq sazişi bağlanması 

səlahiyyətinin başqa şəxsə tapşırılması, mübahisənin mediasiya vasitəsilə həllinə razılıq verilməsi,  

məhkəmə aktından şikayət verilməsi, məhkəmə aktının məcburi icrası tələbləri və s.). Prosesdə 

iştirak edən şəxs istənilən vaxt etibarnaməni ləğv edə bilər; eyni zamanda, müvəkkil edilmiş 

istənilən vaxt etibarnamədən imtina etməklə etibarnaməyə xitam verə bilər. Qanunla müəyyən 

olunmuş qaydada nümayəndənin səlahiyyətinə xitam verildikdə, işdə iştirak edən şəxs dərhal bu 

barədə məhkəməyə məlumat verməli, yaxud çıxmış nümayəndəni başqası ilə əvəz etməlidir. 

Qanuni nümayəndənin hüquqi statusuna da xüsusi diqqət yetirilməlidir. AR Mülki Prosessual 

Məcəlləsində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

Qanuni fəaliyyət qabiliyyəti olmayan fiziki şəxslərin və ya tam hüquq qabiliyyəti olmayan 

şəxslərin və ya məhdud hüquq qabiliyyəti kimi tanınan şəxslərin hüquqları və qanunla qorunan 

maraqları məhkəmədə valideynləri, övladlığa götürənlər və digər şəxslər tərəfindən qorunur. 

Müəyyən edilmiş qaydada itkin düşmüş şəxs kimi tanınan fiziki şəxsin iştirak etməli olduğu işdə,  

itkin düşmüş şəxsin əmlakını idarə etmək və qorumaq üçün təyin edilmiş qəyyum onun 
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nümayəndəsi kimi çıxış edir. Ölən və ya müəyyən edilmiş qaydada vəfat etmiş şəxsin varisinin  

iştirak etməli olduğu işdə, əgər miras hələ heç kim tərəfindən qəbul edilməyibsə, vərəsənin 

nümayəndəsi irsi əmlakın qorunması və idarə edilməsi üçün təyin edilmiş qəyyum və ya 

qəyyumdur. Qanuni nümayəndələr təmsil olunanların adından bütün prosessual hərəkətləri edirlər,  

onların törədilməsi hüququ təmsil olunanlara aiddir, qanunla nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlərlə 

məhkəməyə səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədləri təqdim edirlər (Biryukov, 2014). 

Qanuni nümayəndələrdən danışarkən, bəzi araşdırmaların məhkəmədəki nümayəndələrin 

təsnifatını təklif etdiyini də qeyd etmək lazımdır. Birinci qrupa vəkillərin və müvafiq sahədə 

ixtisaslaşmış hüquqşünaslar aid edilir. İkinci qrup, xüsusi hüquqi təhsili olmayan qanuni 

nümayəndələrin daxil olduğu İxtisassız nümayəndələri izləyir. Bunlar əsasən dostluq və yoldaşlıq 

əlaqələrinə görə nümayəndə kimi çıxış edən şəxslərdir və mülki məhkəmə prosesində müəyyən 

bilik və bacarıqlara sahib deyillər. Təbii ki, yalnız peşəkar təlim keçmiş və təlim keçmiş nümayəndə 

təmsil olunan şəxsə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə təmin edilmiş ixtisaslı hüquqi 

yardımın göstərilməsini təmin edə bilər. Xüsusi hüquqi təhsili olmayan, dostluq (tərəfdaşlıq) 

münasibətlərinə görə prosesdə təmsil olunan şəxslərin məhkəmədə nümayəndə kimi çıxış etmə 

hüququnun məhdudlaşdırılması, fikrimizcə, düzgün qərar idi. Bu, sözügedən şəxslərin nümayəndə 

kimi iştirakının vətəndaşların ixtisaslı hüquqi yardım almaq Konstitusiya hüququna tamamilə zidd 

olması ilə əlaqədardır. Digər tərəfdən, bu kateqoriyalı şəxslər təmsil olunanların hüquqlarının və 

qanunla qorunan maraqlarının düzgün qorunmasını tam təmin edə bilmirlər. 

İkinci sual birbaşa nümayəndəlik zamanı yaranan mülki prosessual münasibətlərin obyekti ilə 

bağlıdır (Pyanov, 2011). Prosessual hüquq münasibətləri obyektinin düzgün tərifi yalnız nəzəri 

deyil, həm də praktik əhəmiyyətə malikdir. Beləliklə, müəyyən edə bilərik: iddia və ya ərizə 

predmetinin icazə verilən dəyişiklik hədləri; sübut predmeti; xüsusi icraat işi üzrə iddia predmetinin 

və ya ərizənin qərar predmeti ilə əlaqəsi. 

Prosessual hüquqi münasibətlərin obyektini vurğulamaqla məhkəmə ilə nümayəndə arasında 

yaranan hüquqi münasibətləri daha dərindən araşdırmaq mümkün olur (Sukhanov, 2005). Belə ki, 

Məhkəmə ilə nümayəndə arasındakı Prosessual münasibətlərin obyekti, nümayəndənin müəyyən bir  

mülki iş çərçivəsində və ya ayrı bir Prosessual hərəkət edərkən qorunması üçün nəzərdə tutulmuş 

nümayəndənin hüquqları və qanunla qorunan maraqlarıdır. 

“Məhkəmə − nümayəndə” prosessual hüquqi münasibətlər qrupunun xüsusi obyektlərinin 

öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir, çünki məhkəmə ilə nümayəndə arasında yaranan hüquqi 

münasibətlərin xarakterik xüsusiyyətləri məhz bunlar vasitəsilə aşkar olunur. 

Sonda demək olar ki, nümayəndəlik institutu mülki icraatın bütün mərhələlərində hər növ mülki 

işlərdə nəzərdə tutulur. İşin nümayəndə tərəfindən aparılması tərəfi öz nümayəndəsi ilə birlikdə 

prosesdə şəxsən iştirak etmək hüququndan məhrum etmir, bəzi hallarda tərəflərin şəxsi izahatları 

işin düzgün həlli üçün son dərəcə vacib ola bilər, çünki məhkəmə sistemi prosesin iştirakçıları kimi 

nümayəndələrə ixtisas baxımından birmənalı deyil, lakin fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, məhkəmə 

prosesində iştirakı mülki məhkəmə prosesinin ayrılmaz hissəsidir (Yakubov, 2006). 

 

Nəticə 

Beləliklə, mülki hüquqda nümayəndəlik institutu indiki mərhələdə qanunvericiliyin 

tənzimlənməsini və bu hüquq sahəsinin xüsusiyyətlərinə cavab verəcək elmi yanaşmaların ortaya 

çıxmasını tələb edir. Göstərilən problemlərin həlli nümayəndəlik institutunun həqiqətən mövcud 

tələbi ilə müəyyən edilir, nəzəriyyə və təcrübə baxımından əsas vəzifədir, elmi və nəzəri inkişafın 

tam olmaması və qanunun tətbiqi praktikasındakı çətinliklərlə əsaslandırılır. Fikrimizcə, sadalanan 

təkliflər nümayəndəliklər sahəsində mülki hüquq normalarının tətbiqini yaxşılaşdıracaqdır. 
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Abstract 

The purpose of this study is to assess the quality of accounting education in Azerbaijan. 

Furthermore, the study intends to identify the most important skills and knowledge required for the 

labor market, with the researcher applying the findings to the auditing and accounting organizations 

in Azerbaijan as an example of application. The researcher draws attention to the issue by 

concentrating on the following two questions: Is it possible to determine how well accounting 

courses align with the demands of the labor market? To what degree are the accounting graduates' 

skills in line with the demands of the work market? The participants in the research were workers of 

accounting and auditing businesses in Azerbaijan, which totaled 150 firms at the time of the study's 

completion. To carry out this study, the researcher used the analytical descriptive technique, in 

which a questionnaire was administered to a random sample of 60 workers. The information was 

analyzed using the DATATAB software. The findings of the research revealed that there is a 

pressing need to revise the study plan since there is a genuine deficiency in the knowledge and 

skills necessary in the job market, as shown by the findings. 

Keywords: accounting education, labor market, Azerbaijan universities, expectation from 

accountant, study plan 
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Universitetlərdə verilən mühasibat təhsilinin biznes 

gözləntilərinin qarşılanması 

 

Xülasə 

Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycanda mühasibat təhsilinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsidir.  

Bundan başqa, tədqiqat əmək bazarı üçün tələb olunan ən vacib bacarıq və bilikləri müəyyən etmək 

niyyətindədir. Tədqiqatçı bu nəticələri tətbiq nümunəsi kimi Azərbaycandakı audit və mühasibat  

təşkilatlarına tətbiq edir. Tədqiqatçı diqqəti aşağıdakı iki suala cəmləyərək məsələyə cəlb edir: 

Mühasibat kurslarının əmək bazarının tələblərinə nə dərəcədə uyğun olduğunu müəyyən etmək 

mümkündürmü? Mühasibat məzunlarının bacarıqları iş bazarının tələblərinə uyğun olaraq hansı 

dərəcəyə qədər aparılır? Tədqiqatların iştirakçıları Azərbaycanda mühasibat və audit bizneslərinin 

işçiləri olub. Tədqiqatın başa çatması zamanı ümumilikdə 150 firma fəaliyyət göstərirdi. Bu 

tədqiqatı aparmaq üçün tədqiqatçı analitik təsvir üsulundan istifadə etmiş, bu üsulda 60 işçidən 

ibarət təsadüfi nümunəyə sual kitabçası verilmişdir. DATATAB proqramı vasitəsi ilə məlumatlar 

təhlil olundu. Araşdırmaların nəticələri göstərir ki, aparılan araşdırmalardan göründüyü kimi, iş 

bazarında zəruri olan bilik və bacarıqlarda həqiqi çatışmazlıq olduğu üçün araşdırma planını 

yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Açar sözlər: mühasibat təhsili, əmək bazarı, Azərbaycanın ali məktəbləri, mühasib tələbləri, 

araşdırma planı 
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Introduction 

 Historical development and current status of accounting education 

The internationalization of corporations, along with technology improvements, has resulted in 

significant changes in the way accountants perform their duties during the previous 30 years. They 

are expected to operate in an environment that is very complicated, demanding, and always 

changing. Accountants have hurdles as a result of the profession itself in terms of using their 

expertise in new ways. Accounting education has a significant role to play in the professional 

growth of accountants, and much more so in the advancement of their technical and managerial 

abilities (Abbasi, 2013:1-19). 

It has been a continual state of flux for the Accounting Profession (AP) during the past several 

decades, and accountants are being required to adapt in order for their firms to remain successful 

and responsive to expanding consumer needs (Dobre, Angelescu, Mosora, 2010:196-201). 

Accounting software development has provided accountants with additional time to devote to the 

analysis of financial information, allowing them to become more engaged in strategic planning as a 

result of this (Aremu, Saka, 2006:14-24). Management accountants tend to spend more time as 

internal consultants, analysts, and business partners than they do as external consultants, analysts, 

and business partners. Consequently, businesses now have a competitive edge since their 

accountants can now be used in ways that provide value to the organization as a whole (Aremu, 

Adeyemi, 2011:200-206). It is undeniable that the accounting profession is transitioning away from 

conventional accounting job tasks and toward newer, more value-added activities like as long-term 

strategy planning, process improvement, and customer and product profitability (Aremu, 2012:160- 

173). 

Management accountants operate in cross-functional teams and are engaged in the decision- 

making process on a daily basis. In order to be successful, they will need to spend more time 

speaking with others, which means that they will need to have strong interpersonal skills (Dicksee, 

1980). Communication skills are the most crucial knowledge, skills, and abilities (KSAs) required 

for success, followed by teamwork ability, analytical skills, technical accounting knowledge, and an 

awareness of how a company operates, among other things. The most significant abilities and 

competencies of accountants, according to market expectations, were determined to be 

communication, problem-solving, and time management skills, with communication skills ranking 

first. 

Accounting education is influenced significantly by the corporate world, which is one of the 

most essential aspects. This is an essential topic, and it is particularly significant in our nation, since 

it will allow accounting education to be structured in accordance with the expectations of the 

corporate sector, which will employ the graduates. In Azerbaijan, considerable sums of money are 

spent on education on a yearly basis, according to official figures (Botes, Sharma, 2017:107-126). 

The education system should be created, updated, and modernized in order to maximize the 

efficiency of these expenditures. Developed nations fulfill the need for labor force from the 

business sector by using vocational training techniques that are tailored to the internal dynamics of 

firms and that draw on worldwide best practices (Dzisah, Etzkowitz, 2008:101-115). Governments 

in just those countries that implement their education on the basis of university-business 

collaboration, as well as governments in those countries that implement both approaches but are 

continually pursuing the achievement of this aim via three distinct techniques (It is necessary to 

specify the approaches). The existing education system in Azerbaijan is built on a purely theoretical 

framework (Carnegie, Napier, 2012:328-369). The demands of the business world, as well as the 

necessity of contemporary accounting education, dictate that the specialization level of graduates be 

brought up to the standards of the business world who would employ them. This is anticipated to 

happen by restructuring accounting education. Using the results of this survey, we were able to 

assess the expectations of the corporate world from accounting education in Azerbaijan's 

universities and vocational schools, as well as the primary issues they are facing in this subject  

(Adaboh, 2014). 
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As a former Soviet Union country, Azerbaijan found it difficult to modify its accounting 

system and begin operating by the International Financial Reporting Standards (IFRS). It was done 

in light of the fact that the nation was experiencing significant difficulties in its legal, 

administrative, and jurisprudence systems towards the close of the twentieth century. Unlike the 

International Financial Reporting Standards (IFRS), the accounting system did not cover the 

specifics of financial statements, such as the apparent result cost and revenues, assessment of assets, 

calculation cost and expenditures for the items, or owners' equity (Bonaccorsi, Piccaluga, 1994:229- 

247). Accounting monitoring and regulation were the sole tools available to the economy in order to 

accomplish its goals under the prior system of accounting monitoring and regulation When the 

economic situation in Azerbaijan improved, the country's Accounting Law was promulgated the 

same year, which became effective in 2005. According to EU8D acts, the AZLOA was amended 

after three years and contained various modifications based on the International Financial Reporting 

Standards (IFRS) that were previously not included (Belderbos, Carree, Diederen, Lokshin, 

Veugelers, 2004:1237-1263). 

Conclusion and recommendations 

This section contains the major conclusion derived from the field work as well as the 

suggestions that are likely to be helpful in resolving the accounting education issue in the future. 

The issue of accounting education assessment is not a new one, but it has been addressed by a large 

number of modern persons and scientists who have voiced their opinions from a variety of 

perspectives and logical arguments in an attempt to arrive at meaningful conclusions. To examine 

accounting education and to uncover gaps and imbalances, the researchers set out to conduct this 

investigation. 

Having more improvements in the accounting profession will go hand in hand with further 

growth of the accounting curriculum. When we say “improvement of the accounting curriculum”, 

we imply that we are enhancing the accounting curriculum and altering a variety of things while 

maintaining or improving the fundamental ideas. These approaches provide an unambiguous 

portrait of society, including its cultures and demands. They are also consistent with the changing 

context in which the accounting profession finds itself today. 

According to the findings of the research, practical training was a complete failure. 

Additionally, there are skills sets and developments that have been defined by international 

standards (IES3) that should be fundamental in accounting education. The term “qualification” 

refers to all of the abilities that make an accountant competent and capable of entering the job 

market. 

The findings of the investigation led to a number of suggestions. 

1. The International Standard (IES3) serves as the foundation for the abilities that an 

accountant is expected to possess, and it contributes to a professional work environment. 

Intellectual abilities, technical and practical skills, “personal abilities”, communication and 

relationship skills, organizational abilities, and business management are some of the capabilities 

required. 

2. A greater focus should be placed on the development of field training, which is primarily 

responsible for polishing the expertise of accounting graduates. 

3. A student's field training should be coordinated with his or her academic studies so that the 

student may absorb the organizational structure of the profession and acquire the skills and 

information essential to perform the profession effectively after graduation. 

4. The need for the involvement of accounting and auditing offices, as well as universities, in 

the formulation of plans and teaching methodologies that will aid in the more accurate identification 

of the demands of the labor market. 

5. Creating a separate committee to oversee accounting curriculum that includes members with 

extensive experience of the accounting profession's evolution. Experiencing and effective 

supervisors are required, while accounting systems should be established in accordance with the 

necessities of the labor market. 
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6. It is critical for those working in accounting and auditing offices to be well-versed in the 

subjects of financial accounting, auditing, and tax accounting. 

In parallel with the world markets, with the rapid globalization of enterprises in Azerbaijan in 

the last twenty years, serious changes are observed in traditional production techniques, service 

quality, and habits. While businesses that remain closed to continuous changes face the risk of 

being "out of the game", agile businesses that can adapt to innovations manage to stay at the center 

of the market by increasing their competitiveness. The most appropriate way to achieve competitive 

advantage in the market is to minimize costs, in other words, to be able to "cost leadership". It is 

inevitable that enterprises that can minimize their costs, never compromise on quality while doing 

so and make their future financial plans correctly will have a say in the sector they operate with the 

competitive advantage they will have. As a result, in order to turn into an organization that sets 

trends in the market and always increases its competitiveness, there is a need to have an accounting 

team that produces accurate and timely information with high-quality training. 

The correct use of the information obtained as a result of accounting practices by the relevant 

parties is very important for the survival and development of enterprises. Because information users 

who are interested in the information provided by accounting can make plans and make serious 

decisions about future periods by evaluating the activities of the enterprise related to previous 

periods. The findings and recommendations reached as a result of the research can be listed as 

follows. 

The accounting staff of almost all enterprises in Azerbaijan consists of at least undergraduate 

graduates, that is, people with a university education. Although accounting courses are offered in 

the majority of the departments of Economics and Administrative Sciences in universities, many 

graduates from accounting departments are employed in enterprises. Half of the enterprises 

participating in the research are engaged in production and the other half are active in other sectors 

such as service, trade, construction, education and tourism. Most of the aforementioned enterprises 

are limited liability companies and accounting personnel consist of up to three people. In parallel 

with the difficulties of the period when the country's independence was newly obtained, it was 

understood that the number of enterprises established in the 2000s and after was predominant. 

The enterprises participating in the research stated that they received innovations related to the 

accounting profession mostly from the internet environment and from private educational 

institutions that organize seminars/courses. These data reveal the disconnects in the cooperation 

between universities and enterprises. In addition, the fact that the bulletins of professional chambers 

are also lagging compared to other options reveals the perception that the information needs of 

enterprises are not met in a timely manner or are met inadequately. 

Based on the answers to the question of what jobs the enterprises perform on their accounting 

personnel, it is concluded that the preparation of pre-accounting and financial reports is important 

and that internal auditing is considered unnecessary or less necessary. 

Separate data were collected in the fields of general accounting, corporate accounting, cost 

accounting, management accounting, accounting auditing, financial statement analysis, 

computerized accounting, international accounting, and tax systems regarding the expectations of 

the enterprises that are the main subject of the study regarding the accounting education given at  

universities. It turns out that none of the accounting areas fully meets the expectations of the 

business. As a result of the analysis, it was seen that the business expectations related to the tax 

system field were best met from the accounting education fields given in universities. The field of 

accounting in which business expectations were met the least was cost accounting. The change of 

these expectations according to the sectors in which the enterprises operate was also examined. 
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Conclusion 

As a result, accounting expectations will increase with the institutionalization of enterprises, 

their access to international markets, the difficulty and growth of competition conditions, and the 

areas of expertise of the employed personnel will change according to the needs of the enterprise.  

Leading the way in meeting these needs, continuously developing accounting training programs in 

cooperation with enterprises and conducting related scientific studies for the solution of business 

problems will be important support to the development of enterprises. 
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Xülasə 

Hüquq məsuliyyətinə dair müddəalar qanunların və digər normativ aktların sanksiyalarda ifadə 

olunur. Bu termin şəxsin üzərinə qoyulmuş vəzifələrin hazırda və gələcəkdə həyata keçirilməsinə 

görə üzərinə götürdüyü öhdəlik kimi başa düşülür. Hüquqi məsuliyyət anlayışı hüququn zəruriliyinə 

və labüdlüyünə inam, yüksək səviyyəli qanunvericilik texnikası, qanunvericiliyin təkmil halı, hüquq 

tətbiq etmə bacarığı və s. kimi tərkib hissələrdən ibarətdir. Beynəlxalq-hüquqi məsuliyyət anlayışı 

beynəlxalq hüquqda və dövlətlərarası münasibətlərdə xüsusilə əhəmiyyət kəsb edən bir institutdur. 

Hüquq qaydasının pozulması məsuliyyətə səbəb olur, eynilə bu beynəlxalq hüquq üçün də 

keçərlidir. Belə ki, beynəlxalq hüquqda hər bir dövlət öz ərazisində başqa bir dövlətin və ya onun 

vətəndaşlarının hüququnun pozulması üçün də məsuliyyət daşıyır. Beynəlxalq hüquqda məsuliyyət  

dedikdə, beynəlxalq hüquqi pozğunluq və ya beynəlxalq cinayət əməli nəticəsində müəyyən 

dövlətin və ya beynəlxalq hüququn digər subyektinin üzərinə düşən maddi, mənəvi və siyasi hüquqi 

nəticələrin məcmusu başa düşülür. Sözügedən məqalə beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin anlayışını 

müxtəlif aspektlərdən tədqiq edir. 
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Abstract 
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necessity and inevitability of law, high-level legislative technique, advanced state of legislation, 
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state or its citizens in its territory. Responsibility in international law means the set of material, 
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law as a result of an international legal violation or an international criminal act. The mentioned 

article explores the concept of international legal responsibility from different aspects. 
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Giriş 

Əvvəla hüquqi məsuliyyət anlayışına açıqlıq gətirmək lazımdır. Belə ki, hüquq elmində və 

qanunvericilikdə hüquqi məsuliyyət ifadəsi geniş mənaya malikdir. Hüquqi məsuliyyət dedikdə,  

hüququn tələblərini icra etməyə görə dövlətin məcburiyyət tətbiq etməsi başa düşülür, yəni şəxsin 

hüquq normasını pozması hüquqi məsuliyyətə səbəb olur. Bu anlayışa pozitiv və neqativ yanaşma 

vardır. Pozitiv hüquqi məsuliyyət şəxsin vətəndaşlıq borcu ilə bağlı olan faydalı davranışlardan 

ibarətdir. Məsələn, seçkili vəzifəli şəxslərin onları həmin vəzifəyə seçən cəmiyyət qarşısında 

məuliyyəti. Neqativ hüquqi məsuliyyət isə hüquqpozma ilə bağlı yaranan, onun məhkəmə və hüquq 

mühafizə orqanları şəxsində dövlət qarşısında törətdiyi hüquqa zidd əmələ görə barəsində tətbiq 

edilən tədbirlərdir. 

Ümumilikdə, hüquqi məsuliyyət aşağıdakı 4 əsas kateqoriyaya ayrılır: 

1) cinayət məsuliyyəti – adından da bəlli olduğu kimi, cinayət hüquq münasibətləri çərçivəsində 

həyata keçirilən, cinayət törədən şəxs barəsində tətbiq edilən dövlətin məcburetmə tədbirləridir,  

lakin digərlərindən öz ağırlığı ilə fərqlənir. Cinayət məsuliyyəti şəxsin cinayət törətdiyi andan 

etibarən yaranır, ibtidai istintaq mərhələsində faktiki olaraq reallaşdırılmağa başlayır və məhkəmə 

timsalında dövlət tərəfindən şəxs barəsində onun törətdiyi cinayətin xüsusiyyətləri və ağırlıq 

dərəcəsinə müvafiq surətdə cəza təyin edilməsi ilə sona çatır. AR CM-nin 14-cü maddəsinin 1-ci 

bəndinə əsasən cinayət ictimai təhlükəli sayılan və şəxs tərəfindən təqsirli şəkildə törədilən əməldir, 

hansı ki, törədilməsi müqabilində müvafiq orqan tərəfindən şəxsə cəza təyin edilir (1); 

2) mülki məsuliyyət – şəxsin əmlak xarakterli məsuliyyətidir. Mülki-hüquqi məsuliyyət 

subyektin pozulmuş əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının bərpasına yönəlsə də, bu, cinayət 

məsuliyyətində olduğu dərəcədə imperativ xarakter daşımır. Mülki hüquqda törədilən hüquq 

pozuntusu delikt adlanır və AR Mülki Məcəlləsinin 1096.2-ci maddəsinə görə sözügedən əməli 

törədən şəxs mülki məsuliyyət daşıyır (2); 

3) inzibati məsuliyyət – bu anlayışa AR İXM-nin 12.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq inzibati 

xəta elə hüquq pozuntusudur ki, həmin məcəllədə nəzərdə tutulan ictimai münasibətlərə qəsd edir 

və məsuliyyətə səbəb olur (3). Qeyd edim ki, törədilən hüquq pozuntusunun inzibati məsuliyyətə 

səbəb olmasının yeganə şərti sözügedən əməlin cinayət məsuliyyətinə səbəb olmamasıdır; 

4) intizam məsuliyyəti – yuxarıda sadalanan digər 3 məsuliyyət növündən özünün yüngül 

dərəcəliliyi ilə fərqlənən intizam məsuliyyəti müəssisə, birlik və s. kimi məhdud ərazi daxilində 

tətbiq edilən, həmin ərazinin normal fəaliyyəti üçün təsbit edilmiş intizam qaydalarının pozulmasına 

gətirib çıxaran, şəxs barəsində verilən töhmət, məzəmmət və s. kimi sanksiyalarla həyata keçirilən 

məsuliyyət növüdür. Məsələn, AR ƏM-nin 186-cı maddəsinin birinci bəndinə görə əgər işçi öz 

əmək vəzifələrini lazımi qaydada yerinə yetirməzsə və ya vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 

edərsə, intizam məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər (4). 

Beynəlxalq hüquqi məsuliyyət anlayışı isə daha fərqlidir. Belə ki, bu anlayış özündə ilk 

növbədə beynəlxalq hüquq pozuntusu nəticəsində beynəlxalq hüquq subyektinin digər beynəlxalq 

hüquq subyektinə vurduğu zərəri aradan qaldırmaq və yaxud vurduğu zərərin əvəzini ödəmək 

vəzifəsini ehtiva edir. Beynəlxalq-hüquqi məsuliyyət dedikdə, bir beynəlxaq hüquq subyekti 

tərəfindən digər beynəlxalq hüquq subyektinə vurulmuş ziyanın aradan qaldırılması, eyni zamanda 

zərərvuran tərəfin hesabına zərərçəkmiş tərəfin pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsi hüququnun 

nəzərdə tutulduğu beynəlxalq hüququn xüsusi institutu nəzərdə tutulur (2009:22). 

Qeyd edim ki, beynəlxalq-hüquqi məsuliyyət beynəlxalq hüquqda problemli institut olmaqla, 

bu anlayışa dair bir çox hüquqşünas alim, məsələn, Q.İ.Tunkin, N.A.Uşakov, J.Salmon və s. 

araşdırmalar aparmışlar. Bu anlayışa dair tez-tez işlədilən bir ifadədə Şarl De Visser beynəlxalq- 

hüquqi məsuliyyəti dövlətlərin bərabərliyinin zəruri nəticəsi kimi təsvir etmişdir. Lakin sözügedən 

anlayışı sonradan daha da genişləndirmiş və qeyd etmişdir ki, beynəlxalq hüquq qaydasında bu,  

hüququn özünün zəruri nəticəsidir və əgər kimsə dövlətin beynəlxalq-hüquqi məsuliyyəti ideyasını 

guya suverenlik ideyası ilə ziddiyyət təşkil etdiyinə görə inkar etməyə cəhd edərsə, beynəlxalq 

hüquqi nizamın mövcudluğu inkar olunmuş deməkdir (The Law of International Responsibility, 4). 

Yəni, məsuliyyət yoxdursa, qanun da yoxdur. 
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Beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətin əsas məqsədlərinə aiddir: 

1. Hüquq pozan subyektin hüquqazidd əməlinin dəyandırılması; 

2. Hüquq pozan subyektin öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə məcbur etmə; 

3. Zərərçəkmişə vurulmuş maddi və mənəvi zərərə görə kompensasiya; 

4. Gələcəkdə baş verə biləcək hüquq pozuntularının qarşısının alınması üçün əlavə tədbirlərin 

görülməsi. 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv edilməsi 

qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 17-ci maddəsinə görə müvafiq dövlət 

orqanları və müəssisələr Azərbaycan Respublikasının bağladığı beynəlxalq müqavilələrə müvafiq 

şəkildə tənzimlənən, eyni zamanda, sözügedən orqanların səlahiyyət dairəsinə aid olan məsələlərə 

dair dövlətin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin həyata keçirilməsini təmin edirlər (7). 

Beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətin funksiyaları isə hüquq münasibətləri çərçivəsində həyata 

keçirilən tədbirlər məcmusudur. Beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətin funksiyalarına aşağıdakılar aiddir 

1. Hüquqbərpaedici – reparasion – adi hüquq pozuntuları zamanı tətbiq edilir. Reparasion 

funksiya başlıca olaraq vurulmuş maddi zərərin əvəzinin ödənilməsi və ya mənəvi ziyanın aradan 

qaldırılmasına yönəlmişdir. 

2. Cəzalandırıcı – repressiv − əsas formaları cəza, cərimə və s.-dir. Bu funksiya baş verə 

biləcək yeni hüquq pozuntularının qarşısının alınması məqsədi daşıyır. 

Onu da qeyd edim ki, hüquq məsuliyyətində olduğu kimi, beynəlxalq-hüquqi məsuliyyət 

cinayət, mülki, inzibati və intizam məsuliyyəti kimi təsnif olunmamışdır. Belə ki, Dövlətlərin 

beynəlxalq hüquqazidd əməllərinə görə məsuliyyəti haqqında maddələr Layihəsinin 17-ci 

maddəsinə görə mənşəyindən asılı olmadan dövlətin beynəlxalq öhdəliyini pozaraq törədilən əməl 

beynəlxalq hüquqazidd əməldir (2000: 362). 

Beynəlxalq məsuliyyət, demək olar ki, məhkəmə presedentləri və adət normalarından ibarətdir. 

Eyni zamanda, sözügedən sahədə tətbiq olunan əsas qanunvericilik aktlarında beynəlxalq 

öhdəliklərin pozulmasına görə yarana biləcək neqativ hüquqi nəticələr təsbit olunmamışdır. Buna 

baxmayaraq, beynəlxalq hüquq pozuntusu törədən subyektlərin beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətini 

ehtiva edən bir sıra mühüm sənədlər də vardır. Buna misal olaraq 1950-ci il Avropa İnsan 

Hüquqları Konvensiyasını və s. göstərə bilərik. 

Həmçinin bildirirəm ki, beynəlxalq hüquqda vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi konkret 

beynəlxalq müqavilə ilə nəzərdə tutularsa, bu zaman mütləq məsuliyyət meydana gəlir, yəni, 

beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətin əsas normativ-hüquqi əsası beynəlxalq aktdır. Dövlətlərin 

beynəlxalq-hüquqazidd əməllərinə görə məsuliyyəti haqqında maddələr Layihəsinin 4-cü 

maddəsinə əsasən dövlətlərin əməli dövlətdaxili hüquqda hüquqazidd əməl sayılmasa belə, 

beynəlxalq hüquqda beynəlxalq hüquqazidd əməl hesab oluna bilər (2000:367). Bu hal eynilə 

“Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən qanunun qüvvəsinin geriyə şamil olunması 

haqqında” AR Konstitusiya Qanununun I maddəsində də təsbit edilmişdir. Belə ki, sözügedən 

maddədə qeyd edilir ki, beynəlxalq hüquqa görə cinayət sayılan əmələ dair Konstitusiyanın hər 

hansı müddəası şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsinə və barəsində cəza tətbiq edilməsinə mane olan 

bilməz (9). 

Beynəlxalq-hüquqi məsuliyyət maddi və qeyri-maddi məsuliyyət olmaqla 2 növə ayrılır və 

onlar da aşağıdakı formalarda ola bilərlər: 

Restitusiya – bu forma hüquq pozuntusu törədilməsindən daha əvvəl mövcud olmuş vəziyyətin 

bərpa edilməsidir. 

Kompensasiya – beynəlxalq hüquq subyektinə vurulan maddi ziyanın əvəzinin pul olaraq 

ödənilməsidir. 

Satisfaksiya – konpensasiyadan fərqli olaraq, beynəlxalq hüquq subyektinə vurulan zərərin 

mənəvi ödənilməsi nəzərdə tutulur. Buna misal olaraq zərər vuran dövlətin üzr istəməsini, törətdiyi 

hüquq pozuntusunu etiraf etməsini və s. deyə bilərik (Hüseynov, 2000:296). 
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Təkrar etməmə təminatları – beynəlxalq-hüquqi məsuliyyət institutunda ən mühüm 

anlayışlardan biridir, belə ki, dövlət törətdiyi hüquq pozuntularını sonradan törətməyəcəyinə dair 

üzərinə öhdəlik götürür. 

Beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətin məzmununu təyin edən əlamətlərə aşağıdakılar aiddir: 

1. Hüquq qaydasını pozan dövlətə və ya digər subyektə beynəlxalq-hüquqi sanksiyalar tətbiq 

olunur; 

2. Beynəlxalq-hüquqi məsuliyyət beynəlxalq hüquq pozuntusu törədildikdə baş verir; 

3. Beynəlxalq-hüquqi məsuliyyət beynəlxalq hüquq qaydasının təmin olunmasına yönəlmişdir; 

4. Hüquq qaydasını pozan dövlət üçün müəyyən mənfi nəticələr təsbit olunmuşdur. 

Beynəlxalq məsuliyyətin yeganə faktiki əsası beynəlxalq hüquq pozuntusudur. Beynəlxalq 

hüquq pozuntusunun subyektiv və obyektiv olmaqla iki ünsürü mövcuddur. Subyektiv ünsürə görə 

beynəlxalq hüquq pozuntusu dövlətin özünə aiddir, obyektiv ünsürə görə isə beynəlxalq hüquq 

pozuntusu dövlətin beynəlxalq öhdəliyini pozan hüquqazidd əməldir. 

İndi isə beynəlxalq cinayət anlayışından danışmaq lazımdır. Belə ki, dövlət tabeliyindəki 

orqanlarının, həmçinin vətəndaşlarının törətdikləri cinayət əməllərinə görə məsuliyyət daşıyır. Eyni 

zamanda, dövlət ərazisi daxilində başqa bir dövlətin və dövlətin vətəndaşlarının hüquqlarının 

pozulması üçün məsuliyyət daşıyır (Ural, 2013:97). 

Beynəlxalq cinayət beynəlxalq hüquqa zidd olan ictimai təhlükəli əməldir və hüquqi hadisə 

kimi bir neçə mühüm əlamətlərə malikdir: 

a) pozulmuş öhdəliklərin xarakteri; 

b) pozulmuş öhdəliklərin ictimai təhlükəliliyi; 

c) törədilən hüquqa zidd əməlin beynəlxalq cinayət hesab edilməsi. 

Beynəlxalq cinayət anlayışı Soyqırım cinayətinin önlənməsi və ona görə cəza haqqında 1948-ci 

il tarixli Konvensiya, Aparteid cinayətinin önlənməsi və ona görə cəza haqqında 1973-cü il tarixli 

Konvensiya, Nüvə fəlakətinin önlənməsi haqqında 1981-ci il tarixli Bəyannamə və s.kimi zəruri 

beynəlxalq aktlarda təsbit olunmuşdur. 

Bir sıra beynəlxalq sazişlərdə qeyd olunan hallarda dövlətin üzərinə, onun törətdiyi əməl 

nəticəsində başqa dövlətə vurduğu zərəri ödəmək vəzifəsi qoyula bilər, baxmayaraq ki, sözügedən 

əməl beynəlxalq hüquqa zidd deyil. Beynəlxalq müqavilələrdə belə məsuliyyət ağır təhlükəli xüsusi 

fəaliyyət növləri ilə əlaqədar nəzərdə tutulur. Məsələn, Kosmik obyektlərin vurduğu zərərə görə 

beynəlxalq məsuliyyət haqqında 1972-ci il tarixli Konvensiyanın 11-ci maddəsinə görə kosmik 

obyekti göndərən dövlət, əgər sözügedən obyektlə hər hansı hava gəmisinə zərər vurularsa, vurulan 

ziyanın əvəzində kompensasiya ödəməyə məcburdur. 

Müəyyən müddət sonra beynəlxalq hüquqda məsuliyyət anlayışının, yalnız əmlaka və 

şəxsiyyətə vurulan ziyan hallarına görə, məhdud şəkildə məcəllələşdirilməsinə başlanılmışdır 

(Əsgərov, 1979:430). 

 

Nəticə 

Qeyd edirəm ki, dövlətlər beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətinin əsas məqsədi kimi hüquq 

pozuntularının tam və qismən qarşısının alınması və beynəlxalq hüquqpozuntusunun nəticələrinin 

ləğvini nəzərdə tuturlar və bu sırada bir çox mühüm beynəlxalq əhəmiyyətli addımlar atılır. 

Nəticə olaraq, beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətin həyata keçirilməsi təyinatı dövlətlər tərəfindən 

dövlətdaxili qanunvericiliyə və beynəlxalq hüquq normalarına riayət olunmasında görünür. 
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POSTSOVET DÖNƏMİNDƏ CƏNUBİ QAFQAZ RESPUBLİKALARININ GEOSİYASİ 

SEÇİM İSTİQAMƏTLƏRİ − ƏMƏKDAŞLIQ YOXSA XAOS 

 

Xülasə 

Yaşadığımız regionda 200 illik rus nəzarət sisteminin 1991-ci ildə SSRİ-nin süqutu ilə 

dağılması nəticəsində qüvvələr balansında kardinal dəyişiklik baş verdi. Cənubi Qafqazda, 300 

ildən çoxdur ki, xarici üçbucağı təmsil edən Rusiya, Türkiyə, İran üçlüsü ilə bərabər, yeni 

konfiqurasiya Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan – daxili üçbucağı əmələ gətirdi. Daxili üçbucaq 

arasında münasibətlərin formalaşması separatçılıq və etno-siyasi qarşıdurmaların aktivləşməsi 

fonunda baş verdi ki, bu da öz növbəsində dövlətlər arasında münasibətlərin əməkdaşlıq deyil, 

qorxu və inamsızlıq qavrayışları üzərində formalaşdırdı. Bütün bunların fonunda daxili üçbucaq 

ölkələri öz təhlükəsizlik riskləri kompensasiya etmək üçün xarici üçbucaq dövlətləri ilə strateji 

münasibətlər qurmağa başladılar. Nəticədə regionda iki geosiyasi ox meydana gəldi. Daxili 

ölkələrdən Azərbaycan, Gürcüstan və xarici üçbucaqdan Türkiyə birlikdə ilk oxu təşkil edir və 

postsovet dönəmi qərblə əməkdaşlığa önəm verdi. Rusiya və İran daxili üçbucaqdan Ermənistan ilə 

ikinci oxu yaratdılar ki, bu ölkələr digər qüvvələri regiondan kənar tutma siyasətini həyata 

keçirdilər. Doğrudur, hər iki geosiyasi oxda da dəyişiklik keçdiyimiz 30 ildə baş vermiş ola bilər,  

amma yenə baxdığımızda sistemin bu şəkildə köklərinin saxladığını görərik. Ümumiyyətlə, Cənubi 

Qafqaz dünyanın “partlama” nöqtələrindən biri kimi böyük qüvvələrin milli-dini zəmində yaratdığı 

münaqişələr ilə tarix boyunca zəngin olub və müasir dövrümüzdə də bu davam edir. Təhlükəsizlik,  

beynəlxalq hüququn prinsiplərinin yerinə yetirilməsi və bu kimi məsələlər də regionun aktual 

problemləridir. Davamlı münaqişələrin yaşandığı XXI əsrdə onların həlli üçün bir mexanizm və 

qarşısının alınması sadəcə zəruridir. Barışıq olmasa, inkişaf ola bilməz və inkişaf olmazsa dünyanı 

gələcəyə götürmək olmaz. Bu amillər bir-biri ilə mütləq bağlıdır. Məqalədə postsovet dönəmində 

region dövlətlərinin bir-biri ilə münasibətlərində hansı istiqaməti seçdikləri açıq şəkildə tədqiq 

edilmiş, Gürcüstan və Azərbaycanın əməkdaşlığı, Ermənistanın isə xaosu necə yaratdığı 

araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan, Rusiya, İran, Türkiyə, 

təhlükəsizlik 
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In the post-Soviet period, the geopolitical choice directions of the South Caucasian 

Republics − cooperation or chaos 

 

Abstract 

As a result of the collapse of the 200 year old Russian control system in the region in which we 

live in 1991 with the fall of the USSR, a cardinal change in the balance of forces took place. In the 

South Caucasus, along with the trio of Russia, Turkey, and Iran, which represented the external 

triangle for more than 300 years, a new configuration of Azerbaijan, Armenia, and Georgia formed 

the internal triangle. The formation of relations between the internal triangle took place against the 

background of the activation of separatism and ethno-political conflicts, which in turn shaped the 

relations between the states on perceptions of fear and mistrust rather than cooperation. Against the 

background of all this, the internal triangle countries began to establish strategic relations with the 

external triangle states in order to compensate for the risks of their security. As a result, two 

geopolitical axes were formed in the region. Azerbaijan and Georgia from the internal countries and 

Turkey from the external formed the first axis together, and the post-Soviet era emphasized 

cooperation with the West. Russia and Iran created the second axis of the internal triangle with 

Armenia, which implemented a policy of keeping other forces out of the region. It is true that 

changes in both geopolitical axes may have occurred in the last 30 years, but if we look again, we 

will see that the system has kept its roots in this way. In general, the South Caucasus, as one of the 

"explosion" points of the world, has been rich throughout history with conflicts created by great 

forces on national and religious grounds, and this continues in our modern times. Security, 

fulfillment of the principles of international law, and similar issues are also urgent problems of the 

region. In the XXI century, where continuous conflicts are experienced, a mechanism for their 

resolution and prevention is simply necessary. Without peace, there can be no development, and 

without development, the world cannot be taken into the future. These factors are necessarily 

related to each other. In the article, in the post-Soviet period, it was clearly studied which direction 

the regional states chose in their relations with each other, and how the cooperation of Georgia and 

Azerbaijan, and how Armenia created chaos, was investigated. 

Keywords: South Caucasus, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Iran, Turkey, security 
 

Giriş 

Əməkdaşlıq – Gürcüstan və Azərbaycan 

Müasir Gürcüstan ərazisi ilə Azərbaycan xalqını çox dərin tarixi tellər bağlayır. Qeyd 

olunmalıdır ki, indiki Gürcüstanın tarixi Borçalı adlanan hissəsində, paytaxt Tbilisi şəhərində, eləcə 

də digər bölgələrində əsrlər boyu soydaşlarımız yaşamış və Azərbaycan türkləri bu torpaqların 
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qədim avtoxton sakinləri olmuşlar. Məhz bu amil ölkələrimiz arasında münasibətlərin mühüm və 

həssas məqamlarından biri olmaqla, hər iki ölkəni vahid coğrafi məkan kimi bir-birinə bağlayan 

tarixi bağlardan biridir. SSRİ dağıldıqdan sonra ermənilər Azərbaycana olduğu kimi, Gürcüstana 

qarşı da ərazi iddiaları irəli sürməkdə davam etdilər. Bu, özünü açıq şəkildə istər ermənilərin 

kompakt yaşadıqları Samtsxe-Cavaxeti bölgəsində ərazi iddiaları və separatizm cəhdlərində, istərsə 

də ermənilərin bütün dünyada bu və digər bölgələrə qarşı ərazi iddiaları məsələlərini müxtəlif 

tribunalardan səsləndirməsində göstərmişdi. 2009-da Ermənistanın 14 qeyri-hökumət təşkilatı 

Sarkisyana və xarici işlər nazirinə müraciət edərək Samtsxe-Cavaxetiya ilə yanaşı, Borçalıya axan 

Xram çayından cənubdakı torpaqların Ermənistana birləşdirilməsinə çağırdı. Müraciət edənlər bu 

haqqın onlara 1920-ci il Paris Sülh Konfransı ilə verildiyini iddia edirdilər (1). Lakin sonrakı 

mərhələdə bu proses zəiflədi, ermənilər bütün “diqqətlərini” Qarabağ ərazisinə topladılar. 

Gördüyümüz kimi regionun “xaos maşını olan” Ermənistan sadəcə tək qonşusu ilə deyil, digər  

Cənubi Qafqaz qonşusu ilə də problemlər yaradırdı. Ona görə də məhz bu iki dövlət – Azərbaycan 

və Gürcüstan sonrakı mərhələdə bir-biri ilə müttəfiqlik və əməkdaşlıq istiqamətində addımlar 

atdılar. Digər sözlə, hər iki dövlət gördü ki, bölgənin kiçik dövləti onlarla münasibətlərdə pozitiv 

deyil, bir-biri ilə əlaqələrdə pozitiv situasiya yaratmağı üstün tutdular və bu yolda onları birinci 

geosiyasi oxun xarici faktoru olan Türkiyə Cümhuriyyəti dəstəklədi. Bəs iki qonşu arasında bu 

müsbət əməkdaşlıq necə və kim tərəfindən yarandı və indiki ortaqlığın kökü haradan qoyulub? 

Əməkdaşlıq adlanan bu hissədə cavab verilməli əsas sual məhz budur. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Gürcüstanın Azərbaycanın 

xarici siyasətində və strateji layihələrində yeri nəzərə alınaraq, 90-cı illərdən başlayaraq qonşu 

ölkənin qarşısında duran problemlərin və maneələrin aradan qaldırılması və onun tam müstəqil 

dövlətə çevrilməsi üçün ölkəmiz kifayət qədər böyük dəstək göstərmişdir. Bu məqam Gürcüstanın 

keçmiş dövlət başçıları – E.Şevardnadze və M.Saakaşvili tərəfindən müxtəlif formalarda dəfələrlə 

vurğulanmışdır (2). E.Şevardnadze – “Qafqazın müstəqilliyi və azadlığı işində Heydər Əliyev 

fenomeninin indinin özündə nə qədər böyük rol oynadığını xalq hələ sonra biləcəkdir”. 

M.Saakaşvili – “Gürcüstanın çox sayda müttəfiqi var, ancaq onlardan heç biri Azərbaycan qədər 

bu ölkəyə onun çətin anlarında dəstək olmamışdır” (Çıraqov, 2017:251). Bu iki cümlə az əvvəlki 

sualın ilk hissəsinə cavab üçün kifayət edər. Bu iki dövlət aralarındakı münasibətlərdə ən çətin 

günlərində etibarlı tərəfdaş və arxa olduğunu dəfələrlə sübut etmişdirlər. 2006-cı ilin soyuq 

yanvarında Rusiyadan Gürcüstana gələn qaz kəmərinin iki hissəsində və böyük gərginlikli elektrik 

xəttində terror aktı həyata keçirildi. Nəticədə Gürcüstan böyük enerji böhranı ilə üz-üzə qaldı. 

Gürcüstan hakimiyyətinin bu terror aktını Rusiyanın Tbilisiyə qarşı təzyiq vasitəsi kimi 

qiymətləndirməsi iki ölkə arasında diplomatik gərginliyə səbəb olmaqla vəziyyəti daha da 

ağırlaşdırdı. 2008-ci ildə isə növbəti dəfə Gürcüstanın Rusiya ilə münasibətlərinin gərginləşməsi 

fonunda ölkə yenidən dərin enerji böhranı ilə üz-üzə qaldı. Hər iki halda məhz Azərbaycanın işə 

qarışaraq enerji yardımı göstərməsi ilə Gürcüstan ağır vəziyyətdən çıxa bildi (4). 

Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Qafqazın iki dövləti arasında sadəcə siyasi əhəmiyyətli 

deyil, həmçinin iqtisadi addımlar atıldı ki, bunlar regionun stabil inkişafı üçün mühüm töhfə verdi 

və nəticədə regionun üçüncü dövlətinin yaratmağa çalışdığı xaos vəziyyəti qarşılıqlı əməkdaşlıq ilə 

əvəz olunmağa başladı. Həmçinin həyata keçirilən bu əməkdaşlıq regionla bağlı dünyada yayılmış,  

ya da bəzi qüvvələr tərəfindən ortaya atılmış fikirlər ortadan qalxmış və bölgəni böyük qüvvələrin 

maraq sferasına daxil etmişdir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda enerji layihələri ilə bağlı addımlar  

atmağa başlayandan sonra Ümummilli lider özünün ilk geniştərkibli xarici səfərini Gürcüstana etdi.  

Səfərin tarixi əhəmiyyəti müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısının müstəqil Gürcüstana ilk rəsmi 

səfəri olması idi. Səfər ərzidə çox mühüm iki sənəd − 22 maddədən ibarət “Dostluq, əməkdaşlıq və  

qarşılıqlı təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi haqqında” (5), həmçinin Heydər Əliyev tərəfindən 

“Tbilisi Bəyannaməsi” adlandırılan “Qafqazda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq Bəyannaməsi” 

imzalandı (Çıraqov, 2017:561). Nəhayət iki dövlət arasında tarixi addım olaraq enerji ehtiyatlarının 

daşınması üçün yeni bir boru kəmərinin açılması ilə bağlı ilk addımlar atıldı. Söhbət Bakı-Supsadan 

gedir. Bu dövrdə öz karbohidrogen resurslarını sadəcə Rusiya üzərindən çıxaran Azərbaycan, 



ELMİ İŞ Beynəlxalq elmi jurnal. İmpakt Faktor: 1.790. 2022 / Cild: 16 Sayı: 12 / 103-109 

SCIENTIFIC WORK International scientific journal. Impact Factor: 1.790. 2022 / Volume: 16 Issue 12 / 103-109 

ISSN: 2663-4619 

e-ISSN: 2708-986X 

106 

 

 

əlbəttə, öz xarici enerji siyasətini tək ölkə üzərində saxlamayacaqdı, məhz bu istiqamətdə nə qədər 

bəzi sıxıntılar yaşansa da, 1997-1998-ci illərdə regionun abu-havasını dəyişən addım atıldı və 

Bakını Supsa ilə birləşdirən kəmərin əsasın qoyuldu. 1998-1999-cu illərdə Azərbaycan və 

Gürcüstan yaratdıqları bu mexanizmin necə yaxşı çalışdığını gördü və dövrün əsas kəməri olan 

BTC kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı iki dövlət anlaşdı. 1999-cu il İstanbulda keçirilən ATƏT-in 

sammitidə Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac boru kəməri vasitəsilə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 

ərazilərindən Xəzərdən çıxarılan xam neftin nəqli haqqında sazişi prezidentlər H.Əliyev, S.Dəmirəl 

və E.Şevardnadze imzaladılar (6). Beləliklə, 2002-ci il sentyabrın 18-də Bakı-Səngəçalda 

Ümummilli liderin, Türkiyə və Gürcüstan prezidentlərinin iştirakı ilə BTC İxrac Neft Boru 

Kəmərinin təməli qoyuldu, tikintisi isə 2006-da başa çatdı. Bu proses daha sonra Bakı-Tbilisi- 

Ərzurum ilə mavi yanacağın daşınması, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu ilə yük və sərnişinlərin 

daşınması ilə davam etdi. İki qonşu arasında atılan bu addımlar sadəcə özlərinin deyil, bütün 

regionun görünütüsünün dəyişməsinə, bəzi “qonşuların” yaratdığı təcavüzkar havanın, əməkdaşlıq 

havası ilə əvəz olunmasına səbəb oldu. Keçdiyimiz dövrdə iki dövlət arasındakı əməkdaşlığın zirvə 

nöqtələrindən biri də yaşadığımız əsrin ilk illərində yaradılan GUAM təşkilatı ilə bağlıdır. Yalta 

sammitində xartiyası irəli sürülən təşkilat qarşılıqlı münasibətləri genişləndirmək və regional 

mövzuların həllini əsas məqsədləri çərçivəsinə saldılar. Xartiya Xəzər karbohidrogen ehtiyatlarının 

Gürcüstan və Ukrayna vasitəsilə Avropaya daşınmasınıda əsas götürdü. Əslində o dövrdən bu iki 

dövlətin Avropa enerji təhlükəsizliyi məsələsində necə rol oynadıqlarının əsasını qoydu. Dövlət 

Neft Şirkətinin Gürcüstanda həyata keçirdiyi layihələr, ticarət əlaqələrində sadəcə enerji deyil, 

həmçinin kapital və işçi axınının yaranması, turizm və təhsil münasibətlərinin formalaşması keçən 

əsrin sonlarında əsası qoyulan ikili əməkdaşlığı inkişaf etdirdi və bu proses hələ də davam edir  

(Həsənov, 2005:531). 

Lakin bəzi hallarda bu prosesi bəyənməyən qüvvələr ona qarşı qapalı addımlar həyata 

keçirdilər. Xüsusilə, 2010-cu ildən bəri Gürcüstan daxilində tez-tez hakimiyyət dəyişikliklərinin baş 

verməsindən istifadə edən bu qüvvələr, guya ki, bu əməkdaşlığın Gürcüstan milli təhlükəsizliyi 

üçün qorxulu olduğunun təbliğatını həyata keçirdilər. “Əgər Gürcüstan əməkdaşlığa davam edərsə, 

Azərbaycan və Türkiyədən asılı vəziyyətə düşər” formasında fikirlər regionda və Gürcüstanın 

daxilində təbliğ edildi. Əlbəttə, bunları edənlərin çoxunun az əvvəl qeyd etdiyimiz, “kiçik qonşu” 

və onun lobbisi ilə əlaqədar olması çox da qeyri-mümkün görünmür. Nə qədər bu istiqamətdə 

çabalar olsa da, yenə də tarixi aspektdən irəli gələn bu qarşılıqlı ortaqlıq və əməkdaşlıq vəziyyəti 

cari dövrümüzdə də davam edir. Ümummilli liderin əsasını qoyduğu bu strateji xətt onun varisi 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 

Yuxarıdakı suallara dönüb baxdığımızda cavabları tapdığımızı görürük. İki tərəf arasında 

müsbət qonşuluq və ortaqlıq vəziyyətinin yaranmasında Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük rol 

oynayıb. Daha sonra Prezident İlham Əliyev də bu prosesin davam etdirilməsində böyük addımlar  

atıb. Belə düşünək, ölkəmiz öz karbohidrogen ehtiyatlarını sadəcə özü üçün saxlaya bilərdi, lakin 

Azərbaycan əməkdaşlığa önəm verdi və bu məqsədlə əməkdaşlığa digər önəm verən qonşusu ilə 

daxili üçbucaqda mühüm bir mexanizm yaratdı. Bu mexanizmin çarxları hələ də fəaliyyətini davam 

etdirir. Nə qədər qısamüddətli anlaşmazlıqlar olsa da, nə qədər bəzi qüvvələr mənfi abu-hava 

yaratmağa çalışsa da, iki qonşu dövlət bir-biri ilə əlaqələrdə müsbət tərəfi, yəni əməkdaşlığı seçdi 

(8). 

Xaosun səbəbi – Ermənistan 

Az əvvəl adını çəkdiyim iki qonşu dövlətin bir-biri ilə olan əlaqələri beynəlxalq siyasət 

nəzəriyyəsində coğrafi yaxınlığın ölkələrin xarici strategiyalarına necə təsir edib onların rasional və 

qarşılıqlı ortaqlığa əsaslanmış əlaqələr qurmağa sövq etdiyini göstərən yaxşı bir misaldır. 

Göstərdiyimiz nümunə Qafqazın digər dövləti – öz xarici siyasətini radikal milliyətçi və paslanmış 

irqçi düşüncələr üzərində əsaslandıran Ermənistanla müqayisədə çox gözəl göstərir. Ölkəmiz 

postsovet dönəmində hər zaman vahid inteqrasiya olunan siyasi və iqtisadi rifahın çağırış və 

mesajlarını vermiş, lakin təəssüflər olsun ki, keçdiyimiz 30 il ərzində bu mesajları sadəcə regionun 

üç dövlətindən ikisi öz strategiyalarında təsbit etmişlər. 
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Təhlükəsizlik məsələsi müasir dövrümüzdə geosiyasət üçün aktual olan məsələdir. Belə ki,  

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin regionun geosiyasi vəziyyətinə son dərəcə 

mənfi təsir etməsi və problemin uzun müddət boyunca (2020-ci ilədək) həll edilməməsi qeyri- 

müəyyənliyi daha da dərinləşdirirdi. Bəs bu xaosun tarixi necədir? Əlbəttə, problemin kökü olduqca 

qədimdir, məsələnin içərisində həm sovetlərin dağılması mərhələsi, həm də ondan öncəki 

dönəmlərdə önəmli yer tutur. 1991-ci ildə hər iki dövlət müstəqillik qazandıqdan sonra onların 

geosiyasi seçimləri fərqli oldu. 

Ölkəmiz dialoq və diplomatiyaya üstünlük versə də, qarşı tərəf bunun ən əksində duran radikal 

addımlara əl atıb, hətta insan hüquqlarını tapdalamaqdan belə çəkinmədi. 1994-cü ilə qədər davam 

edən ilk müharibə Bişkek protokolu ilə həll oluna bilərdi, əgər beynəlxalq qurumlar öz sənədlərini 

kağız üzərində saxlamasaydı. 

Bu illərdə Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının işğalçı qüvvələrin qeyd-şərtsiz 

torpaqlardan çıxarılmasını nəzərdə tutan qərarlarının icrası üçün müxtəlif beynəlxalq qurumlar 

çərçivəsində uzunmüddətli diplomatik danışıqlar apardı. Beynəxalq sülh platformaları ilə bərabər,  

Azərbaycan region ölkələrinin də münaqişənin həlli istiqamətindəki təşəbbüslərində yaxından 

iştirak edirdi. 

1997-ci ildə Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin tənzimlənməsi üçün üç həll təklifi irəli 

sürdü. İlk təklif “paket həll” (Bütün məsələlərə − Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla eyni 

vaxtda razılıq verilməsi nəzərdə tutulurdu), ikinci təklif “mərhələli həll” (Münaqişənin müxtəlif 

mərhələlər ilə həll edilməsi) və son təklif “ümumi dövlət” ideyası idi. Üçüncü dövlət, ümumiyətlə 

Budapeşt və Lissabon sənədlərinə və həmçinin dövlətçilik prinsiplərimizə zidd idi, ona görə qəbul 

edilməsi qeyri-mümkün idi. İlk iki təklif müəyyən dərəcədə qəbul edilə bilərdi, bu istiqamətdə 

addımlarda atılırdı, lakin yenə erməni qeyri-konstruktivizmi bu həll yollarına imkan vermədi. Bu 

hal yeganə deyildi, belə ki, 2004-cü ildən “Praqa prosesi” başladı, “Mərhələli həll” yolunu əsas 

götürən prosesin dayanmasının yenə günahkarı erməni tərəfi oldu. 2007-ci ildə isə məşhur “Madrid 

prinsipləri” tərəflərə baza həll yolu olaraq təklif edildi ki, daha sonra bu yol 2009-cu ildə Akvildə 

yenidən gündəmə gəldi. Lakin bu yolun da qarşısı kəsildi (9). 

2011-ci ildə Rusiyanın təşəbbüsü iə Kazanda keçirilən sammitdə Azərbaycan prezidenti İlham 

Əliyev, Ermənistanın işğal etdiyi 7 rayonu Azərbaycana qaytarmağa hazır olduğunu bildirən Kazan 

sənədini imzalamaqdan imtina etdi. Bunun səbəbi isə Azərbaycanın ətraf rayonlarla yanaşı, Dağlıq  

Qarabağ bölgəsinin də, Azərbaycandan kənarda istənilən statusunu istisna etməsi idi. Keçən illər  

ərzində Ermənistan ya qarşıya atılmış dialoq və müzakirələri rədd etmiş, ya da qəbul etdiyi 

prisnsiplərdən imtina etmişdir. Ermənistanın verdiyi sözləri onun havadarları kimi tutmaması 

Cənubi Qafqazda olan bu gərginliyin davam etməsinin əsas səbəblərindən idi (10). 

Regionumuzda olan geosiyasi vəziyyətdə veriləcək ilk suala cavab tapdıq. Gərginliyin 

səbəbkarı kimdir və bu vəziyyəti necə davam etdirir? Gərginliyin səbəbkarı Ermənistandır və 

qarşıya qoyulan bütün dialoq və diplomatik yollara əngəl olaraq bu gərgin vəziyyəti davam etdirir. 

Eyni zamanda məğlub olduğu halda başqa cəbhələr açmaq və bunların vasitəsilə regionu təhlükəli 

hala salmaq kimi yollardan istifadə edir. Qısaca biz bunu belə adlandıra bilərik. Hal-hazırda 

regionda 2 demokratik dövlət və 1 terror mərkəzi fəaliyyət göstərir (11). 

Bu istiqamətdə veriləcək ikinci suallardan biri “Bəs bu xaosun qarşısını necə almaq olar?” 

olmalıdır. 2016-cı ildə problemin həlli istiqamətində səbir kasası dolmağa başlayan Azərbaycan 

həqiqətən böyük addımlardan birini atdı. Aprel döyüşlərində illərdir yürütdüyü qeyri-leqal çarxı 

çevirə bilməyən Ermənistan Azərbaycan ordusu qarşısında aldığı ağır məğlubiyyətdən sonra 

hakimiyyəti çevirdi. 

Dialoq və diplomatiya düşüncəsi ilə Azərbaycana müsbət mesajlar verməklə başlayan Sorosun 

dəstəklədiyi Paşinyan əvvəlki “xaosun səbəbkarlarından” fərqlənmədi və ilk iş olaraq yuxarıda qeyd 

etdiyimiz “Madrid prinsiplərindən” imtina etdi. Münaqişəni nizamlamaq yerinə, “yeni ərazilər üçün 

yeni savaş” fikrini irəli sürən yeni rəhbərlik əvvəlkilər ilə eyni vəziyyətə düşdü. Formal şəkildə 

Madrid prinsipləri üzərində davam edən sülh prosesi, 2018-ci ildə inqilab ilə hakimiyyətə gəlmiş 

Paşinyanın “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” kimi populist bəyanatları və işğal olunmuş ərazilərə 
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ardıcıl qanunsuz səfərləri kimi təxribatçı hərəkətləri ilə ciddi ölçüdə sarsıldı. Amma bu təxribatlar  

cavabsız qalmadı, həm də Azərbaycan elə bir cavab verdi ki, bu sadəcə Qarabağın vəziyyətini deyil,  

həmçinin bütün regionun geosiyasi konfiqurasiyalarını dəyişdirdi. 2020-ci ilin noyabrın 8-i Şuşanın 

işğaldan azad edilməsi sadəcə İkinci Qarabağ müharibəsinin deyil, bütün prosesin müqəddəratını 

həll etdi. Ermənistan təslimiyyət bayrağı qaldırdı, diz çökdü və Azərbaycana qarşı 7 şərt irəli sürən, 

“Qarabağ Ermənistandır” deyən Ermənistan qeyd-şərtsiz təslimçilik aktını imzalamağa məcbur 

oldu. 

Bundan sonra ərazi cəhətdən çox böyük olan Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonları bir güllə 

atılmadan öz sahibinə qaytarıldı. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Sonrakı mərhələdə isə 

hal-hazırda da davam edən yenidənqurma və tikinti işləri hər iki azad edilmiş regionda – Qarabağ 

və Şərqi Zəngəzurda başladı. Bu isə ikinci suala verilən cavabdır. Xaosu məğlub etmənin yolu, onu  

yaradanı məğlub etməkdən ibarətdir (12). 

 

Nəticə 

Beləliklə, biz nə gördük? Sovetlərin süqutundan sonra Qafqazda yeni bir geosiyasi mexanizm 

yarandı. Bu mexanizmin daxilində 3 daxili və 3 xarici dövlət önəmli mövqe tutdu və tutmağa 

davam edir. 

Müəyyən zaman çərçivələrində bu qüvvələrin balansı dəyişdi. Amma ümumi mənzərə eyni 

olaraq qaldı. Azərbaycan və Gürcüstan bölgənin sabitliyi, qarşılıqlı əməkdaşlığı üçün əllərindən 

gələni etdilər. 

Həm iqtisadi, həm siyasi və digər sahələrdə əlaqələr yüksəldildi. İki dövlət daha sonrakı 

dönəmlərdə Türkiyə ilə əməkdaşlıq çərçivəsinə daxil oldular və öz aralarında əlaqəni ən yüksək 

səviyyəyə gətirdilər. Bu iki dövlət regionda əməkdaşlığın simvolları olaraq rol tutdular və 

yaşadığımız gündə də bu xətt davam edir. Regionun “kiçiyi” Ermənistan isə daim təcavüzkar və 

qəbilə düşüncəsi ilə “ətrafa təhlükə saçdı”. Həm daxili klassik erməni xisləti, həm də onların 

havadarlarının dəstəyi ilə regionda yeganə xaosun simvolu oldu. Nə qədər məğlub vəziyyətə salınsa 

da, nə qədər həmin xislət əzilsə də, yenə də erməni düşüncəsi dəyişmədi və bu gün də dəyişmir. 

Amma Xeyirin Şər üzərindəki qələbəsi bizə yad deyil, inanırıq ki, bu regionda da “Xeyir” “Şər” 

üzərində mütləq qələbə çalacaq. 
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OPTİMAL ŞİTİL NORMASINDA HƏŞİMİ ÇƏLTİK SORTUNUN KEYFİYYƏT 
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Xülasə 

Məqalədə Lənkəran-Astara bölgəsinin tünd-boz torpaqlarında aparılan tədqiqatlarda təcrübə 

sahəsinin əsas aqrokimyəvi göstəriciləri göstərilmişdir. Təcrübə sahəsi torpağının aqrokimyəvi 

göstəricilərinin nəticələrindən məlum olmuşdur ki, 0-30 sm dərinlikdən götürülmüş torpaq 

nümunələrində pH 6,12-5,87, 30-60 sm dərinlikdə isə 5,98-6,20 arasında dəyişir, yəni sahə zəif 

turş xassəyə malikdir. Torpaqda karbonatlılıq yoxdur. Ümumi humusun miqdarı 0 -30 sm 

dərinlikdə orta hesabla 3,03-3,14% (3,045-3,157), 30-60 sm dərinlikdə 1,63-1,73% (1,618- 

1,751), 60-90 sm dərinlikdə isə 1,05% (1,033-1,065) arasında dəyişir. 

Məqalədə “Həşimi” çəltik sortunun keyfiyyət göstəricilərinin müxtəlif tədqiqat illərində, 

optimal şitil normasında əkin müddətlərindən və mineral gübrə normalarından asılı olaraq 

dəyişməsi qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: torpaq, bitki, azot, keyfiyyət, çəltik 
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Agricultural Research Institute 
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Dependence of quality indicators of Hashimi rice variety on mineral fertilizer rates and 

planting time at optimal seedling rate 

 

Abstract 

The article details the main agrochemical indicators of the experimental field in the Lankaran-

Astara region in 2016-2017 years. The results of the analysis showed that the pH in the tillage 

layer of the experimental field is 6.12-5.87, in the lower layers, this figure ranged from 5.98 to 

6.20.That is, the area has a weakly acidic property. There is no carbonation here as the pH of the 

experimental field soils is below 6.5. The amount of total humus averaged 3.03- 3.14% (3.045-

3.157) at the depth of 0-30 cm, 1.63-1.73% (1.618-1.751) at the depth of 30-60 cm, and 1.00% 

at the depth of 60-90 cm it varies between 1.05 % (1.033-1.065). 

The article notes that the quality of the “Hashimi” rice variety varies depending on the 

sowing times and fertilizer norms in different resarch years. 

Keywords: soil, plant, nitrogen, quality, rice 

 

Giriş 

Çəltik – yüksək məhsuldar yarmalı bitkilərdəndir. Çəltik buğda və qarğıdalı ilə yanaşı 

dünyada becərilən bitkilər arasında geniş yayılmışdır. Çəltik məhsuldarlığına və ümumi məhsul 

istehsalına görə dünyada birinci yerdədir, ancaq əkin sahəsinə görə buğdadan sonra ikinci yerdə 

https://doi.org/10.36719/2663-4619/85/
mailto:islamzade@yahoo.com
mailto:islamzade@yahoo.com


ELMİ İŞ Beynəlxalq elmi jurnal. İmpakt Faktor: 1.790. 2022 / Cild: 16 Sayı: 12 / 110-116 

SCIENTIFIC WORK International scientific journal. Impact Factor: 1.790. 2022 / Volume: 16 Issue 12 / 110-116 

ISSN: 2663-4619 

e-ISSN: 2708-986X 

111 

 

 

durur. Çəltiklə məşğul olan ölkələrin 90%-i Asiya ölkələrinin payına düşməklə mülayim iqlim 

zonasına malik ölkələrdə, o cümlədən də Rusiya Federasiyasında becərilir. Hal-hazırda, əsasən 

cənub bölgələrində və dəniz sahili bölgələrdə 200 min ha sahədə becərilir (Gospadinova, 2015:78-

79). 

Dünyada düyü istehsalı son illərdə dayanıqlı inkişafdadır. FAO-nun vedrdiyi məlumata 

görə, 2013-cü ildə düyü istehsalı 745,71 milyon ton olmaqla, 1990-cı ildən 43,8% çox 

olmuşdur. Bu rəqəmlər göstərir ki, dünyada çəltikçilik artan templə davam edir (Polutina, 2014:7-

11). 

Çəltik bitkisi mineral qida elementlərinə çox tələbkardır. Düyünün keyfiyyət göstəriciləri 

torpaq-iqlim şəraitindən, aqrotexniki becərmələrdən, yığımdan, emaldan və saxlanma 

şəraitindən asılıdır (Kumeyko, 2017:148, 152). 

Məhsuldarlığın formalaşmasında əsas amillərdən biri də sahədə bərabər çıxış almaqdır. Bu 

isə toxuma fiziki və kimyəvi yolla – boy tənzimləyicilərdən, stimulyatorlardan və 

inqibitorlardan istifadə etməklə məhsuldarlığı və keyfiyyəti yüksəltmək mümkündür 

(Barchukova, 2012:29-34; Barchukova, 2013:48-52). 

Çəltik qiymətli yarmalı bitki olmaqla dünya əhalisinin yarıdan çoxunun əsas qidası sayılır. 100 

qram düyünün tərkibində 3590 kalori vardır. Bundan başqa düyünün tərkibində 88% nişasta, 6-8% 

zülal, 0,5% yağ vardır. Düyü insan orqanizmi tərəfindən yüksək mənimsəmə qabiliyyətinə malik 

olmaqla dietik və müalicəvi xassəlidir, uşaqların qidalanmasında geniş istifadə edilir 

(Lotochnikova, 2012:97-101). 

V.N.Proşenkonun rəhbərliyi ilə aparılan tədqiqatlarda mineral gübrələrin P50K40 fonunda azotlu 

gübrələrin müxtəlif formalarının və nisbətlərinin nitrifikasiya prosesini sürətləndirən inqibitorla 

birlikdə çəltik altında səmərəliliyi öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 7 milyon ədəd/ha cücərən 

toxum normasında fonla birlikdə 150 kq/ha karbamid gübrəsi verdikdə məhsuldarlıq 8,16 t/ha, fonla 

birlikdə 150 kq/ha ammonium nitrat verdikdə 8,81 t/ha, hər iki azotlu gübrəyə səpindən əvvəl 

inqibitor əlavə etdikdə dən məhsulu 8,79 və 8,85 t/ha olmuşdur (Parashenko, 2020:45-50). 

Bir çox xarici ölkələrdə aparılan elmi-tədqiqat işləri göstərir ki, birmənalı şəkildə mineral 

qidalanma şəraiti çəltiyin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə əsaslı təsir edir (Hao, 2007:289-294; 

Zhang, 2007:16402-16409; Peng, 2010:649-656; Wopereis-Pura, 2002:191-198). 

Krasnodar vilayətində aparılan tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir ki, çəltikdən yüksək 

məhsul optimal bitki sıxlığında və mineral gübrə normalarında alınır. Belə ki, 10-12 may 
tarixlərində 500 ədəd/m2 bitki sıxlığında aparılmış səpinlərində Liman sortunda çıxış 341 

ədəd/m2, Lider sortunda 358 ədəd/m2 olmuşdur. Mineral gübrələrin N12P6K6 q/m2 normasında 

azot çəltiyin yerüstü kütləsində kollanma fazasında 3,09%, boruyaçıxmada 0,98%, tam 
yetişmədə 0,83%, gövdələrin sayı 480 ədəd/m2, bir süpürgədə dənlərin sayı 69,7 ədəd, 1000 

dənin kütləsi 23,4 qram, məhsuldarlıq 0,893 kq/m2, ən yüksək gostəricilər isə mineral 

gübrələrin N36P18K18 q/m2 normasında alınmaqla azot çəltiyin yerüstü kütləsində kollanma 

fazasında 4,48%, boruyaçıxmada 1,94%, tam yetişmədə 1,15%, gövdələrin sayı 750 ədəd/m2, 

bir süpürgədə dənlərin sayı 59,7 ədəd, 1000 dənin kütləsi 21,0 qram, məhsuldarlıq 1,069 kq/m2 

təşkil etmişdir (Vorobyov, 2015:48-53). 

Müəyyən edilmişdir ki, mineral gübrələr bütün sort nümunələri üzrə məhsuldar kolların 

sayını artırır və toxumları böyüdür. 1000 dənin kütləsi PrimNİİSX-20 sort nümunəsində 5 

milyon ədəd/ha cücərən toxum normasında N30 və N60, Almazda 5 milyon ədəd/ha cücərən 

toxum normasında azot 90 kq/ha yemləmə şəklində verdikdə müşahidə edilmişdir. Daha yüksək 

dən məhsulu Almaz sortunda 7 milyon ədəd/ha cücərən toxum normasında N30P70K70+N60 

variantında 6,05 t/ha, PrimNİİSX-20 sort nümunəsində 9 milyon ədəd/ha cücərən toxum 

normasında N30P70K70+N90 variantında 7,7 t/ha alınmışdır (Guchenko, 2020: 17-21). 
Problemin aktuallığını nəzərə alaraq tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd Lənkəran-Astara 

bölgəsinin suvarılan podzollu-qleyli-sarı torpaqlarında çəltik bitkisindən yüksək və keyfiyyətli 

məhsul alınmasını təmin edən səmərəli becərmə üsullarının-şitillərin basdırılma müddətinin, 

hektara şitil normasının və qidalanma şəraitinin işlənib hazırlanmasından ibarətdir. 
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Nəticə 

Tədqiqatlar 2016-2018-ci illərdə Lənkəran rayonunun Siyavar kəndində yerləşən “Cənub- 

Aqro” MMC-də qleyləşmiş podzollu-sarı torpaqlarda çəltiyin “Həşimi” və “Şirudi” sortları ilə 

aparılmışdır. Tarla təcrübələri 3 amilli olmaqla (2x3x3) aşağıdakı sxemdə qoyulmuşdur: 

A amili − çəltik şitillərinin basdırılma müddəti: 

1) Mayın 1-ci ongünlüyü; 

2) Mayın 3-cü ongünlüyü. 

B amili-hektara əkiləcək şitil norması (mln ədəd): 1,0; 1,7; 2,5; 

C amili-qidalanma şəraiti: 

1) Gübrəsiz; 

2) N90P60K40; 

3) N120P80K60. 

Hər variantın uçot bölməsinin sahəsi 54,0 m2 (30x1,80 m) olmaqla, hazır şitillər cərgə üsulu 

ilə 4 təkrarda basdırılmışdır. Təcrübə sahəsində mineral gübrələrdən azot-ammonium nitrat 34,7%-

li, fosfor-sadə superfosfat 18,7%-li və kalium-kalium sulfat 46%-li, fosfor və kalium 100%, azot 

50% şitillər sahəyə basdırılmazdan əvvəl şum altına, azotun 50%-i kollanma fazasında yemləmə 

şəklində cərgəaralarına verilmişdir (Dospekhov, 1985:351). 

Çəltik şitilləri sahəyə basdırılmazdan əvvəl sahənin 5 yerindən konvert formasında 0-25; 25-

50; 50-70 sm dərinlikdən torpaq nümunələri götürülərək əsas aqrokimyəvi göstəriciləri təyin 

olunmuşdur. 

Götürülmüş torpaq nümunələrində: pH potensiometrdə, humus İ.V.Tyurinə görə, udulmuş 

ammonyak azotu D.P.Konevə, nitrat azotu Qrandval-Lyaju, ümumi azot, ümumi fosfor 

K.E.Ginzburq və Q.M.Şeqlova, mütəhərrik fosfor B.P.Maçiqin üsulu ilə, ümumi kalium Smitə,  

mübadiləvi kalium B.P.Maçiqin üsulu ilə alovlu fotometrdə, bitki nümunələrində: ümumi azot, 

fosfor və kalium K.E.Ginzburq, Q.M.Şeqlova və E.V.Vulfusa görə təyin edilmişdir 

(Hacıməmmədov, 2016:131). 

Dəndə tərkibində zülal, nişasta, yağ, şəkər, sellüloza, kül, şüşəvarilik və dənin natura 

kütləsi ümumi qəbul edilmiş üsullarla təyin edilmişdir (Pleshkov, 1976:256). 

Analiz nəticələrindən məlum olmuşdur ki, pH su məhlulunda 0-25 sm-lik qatda 5,2, 25-50 sm-

lik qatda 5,4, 50-75 sm-lik qatda 5,6 olmuşdur. Humus, ümumi azot, fosfor və kalium 0-25 sm-lik 

qatda uyğun olaraq 3,12%, 0,17%, 0,28%, 2,28%; 25-50 sm-lik qatda uyğun olaraq 

2,55%, 0,15%, 0,25%, 2,53%; aşağı qatlara getdikcə azalaraq 50-75 sm-lik qatda müvafiq 

olaraq 1,56%, 0,12%, 0,18%, 2,21% təşkil etmişdir. Udulmuş ammonyak azotu 0-25 və 50-75 sm-

lik qatlar üzrə 35,3-15,5 mq/kq; nitrat azotu 7,6-3,5 mq/kq; mütəhərrik fosfor 35,6-24,3 mq/kq; 

mübadiləvi kalium isə 185,5-123,6 mq/kq arasında tərəddüd etmişdir (Cədvəl 1.). 

Beləliklə, Lənkəran rayonu şəraitində apardığımız aqrokimyəvi təhlillər göstərir ki, respub- 

likamızda qəbul edilmiş qradasiyaya görə (Güləhmədov, Axundov, İbrahimov, 1980:161) bu 

torpaqlar qida maddələri ilə yüksək dərəcədə təmin olunmamışdır. Ona görə də bu torpaqlarda 

çəltik bitkisinin böyüməsi, inkişafı, yüksək və keyfiyyətli məhsul verməsi, torpaq münbitliyinin 

qorunub saxlanması üçün mineral gübrələrin verilməsi olduqca vacibdir. 
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Cədvəl 1. 

Təcrübə sahəsinin torpaqlarının aqrokimyəvi xassələri. 
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0-25 5,2 3,12 0,17 35,3 7,6 0,28 35,6 2,68 185,5 

25-50 5,4 2,55 0,15 30,2 5,2 0,25 24,3 2,53 156,0 

50-75 5,6 1,56 0,12 15,5 3,5 0,18 10,2 2,21 123,6 

 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin 

məlumatlarına əsasən, 2016-2017-ci illərdə Lənkəran bölgəsində bitkinin vegetasiya müddətində 

düşən yağıntıların miqdarı verilmişdir (Şəkil 1). Şəkildə göründüyü kimi 2016-cı tədqiqat ilində 

aprel ayında yağıntının miqdarı 2017-ci ilə nisbətən aşağı olmuşdur. Avqust ayında hər iki tədqiqat 

ilində Lənkəran bölgəsində yağıntı müşahidə olunmamış, may, iyun, iyul aylarında isə 2016-cı 

məhsul ilində yağmurların miqdarı 2017-ci ilə nisbətən yüksək olmuşdur. 
 

 

Şəkil 1. 2016-2017-ci illərdə Lənkəran bölgəsində bitkinin vegetasiya müddətində düşən 

yağıntının miqdarı. 

 

Şitillərin basdırılma müddətinin, hektara şitil normasının və qidalanma şəraitinin çəltiyin 

Həşimi sortunun keyfiyyət göstəricilərindən dəndə zülal, nişasta, yağ, şəkər, sellüloza, kül, 

şüşəvarilik və dənin natura kütləsinə təsiri 2016-2018-ci illərdə aparılan tədqiqatlarımızda 

öyrənilmişdir. Tədqiqatın nəticələri aşağıdakı cədvəllərdə verilmişdir. Şitillərin basdırılma 

müddəti, hektara şitil norması və qidalanma şəraiti çəltiyin keyfiyyət göstəricilərini nəzarət- 

gübrəsiz varianta nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 

May ayının 1-ci ongünlüyündə şitillərin basdırılması müddətində və hektara şitil norması 

1,7 mln ədəd olan nəzarət-gübrəsiz variantında dəndə zülal 8,59-8,71%, nişasta 80,3-83,5%, 

yağ 0,46-0,48%, şəkər 0,45-0,46%, sellüloza 0,31-0,33%, kül 4,55-4,65%, şüşəvarilk 87,4- 

89,2%, dənin natura kütləsi 545,6-555,2 q/l, mineral gübrələrin N90P60K40 normasında dəndə 

zülal 8,68-8,72%, nişasta 83,6-85,7%, yağ 0,48-0,50%, şəkər 0,47-0,48%, sellüloza 0,32-0,34%, 

kül 4,63-4,80%, şüşəvarilk 90,6-92,4%, dənin natura kütləsi 551,4-561,4 q/l, öyrənilən 

göstəricilərin yüksək miqdarı isə N120P80K60 variantında dəndə zülal 8,75-8,88%, nişasta 87,4- 

91,5%, yağ 0,50-0,51%, şəkər 0,48-0,50%, sellüloza 0,34-0,36%, kül 4,80-4,90%, şüşəvarilk 92,4-

94,5%, dənin natura kütləsi 555,6-567,8 q/l olmuşdur. 

400 

Yağıntının miqdarı 
300 2016 2017 

200 

100 

0 
Aprel May Iyun Iyul Avqust Sentyabr 



ELMİ İŞ Beynəlxalq elmi jurnal. İmpakt Faktor: 1.790. 2022 / Cild: 16 Sayı: 12 / 110-116 

SCIENTIFIC WORK International scientific journal. Impact Factor: 1.790. 2022 / Volume: 16 Issue 12 / 110-116 

ISSN: 2663-4619 

e-ISSN: 2708-986X 

114 

 

 

Cədvəl 2. 

Əkin müddətlərindən və qidalanma şəraitindən asılı olaraq Həşimi sortunun keyfiyyət 

göstəriciləri, 2016-cı il. 
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Mayın 

1-ci 
ongünlüyü 

Gübrəsiz 1,37 8,59 80,3 0,46 0,45 0,31 4,55 87,4 545,6 
N90P60K40 1,39 8,68 83,6 0,48 0,47 0,32 4,63 90,6 551,4 
N120P80K60 1,40 8,75 87,4 0,50 0,48 0,34 4,85 92,4 555,6 

Mayın 

3-cü 
ongünlüyü 

Gübrəsiz 1,35 8,43 75,3 0,43 0,43 0,30 4,50 82,5 538,3 
N90P60K40 1,36 8,50 78,6 0,44 0,44 0,31 4,68 85,2 542,7 
N120P80K60 1,37 8,58 81,4 0,46 0,45 0,32 4,71 88,6 548,4 

 

Cədvəl 3. 

Əkin müddətlərindən və qidalanma şəraitindən asılı olaraq Həşimi sortunun keyfiyyət 

göstəriciləri, 2017-ci il. 
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Mayın 

1-ci 

ongünlüyü 

Gübrəsiz 1,39 8,71 83,5 0,48 0,46 0,33 4,65 89,2 555,2 
N90P60K40 1,40 8,77 85,7 0,50 0,48 0,34 4,80 92,4 561,4 

N120P80K60 1,42 8,88 91,5 0,51 0,50 0,36 4,90 94,5 567,8 

Mayın 

3-cü 

ongünlüyü 

Gübrəsiz 1,37 8,56 78,6 0,44 0,45 0,33 4,55 85,5 548,6 

N90P60K40 1,38 8,63 81,5 0,46 0,46 0,34 4,72 90,5 552,7 

N120P80K60 1,39 8,68 85,3 0,47 0,47 0,35 4,86 92,8 562,2 

 

May ayının 3-cü ongünlüyündə şitillər basdırıldıqda və hektara şitil norması 1,7 mln ədəd 

olan nəzarət-gübrəsiz variantında dəndə zülal 8,38-8,56%, nişasta 75,3-78,6%, yağ 0,43-0,44%, 

şəkər 0,42-0,45%, sellüloza 0,30-0,33%, kül 4,50-4,55%, şüşəvarilk 82,5-85,5%, dənin natura 

kütləsi 535,3-548,6 q/l, mineral gübrələrin N90P60K40 normasında dəndə zülal 8,44-8,63%, 

nişasta 78,6-81,5%, yağ 0,44-0,46%, şəkər 0,44-0,46%, sellüloza 0,31-0,34%, kül 4,68-4,72%, 

şüşəvarilk 85,2-90,5%, dənin natura kütləsi 542,7-552,7 q/l, öyrənilən göstəricilərin yüksək 

miqdarı isə N120P80K60 variantında dəndə zülal 8,56-8,68%, nişasta 81,4-85,3%, yağ 0,46- 

0,47%, şəkər 0,45-0,47%, sellüloza 0,32-0,35%, kül 4,71-4,86%, şüşəvarilk 87,1-92,8%, dənin 

natura kütləsi 538,6-562,2 q/l olmuşdur (Cədvəl 2-4). 
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Cədvəl 4. 

Əkin müddətlərindən və qidalanma şəraitindən asılı olaraq Həşimi sortunun keyfiyyət 

göstəriciləri, 2018-ci il. 
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Mayın 1-ci 

ongünlüyü 

Gübrəsiz 1,38 8,66 82,3 0,47 0,45 0,32 4,58 88,3 550,5 

N90P60K40 1,39 8,72 84,6 0,49 0,47 0,33 4,70 91,7 557,6 
N120P80K60 1,41 8,81 89,8 0,50 0,48 0,34 4,80 92,8 561,7 

Mayın 

3-cü 

ongünlüyü 

Gübrəsiz 1,34 8,38 76,2 0,43 0,42 0,31 4,52 83,5 540,2 

N90P60K40 1,35 8,44 80,3 0,45 0,45 0,32 4,70 86,4 546,3 
N120P80K60 1,37 8,58 82,6 0,46 0,46 0,33 4,76 87,1 538,6 

 

Beləliklə, may ayının 1-ci ongünlüyündə şitilləri sahəyə basdırdıqda hər üç bitki sıxlığında 

çəltiyin Həşimi sortunun öyrənilən keyfiyyət göstəriciləri yüksəlmiş, mayın 3-cü ongünlüyündə 

isə azalmışdır. 

Mineral gübrələrin təsirindən N120P80K60 dəndə zülal 0,15-0,17%, nişasta 7,1-8,0%, yağ 0,03-

0,04%, şəkər 0,03-0,04%, sellüloza 0,02-0,03%, kül 0,22-0,27%, şüşəvarilk 4,5-5,3%, dənin 

natura kütləsi 10,0-12,6 q/l arasında nəzarət-gübrəsiz varianta nisbətən uyğun şitil norma- larında 

artmışdır. 

 

Ədəbiyyat 

1. Gospadinova, V.I. (2015). Proizvodstvo risa v Rossiyskoy Federatsii. Risovodstvo. № 3-4, 

(28-29), s.78-79. 

2. Polutina, T.N. (2014). Osnovnyye tendentsii v ekonomike proizvodstva risa v mire i v 

Rossii. Trudy KubGAU. № 4 (49), s.7-11. 

3. Kumeyko, T.B. (2017). Tekhnologicheskiye priznaki kachestva zerna sortov risa, 

dopushchennykh k ispolzovaniyu na territorii RF, vyrashchennykh na Kubani. 

Innovatsionnyye issledovaniya i razrabotki dlya nauchnogo obespecheniya proizvodstva i 

khraneniya ekologicheski bezopasnoy selskokhozyaystvennoy i pishchevoy produktsii: 

Sbornik materialov II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, s.148-152. 

4. Barchukova, A.Ya. (2012). Vliyaniye preparata Prorastin na rostovyye i 

formoobrazovatelnyye protsessy rasteniy risa. Nauchno-proizvodstvennyy zhurnal 

«Risovodstvo». Krasnodar: VNII risa, № 2 (21), s.29-34. 

5. Barchukova, A.Ya. (2013). Vliyaniye preparata «Soft Gard» na fiziologo-biokhimicheskiye 

pokazateli rasteniy risa. Nauchno-proizvodstvennyy zhurnal «Risovodstvo». Krasnodar: 

VNII risa. № 1 (22), s.48-52. 

6. Lotochnikova, T.N. (2012). Stabilnost i kachestvo novykh sortov selektsii GNU VNII risa 

Sonata i Lastochka. Nauchno-innovatsionnyye osnovy razvitiya risovodstva v Kazakhstane i 

stranakh zarubezhya: mat. mezhdunar. nauchno-prakt. konf., posvyashchennoy 80-letiyu so 

dnya organizatsii Kazakhskogo NII im. I.Zhakhayeva. Kyzylorda, s.97-101. 

7. Parashchenko, V.N. (2020). Effektivnost azotnykh udobreniy v ammoniynoy i amidnoy 

formfkh v sochetanii s ingibitorom nitrifikatsii. Risovodstvo. Krasnodar, № 3(48), s.45-50. 



ELMİ İŞ Beynəlxalq elmi jurnal. İmpakt Faktor: 1.790. 2022 / Cild: 16 Sayı: 12 / 110-116 

SCIENTIFIC WORK International scientific journal. Impact Factor: 1.790. 2022 / Volume: 16 Issue 12 / 110-116 

ISSN: 2663-4619 

e-ISSN: 2708-986X 

116 

 

 

8. Hao, Н.L. (2007). Effects of different nitrogen fertilizer levels on Fe, Mn, Cu and Zn 

concentrations in shoot and grain quality in rice. Rice Sci. № 14, p.289-294. 

9. Zhang, G. (2007). Strategies for developing green super rice. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 

№ 104, p.16402-16409. 

10. Peng, S. (2010). Improving nitrogen fertilization in rice by site-specific N management: a 

review Agron. Sust. Dev. Agron. Sust. Dev. № 30, p. 649-656. 

11. Wopereis-Pura, M. (2002). Effect of late nitrogen application on rice yield, grain quality and 

profitability in the Senegal River valley. Eur. J. Agron. № 17, p.191-198. 

12. Vorobyev, N.V. (2015). Osobennosti produktsionnogo protsessa risa. Risovodstvo. 

Krasnodar, № 1-2 (26-27), s.48-53. 

13. Guchenko, S.S. (2020). Urozhaynost sortoobraztsov risa v zavisimosti ot mineralnogo 

pitaniya i norm vyseva semyan v usloviyakh Primorskogo kraya. Dalnevostochnyy agrarnyy 

vestnik. №4(56), s.17-21. 

14. Dospekhov, B.A. (1985). Metodika polego opyta. M. Agro promizdat, 351 s. 

15. Hacıməmmədov, İ.M., Təlai, C.M., Kosayev, E.M. (2016). Torpaq, bitki və gübrələrin 

aqrokimyəvi analiz üsulları. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 131 s. 

16. Pleshkov, B.P. (1976). Praktikum po biokhimii rasteniy. M.: Kolos, 256 s. 

 

Rəyçi: aqr.e.d. Qətibə Həsənova 

 
 

Göndərildi: 15.09.2022 Qəbul edildi: 27.11.2022 



ELMİ İŞ Beynəlxalq elmi jurnal. İmpakt Faktor: 1.790. 2022 / Cild: 16 Sayı: 12 / 117-122 

SCIENTIFIC WORK International scientific journal. Impact Factor: 1.790. 2022 / Volume: 16 Issue 12 / 117-122 

ISSN: 2663-4619 

e-ISSN: 2708-986X 

117 

 

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/85/117-122 

Şaban Mustafa oğlu Maxsudov 

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu Publik hüquqi şəxs 

doktorant 

shabanmaxsudov@gmail.com 

 

BECƏRMƏ AMİLLƏRİNİN MƏTBƏX ÇUĞUNDURUNUN 

MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ 

 

Xülasə 

Mətbəx çuğunduru (Beta vulgaris var.esculenta L.) bitkisi müxtəlif səpin müddətlərində və 

sxemlərində səpilərək optimal səpin müddəti öyrənilmişdir. Bu məqsədlə mətbəx çuğundurunun 

məhsuldarlıq göstəriciləri qiymətləndirilmişdir. Məhsuldarlıq göstəricilərinin illər üzrə təkrarlarının orta 

qiymət göstəricilərinin etibarlılığı T-test statistik proqramı vasitəsilə yoxlanılmışdır. 20-25 mart səpin 

müddəti və 60+10x10 sm və 20x10 sm səpin sxemləri ən optimal variant kimi qiymətləndirilmişdir. 

Açar sözlər: səpin müddəti, səpin sxemi, mətbəx çuğunduru, bitki, məhsuldarlıq 
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Influence of growing factors on table beet yield 

Abstract 

Table beet (Beta vulgaris var. esculenta L.) was planted according to different sowing time and 

patterns. Were studied the productivity indicators of table beet planted in various sowing time and 

patterns. The reliability of the yield index was checked using the statistical program T-test. Planting 

patterns of 60+10x10 cm and 20x10 cm and 20-25 march sowing time were evaluated as the most 

optimal sowing patterns for all the studied traits in table beet cultivation on Absheron. 

Keywords: sowing time, planting patterns, table beet, plant, productivity 

 

Giriş 

Çuğundurun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, torpağın münbitliyini artırır və əkinçiliyin yüksək 

mədəniyyəti fonunda digər bitkilərin, xüsusilə taxılın məhsuldarlığınının artmasına səbəb olur (Şabanov, 

2012:61). 

Münbit torpaqlarda sıxlığı çox olan bitkilərin məhsuldarlığı da çox olur. Münbitliyi az olan 

torpaqlarda isə bitki sıxlığı mütləq az olmalıdır. Çuğundur çoxtoxumlu olduğundan bitkilərin normal 

sıxlığını yaratmaq üçün mütləq seyrəltmə aparılmalıdır (Şabanov, 2012:61). 

Səpinin vaxtında aparılması məhsuldarlığa əsas təsir edən amillərdən birincisidir. Səpin müddətinin 

gündəlik temperatur ilə nizamlanması ən mühüm məsələdir. Aqrotexniki tədbirlərdən heç biri bitkilərin 

böyümə və ikişafının gedişinə səpin müddəti qədər təsir göstərə bilməz (2). 

Seyrəltmənin gecikməsi məhsudarlığı xeyli aşağı salır. Birinci seyrəltmə iki cüt əsas yarpaq əmələ 

gəldikdə, ikinci seyrəltmə isə 3-4 cüt yarpaq əmələ gəldikdə aparılır ki, bitki torpaqdan və havadan tam 

qidalana bilsin (Abdel-Gavad, Abdel-Aziz, Reiad, Ahmed, 1997:377-397). 

Aqrotexniki tədbirlərdən ən vacibi seyrəltmədir. Əgər seyrəltmə gecikirsə, inkişaf etməkdə olan 

köklər bir-birinə dolaşar, qida maddələrinin çatışmazlığından məhsulun kəmiyyət və keyfiyyəti aşağı 

düşər. İlk seyrəltmə iki cüt yarpaq əmələ gəldikdə bitki arası məsafə 5-10 sm saxlamaqla, ikinci 

seyrəltmə 3-4 cüt yarpaq əmələ gəldikdə aparılmalıdır. Hər seyrəltmədən sonra cərgəarası 

https://doi.org/10.36719/2663-4619/85/
mailto:shabanmaxsudov@gmail.com
mailto:shabanmaxsudov@gmail.com
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yumşaldılmalı və əlavə yemləmə gübrəsi verilməlidir (Useynova, 2017:247-249; Sebahattin, Chamash, 

2006:65-69). 

Mətbəx çuğundurunun unikal və balanslaşdırılmış tərkibi, yüksək antioksidant fəaliyyəti ilə yanaşı, 

ona sağlamlığı yaxşılaşdıran statusunu verir (Romero, Pavan, Morelli, 2021:6191-6203; Clifford, 

Howatson, West, Stevenson, 2015:2801-2822; Olivera, Baptista, Malheiro, 2011:1401-1407). 

Çuğundurun tərkibindəki betalainlər iltihab əleyhinə, koqnitiv, xərçəng əleyhinə və hepatit əleyhinə 

xüsusiyyətlərinə görə əczaçılıq və pəhriz əlavələri kimi faydalı ola bilər (Madadi, Ravasan, Yu, Sik, 

2020:1-27; Lisiewska, Kmiecik, Gebczynnski, 2006:497-503). 

Mətbəx çuğundurunun tərkibində C, B1, B2, B6, PP, P vitaminləri, kalsium, maqnezium, dəmir, 

mikroelementlər, alma, limon, oksalat üzvi turşuları, həmçinin biotin, foli və pantoten turşuları vardır. 

Xüsusi qeyd edilməlidir ki, fosfor və kalium elementləri mətbəx çuğundurunun tərkibində insanlar üçün 

ən əlverişli nisbətdə olur. Mətbəx çuğundurunun xüsusi dəyəri onun tərkibində turşulardan daha çox 

onların duzlarının olmasıdır (Ağayev, 2020:840). Çuğundurun şirəsi digər tərəvəz bitkilərində olmayan 

çoxlu miqdarda betainlə (trimetilglisin və ya qlisinbetain) zəngindir. Betain qidanın daha yaxşı həzm 

olunmasına kömək edir və qaraciyər hüceyrələrini yaxşılaşdıran, kapilyarları gücləndirən və qanda 

xolesterinin yığılmasını azaldan xolinin əmələ gəlməsində iştirak edir. Çuğundur, həmçinin kimyəvi 

quruluşuna görə iki sinfə bölünə bilən heterotsiklik həlqəli suda həll olunan azopiqmentləri olan 

betalainlərin əsas mənbəyidir: betaksantinlər (narıncı-sarı rəng) və betasianinlər (qırmızı-bənövşəyi 

rəng) (Devadiga, Ahipa, 2020:10-15). 

Material və metodika 

Təcrübə materialı kimi mətbəx çuğundurunun “Bordo-237” sortundan istifadə olunmuşdur. Mətbəx 

çuğundurunda toplanan quru maddənin miqdarı pocket reflaktometri vasitəsilə öyrənilmişdir. 

Kökmeyvədə toplanan nitratın miqdarı nitrometr, şəkərin miqdarı isə əl reflaktometri vasitəsilə 

müəyyən edilmişdir. Məhsuldarlıq göstəricisi bir bitkinin məhsuldarlığının orta qiyməti tapılaraq, bir 

hektara düşən bitkilərin sayına vurularaq hesablanmışdır. Məhsuldarlıq göstəricisinin etibarlılığı T-test 

statistik proqramı vasitəsilə yoxlanılmışdır. 

Müzakirələr. Mətbəx çuğundurunun məhsuldarlığı (orta heabla) 10-15 mart (nəzarət) variantında 

682,5 sen/ha olduğu halda, 01-05 mart variatında məhsuldarlıq 724,6 sen/ha, 20-25 mart variantında 

məhsuldarlıq 653,8 sen/ha, 01-05 aprel variantında 639,5 sen/ha, 10-15 aprel variantında isə 634,8 

sen/ha olmuşdur (Cədvəl 3.). 

Cədvəl 3. 

Səpin müddətinin mətbəx çuğundurunun məhsuldarlığına təsiri. 
 

 
Variantlar 

Məhsuldarlıq s/ha Orta 

hesabla 

s/ha 

Məhsul artımı 1m2 

düşən 

bitki 

sayı 

İllər 
s/ha % 

2017 2018 2019 

10-15 mart nəzarət 665,8 725,3 656,5 682,5 
  

28,57 

01-05 mart 722,9 776,5 674,4 724,6 42,1 6,1 28,57 

20-25 mart 667,8 664,9 628,7 653,8 -28,7 -4,2 28,57 

01-05 aprel 628,3 664,7 625,6 639,5 -43 -6,3 28,57 

10-15 aprel 573,2 624,9 706,4 634,8 -47,6 -6,9 28,57 

 

Nəzarət variantına nisbətdə məhsuldarlıq göstəricisi 01-05 variantında 42,1 sen/ha (6,1%) yüksək 

olmuşdur. Digər variantlarda isə əksinə bu göstərici 20-25 mart variantında 28,7 sen/ha (4,2%), 01-05 

aprel variantında 43 sen/ha (6,3%), 10-15 aprel variantında isə 47,6 sen/ha (6,9%) nəzarət variantının 

göstəricisindən aşağı olmuşdur. 

Məhsuldarlıq göstəricisinin etibarlılığı T-test statistik proqramı vasitəsilə illər üzrə yoxlanılmışdır. 

Nəticələr Cədvəl 4, 5, 6-da verilmişdir. 
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Cədvəl 4. 

Səpin müddətinə görə məhsuldarlıq göstəricisinin T-test analizinin nəticələri (2017). 
 

s/s Müqayisələr 
Orta 

qiymət 

Standart 

kənarlanma 

Standart 

xəta 

T-testin 

qiyməti 

Sərbəstlik 

dərəcəsi 

Əhəmiyyətlilik 

səviyyəsi 

1 Nəzarətlə 01-05 mart 
-57,17 24,93 14,39 -3,97 2 0,058 

2 Nəzarətlə 20-25 mart -2,00 22,14 12,78 -0,16 2 0,011 

3 Nəzarətlə 01-05 aprel 37,47 17,98 10,38 3,61 2 0,069 

4 Nəzarətlə10-15 aprel 92,57 16,84 9,72 9,52 2 0,890 

 

Cədvəl 5. 

Səpin müddətinə görə məhsuldarlıq göstəricisinin T-test analizinin nəticələri (2018). 
 

 
s/s 

 
Müqayisələr 

Orta 
qiymət 

Standart 
kənarlanma 

Standart 
xəta 

T-testin 
qiyməti 

Sərbəstlik 
dərəcəsi 

Əhəmiyyətlilik 
səviyyəsi 

1 Nəzarətlə 
01-05 mart 

-51,20 7,13 4,11 -12,44 2 0,006 

2 Nəzarətlə 

20-25 mart 
60,43 19,48 11,25 5,37 2 0,033 

3 Nəzarətlə 
01-05 aprel 

60,57 16,29 9,40 6,44 2 0,023 

4 Nəzarətlə 

10-15 aprel 
100,43 15,59 9,00 11,15 2 0,008 

 

Cədvəllərə nəzər saldıqda görürük ki, 2017-ci ilin T-test analizinin nəticələrinə görə 20-25 mart 

səpin müddətinin məhsuldarlıq göstəricisinin etibarlılığı 95%-dir. Digər variantlarda etibarlılıq aşağıdır. 

2018-ci ilin T-test analizinin nəticələrinə görə, 20-25 mart və 01-05 aprel səpin müddətlərinin 

məhsuldarlıq göstəricisinin etibarlılığı 95%, 01-05 mart səpin müddətinin məhsuldarlıq göstəricisinin 

etibarlılığı 99%-dir. Digər variantlarda etibarlılıq aşağı olmuşdur. 

 

Cədvəl 6. 

Səpin müddətinə görə məhsuldarlıq göstəricisinin T-test analizinin nəticələri (2019). 
 

s/s Müqayisələr Orta qiymət 
Standart 

kənarlanma 

Standart 

xəta 

T-testin 

qiyməti 

Sərbəstlik 

dərəcəsi 

Əhəmiyyətlilik 

səviyyəsi 

1 Nəzarətlə 
01-05 mart 

-17,90 21,53 12,43 -1,44 2 0,287 

2 Nəzarətlə 

20-25 mart 
27,73 4,73 2,73 10,16 2 0,010 

3 Nəzarətlə 
01-05 aprel 

-1876,20 3317,77 1915,51 -0,98 2 0,431 

4 Nəzarətlə 

10-15 aprel 
-50,07 124,12 71,66 -0,69 2 0,557 

 

2019-cu ilin T-test analizinin nəticələrinə görə, 20-25 mart səpin müddətində məhsuldarlıq 

göstəricisinin etibarlılığı 99% olmuşdur. Digər variantlarda bu göstərici çox aşağıdır. 

T-test analizinin nəticələrini ümumiləşdirsək, belə nəticəyə gəlmək olar ki, 20-25 mart səpin 

müddəti mətbəx çuğunduru üçün ən optimal səpin müddətidir. 

Bir hektar sahədən alınan məhsuldarlığa görə ən yaxşı göstərici 50+20x10 sm səpin sxemində 

(712,5 s/ha) və 20x10 sm səpin sxemində (646,1 s/ha) olmuşdur. 55+55+70x10 (nəzarət) səpin 

sxemində bir hektar sahədən alınan məhsul 479,3 s/ha, 45+45+70x10 sm səpin sxemində bir hektar 
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sahədən alınan məhsul 533,7 s/ha, 60+10x10 sm səpin sxemində bir hektar sahədən alınan məhsul 597,2 

s/ha-dır. 45+45+70x10 sm səpin sxemində məhsuldarlıq, 55+55+70x10 sm (nəzarət) variantından 54,4 

s/ha və ya 11,2%, 60+10x10 sm səpin sxemində 117,9 s/ha və ya 24,5%, 50+20x10 sm səpin sxemində 

233,2 s/ha və ya 46,8%, 20x10 sm səpin sxemində isə 166,8 s/ha və ya 34,8% yüksək olmuşdur. 

Səpin sxemindən asılı olaraq, 55+55+70x10 sm səpin sxemində 1m2 düşən bitki sayı 16 ədəd, 

45+45+70x10 sm səpin sxemində 18,86 ədəd, 60+10x10 sm səpin sxemində 28,57 ədəd, 50+20x10 sm 

səpin sxemində 28,57 ədəd, 20x10 sm səpin sxemində isə 33,3 ədəd olmuşdur (Cədvəl 3.). 

 

Cədvəl 3. 

Səpin sxemindən asılı olaraq mətbəx çuğundurunun hektardan məhsuldarlığı. 
 

 
Variant 

Məhsuldarlıq s/ha Orta 

hesabla 

s/ha 

Məhsul artımı 
1m2 düşən 

bitki sayı 
İllər üzrə 

s/ha % 
2017 2018 2019 

55+55+70x10 (nəzarət) 463,1 522,8 452,1 479,3   16 

45+45+70x10 558,8 566,2 476,1 533,7 54,4 11,2 18,86 

60+10x10 621,4 644,3 526,0 597,2 117,9 24,5 28,57 

50+20x10 724,5 754,2 658,8 712,5 233,2 48,6 28,57 

20x10 650,8 669,5 618,1 646,1 166,8 34,8 33,3 

 

Məhsuldarlıq göstəricisinin etibarlılığı T-test statistik proqramı vasitəsilə illər üzrə yoxlanılmışdır. 

Nəticələr Cədvəl 4, 5, 6-da verilmişdir. 

Cədvəl 4. 

Səpin sxeminə görə məhsuldarlıq göstəricisinin T-test analizinin nəticələri (2017). 
 

 
s/s 

 
Müqayisələr 

Orta 

qiymət 

Standart 

kənarlanma 

Standart 

xəta 

T-testin 

qiyməti 

Sərbəstlik 

dərəcəsi 

Əhəmiyyətlilik 

səviyyəsi 

1 Nəzarətlə 

45+45+70x10 
-95,7 43,17 24,92 -3,84 2 0,062 

2 Nəzarətlə 

50+20x10 
-158,3 38,89 22,45 -7,05 2 0,020 

3 Nəzarətlə 

60+10x10 
-261,4 8,12 4,69 -5,74 2 0,000 

4 Nəzarətlə 

20x10 
-187,67 0,35 0,203 -925,57 2 0,000 

 

Cədvəl 5. 

Səpin sxeminə görə məhsuldarlıq göstəricisinin T-test analizinin nəticələri (2018). 
 

 
s/s 

 

Müqayisələr 

Orta 

qiymət 

Standart 

kənarlanma 

Standart 

xəta 

T-testin 

qiyməti 

Sərbəstlik 

dərəcəsi 

Əhəmiyyətlilik 

səviyyəsi 

1 Nəzarətlə 

45+45+70x10 
-43,3333 15,0111 8,66667 -5,000 2 0,038 

2 Nəzarətlə 50+20x10 -12,433 10,8615 6,27092 -19,36 2 0,003 

3 Nəzarətlə 60+10x10 -231,333 21,1019 12,1832 -18,98 2 0,003 

4 Nəzarətlə 20x10 -146,700 42,2926 24,4176 -6,008 2 0,027 
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Cədvəl 6. 

Səpin sxeminə görə məhsuldarlıq göstəricisinin T-test analizinin nəticələri (2019). 
 

 

s/s 

 

 
Müqayisələr 

 
Orta 

qiymət 

 
Standart 

kənarlanma 

 
Standart 

xəta 

 

T-testin qiyməti 

 
Sərbəstlik 

dərəcəsi 

 
Əhəmiyyətlilik 

səviyyəsi 

1 Nəzarətlə 45+45+70x10 -24,03 15,99 9,23 -2,60 2 0,121 

2 Nəzarətlə 50+20x10 -73,93 27,71 15,99 -4,62 2 0,044 

3 Nəzarətlə 60+10x10 -206,70 6,49 3,75 -5,10 2 0,000 

4 Nəzarətlə 20x10 -166,03 18,19 10,50 -15,81 2 0,004 

 

Cədvəllərə nəzər saldıqda görürük ki, 2017-ci ilin T-test analizinin nəticələrinə görə, nəzarətlə 

müqayisədə 60+10x10 sm və 20x10 sm səpin sxemlərində məhsuldarlıq göstəricisinin etibarlılığı 99%, 

50+20x10 sm səpin sxemində məhsuldarlıq göstəricisinin etibarlılığı 95%-dir. 

2018-ci ilin T-test analizinin nəticələrinə görə, nəzarətlə müqayisədə 50+20x10 sm və 60+10x10 

sm səpin sxemlərində məhsuldarlıq göstəricisinin etibarlılığı 95% olmuşdur. Digər variantlarda bu 

göstərici çox aşağıdır. 

2019-cu ilin T-test analizinin nəticələrinə görə, nəzarətlə müqayisədə 50+20x10 sm səpin sxemində 

məhsuldarlıq göstəricisinin etibarlılığı 95%, 20x10 sm və 60+10x10 sm səpin sxemlərində isə 

məhsuldarlq göstəricisinin etibarlılığı 99% olmuşdur. 

T-test analizinin nəticələrini ümumiləşdirsək, belə nəticəyə gəlmək olar ki, 60+10x10 sm və 20x10 

sm səpin sxemləri Abşeron şəraitində mətbəx çuğunduru becərmək üçün ən optimal səpin sxemləridir. 

 

Nəticə 

Ümumilikdə 60+10x10 sm və 20x10 sm səpin sxemləri mətbəx çuğunduru bitkisinin öyrənilən 

bütün əlamətlər üzrə optimal səpin sxemləri kimi qiymətləndirilmişdir. 

Səpin müddətinə görə bütün göstəricilər üzrə qiymətləndirmənin nəticələrini nəzərdən keçirdikdə 

belə deyə bilərik ki, Abşeron şəraitində mətbəx çuğunduru bitkisi toxumlarının səpini üçün optimal 

səpin müddətləri mart ayında aparılan səpin müddətləridir. 
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