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AZƏRBAYCANIN  SƏNAYE SAHƏLƏRİNİN RƏQABƏtƏDAvAMLI
İQtİSADİ  İNKİŞAFININ BAŞLICA İStİQAMƏtLƏRİ

Qəzənfər  SÜLEYMANOv
i.e.d., professor, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Rafiq  QARAYEv
Dissertant, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Açar sözlər: makroiqtisadiyyat, rəqabət, innovasiya, iqtisadi inkişaf, sənaye, ümümi daxili
məhsul

Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun əsas hissəsini təşkil edən sənaye sahələrinin in-
novasiyalı iqtisadi inkişafının strateji istiqamətlərinin müəyyən edilməsi aktualdır.

Bu məqsədlə, məqalədə ölkəmizin sənaye sahələri makroiqtisadi səviyyədə təhlil edilir,
mövcud problemlər və onu doğuran səbəblər tədqiq edilir. 

Məqalədə  dünya təcrübəsinə əsaslanaraq sənaye sektorunun rəqabətədavamlı inkişafı
üçün iqtisadi mexanizmlər işlənilib hazırlanmışdır.

Məqalənin sonunda isə ölkəmizin sənaye sektorunun regional iqtisadi  inkişafı üçün elmi
cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər verilir.

Giriş. Respublikamızın dünya ölkələrinə inteqrasiyası, ölkəmizin sosial-iqtisadi mühitində
baş verən dəyişikliklər və dünya maliyyə böhranı istər milli hüdudlar çərçivəsində istərsə də
beynəlxalq səviyyədə  ölkənin iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayan sənaye müəssisənin
istehsal fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi probleminə marağı xeyli artırmışdır [1,
səh-15]. Digər tərəfdən isə, ölkəmizin iqtisadi inkişafının karbohidrogen ehtiyatlarından
asılılığının aradan qaldırılması və ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının sürətlə inkişafı qeyri-neft
sektorunun, o cümlədən qeyri-neft sənayesi müəssisələrinin modernləşdirilməsini və  bazarın
tələbatına uyğun qurulmasını zəruri etmişdir [2,səh-4]. 

Məhz bu zəruriyyətin nəticəsidir ki, respublikamızda makroiqtisadi sabitlik qorunub
saxlanılmış,  dünyadakı böhranlı proseslərin Azərbaycana təsiri minimuma enmiş və ölkə
iqtisadiyyatı davamlı və dayanıqlı inkişaf etməkdədir. Belə ki, 2007-ci ildə ölkədə ÜDM-in
həcmi 7,1 milyard manat, 2008-ci ildə  8,5  milyard manat təşkil etmişdisə, 2012-ci ildə  bu
göstərici 40,1 milyard manat, 2013-cü ildə 34,6 milyard manat, 2014-cü ildə 42,5 milyard
manat, 2015-ci ildə isə 51,2 milyard manat olmuşdur. Bununla yanaşı, ÜDM-də qeyri-dövlət
bölməsinin payı da sürətlə artmaqdadır. Əgər 1995-ci ildə ölkədə istehsal olunmuş ÜDM-in
yalnız 30,3%-i, 2000-ci ildə 70,8%-i qeyri-dövlət bölməsinin payına düşürdüsə, 2012-ci ildə
bu göstərici 84,5%, 2013-cü ildə  85,9%, 2014-cü ildə  87,4%, 2015-ci ildə isə 88,4% təşkil
etmişdir [3]. 

Ölkə sənayesinin makroiqtisadi göstəricilərinin dinamikası
Özəl sektorun iqtisadiyyatda payının artması həm də son beş ildə regionlarda sahibkarlığın
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inkişaf etdirilməsi və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilmiş
məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi olmuşdur. ÜDM-in  sahə strukturunda da ciddi dəyişikliklər
baş verməkdədir. Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsinin   məlumatına görə, 2000-ci ildə
ÜDM-in 36,1% sənayenin, 15,9 faizi kənd və meşə təsərrüfatının, 6,5 faizi tikintinin, 12,0
faizi   nəqliyyat  və  rabitənin,   29,5   faizi   digər  sahələrin  payına düşürdüsə, 2015-ci ildə
isə bunlar, uyğun olaraq 54,6%, 5,3%, 8,2%, 4,9% və  27% təşkil etmişdir. Göründüyü kimi,
ÜDM-də  sənayenin payı daha çox artmışdır. Bununla yanaşı, sənayedə  daha bir mühüm
meyil də diqqəti cəlb edir: sənayedə istehsal olunan məhsulda qeyri-dövlət bölməsinin payı
sürətlə dəyişir - əgər 1995-ci ildə bu göstərici 5,5 faiz, 2000-ci ildə 48,4 faiz olmuşdursa,
2009-cu ildə 84,5 faizə, 2012-ci ildə isə 91,1 faizə, 2015-ci ildə isə 98% yüksəlmişdir. Sə-
nayedəki bu dəyişikliklərin əsas hissəsi məhz 2003-2015-ci illərin payına düşür. Belə ki,
ölkə sənayesində yaradılan əlavə dəyərin həcmi 2003-cü ildə 2,7 milyard manat olmuşdursa,
2013-cü ildə 17,3 milyard, 2014-cü ildə 21,6 milyard, 2015-ci ildə 27,9 milyard manatı
ötmüş, təqribən 10,3 dəfəlik artım baş vermişdir. həmin dövrdə sənayenin əldə etdiyi xalis
mənfəətin məbləği 1,9-dan 25 milyard manata yüksəlmiş, artım 13 dəfədən çox təşkil et-
mişdir. Son illər yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması hesabına sənayedə çalışanların sayı
artmışdır: onların orta illik sayı 2003-cü ildə 171 min, 2013-cü ildə 192,3 min, 2014-cü ildə
181,8 min, 2015-ci ildə isə 176,1 min nəfər olmuşdur. Sənayedə çalışanların orta aylıq no -
minal əmək haqqının səviyyəsi 137 manatdan 518,6 manata yüksəlmişdir. Bu dövrdə sə-
nayedə əsas kapitalın yaradılmasına hər il, orta hesabla, 3-4 milyard manat investisiya
yönəldilmişdir ki, nəticədə burada əsas fondların həcmi 11,9 milyarddan 41,7 milyard manata
qalxmışdır (Cədvəl 1).

Bütün bunların nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının mühüm inkişaf göstəricilərində sə-
nayenin payı yüksəlmişdir: 2008-2015-ci  illərdə il ərzində ölkədə yaradılan əlavə  dəyərdə
sənayenin payı 40,4 faizdən 54,5%, xalis mənfəətdə payı 46,1 faizdən 67,4 faizə yük-
səlmişdir. Bu dövrdə ölkə iqtisadiyyatına bütün mənbələrdən yönəldilən investisiyaların 65-
70% sənaye sahələrində reallaşdırılmışdır (Cədvəl 2). 

Cədvəl 1. Azərbaycanın sənaye sahələrinin əsas makroiqtisadi göstəriciləri [3]

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Əlavə dəyər, cari qiymətlərdə mln. manat 2667 3269 6190 10732 16871 23497 17490 21942 27909

Ümumi mənfəət, cari qiymətlərlə, mln. manat 2180 2624 5340 9763 15811 22258 16316 20743 26082

Xalis mənfəət, cari qiymətlərdə mln. manat 1904 2310 4877 9259 15138 21451 15660 20008 25003

İşçilərin orta illik sayı, min nəfər 170,9 175,3 179,3 184,3 194,5 194,7 192,3 181,8 176,7

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manatla 137,1 187,0 213,2 260,9 344,8 424,5 412,4 451,8 518,6

Əsas fondlar (ilin sonuna), mln.manat. 11944 15147 18231 21037 28476 30703 35093 37248 41657

Əsas kapitala investisiyalar, mln.manat. 3005 3916 4170 4295 4540 42849 3225 4276 5370
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Cədvəl 1-in məlumatlarından da göründüyü kimi, işçilərin sayı istisna olmaqla, sənayenin
əsas göstəricilər üzrə ölkə iqtisadiyyatında sənayenin payı son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə
artmışdır. Cədvəl 1-də diqqət çəkən məqamlardan biri də bu dövrdə ölkə iqtisadiyyatında
əsas ka pitala yönəldilən investisiyalarda sənayenin payının dəyişməsidir. Belə ki, 2008-ci
ildə bu göstərici 79,6 faiz olduğu halda, 2014-cü ildə 43,2 faizə, 2015-ci ildə isə 41,9%-ə
düşmüşdür, başqa sözlə, 37,7 faiz azalmışdır. Ölkə sənayesində həm sahibkarlığın inkişafı,
həm də dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi istiqamətində iqtisadi islahatlar uğurla
aparılmışdır. Bunun nəticəsidir ki, sənayedə özəl sektor inkişaf etmiş, sənaye istehsalında isə
qeyri-dövlət bölməsinin payı sürətlə artmışdır. Sənaye istehsalının mülkiyyət formalarına
görə strukturu sənayenin ayrı-ayrı sahələrində əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. 

Cədvəl 2. Ölkə iqtisadiyyatının əsas göstəricilərində sənayenin payı, faizlə [3]

Sənaye sahələrində  istehsalın mülkiyyət formalarına görə  strukturu çox rəngarəngdir.
Belə ki, içkilər də daxil olmaqla qida məhsullarının istehsalı, tütün məmulatlarının istehsalı,
dəri, dəridən hazırlanan məmulatlar və ayaqqabı istehsalı, mebel və ağac emalı, sellüloz,
kağız və karton məmulatları istehsalı, rezin və plastmas məmulatları istehsalı kimi sahələrdə,
demək olar bütün məhsullar qeyri-dövlət bölməsində istehsal olunduğu halda, metallurgiya
sənayesi, hazır metal məmulatları, maşın və avadanlıqlar, radio və rabitə cihazlarının istehsalı
kimi sahələrdə məhsul istehsalında dövlət və qeyri-dövlət bölmələrinin payı təqribən
bərabərdir. Toxuculuq sənayesi, geyim istehsalı və nəşriyyat-poliqrafiya fəaliyyəti kimi
sahələrdə istehsalın 90 faizinə qədər qeyri-dövlət bölməsinə aiddir. Sənayesinin elə sahələri
də var ki, məhsul istehsalında dövlət bölməsinin payı hələ yüksək olaraq qalır: belə ki, neft -
ayırma məhsulları istehsalı müəssisələri, demək olar ki, tamamilə dövlət mülkiyyətindədir;
kimya sənayesində istehsalın 75-80 faizi, tibb texnikası və ölçü vasitələri istehsalının 85 faizi,
ofis avadanlığı və hesablama texnikası istehsalının 60 faizindən çoxu dövlət bölməsinin
payına düşür. 

Ölkə iqtisadiyyatına yönəlmiş investisiyaların dinamikası
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Dövlət Statistik Komitəsinin materiallarına görə, 1996-cı

ildən bəri ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən investisiyaların həcmi ildən-ilə artmışdır. 2000-ci
ildən başlayaraq artımlar daha sürətli olmuşdur. Ölkə iqtisadiyyatına bütün mənbələr hesabına

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Əlavə dəyər 38.4 40.4 41.3 53.5 60.6 63.7 58.5 50.0 54,7 54,5

Ümumi mənfəət 40.5 44.4 46.2 61.7 68.0 71.9 70.7 60.9 63,7 64,0

Xalis mənfəət 41.7 46.1 48.4 65.8 72.1 77.5 73.3 63.2 66,1 67,4

İşçilərin orta illik sayı 18.5 14.1 13.7 13.8 14.4 13.8 14.1 8.5 13,0 12,7

Əsas fondlar 40.0 47.0 52.2 56.7 55.6 57.6 56.1 55.4 55,5 56,2

Əsas kapitala investisiyalar 68.2 79.4 79.6 72.3 68.9 60.8 42.7 41.7 43,2 41,9
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investisiya qoyuluşlarının həcmi 2000-ci ildə 1,3 milyard manat (1,4 milyard ABŞ dolları),
2009-cu ildə 6,7 milyard manat (7,1 milyard ABŞ dolları), 2012-ci ildə 13,3  milyard manat
(16,2  milyard ABŞ dolları), 2013-cü ildə 10,5 mlyrd.man., 2014-cü ildə 14,1 mlyrd.man.,
2015-ci ildə isə 17 mlyrd. man. olmuşdur. Başqa sözlə, ölkə iqtisadiyyatına bir il ərzində
yönəldilən investisiyaların həcmi 2000-2015-ci illər dövründə 13 dəfədən çox artmışdır
(Cədvəl 3). Cədvəl məlumatlarından aydın olur ki, son illərdə ölkədə investisiya qoyu-
luşlarının həcminin artım dinamikası yüksək olmuşdur. 

Cədvəl  3. 2004-2015-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən
investisiyalar [3]

Ölkədə həyata keçirilmiş investisiyalarda daxili mənbələrin payı 2004-cü ildə 35,7 %,
2007-ci ildə isə 22,1 % olduğu halda, 2012-ci ildə 57,8 %, 2015-ci ildə isə 59,8 % qalxmışdır.
Bu, ölkədə uğurlu neft strategiyasının reallaşdırılması nəticəsində investisiya qoyuluşlarının
yerli mənbələr (xüsusilə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları) hesabına maliyyələşdirilməsi
imkanlarının genişlənməsi nəticəsində baş vermişdir.

Azərbaycan sənayesinə əsaslı vəsait qoyuluşu və onun strukturu
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalarda qeyri-neft sektorunun payının artması belə izah

olunur: Əvvəla, əgər əvvəllər ölkəyə gətirilən xarici investisiyalar əsasən beynəlxalq neft
sazişləri üzrə reallaşdırılan layihələr üzrə daxil olurdusa, son illər bu mənbədən olan in-
vestisiyaların da əhəmiyyətli hissəsi qeyri-neft sahələrinə istiqamət almışdır. İkincisi isə,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bütün mənbələr üzrə investisiya qoyuluşları (xarici investisiyalar nəzərə alınmaqla)

milyon
manat

1289.8 2718.0 4249.2 5820.4 6733.4 7415.6 10353.9 13328.0 10475 14118.9 17048,8

milyon
ABŞ 
dolları

1441.4 2796.6 4326.4 5922.7 7118.5 8300.4 12066.1 16222.0 13033.5 17591.5 21588,9

Xarici investisiyalar:

milyon
manat

829.5 2172.0 3310.9 4496.4 4628.5 4514.2 5727.2 5625.3 4395.1 6619.7 6849,8

milyon
ABŞ
dolları

927.0 2234.9 3371.0 4575.5 4893.2 5052.8 6674.3 6847.4 5468.6 8247.8 8673,9

Daxili investisiyalar:

milyon
manat

460.3 546.0 938.3 1324.0 2104.9 2901.4 4626.7 7702.7 6079.9 7499.2 10199,0

milyon
ABŞ 
dolları

514.4 561.7 955.4 1 1347.2 2225.3 3247.6 5391.8 9374.6 7564.9 9343.7 12915,0
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son illər xüsusilə dövlət əsaslı kapital qoyuluşu hesabına daxili investisiyalar sürətlə artmaq-
dadır ki, bu vəsaitlər də başlıca olaraq, ölkənin bütün ərazisi boyu istehsal və sosial infra-
struktur obyektlərinin yaradılmasında istifadə olunur, yəni qeyri-neft sektoruna yönəldilir.
Qeyri-neft sektorunun tərkibi çox genişdir: buraya qeyri-neft sənayesi ilə yanaşı sənayeyə
aid olmayan çoxlu sahələr mövcuddur. Daxili mənbələr hesabına olan əsaslı vəsait qoyuluşu-
nun əksər hissəsi məhz qeyri-sənaye sahələrinə yönəldilir.

Azərbaycanın statistik göstəricilərindən məlum olur ki, Azərbaycan sənayesinə əsaslı və-
sait qoyuluşu 2004-cü ildəki 659,6 mlyn. manatdan 2011-ci ildə 4,5 mlyrd. manata yüksəlmiş,
başqa sözlə, 6,9 dəfə artmışdır. 2012-ci ildə vəsaitin həcmi 2011-ci ildə  olduğundan təqribən
8 faiz azalmış, 2015-ci ildə isə 2014-cü illə müqayisədə 25,6% artmış və bu artım 1,1 milyard
manat təşkil etmişdir.  Burada diqqət çəkən meyillərdən biri sənayenin əsaslı vəsait qoyu-
luşunda xarici və daxili investisiyaların payının dəyişməsidir: 2011-ci ilin sonunadək xarici
investisiyalar üstün paya malik olsa da, 2011-ci  və 2012-ci ildə daxili investisiyalar daha
çox olmuşdur,  2004-cü ildə sənayedəki əsaslı qoyuluşların 85,2 faizi xarici, 14,8 faizi daxili
investisiyalar idisə, sonrakı illər daxili investisiyaların xüsusi çəkisi ildən-ilə tədricən artaraq
2012-ci ildə 52 faizə, 2015-ci ildə isə 60,4%-ə qalxmışdır. 

Statistik məlumatların təhlilindən çıxan başqa bir meyil əsaslı vəsait qoyuluşunun sahə
strukturunda baş verən dəyişikliklərlə bağlıdır. Digər tərəfdən 2009-2015-ci illərdə emal sə-
nayesi müəssisələrində əsas kapitala yönəldilən illik investisiyaların ümumi həcmi 7,3 dəfə
artmış, 847,9 milyon manat olmuşdur. Daxili investisiyaların həcmi 847,7  milyon manat ol-
muşdur. Artım əsasən daxili investisiyalar hesabına baş vermişdir. həmin dövrdə emal sə-
nayesi müəssisələrində yerli mənbələr hesabına əsas kapitalın maliyyələşdirilməsi 10,6 dəfə
artmış, xarici investisiyaların həcmi isə 0,2 milyon manata düşmüşdür. Bütövlükdə isə  2015-
ci il üzrə  sənayedə  əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların (5370 milyon manat) həcmində
emal sənayesi müəssisələrində  əsas kapitala yönəlmiş investisiyaların  (847,9 milyon manat)
payı 15,8% olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, 2015-ci ildə qeyri-neft sənayesi müəssisələrinə
yönəlmiş investisiyaların 5,5%-i qida məhsullarının  istehsalına, 4,9% içki istehsalına, 1,7%-i
geyim istehsalına  11,2%-i ağac emalı və ağacdan məmulatların istehsalına, 5,7%-i neft məh-
sullarının istehsalına, 0,2% kimya sənayesinə, 16,5%-i tikinti materiallarının istehsalına,
11,8%-i metallurgiya  sənayesinə, 0,01%-i maşın və avadanlıqların istehsalına və digər
sahələrə yönəldilmişdir.

Yuxarıdakı araşdırmalardan aydın olur ki, son 10 ildən çox bir müddətdə ölkə sənayesində
əsas kapitala yönəldilən investisiyaların əksər hissəsi hələ də mədənçıxarma sənayesində is-
tifadə edilmişdir.

Bütün bunlarla yanaşı son illərdə ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatına inteqrasiyası
sürətləndirmiş, xüsusilə də xarici ticarət dövriyyəsinin kəskin şəkildə artmasına gətirib çıxar-
mışdır: ümumi xarici ticarət dövriyyəsi 2008-2015-ci illərdə 2,9 dəfə artaraq 7,1 mlrd-dan
36,3 mlrd. ABŞ dollarına çatmışdır. Bu dövrdə ölkəyə mal və xidmətlər idxalının dəyər həcmi
cəmi 2,8 dəfə (3,5 mlrd-dan  9,8  mlrd.) artsa da, ixrac 6,5 dəfə (3,6 milyarddan 26,6 milyard
dollara) yüksəlmişdir.Xarici ticarət dövriyyəsinin, xüsusilə ixracın həcminin belə sürətlə art-
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masında neft və qaz hasilatı və ixracı həcmlərinin artması həlledici rol oynamışdır. Beləliklə,
son illər Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən hərtərəfli əsaslandırılmış iqtisadi
siyasətin və davamlı iqtisadi islahatların, habelə reallaşdırılan uğurlu sənaye siyasətinin
nəticəsi olaraq ölkə iqtisadiyyatda, habelə sənayedə inkişaf prosesləri güclənmiş, sənayenin
bütün sahələrində qeyri-dövlət sektoru formalaşmış, ümumi sənaye istehsalında artım di-
namikası qeydə alınmış, ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi kəskin artmış və ölkənin beynəlxalq
inteqrasiyası güclənmişdir.

Son illər ölkə sənayesində baş verən inkişaf proseslərinin təhlili göstərir ki, bu inkişaf
dinamikasının lokomotivi rolunda neft sənayesi çıxış etməkdədir. Ölkədə neft və qaz hasilatı
və ixracı həcmlərinin sürətlə artması, bunun nəticəsində ölkənin böyük ixrac gəlirlərinin
əldə etməsi, əldə edilən gəlirlərin ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin həllinə
yönəldilməsi, ölkədə yoxsulluğun azaldılması və regionların inkişafı sahəsində davamlı
siyasətin həyata keçirilməsi, əlverişli biznes mühitinin yaradılması, istehsal və sosial infra-
strukturu obyektlərinin tikintisi və yenidən qurulması, xarici ticarətin artması, beynəlxalq
iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsi, habelə iqtisadi siyasətin digər addımları iqtisadiyyatda
ciddi struktur dəyişikliklərinə gətirib çıxarmışdır. Bu proseslərin sənaye istehsalının struk-
turuna təsirinin araşdırılması ölkədə istehsalın inkişafının stimullaşdırılması sahəsində dövlət
siyasətinin hazırlanması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Nəticə və təkliflər
Tədqiqat zamanı ortaya çıxan məsələlərdən biri də, ölkədə həyata keçirilən investisiya

qoyuluşlarının böyük hissəsinin Bakı şəhərinin payına düşməsidir.  Belə ki, 2008-2015-ci
illərdə ölkə sənayesində əsas kapitala yönəldilmiş cəmi investisiya qoyuluşlarında Bakı
şəhəri və Abşeron iqtisadi rayonunun xüsusi çəkisi 90% olmuşdur.  İnvestisiya qoyuluşlarının
belə ərazi strukturu ölkənin həm ümumi daxili məhsulunda, həm də sənaye məhsulunun
strukturunda Bakı şəhərinin və Abşeronun payının yüksək olmasını şərtləndirir və ölkə iqti-
sadiyyatının ərazi strukturunda disproposiyaların artmasına səbəb olur.

Bütün bunları əsas tutaraq demək olar ki, ölkəmizdə sənaye sahələrinin dayanıqlı və taraz -
lı inkişafının  təmin edilməsinə investisiya qoyuluşlarının həcm və strukturu birbaşa təsir
göstərir. Buna görə də, əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının prioritetləşdirilməsi qeyri-
neft sənayesinin gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunması baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Qeyri-neft sənayesində investisiya qoyuluşunun prioritet is-
tiqamətlərinin seçilməsi zamanı həm mikro, həm də makro amillər nəzərə alınmalı, priori -
tetləşdirmə hər iki səviyyə üzrə baş verməlidir.  İnvestisiya qoyuluşlarının prioritet
istiqamətlərini müəyyən edərkən - ilk növbədə, resursların qeyri-neft sənayesi müəs-
sisələrinin ayrı-ayrı sahələrinə yönəldilməsi və onun digər sahələrinin inkişafı üçün əsas ol-
masını nəzərə almaq zəruridir. Bununla belə, investisiya qoyuluşlarının istiqamətlərinin
müəyyən edilməsinə əlaqədar sahələrin inkişaf səviyyəsi əhəmiyyətli  şəkildə təsir göstərir.
Ölkədə iqtisadiyyatın səmərəli inkişafını təmin etmək üçün yüksək səviyyəli enerji kom-
pleksinin, nəqliyyat sisteminin, sənaye və kənd təsərrüfatının satışı sisteminin və s. mövcud
olması vacibdir. 
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Bununla belə, son illər ölkənin bütün regionlarında investisiya qoyuluşlarının həcmi art-
maqdadır. Belə ki, 2008-2015-ci, illər ərzində neft gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsinin region-
ların inkişafına yönəldilməsi nəticəsində regionlarda infrastruktur və emal sənayesi
müəssisələrinin yaradılması və yenidən qurulması iqtisadi fəallığa təsir etmiş, bölgələrdən
miqrasiyanın azalmasına, regionların inkişaf potensialının reallaşdırılmasına böyük imkanlar
açmışdır. Buna görə də qeyri-neft sənayesi müəssisələrində investisiya qoyuluşlarının prioritet
istiqamətlərindən biri də regionların inkişafı olmalıdır. Ortamüddətli və uzunmüddətli dövrdə
qeyri-neft sənayesi müəssisələrinin lazımlı və dayanıqlı inkişaf etdirilməsində əsas məqsəd
ölkədə elmtutumlu və yüksək texnologiyalı, rəqabətədavamlı və ixracyönümlü, dünya stan-
dartlarına cavab verən qeyri-neft sənayesi məhsullarının istehsal edilməsinə nail olmaqdan
ibarətdir. Buna isə qeyri-neft sənayesi müəssisələrində dövlət dəstəyi tədbirlərinin
genişləndirilməsi, dövlət tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, innovasiya-investisiya
mənbələrinin və resurslarının müəyyənləşdirilməsi və artırılması, təbii sərvətlərin və əmək
resurslarının səfərbər edilməsi və sahədə diversifikasiya strategiyasının formalaşdırılması
əsasında nail olmaqdır. 
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Identification of the strategic directions of innovative economic growth of industrial
branches, that constitutes the major part of the general domestic product of Azerbaijan is
aimed in this article.

For this purpose, industrial branches of our country are analyzed at the macroeconomic
level and the existing problems and the reasons generating them are investigated.
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At the end of the article, scientifically proved offers on regional economic growth of in-
dustrial branches of our country are given.
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Актуально выявление стратегических направлений инновационного экономиче-
ского развития промышленных отраслей, которые составляют основную часть общего
внутреннего продукта Азербайджана.

С этой целью, в статье на макроэкономическом уровне анализируются промыш-
ленные отрасли нашей страны, и исследуются существующие проблемы и причины
порождающие их.

Основываясь на мировой опыт, в статье разработаны и подготовлены экономиче-
ские механизмы для конкурентоспособного развития промышленной отрасли.

В конце статьи даны научно-обоснованные предложения по регионально экономи-
ческому развитию промышленной отрасли нашей страны.
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RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİNƏ NƏZƏRİ YANAŞMALAR

Natavan FEYZİYEvA
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, doktorant

Rəyçi: prof. Q.S. Süleymanov
Açar sözlər: risk, sənaye, effekt, qazanc
Giriş. Araşdırmalar göstərir ki, iqtisadi fəaliyyətin bütün  sahələrini risksiz təsəvvür etmək

mümkün deyil. Belə ki, risk bütün sahələrə təsir etdiyi kimi, sənaye  sahəsinə, o cümlədən
qeyri-neft sənayesi müəssisələrinə də təsirsiz ötüşmür. Qeyri-neft sənayesi müəssisələrinin
bütün  biznes fəaliyyəti (istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti) istiqamətlərində siyasi və iqtisadi
sabitlik xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, sahənin fəaliyyəti  gələcəyin qeyri-müəyyənliyini
sevmir [1, səh 117].

İqtisadi ədəbiyyatlara əsaslanaraq riskin ümumi rasional səviyyədə belə bir tərifini də
vermək olar: riskdən yayınma baş verə biləcək ziyana görə sonradan peşmançılıq çəkməməyi
təmin edən qərarın öncədən necə görülməsi ilə bağlıdır. Risk istənilən rasional variantda
onun sonradan hesablanması və bu hesabın öncədən qəbul edilmiş rasionallıq meyarlarına
nə dərəcədə uyğun gəlməsilə bağlıdır. Əgər fərq çox olursa, daha böyük risklərdən danışılır.
Bu zaman birmənalı olaraq yalnız təhlükə hesab edilən məqamlar üzrə riski hesablayırlar.
Bununla da elmi rasionallıq çərçivəsində riskin başa düşülməsi həm onun məna yükünü
məhdudlaşdırır, həm də öncədən sonrakı uğursuzluğa görə təminat istəyən meyarlar tələb
edir. Bu cür yanaşmada riskin təhlükə ilə əlaqələndirildiyini aydın görürük. 

Risk anlayışının yaranma tarixi
Tədqiqatlara nəzər salsaq aydın olur ki, risk anlayışının mənşəyinin tarixi dəqiq məlum

deyil. Risk haqqında ilkin təsəvvürlərin  Qədim Şərqdə formalaşdığı bildirilir. Burada dəniz
ticarətinin inkişafı ilə əlaqədar gəminin sahibi ilə orada çalışanların qarşılıqlı təminat razılaş-
ması olmuşdur. Bu qarşılıqlı razılaşmada isə müxtəlif gözlənilməz vəziyyətlərdə  tərəflərin
öhdəlikləri tənzimlənirdi. Yəni indi bizim “risk” adlandırdığımız məhfum konkret hüquqi
məzmun daşıyırdı. Bununla yanaşı, aşağıda qeyd olunan  izahlar da vardır, məsələn  Orta
Əsrlərdə gəmiçilər latınca “risigio” sözündən istifadə etmişlər,  sözün mənası isə “qaya
sıldırımları” deməkdir. Gəmi bir neçə tərəfdən sıldırımlı qayalarla əhatə olunan su ərazisinə
daxil olanda “risiqoya” getdiklərini (yəni sıldırımlı qayalar olan yerə) deyirmişlər ki, bu da
mümkün ola biləcək daş düşməsinə qarşı ehtiyatlı davranmağı nəzərdə tuturmuş. Yəni, indi
bizim adi ifadə kimi işlətdiyimiz “riskə gedirəm” ifadəsinin gəmiçiliklə bağlı konkret tarixi
vardır. Beləliklə, Qərbdə  “risk” anlayışına yalnız Orta Əsrlərdən Yeni Dövrə keçid
mərhələsində rast gəlinir. hər bir halda tədqiqatçılar Avropa üçün Yeni Dövrün başlanğıcında
bu anlayışın istifadə edilməyə başlandığı qənaətindədirlər. XVI əsrdə Covanni Botero indi
də məşhur olan belə bir fikir söyləmişdi: "Risk etməyən udmur". Bunlar onu göstərir ki, risk
- Yeni Dövrün başlanğıcında problemli hallarda vəziyyəti istənilən dəqiqliklə ifadə edə



bilməmək çətinliyi ilə bağlı olmuşdur.Burada həqiqət ondan ibarətdir ki, iqtisadi fəaliyyətin
hər bir növü necə də olsa riskin mümkünlüyünü nəzərdə tutur və eləcə də  ən yaxşı nəticələr
riskdən çəkinməyən biznesmenlərdə olur [2, səh.183].

“Risk” anlayışının hərfi  mənası  “nəticəsi məlum olmayan qərar”  qəbuletmə deməkdir.
Bir  iqtisadi  kateqoriya kimi  “risk” və  risklə  bağlı  nəzəriyyələr   XIX  əsrin 50-ci  illə-
rindən etibarən  intensiv  şəkildə inkişaf  etdirilmişdir. Riskin  təhlili  ilə  bağlı  elmi-tədqiqat
işlərinin əksər  hissəsi  Amerika   iqtisadçılarına  məxsus  olsa da, Qərbi-Avropa ölkələrində
də bu  problem  fəal  surətdə  öyrənilmişdir. MDB  ölkələrinin iqtisadi  fikir  tarixində  və
milli iqtisadi  nəzəriyyədə  isə  investisiya  layihələrində yaranan “risk”  iqtisadi kateqoriyası-
nın işlədilməsi  XX əsrin 80-ci illərinin  sonuna  təsadüf  edir. 1996-cı ildə sahibkarlıq
fəaliyyəti haqqında AR qanunun qəbulu ilə milli iqtisadçılar tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti
və onun əsas tərkib hissələri olan biznes layihələrinin təhlili o cümlədən layihə risklərinin
təhlilinə başlanılmışdır. həmin zamanadək isə iqtisadi ədəbiyyatlarda biznes anlayışı əvəzinə
istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti anlayışından istifadə olunmuşdur.

Riskin təhlükə ilə müqayisəsi
Ümumiyyətlə, qədimdən bu yana bu iki anlayışı müqayisə etmişlər. Risk  anlayışı əslində

dilə təhlükə ilə müqayisədə daxil olmuşdur. Bu anlayışlar arasında mövcud əlaqəni təqzib
etmək olmaz. Lakin onları eyniləşdirməyi də müasir elmi yanaşma mövqeyindən doğru saya
bilmərik. Bu prizmada müasir dünyanın problemlərinin həllində risk faktorunun nəzərə alın-
ması işində təhlükə amili müəyyən problemlər yarada bilir. Elmin ümumiyyətlə, bu paradoks-
dan yaxa qurtara biləcəyini demək çətindir. həm də müasir mərhələdə çoxlu sayda
yanaşmalar var, elmi tədqiqatlarda risklərin təsnifatını aparır, onların təsir əhatəsini müəy-
yənləşdirirlər. Bütün hallarda risk anlayışı müasir elmi idrak və elm üçün olduqca cəlbedici
məsələdi və  praktiki aspektdə risklərin dərk edilməsi, nəzərə alınması həyati əhəmiyyət kəsb
edən məqama çevrilmişdir [3, səh.162]. İ.T.Balabanova görə  risklə təhlükənin müqayisəsi
mümkün ziyanların olması əminliyinə əsaslanır. Bu isə iki aspektdən özünü göstərə bilir. Bir
aspekt qəbul edilən qərarların kifayət qədər etibarlı olmadığını hesab etməkdən qaynaqlanan
inamsızlıqdır. Digər aspekt isə ətraf mühitin öz təbiətindən qaynaqlanan gözlənilməz halların
mövcudluğuna əsaslanan inamdır. Birinci halda biz qərar riskindən danışırıq, ikinci halda isə
təhlükə mənbəyindən. İkinci halda riskin özünün qaynağı təhlükə olur. O səviyyədə təhlükə
ilə risk bütövləşir, bir monetin iki üzü olur. İnsanların təhlükəni risklə bu mənada
eyniləşdirməsinin praktiki əsasları vardır. Ona görədir ki, bir çox tədqiqatçılar risklə təhlükəni
eyniləşdirən təriflər vermişlər.

Beləliklə, “risk/etibarlılıq” cütü ölçmə probleminə işarə verirsə, “risk/təhlükə” cütü qərar-
ların qəbul edilməsində riskin müəyyən rol oynadığını göstərir. Riskli davranışla uğurlu nəticə
əldə etmək məqsədə çevrilir. Təhlükənin bu formada “kölgədə qalması” müasir düşüncəyə
xasdır, çünki indi fəaliyyətin əsas məqsədi xeyir əldə etməkdir. Məhz buna görədir ki, müasir
elmdə təhlükədən çox risk faktorundan danışırlar. hərçənd təhlükə də daha etibarlı gələcək
naminə risk anlayışı ilə bağlılıqda nəzərdən keçirilir. O mənada məsələnin təhlükəsizlik
tərəfinin qabardılması başa düşüləndir. Təhlükənin o biri üzü təhlükəsizlikdir. Təhlükəsizliyin
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yüksək olması riskin minimum olmasına bağlıdır. Minimal risklə minimal təhlükə eyni mə-
namı daşıyır? Bir çox hallarda eyni məna daşıyırlar. Lakin risklə təhlükə eyni anlayışlar ol-
madığından onlar bu bağlılıqda da fərqlənirlər. Minimal təhlükə olan yerdə də təhlükəsizlik
baxımından ciddi risklərlə xarakterizə olunan qərarlar qəbul edilə bilər. Bu cür qərarlardan
sonra təhlükə faktoru arta bilər. Yəni risk bu aspektdə təhlükəni stimullaşdıran rolu oynaya
bilər. 

Risklə təhlükəni fərqləndirmək aspektində müasir tarixi dövr üçün xarakterik olan bir
məqamı qeyd etmək lazımdır. Bir çox hallarda risklə təhlükənin yeri səhv salınır. Süni me-
yarlarla hansısa faktoru risk kimi, ondan az təhlükəli olan faktoru isə təhlükə kimi dəyər-
ləndirirlər. Məsələn, İsveçdə adi raketlərin sınağı zamanı minlərlə insanı öz yurdundan
köçürmüşdülər. Ancaq bu köçürmə helikopterlərlə (vertolyot) həyata keçirildiyindən daha
çox insanın həlak olması təhlükəsi vardı. Lakin nədənsə məmurlar bir raket qalığının kiminsə
başına dəyməsini təhlükə, helikopterlərlə daşınmanı isə risk adlandırmışdılar. Əslində bun-
ların yeri dəyişməli idi. Bunlara baxmayaraq, bu hadisələrin heç biri baş vermədi, yəni nə
risk, nə də təhlükə ehtimalı özünü doğrultdu. Bütün bunlara rəğmən, fəlsəfi olaraq risklə
təhlükənin müqayisəsinə hansı meyarlarla yanaşıldığının bəzən həlledici əhəmiyyəti
olduğunu qəbul etmək lazım gəlir. Eyni zamanda, risklərin ölçülməsi, risklərin duyulması
və qərarların qəbuledilməsində optimallaşdırma üsulunun tətbiqi aktual mövzular olaraq
qarşıya çıxır. Müasir elmi idrak üçün dünyanın qlobal problemlərinin çözülməsi prizmasında
bu məqamların ciddi rolu vardır. Tanınmış alman alimi Ulrix Bek bu bağlılıqda müasir elmi
dairələrdə tez-tez işlənən bir fikri ifadə edib: postindustrial cəmiyyətdən risk cəmiyyətinə
keçid baş verir .“Risk cəmiyyəti” ifadəsi ona məxsusdur. Bu ifadə risk anlayışının XX əsrə
qədər işlənən mənalarından fərqli  məzmun kəsb edir. U.Bek müasir dövrün müxtəlif növ
risklərlə, ilk növbədə siyasi, texnoloji, iqtisadi və mədəni  riskləri ilə xarakterizə olunduğunu
vurğulayır. Bütün bəşəriyyətin mövcudluğu bir risk məsələsinə çevrilib. Risklərin ölçülməsi,
önlənməsi, xəbərdarlıqların edilməsi, bir sözlə, sosiallaşması və onun nəzərə alınması ön
plana çıxmışdır [1, səh.152].

Bazar iqtisadiyyatına keçid, milli iqtisadiyyatın yenidən qurulması, milli tələbatın daxili
istehsal hesabına ödənilməsi  bütövlükdə  dərin iqtisadi  islahatların həyata keçirilməsini
tələb  edir ki, bu da  müxtəlif biznes  layihələrinin reallaşdırılmasını zəruri edir. Lakin
maliyyə  və  digər iqtisadi  resursların məhdudluğu  bütün layihələri  eyni  zamanda  real-
laşdırmağa  imkan vermir  və  nəticədə biznesmenlər mövcud  alternativ  layihələri  təhlil
edib, onlardan  biri  üzərində  dayanmaq məcburiyyətində qalırlar. Bu  zaman biznes  layi-
hələrinin seçilməsində  onun  səmərəlilik  göstəricilərinə çox  böyük  təsir  edən risk amili
xüsusilə  nəzərdən keçirilir.

Alimlərin risk anlayışı ilə bağlı fikirləri
Rus alimləri İ.Volkov və  M.Qraçeva  biznes layihələrində  yaranan riskləri  izah   edərkən

risklərin  qeyri-müəyyənlikdən  fərqləndirilməsini zəruri hesab edirlər. 
Onlar göstərirdilər ki, qeyri-müəyyənlik müəyyən qrup  amillərin  mövcudluğunu

nəzərdə  tutur ki, bu  amillərin də fəaliyyətin nəticələrinə  təsir dərəcəsi məlum deyil və
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nəticələrin determinləşdirilməsi  isə  mümkün  deyil. Başqa  sözlə, qeyri-müəyyənlik layi-
hənin reallaşma  şərtləri ilə bağlı informasiyanın qeyri-tamlığı və qeyri-dəqiqliyidir. 

Qeyri-müəyyənlikdən fərqli olaraq M.Qraçeva “riskə” potensial, kəmiyyətlə ölçülə  bilən
itki  kimi  yanaşır. Risk anlayışı biznes layihəsinin reallaşdırılması əsnasında əlverişsiz situ-
asiya və nəticələrlə bağlı olan qeyri-müəyyənliklə xarakterizə olunur ki, bu zaman obyektiv
və subyektiv ehtimallar müəyyən olunur [4, səh.143]. Yevqeniy Dubininin fikrincə isə risk
qeyri-müəyyənliyin təsiri ilə layihənin yekun səmərəlilik gostəricilərinin pisləşməsidir.
[1,səh.164]. Ümumi mənada risk dedikdə xoşagəlməyən hadisənin baş verməsi başa  düşülür
ki, bu da müxtəlif növ (fiziki zədə, əmlakın məhv olması, gözlənilən səviyyədən az  gəlirin
əldə edilməsi və s.) itkilərlə müşahidə olunur. Riskin mövcudluğu gələcəyi 100% proqnoz -
laşdırmanın qeyri-mümkunlüyü ilə əlaqədardır. Bu nöqteyi-nəzərdən  riskin  əsas cəhətini
müəyyən etmək olar: risk gələcəyə münasibətdə mövcuddur və planlaşdırma, proqnoz -
laşdırma   və qərar qəbulu ilə bilavasitə bağlıdır.

Risk və qeyri-müəyyənlik anlayışları çox əlaqəli  kateqoriya kimi  çox vaxt sinonim olaraq
işlədilməsinə baxmayaraq  S.A.Koşeçkin risk və qeyri-müəyyənlik anlayışlarını
fərqləndirməyi vacib hesab edir [5, səh.50-51].

• Risk  qərarqəbuletmə zərurəti ilə bağlıdır. Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar qəbuletmə
zərurəti riski doğurur. Bu cür zərurət olmadıqda risk də olmur;

• Risk subyektiv, qeyri-müəyyənlik isə obyektivdir. məs: məhsula bazar tələbi haqda
etibarlı informasiyanın olmaması layihə  iştirakçılarının hər biri üçün fərqli risk növünə-
müəssisə üçün marketinq riskinə, kapital qoyuluşu həyata keçirən investor üçün isə
kredit riskinə çevrilir və nəticədə biznes layihəsinin hər bir iştirakçısı üçün eyni  riskli
hadisə həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından fərqli təzahür olunur, yəni fərdi
xarakter daşımış olur.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qeyri-müəyyənliyin təbiəti   müxtəlif amillərin təsiri ilə
formalaşır.

• Müvəqqəti  qeyri-müəyyənlik onunla şərtlənir ki, bu və ya digər amilin gələcəkdə hansı
qiymət alacağını 100% öncədən söyləmək olmur;

• Bazar sisteminin parametrlərinin dəqiq ölçülərinin qeyri-müəyyənliliyini bazar konyuk-
turasının qeyri-müəyyənliliyi kimi xarakterizə etmək olar;

• “Maraqların münaqişəsi” vəziyyətində layihə iştirakçılarının  nə cür davranacaqlarının
öncədən bilinməməsi də qeyri-müəyyənlik  yaradır və s.

Bir halda ki,   riskin mənbəyi qeyri-müəyyənlikdir, keyfiyyətli, etibarlı və xüsusi infor-
masiyaların  əldə olunması ilə onu minimumlaşdırmaq, ən yaxşı halda isə  müəyyənliyə çe-
virmək olar [6, səh. 231]. Lakin praktikada bunu etmək qeyri-mümkun olduğu üçün onu
yalnız risk şəklinə salmaq və qiymətləndirmək mümkün olur. Risk praktik olaraq fəaliyyətin
bütün sahələrində yarandığı üçün ona vahid tərif vermək mümkün deyil.  İqtisadi ədəbiyyat-
larda riskin  müxtəlif təriflərinə də rast gəlinir:

• Risk-dövrün sonunda biznes fəaliyyətinin nəticəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlikdir;
• Risk- xoşagəlməz nəticənin baş vermə ehtimalıdır;
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• Risk-təsadüfi xoşagəlməz hadisələrin başverməsi ilə əlaqədar yaranan mümkün itkidir;
• Risk-cəmiyyətin müxtəlif növ fəaliyyəti və təbiət hadisələrinin bu və ya digər növ xü-

susiyyətləri ilə bağlı itki təhlükəsinin mümkünlüyüdür.
Lakin, bu təriflərlə yanaşı onu da qeyd etmək lazımdır ki, riskin nisbətən tam və dəqiq

tərifini  Kovalev V.V vermişdir [7, səh. 228-229]:  Risk- qarşıya qoyulmuş məqsədə çatılma-
ması, proqnozlaşdırılan nəticənin qeyri-müəyyənliliyi  və proqnozlaşdırılan nəticənin
qiymətləndirilməsinin subyektivliliyi ilə ifadə olunan maliyyə itkisinin səviyyəsidir.

Biznes layihələrin həyata keçirilməsi zamanı düzgün idarəetmə qərarlarının qəbul
edilməsində risk amilinin, növünün müəyyən edilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır [8, səh.
277], [3, səh. 239]. Çünki layihə risklərinin təhlili riskləri müəyyən əlamətlər üzrə təsnif -
ləşdirmədən, sistemləşdirmədən mümkün deyil. Riskin elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsni-
fatı layihənin təhlili zamanı  hər bir riskin  yerini müəyyənləşdirir, riskin idarə olunmasının
səmərəli üsul və metodların tətbiqi üçün potensial imkan yaradır. Lakin, bununla belə
risklərin çoxluğu və müxtəlifliyi onların vahid  təsnifatını yaratmağı çətinləşdirir.

İ.Volkov və  M.Qraçeva  layihə iştirakçılarının diqqətini daha çox  cəlb edən, biznes
fəaliyyətində daha çox rast gəlinən risklərin ümumi tərkibini aşağıdakı kimi vermişdir  [4,
səh. 171]:

• Cari iqtisadi vəziyyətin, maliyyələşdirmə və mənfəətdən istifadə şərtlərinin, iqtisadi
qanunvericiliyin  qeyri-sabitliyi ilə bağlı risklər;

• Xarici iqtisadi risk (sərhədlərin bağlanması, ticarət və çatdırmada məhdudiyyətlərin
qoyulması və s.);

• Ölkədə, regionda xoşagəlməz  sosial-siyasi dəyişikliklər, siyasi vəziyyətin qeyri-
müəyyənliliyi ilə bağlı risklər;

• Texniki-iqtisadi göstəricilərin  dinamikası, yeni texnika və texnologiyanın parametrləri
barədə informasiyanın qeyri-tamlığı  və qeyri-dəqiqliyi ilə bağlı risklər;

• Valyuta kursunda, qiymətlərdə, bazar konyukturasında olan tərəddüdlərlə bağlı risklər;
• Təbii-iqlim şərtlərindəki qeyri-müəyyənlik, təbii fəlakət təhlükəsi ilə  bağlı risklər;
• İstehsal-texnoloji risk (avadanlıqlarda qəza, istehsalatda zay və s.).
Bundan əlavə layihənin reallaşdırılmasının mümkün bərabər şərtləri daxilində aşağıdakı

risk növləri də mövcuddur [9, səh. 245].
• İstehsal riskləri-planlaşdırılan iş həcminin yerinə yetirilməsi və ya xərclərin artımı,

müəssisənin cari xərclərinin artımı ilə əlaqədar istehsal planındakı çatışmamazlıqlar;
• İnvestisiya riskləri həm xüsusi-şəxsi, həm də cəlb olunmuş qiymətli kağızlardan təşkil

olunmuş maliyyə investisiya portfelinin təminatı ilə bağlı risklər;
• Siyasi risklər dövlət siyasətinin dəyişməsi ilə əlaqədar zərərə uğramaq, itkiyə məruz

qalmaq və ya mənfəətin azalması ilə bağlı risklər;
• Maliyyə aktivləri ilə əməliyyatlarla bağlı risklərdir ki, bura da faiz riski, kredit riski

və valyuta riski daxildir. Faiz riski-əsasən üzən faiz dərəcəli istiqrazlarla bağlanmış
uzunmüddətli müqavilələrdə yaranır. Kredit riski-maliyyə iflasının nəticəsi olaraq
bank-kredit müqavilələri yerinə yetirilmədikdə yaranır. Valyuta riski-valyuta
kurslarının dəyişməsi nəticəsində şirkətin məruz qala biləcəyi itkiləri əks etdirir.
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• Strateji layihənin iqtisadi riski-şirkətin iqtisadi mühitində gözlənilməz dəyişikliklər
nəticəsində şirkətin rəqabət mövqeyini  itirməsi riskidir. Məs: enerji daşıyıcılarının
qiymətlərində artım, dövriyyə vəsaitlərinin maliyyələşdiril-məsinə ayrılmış kreditlərdə
faiz dərəcəsinin artımı, gömrük taarif dərəcələrinin və digər analoji amillərin artımı.

Qraçeva və Volkovun araşdırmasında layihə qiymətləndirməsi zamanı  daxili və xarici
risk növlərini də fərqləndirə bilərik [4, səh. 223]:

• Xarici risklərə mövcud iqtisadi vəziyyətin və iqtisadi qanunvericiliyin qeyri-sabitliyi
ilə əlaqədar riskləri aid etmək olar, həmçinin ticari məhdudiyyətlər, qapalı sərhədlər və
s.; siyasi vəziyyətin pisləşməsi, arzuolunmaz ictimai-siyasi dəyişikliklərin  baş verməsi;
təbii-iqlim şəraitinin dəyişilməsi, fəlakətlərin, iqlim kataklizmlərinin baş verməsi; la -
yihə məhsuldarlığının, tələbatın, rəqiblərin düzgün  qiymətləndirilməməsi və yalnış
qiymət qoyma; bazar konyukturasını və valyuta kurslarının tərəddüdü və s.-i də  bu qə-
bildən hesab etmək olar;

• Daxili risklərə layihə  sənədləşdirilməsində  əsaslandırmanın qeyri-dəqiqliyi və qeyri-
müfəssəlliyi (xərclər, layihə reallaşdırmasının müddəti, texnika və texnologiya para-
metrləri); müəssisələrin  işgüzar etimadı və onların maliyyə vəziyyəti barədə
informasiyanın natamamlığı və qeyri-dəqiqliyi (borcları ödəməmə halları, müflisləşmə
və razılaşma öhdəliklərindən  yayınma və s.).

Q. B. Kleyner, V. L. Tambovtseva və R. M. Kaçalovanın araşdırmalarında isə  istehsal
müəssisələrindəki risklər aşağıdakı iki qrup amillərə əsasən  qiymətləndirilir:

Daxili amillər: təkrar istehsal amilləri, sosial fəaliyyət amilləri, istehsal amilləri, idarəçilik
amilləri, davranış amilləri.

Xarici amillər: siyasi amillər elmi-texniki yeniliklər, ictimai-iqtisadi amillər, ekoloji amillər
[6, səh.305].

İ. M. Volkovun araşdırmasına əsasən deyə bilərik ki, istənilən layihənin  təhlilinin ilkin
mərhələsində  konkret layihəyə müvafiq, yarana biləcək  mümkün risklərin  araşdırılması
tələb edilir [4, səh. 226].  Növbəti mərhələlərdə isə  aşağıdakı əməliyyatlar apaırılır:

• Risklərin meydanagəlmə səbəblərinin öyrənilməsi;
• Onların  həyata keçirilməsinin  mümkün nəticələrinin proqnozlaşdırılması;
• Risklərlə mübarizə metodlarının işlənməsi – bu, tədbirin  kompensasiyaedici, neytral-

laşdırıcı və ya minimallaşdırıcı riskini bütün  göstəricilərin  tam dəyərini  ifadə edən
qiymətin əldə edilməsini özündə  ehtiva edir. 

Risklərin hesaba alınması ilə qiymətləndirmə 
• Keyfiyyət təhlili: yaranma səbəblərini  araşdırmaq, amilləri öyrənmək;
• Kəmiyyət təhlili: qiymətləndirmə metodunun statistikası, ekspert qiymətləndirməsi

metodu, analoqlardan  istifadə, kombinə olunmuş metod.
Biznes layihəsi riskinin kəmiyyət baxımından  qiymətləndirilməsi alətləri sırasında  ən

vacibi riyazi statistika metodudur–dispersiya, standart meyiletmə, variasiya əmsalı.
Statistik metod nəinki konkret layihə riskini qiymətləndirməyə, hətta bütövlükdə  müəs-
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sisənin müəyyən zaman kəsiyindəki fəaliyyətini öyrənməyə imkan verir.
Ekspert (mütəxəssis) qiymətləndirməsi metodu layihə işinin ilk mərhələlərində ilkin in-

formasiyanın layihə risklərinin  və layihə effektivliyinin kəmiyyət baxımından  qiymət -
ləndirilməsi (nəticə layihə xətasını 30% artırır) üçün  azlıq təşkil etdiyi vaxt tətbiq edilir.
Mütəxəssis prosedurunun mərkəzi “fiquru” elə mütəxəssisin özüdür (yəni, onun biliyi, ağlı,
təcrübəsi, intuisiyası və s.) [10, səh. 149].

İ.M.Volkov və M.V.Qraçevanın birgə araşdırmasına görə risklərin qiymətləndirilməsinə
cəlb olunmuş mütəxəssislər aşağıdakı  xüsusiyyətlərə malik olmalıdırlar:

• Layihə haqqında  mövcud bütün  informasiya  mənbələrinə girmək imkanı;
• Yetəri qədər yaradıcı təxəyyül;
• Araşdırılan sahə ilə əlaqədar fənləri əhatə edəcək bilik;
• Eyniləşdirilmiş (identifikasiya edilmiş) risklərin istənilən sayını qiymətləndirmək

imkanı.
M. V. Qraçevanın daha bir araşdırmasında qeyd edilir ki, biznes layihələrinin həyata keçi -

rilməsi zamanı təcrübədə  meydana çıxan  risklərin  qiymətləndiriliməsi bir çox layihə müəl-
lifləri tərəfindən aşağıdakı kimi verilir: marketinq, maliyyə, texniki-texnoloji,tikinti, layihə
iştirakçılarının riski, ekoloji, hərbi-siyasi, hüquqi-qanuni, idarəetmə-təşkilati, sosial,
qarşısıalınmaz güc və ya  fors-major vəziyyətlərin riski, səciyyəvi risklər (o cümlədən, sahəvi
və regional).Yuxarıdakı risklər şərti olaraq, ayrılıqda təsnifləşdirilmişdir, reallıqda isə onlar
bir-birilə zəncirvari əlaqədardır [4, səh. 244]. 

Nəticə. Sonda isə, aparılan araşdırmalar nəticəsində belə bir fikir irəli sürmək olar ki,
iqtisadi fəaliyyətdə risklərinin istənilən təsnifatı şərti xarakter daşıyır. Bəzən müəyyən
konkret situasiyada  layihə risklərinin ayrı-ayrı növləri arasında dəqiq sərhəd qoymaq olmur.
Bundan əlavə hər bir riski müəyyən edərkən ilk öncə sadə riskləri, sonra isə bir-birindən
asılı  olmayan risklər üzərində işləmək daha məqsədəuyğundur. Bu da nəticə etibarı ilə
təhlilin nəticələrinin və demək ki, biznes planın proqnozunun dəqiqliyinə təsir edir. Riskləri
müəyyənləşdirərkən onları idarə olunan, şərti idarə olunan və idarə olunmayan risklərə ayır-
maq da səmərəli olur. Çünki bu bölgü sonrakı mərhələlərdə risklərin idarə olunmasının key-
fiyyət  metodlarını seçməyə imkan vermiş olur.
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Abstract
tHEOREtICAL APPROACHES tO RISC MANAGEMENt

Natavan FEYZIYEvA
Ph.D. student of ANAS

Key words: risk, ambiguity, loss, presumption, sufficiency, profit 
Essence of risk, its formation and development history, approach of world scientists are

researched. It is based that absence of risk in all fields of economic activity is impossible.
Classification and notions about risks are studied on the basis of international researches in
the article. Positive results in the development of social-economic growth regarding with the
reduction and maximum avoidance of risk, proper management of risk are based at the end
of the article.

Резюме
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ К УПРАВЛЕНЧЕСКИм РИСКАм

Натаван ФЕЙЗИЕВА
докторант, НАНА

Ключевые слова: риск, неопределенность, убыток, вероятность, эффект, прибыль  
В статье исследуются сущность риска, история его возникновения и развития, по-

зиции ученых мира по данной проблеме. В этих целях в статье обосновано, что все от-
расли экономической деятельности не могут быть представлены без рисков.В статье
на основе международных исследований рассматриваются определения риска и клас-
сификация факторов риска.  В конце статьи обоснованы позитивные результаты пра-
вильного управления рисками – их уменьшения и максимального их устранения для
социально-экономического развития страны.

20 AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

n İPƏK YOLU n 3/2016



SƏNAYE SAHƏLƏRİNİN RƏQABƏtQABİLİYYƏtLİLİK
SƏvİYYƏSİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNİN  YENİ MEtODİKİ

ƏSASLARI

Rafiq QARAYEv
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dissertant

Rəyçi: i.e.d.prof. Qəzənfər Süleymanov
Açar sözləri: rəqabət, innovasiya, sənaye, müəssisə, iqtisadi inkişaf, investisiya 
Giriş. Bazar münasibətlərinin geniş vüsət aldığı ölkəmizdə sənaye sahələrinin rəqabətqa-

biliyyətlilik səviyyəsinin yüksəldilməsi daha da aktuallaşmışdır. Yəni, dayanıqlı maliyyə
vəziyyətinin təmin edilməsi və bazar konyunkturunun dəyişikliklərinə uyğun olaraq sənaye
müəssisələrinin fəaliyyətinin də daimi təkmilləşdirilməsi zəruridir.

Müasir iqtisadi inkişafın xarakterik cəhəti innovativ iqtisadiyyatın formalaşmasının yeni
mərhələsinə keçid-biliklərin artırılması, yayılması və istifadəsinə əsaslanan iqtisadiyyatın
qurulması hesab olunur. Unikal bacarıqlar və qabiliyyətlər, onların daima dəyişən şəraitə
uyğunlaşdırılması, yüksək ixtisaslaşma müəssisənin ictimai statusunun və maddi təminatının
başlıca istehsal resursuna çevrilir. İstehsalın intensivləşdirilməsi və yeni elmi-texniki
nəticələrdən istifadə innovativ tsiklin kəskin azalmasını, istehsalın və texnologiyanın ye-
nilənmə templərininin sürətlənməsini şərtləndirir. Artan rəqabət şəraitində inkişafın innovativ
yolunun başqa əvəzləyicisi yoxdur [1].

İqtisadi inkişafın əsasları
Müasir cəmiyyətin iqtisadi inkişafının əsasında aşağıdakı üçlük durur: informasiya-bi-

liklər-yeniliklər (innovasiyalar). 
XXI əsrin iqtisadiyyatı ona görə bilik iqtisadiyyatı adlandırılır ki, resurslar içərisində ən

mühüm resurslardan biri qeyri-maddi resurs-biliklər, təcrübə, yeni texnologiyalar durur. İn-
novasiyaların son məqsədi yeni, daha rəqabətli məhsulun, xidmətlərin istehsalı olan yeni-
liklərdir. Bununla belə yenilik dərəcəsi müxtəlif ola bilər: yeni istehlak xüsusiyyətləri, daha
aşağı qiymət, prinsipcə yeni məhsul. İnnovasiyalara həmçinin istehsalın, təşkilin və idarəet-
mənin yeni üsulları aid oluna bilər. İnnovasiyaların tətbiq olunması üçün başlıca stimullar
məhsul və xidmətlərin rəqabətqabiliyyətinin artırılması, gəlirin artımı, bazar payının
genişləndirilməsi, istehsal xərclərinin azaldılması ola bilər [2, səh-2].

Sənaye müəssisələri  iqtisadiyyatın əsas həlqəsidir. İnnovasiyaların tətbiqi prosesi  müəs-
sisə  fəaliyyətinin bütün tərəflərini əhatə edir. İnnovasiyaların idarə olunmasının səmərəli
təşkilati formalarının axtarışı elmi-innovativ və bazar amillərinin əlverişli uzlaşmasına
əsaslanır. Bu axtarışların nəticələrinin istehsala tətbiqi elə innovativ fəaliyyətin özüdür.

Beləliklə, innovasiya fəaliyyəti yeni bilik və məhsulların əldə olunmasına yönəlmiş,
nəticəsi yeni texniki vasitələrin, texnologiyaların, yeni məhsulların, materialların, istehsalın
təşkili və idarə olunmasının yeni metodlarının kommersiya realizasiyası olan, iqtisadi, sosial,
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ekoloji və ya digər effekt verən fəaliyyətdir.
hal-hazırda innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyi, hər şeydən əvvəl, elmi tətbiqlərin inno-

vativ sferasına uyğun fəaliyyət göstərən investisiyalaşdırmanın, kreditləşmənin, vergiqoy-
manın sazlanmış sisteminin mövcudluğu ilə müəyyən olunur.

Bazar şəraitində biznesdə  onun səmərəli inkişafını planlaşdırmadan, öz perspektivləri və
imkanları, məqsəd bazarları, onlarda rəqiblərin mövqeyi və öz rəqabətqabiliyyəti haqqında
informasiyanı toplamadan daima stabil uğur əldə etmək mümkün deyil.

Müəssisənin rəqabətqabiliyyəti verilmiş müəssisənin müştərilərin tələbatlarının ödənilməsi
sferasında rəqiblərdən fərqinin dərəcəsini əks etdirən nisbi xarakteristikadır.

Müəssisənin yüksək rəqabətqabiliyyəti istehlakçıların bu firmanın məhsullarını təkrar əldə
etməyə hazırlığı və tələbatlarının ödənilməsi ilə, cəmiyyət, səhmdarlar, partnyorlar tərəfindən
müəssisəyə qarşı narazıçılığın olmaması, verilmiş şirkətdə işin prestijli olması ilə şərtlənir.

Müəssisənin rəqabətqabiliyyəti çoxtərəfli anlayış olmaqla sənaye istehsalının təkcə key-
fiyyət və qiymət parametrlərini özündə birləşdirmir, o, həm də menecmentdən, maliyyə axın-
larının mövcud idarəetmə sistemindən, onun fəaliyyətinin investisiya və innovasiya
elementlərindən asılıdır. Bundan əlavə, rəqabətqabiliyyətinə bu və ya digər bazarda yaranmış
konyunktur, müəssisə ilə bazarın digər iştirakçıları arasında rəqabətin səviyyəsi, texniki
təchizat, innovasiyaların tətbiqi səviyyəsi, heyətin motivasiyası və ixtisaslaşması, maliyyə
dayanıqlılığı təsir edir.

Digər şəraitlərdə müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin marketinq elementi xüsusi rol kəsb
etməyə başlayır. Marketinq müştərilərin daha mühüm tələbatlarının, istehlakçıların tələbat-
larının dəyişməsinin uçotunun, bazar seqmentlərinin perspektivliyinin  qiymətləndirilməsinin,
rəqabətqabiliyyətinin artırılması üzrə əlverişli strategiyaların işlənib hazırlanmasının və
yenidən hazırlanmasının aşkarlanmasına yönəldilmişdir.

Müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyi. 
Rəqabətqabiliyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün lazımi şərt rəqabətin mövcudluğu hesab

olunur. Rəqabət bazarda - etik və hüquqi norma və qaydalara riayət etməklə (rəqabətin in-
tensivliyinə görə müəyyən şəraitdə, ticarət sövdələrinin bağlanmasının, əmtəənin konkret
növünün alqı-satqısının şərti məkanında) həyata keçirilir.

Əmtəənin  rəqabətqabiliyyəti (rəqabət bazarının tələbatlarına, bazarda təqdim olunan digər
analoji əmtəələrlə müqayisədə) alıcıların tələbatlarına cavab vermək imkanıdır. O, bir tərəfdən
əmtəənin keyfiyyəti, onun texniki səviyyəsi, istehlak xüsusiyyətləri, digər tərəfdən, əmtəələrin
satıcıları tərəfindən müəyyən olunan qiymətlərlə müəyyən olunur. Bundan əlavə rəqabətqa-
biliyyətinə moda, satış və satışdan sonra xidmət, reklam, istehsalçının imici, bazarda vəziyyət,
tələbatın tərəddüdü təsir edir.

Beləliklə, əmtəənin  rəqabətqabiliyyəti – bazar xarakteristikasıdır, onun bazarda (uğurlu
rəqabətdə) uğurlu satışa şərait yaradan üstünlüklərinin cəmidir. Verilmiş anlayış texniki, sosial
və iqtisadi göstəricilərin sistemi ilə (istehsalın texniki səviyyəsi, funksional, sosial, estetik
və digər sərfəli xüsusiyyətlərlə, alış qiyməti və istehlaka məsrəflərlə) müəyyən olunur.
Qiymətləndirmə bu göstəricilərin rəqib əmtəə ilə, perspektiv nümünələr və normativlərlə
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müqayisəsi yolu ilə aparılır.
Müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin aşkar olunması daha mürəkkəb prosesdir. Çünki o,

müəssisənin öz fəaliyyətini bazar münasibətləri şəraitində həyata keçirməyi və bununla
bərabər istehsalın elmi-texniki təkmilləşdirilməsi üçün kifayət edən gəlir əldə etməyi,
işçilərin stimullaşdırılmasını və istehsalın keyfiyyətinin yüksək səviyyədə saxlamasını
nəzərdə tutur.

Müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin formalaşdırılmasının əsasında onun rəqabət üstünlük-
lərinin sistemi durur.

Sənaye müəssisələrinin rəqabət üstünlüyü amilləri xarici (sahənin fəaliyyətindən az
dərəcədə asılı olan) və daxili (demək olar ki, bütövlükdə sahənin rəhbərliyi tərəfindən
müəyyən olan) amillərə bölünür.

Rəqabət üstünlüklərinə struktur, resurs, texniki, idarəetmə, bazar, səmərəlilik üstünlükləri
aid olunur.

İqtisadçı alimlər  rəqabətqabiliyyətlilik indikatorları kimi (qismində) həm də bazarın nisbi
payının həcmindən, xərclərin həcmindən, əmtəələrin fərqləndirici keyfiyyətlərindən,
qabaqcıl texnologiyaların mənimsənilməsi dərəcəsindən, satış metodundan, müəssisənin
tanınmasından, onun imicindən istifadə etməyi irəli sürür.

Məhsulun rəqabətqabiliyyətini idarə etmək mümkündür və labüddür, çünki o, müəssisənin
rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin olunmasında böyük rol oynayır. Rəqabətqabiliyyətlilik
göstəricilərinin modelləşdirilməsi əmtəənin layihə mərhələsində həyata keçirilir. İşin bu
hissəsində marketinq üzrə mütəxəssislərin qarşısına qoyulmuş vəzifə onun bazarda uğurunu
proqramlaşdırmaqla məmulatın rəqabətqabiliyyətini şərtləndirən satışdan sonrakı xidmət,
servis, qiymətin, keyfiyyət parametrlərinin tapılmasıdır. Əmtəənin rəqabətqabiliyyətinin
təmin olunmasının əsasında qiymətin, keyfiyyətin və servisin nisbəti durur. Əlbəttə ki, uğur
və ya uğursuzluğun səbəbi digər amillərin (reklam, markanın üstünlüyü və s.) təsiri
nəticəsində yarana bilər. Lakin, rəqabətqabiliyyətliliyin əsası layihə və istehsal mərhələsində
qoyulur, ona görə də satış fəaliyyəti gedişində qismən marketinqin təsirinə məruz qalır.

Rəqabətqabiliyyətliyin təmin edilməsi məhsulun quraşdırma, hazırlanma, satış və texniki
xidmətin təkmilləşdirilməsi ilə (yəni, məhsulun həyat tsiklinin bütün mərhələlərində
rəqabətqabiliyyətliyin lazımi səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, formalaşdırılması və təmin
edilməsi məsələlərinin həlli ilə) bağlı olan mühüm problemdir. 

Bazarda marketinq üstünlüyü bütövlükdə onu ifadə edir ki, verilmiş sənaye sahəsinin
əmtəə və ya xidmətinin bəzi xüsusiyyətləri digər rəqib sahədən üstündür. Adətən o, məhsulun
unikallığına əsaslanır. 

Müəssisələrin rəqabətqabiliyyətinin təmin olunması üçün yeni sistem  (rəqabətqabiliyyə-
tinin təmin edilməsi sistemi) tövsiyə oluna bilər. Nəzəriyyədə buraxılan məhsulların
rəqabətqabiliyyətinin təmin olunması problemi  eyni zamanda, həm sturktur, həm də proses
kimi nəzərdən keçirilir.

Struktur kimi rəqabətqabiliyyətinin təmin edilməsi – sahənin  xarici əhatəsindən (giriş,
çıxış, xarici mühitlə əlaqələr, əks əlaqə) və onun buraxılan məhsulların rəqabətqabiliyyətinin
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təmin olunmasına istiqamətlənmiş daxili strukturundan ibarət sistemdir. Proses kimi
rəqabətqabiliyyətinin təmin olunması ( buraxılan məhsulların rəqabətqabiliyyətinin təmin
olun masına yönəldilmiş və idarə olunan obyektlərin həyat tsiklinin bütün funksiyaları üzrə
hazırlanmış) qarşılıqlı asılıqda olan elmi yanaşmaların, prinsiplərin, metodların, vasitə və
tədbirlərin həyata keçirilməsi başa düşülür. 

Rəqabətdə marketinq
Rəqib sahənin (bütövlükdə bütün bazarlarda və ya qismən ayrıca bazarlarda) marketinq

fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirməsi zamanı marketinq kompleksinin elementləri üzrə
qruplaşdırılmış aşağıdakı meyarlardan istifadə oluna bilər:

1. Məhsul: məhsulun markası; məhsulların nomenklaturasının (çeşidinin) müxtəlifliyi;
məhsulun keyfiyyətinin inteqral göstəricisi; qablaşdırmanın keyfiyyəti; satış qabağı hazırlığın
səviyyəsi; satışdan sonrakı xidmətin səviyyəsi; bazar payı; satış həcminin dəyişmə sürəti.

2. Qiymət: qiymətlərin səviyyəsi; qiymət siyasətinin çevikliyi; yeni əmtəələr üçün
qiymətlərin müəyyən olunması. 

3.Məhsulun bölüşdürülməsi: müxtəlif satış kanalları üzrə realizasiyanın həcmi; satış xid-
mətlərinin və ticarət agentlərinin əməkdaşlarının sayca tərkibi; onların ixtisaslaşma səviyyəsi;
satış kanallarının işinin səmərəliliyi (ayrıca satış kanallarının yaradılması və fəaliyyət göstər-
məsi üzrə satış həcminin xərclərə nisbəti); birbaşa marketinqin alətlərindən istifadə.

4. Məhsulun yeridilməsi (reklam fəaliyyətinin səviyyəsi) aşağıdakı göstəricilər üzrə
qiymətləndirilir: reklam fəaliyyətinin büdcəsi; reklamın növləri; istifadə olunan KİV; ayrıca
reklam şirkətlərinin istiqamətlərinin xarakteristikası; satışın stimullaşdırılmasının səviyyəsi
və metodları (müəssisənin ayrıca satış xidmətlərinin, ticarət təşkilatlarının və istehlakçıların
işçiləri üçün); fərdi satışdan istifadə (cəlb olunan ticarət agentlərinin sayı, onların realiza-
siyanın ümumi həcmində satış həcmi, onların əməyinin ödənilməsi və stimullaşdırılması və
s.); ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə alətlərdən istifadə (ictimaiyyətlə əlaqəni həyata keçirən xüsusi
bölmənin və ya ayrıca əməkdaşların olması, onların əməyinin ödənilməsi və mükafatlandırıl-
ması, istifadə olunan alətlər: prezentasiyalar, press-relizlər və s.). 

Müəssisənin rəqabətqabiliyyətinə nail olması üçün lazımdır:
- bazarın məqsəd seqmentlərində buraxılan məhsulun rəqabətqabiliyyətinin təmin

edilməsi. Əmtəənin rəqabətqabiliyyəti adı altında istehsalçı üçün ziyan olmadan konkret
bazar seqmentində müəyyən zaman ərzində qiymət və keyfiyyət parametrlərinə görə
verilmiş əmtəənin analoqlarından üstün olan əmtəənin xüsusiyyəti nəzərdə tutulur;

- müəssisənin, uyğun olaraq, onun bölmələrinin rəqabətqabiliyyətinin verilmiş sahədə
dünya istehsalçılarının səviyyəsinə qaldırmaq. Bu göstərici gələcəkdə təşkilatın uğurlu
fəaliyyət imkanını xarakterizə edir.

Beləliklə, müəssisənin rəqabətqabiliyyəti - rəqabət bazarı şəraitində səmərəli təsərrüfat
fəaliyyəti imkanı və onun praktiki gəlirli satış fəaliyyətidir. Rəqabətqabiliyyətliyin yüksək
səviyyəsinin saxlanılması müəssisənin bütün mövcud marketinq vasitələrinin komponentləri
ilə təmin edilir. Rəqabətqabiliyyətli əmtəə və xidmətlərin istehsalı və səmərəli satışı müəs-
sisənin dayanıqlılığının, onun öz istehsal, elmi-texniki, əmək, maliyyə potensialından səmərəli
istifadə bacarığının ümumiləşdirici göstəricisidir.
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Müssisənin rəqabətədavamlı inkişafında problemlər
Rəqabətqabiliyyətlilik  iqtisadi subyektin fəaliyyətini daha tam əks etdirən meyar hesab

olunur. Təcrübə göstərir ki, rəqabətqabiliyyətliyin artırılması məsələsinin həlli  böyük çətin-
liklər yaradır. Müasir  iqtisadi şəraitdə isə bir çox müəssisələr üçün o, sahələrdə dəqiq strate-
giyanın, maliyyə-iqtisadi məqsəd və meyarların olmaması nəticəsində problemə çevrilmişdir. 

Müasir şəraitdə inkişaf  istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində yaranan çətinlik və
dəqiq məqsədlərin olmaması onunla nəticələnir ki, rəqabətqabiliyyətliyin artırılması prob-
leminin həlli qaçınılmaz olaraq cari məsələlərin həllinə yer verməklə ikinci plana keçir. Bun-
dan başqa, müəssisənin rəqabət mövqeyi haqqında mövcud informasiyanın məzmunu və
forması və onun təqdimatının operativliyi çox zaman sonuncunu onun idarəetmə məqsədləri
üçün istifadə etməyə imkan vermir.

Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin dayanıqlı rəqabətqabiliyyətinə nail olması, bir qayda
olaraq, onun determinantlarından birinin üstünlüyünə görə deyil, rəqabətqabiliyyətinin bir
neçə amilinin üstünlüyü hesabına təmin olunur. Bu, bir tərəfdən, digər determinantların
rəqabətqabiliyyətinin çatışmazlıqlarını hamarlamağa, digər tərəfdən isə, rəqabətqabiliyyə-
tinin konyunktur tərəddüdlərinin  amillərindən asılılığı azaltmağa imkan verir. Bundan əlavə,
tədqiqatçılar müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin artırılmasının qısa müddət ərzində baş verə
bilməməsi haqqında fikirdə həmrəylik təşkil edirlər.

Rəqabətədavamlı iqtisadi inkişafın sahənin səmərəliliyinə və məhsuldarlığının 
yüksəldilməsinə təsiri
İstehsalın səmərəliliyinin artımı rəqabət mübarizəsi şəraitində müəssisənin  mən-

fəətliliyinin artırılmasının əsasıdır, o, daxili korporativ idarəetmənin üstün məqsədi ol-
malıdır.Uzunmüddətli dövrdə məhsuldarlığın əsas amili istehsal xərclərinin azalmasına
imkan verən onun texnikası və təşkilində innovativ dəyişikliklərin olması hesab olunur [2].

Ayrıca sahə üçün istehsal səmərəliliyinin potensial və real, cari səmərəliliyini ayırmaq
lazımdır. Potensial səmərəliliyin səviyyəsi təsərrüfat fəaliyyətinin (əmək, xammal, enerji
resursları və s.) xarici şəraitindən və hər şeydən əvvəl, iqtisadi sistemin innovativ inkişafının
ümumi səviyyəsindən (sahədə real məhsuldarlıq, ilk növbədə, istehsalın idarə olunması və
təşkilinin səviyyəsindən) asılıdır. Verilmiş göstərici təkcə təşkilati və ya texniki yeniliklər
hesabına istehsal xərclərinin azalması nəticəsində artmır. İstehsalın real səmərəliliyinin
əhəmiyyətli ehtiyatı yeni texnika və ya əməyin təşkilinin metodları haqqında şirkətin rəh-
bərliyinin xəbərdarlığı və məlumatlılığı hesab olunur.

Növbəti amil buraxılan məhsulun strukturunun təkmilləşdirilməsidir, onun daima ye-
nilənməsi, istehsalda istifadə olunan resursların strukturunun optimallaşdırılması və diver-
sifikasiyasıdır.

Müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin artırılmasının digər amili kimi istehsalın təmərküz -
ləşməsi, miqyas effektində qənaət çıxış edir. Lakin, bu imkanın praktikada həyata keçməsi
üçün sahəni idarə edənlər innovativ inkişafa investisiyaları artırmalı, əmək resurslarının
yenidən təşkilini həyata keçirməlidirlər və s. Başqa sözlərlə, istehsalın təmərküzləşməsi in-
novativ inkişafın səmərəliliyə təsirinin başqa ifadəsidir (innovasiyaların təsirindən ayırmaqla
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onun  təsirini ayrıca amil kimi vermək çətindir).
Müasir şəraitdə sənaye sahələrinin rəqabətqabiliyyətinin artırılması üçün məhsuldarlıq

artımının əhəmiyyəti bütün dünya ölkələrinin işgüzar dairələri tərəfindən dərindən
öyrənilmişdir  [3]. Belə ki, bir çox sənaye sahələri məhsuldarlığın artırılması proqramlarının
tətbiq olunmasına və həyata keçirilməsinə başlamışdır. Belə proqramlar aşağıdakı məsələlərin
həllinə cəlb olunmuşdur:

• istehsalın təşkilində dəyişikliklər hesabına mövcud istehsal resurslarının məhsuldar-
lığını artırmaq; 

• yeni texnika və texnologiyanın istehsalda uğurlu tətbiqi üçün və bunun əsasında məh-
suldarlığın uzunmüddətli dayanıqlı artımının təmin olunması üçün lazımi idarəetmə və
təşkilati zəmin yaratmaq.

Bütövlükdə, məhsuldarlığın artırılması proqramları ( onların tətbiqi və həyata keçirilməsi
prosesində istehsalın idarə olunması və təşkili üzrə təkmilləşdirmə tədbirləri) innovasiyaların
geniş tətbiqinə əsaslanan ( inkişaf etmiş ölkələrdə onun kommersiya fəaliyyətinin yeni şərai -
tinə və rəqabət mübarizəsinə uyğunlaşması istiqamətində istifadə olunan ) idarəetmə
sferasının yenidən təşkilinin ən xarakterik təzahürlərindəndir.

İnnovasiya amili həmçinin makrosəviyyədə də xərcləri azaldır. Müasir şəraitdə sənaye
sahələrinin innovativ inkişafı istehsalın elə strukturunu formalaşdırmağa imkan verir ki,
(məcmu ictimai məhsulun həcmində milli gəlirin həcminin artım templəri) maddi resursların
istehlak templərini üstələyə bilsin. İstehsalın intensivləşdirilməsində ön planda xammal, ma-
terial, yanacağın, yəni məhsulun material tutumunun azaldılması durur. Yaranmış xərclərin
strukturundan çıxış edərək hesab etmək olar ki, əvvəlki əmək xərclərinin xalis qiymətinə görə
bir mərhələ (punkt)  aşağı enməsi mövcud canlı əməyin qənaətini 5-6 dəfə üstələyir. Bununla
belə xammala qənaət böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Xammal, material, yanacaq
sərfi tullantısız və aztullantılı texnologiyaların tətbiqi zamanı əhəmiyyətli dərəcədə aşağı
düşür. Material resurslarından tam təkrar istifadə də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Deməli, bu
və ya digər rəqabət strategiyasından istifadə haqqında qərarın qəbul edilməsi zamanı M. Por-
terin (tövsiyə verilə biləcəyi) modelinə əsaslanmaq olar [4].

Nəticə və təkliflər
Bazarda kiçik paya sahib olan sənaye sahələri dəqiq dolğun strategiyanı işləyib-hazırlamalı

və hətta onun bazar payı çox kiçik olsa belə öz səylərini bir rəqabətli sahədə cəmləməlidir.
Bazarda böyük paya sahib olan sahə ümumi xərclərin və ya fokus strategiyasının üstün-

lükləri nəticəsində öz uğurlu sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirə bilər.
Dövlət institutları və müəssisələrinin aşağıdakılar vasitəsilə innovativ rəqabət üstünlük-

lərinin yaradılmasına yönəlmiş kompleks siyasətin həyata keçiriməsi məqsədəuyğundur:
• innovasiyaların stimullaşdırılmasının maliyyə-kredit alətlərindən istifadə;
• keyfiyyət standartları sisteminin inkişaf etdirilməsi;
• texnologiyaların işlənib-hazırlanması və ötürülməsi prosesində dövlət orqanları,

biznes,universitetlərin kooperasiyası.
Bundan əlavə, rəqabət üstünlüklərinin reallaşdırılması bu  vasitələrlə  həyata  keçi rilə

bilər:
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• istehsal xərclərinin azaldılması yollarının axtarışı prosesində ekoloji cəhətdən təmiz
texnologiyaların (firmanın texnoloji rəqabət üstünlüklərinin artırılması) yaradılması; 

• kadrların ixtisaslaşmasının artırılması, yenidən hazırlığı və hazırlığına xərclərin artırıl-
ması; 

• elmtutumlu istehsalların yaradılması; 
• elmi-texniki mübadilə; 
• investisiyaların ETTKİ-yə yönəldilməsi.
Ölkəmizin milli rəqabət üstünlükləri sisteminin tədqiqi onların rəqabətqabiliyyətinin

artırılmasının təşkilati ehtiyatlarını aşkara çıxarmağa imkan verir. Bizim fikrimizcə, müəs-
sisələr daha çox funksional yeniliklərə (fəaliyyətin təşkilinin yeni formalarının, yeni
texnologiyaların sınaqdan keçirilməsi, iqtisadi amillərin, keyfiyyət parametrlərinin
ölçülməsinin və nəzarətinin daha tam istifadəsi)  üstünlük verməlidirlər, çünki sistem yeni-
likləri kifayət qədər xərclər və böyük zaman kəsiyi tələb edir. Lakin, elə an gələ bilər ki, sis-
tem yenilikləri üstün mövqe tuta bilər. Başqa sözlərlə, ən yaxşı nəticəyə ümumi və funksional
innovasiyaların optimal uyğunluğu zamanı nail olmaq mümkündür.

İqtisadi subyektin rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsi çox zaman ayrıca faktorların
qiymətləndirilməsi zamanı səhvlərin və istifadə olunan göstəricilərin hesablanması sırasında
şərtilik və subyektivlik səbəbindən düzgün olmayan rəqabətqabiliyyətinin faktor
qiymətləndirilməsindən fərqli olaraq əldə olunan nəticələrin maksimum etibarlılığını təmin
etməlidir. Metodika müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün lazımi in-
formasiyanın toplanması məsələsini asanlaşdırmalı və təhlilin məqsədindən və mövcud cari
verilənlərdən asılı olaraq məcmu rəqib müəssisələrin  istənilən həcm və tərkibinin formalaş-
masına imkan verməklə universal olmalıdır. Universallıq o hallarda xüsusi əhəmiyyətə ma-
likdir ki, bu və ya digər bazarın coğrafi və əmtəə sərhədlərini müəyyənləşdirmək çətindir
və həmçinin o hallarda ki, onlar haqqında informasiya yoxdur. Bundan başqa, rəqabətqa-
biliyyətinin qiymətləndirmə metodikası öz bünövrəsində dəqiq ifadə olunmuş riyazi aparata
sahib olmalıdır ki, bu da ona qiymətləndirici və bir çox hallarda təyin olunan göstəricinin
rəqabətqabiliyyəti amillərindən şərti asılılığı deyil, sərt funksional asılılıq verəcək. Verilmiş
şərait müəssisənin rəqabətqabiliyyəti göstəricilərinin geniş riyazi tədqiqi imkanını
şərtləndirəcək.

Müəssisənin dayanıqlı rəqabətqabiliyyətinin artırılması yalnız rəqabətqabiliyyətinin bütün
determinantlarının uzunmüddətli, fasiləsiz və davamlı təkmilləşdirilməsi şəraitində təmin
edilə bilər.
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Abstract
NEW   MEtHODOLOGICAL BASIS IN INCREASING OF 

COMPEtItIvENESS OF MANUFACtURING INDUStRIES
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Ph.D. student of Azerbaijan State University of Oil and Industry

Key words: competitiveness, innovation, industry, enterprise, economic growth, invest-
ment

Increasing of industrial enterprise’s competitiveness necessitates the organization of in-
novatively sustainable and steady economic growth.

For this purpose, the methodology of competitive economic development  of this field is
investigated  in the article, based on the international experience. 

Considering rates of manufacturing sectors’ economic growth of our country, the new
model of its competitiveness  is developed and presented. 

The model of economic development offered in the article, will contribute to innovative
development of the field and integration of the manufacturing sector of our country into pro-
duction fields of the developed countries.

Резюме
НОВыЕ мЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВы ПОВыШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПО-

СОБНОСТИ  ПРОмыШЛЕННыХ ОТРАСЛЕЙ
Рафик КАРАЕВ

диссертант Азербайджанского Государственного Университета 
Нефти и Промышленности

Ключевые слова:  конкуренция, инновация, промышленность, предприятие, эко-
номическое развитие, инвестиция

Конкурентоспособное развитие  промышленных предприятий делает необходимым
организацию и управление инновационного экономического развития отрасли.

С этой целью, основываясь на международный опыт, в статье исследуется методо-
логия  конкурентоспособного экономического развития отрасли.

Учитывая тенденции экономического развития производственного сектора, разра-
ботана и представлена новая модель развития его конкурентоспособности.

Предложенная в статье модель экономического развития поспособствует иннова-
ционному развитию отрасли и интеграции производственного сектора нашей страны
в производственные отрасли развитых стран.
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AZƏRBAYCANDA MAKROİQtİSADİ tARAZLIĞIN 
tƏMİN OLUNMASININ MÜASİR vƏZİYYƏtİ

İlhamə ASLANOvA 
Azərbaycan Universitetinin baş müəllimi,

AMEA-nın dissertantı

Rəyçi: i.e.d., prof. Dünyamalı Vəliyev
Açar sözlər: makroiqtisadi tarazlıq, məcmu tələb, məcmu təklif, iqtisadi artım, məcmu

istehlak 
Giriş. İqtisadi tənəzzül dövrünün başa çatması ilə 1996-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda

yoxsulluq səviyyəsi də yavaş-yavaş azalmağa başladı. Lakin buna baxmayaraq, hələ 2000-
ci ilin əvvəllərində yoxsulluq səviyyəsi çox yüksək idi və əhalinin 42,5%-ni əhatə edirdi .
Bundan başqa, Dünya Bankının məlumatlarına əsasən, əsas fəaliyyətin neft və qaz sek-
torunda cəmləşməsi və bu sektorla əlaqəli olan xidmət sahələrinin və infrastrukturun əsasən
Bakı ətrafında inkişafı Bakı ilə digər regionların həyat şəraitləri arasındakı fərqləri
genişləndirmişdi. Dünya Bankı tərəfindən sosial xərclərin artmasının müdafiə edilməsinə
baxmayaraq, nəzərə almaq lazımdır ki, həm təhsil, həm də səhiyyə sahələri üzrə ictimai xərc -
lər real hesablamalarda 1998-ci ildən 2004-cü ilədək olan müddətdə, yəni BMİ–nin yardım
proqramlarının daxil olduğu və ÜDM artımının ikirəqəmli olduğu bir neçə illərdə azalmışdır. 

Azərbaycanın çoxlu sayda  yoxsul əhalisinin əsas narahatçılığı işlə təmin edilmək
imkanının itirilməsi idi. O dövrdə işsizliyin səviyyəsi ilə bağlı etibarlı statistik məlumatlar
bazası da yox idi. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən işsizliyin
rəsmi səviyyəsi 2004-cü ildə 1,5 faiz ətrafında idi, lakin bu rəqəm yalnız məşğulluqla bağlı
yardım üçün qeydiyyatdan keçmiş şəxsləri əhatə edirdi. ABŞ-nın Enerji İnformasiya
Agentliyinin internet səhifəsi 2004-cü ildə Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsinin 14%, ABŞ
Kommersiya Departamenti isə 20% olduğunu qeyd edirdi.

Bu illərdə işsizlik səviyyəsinin hələ yüksək olduğunu və 2004-cü ildə 14-20 faiz arasında
davam etdiyini müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar da təsdiq edirdilər. Dünya Bankı 2005-ci ilin
Aprelində neft və qaz sektorunda artımın çox az iş imkanlarını yaratmasını, qeyri-neft sek-
torunun isə yalnız məhdud sayda iş yerlərini təmin etməsini etiraf etdi. Belə ki, 2002-ci ildə
neft sektoru ÜDM-in 30 faizini, məşğulluğun isə yalnız 1% təmsil etmişdir. Bundan başqa,
iş yerlərinin yaradılmasına münasibətdə nəzərə almaq vacibdir ki, bu iş yerlərindən nə qədəri
yoxsullar üçün uzun müddətli yaşayış imkanlarını təmin edir.

Son 15 ildə Azərbaycanda məcmu tələbin məcmu təklifdən çox olması davamlı olaraq
qiymətlərin artması və məşğulluq səviyyəsinin artması ilə nəticələnməli idi. AD ilə AS
arasındakı belə münasibət yerli istehsalın getdikcə genişlənməsi və məcmu təklifin artmasına
səbəb olmalı idi. Belə halda məcmu təklifin həcminin yalnız idxal hesabına artırılması
mümkün olmadığından yerli istehsalın genişlənməsi ehtimalı daha çoxdur. Aparılan araşdır-
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malarda əsas hipotez də ondan ibarətdir ki, son 15 ildə AD-AS əlaqəsinin qiymətləndirilməsi
yolu ilə məşğulluğun artması, yoxsulluğun azalması, qiymətlərin qalxması və əhalinin orta
aylıq əmək haqlarının davamlı olaraq artması təhlil edilərək qiymətləndirilsin. 

Cədvəl 1-də məcmu tələbin həcmi, məcmu təklifin həcmi və qiymət indeksi ilə yoxsul-
luğun səviyyəsinin dəyişməsi arasında əlaqə əks olunub. Cədvəl 1-dən görünür ki, son 15
ildə məcmu tələbin və məcmu təklifin davamlı olaraq artması yoxsulluğun kəskin azalmasına
səbəb olub. 2001-ci ildə milli yoxsulluq səviyyəsindən aşağı yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi
49% olduğu halda 2013-cü ildə bu rəqəm 5,3%-ə qədər azalıb. 

Cədvəl 1.
Məcmu tələbin həcmi, məcmu təklifin həcmi  və qiymət indeksi ilə yoxsulluğun

səviyyəsinin dəyişməsi arasında əlaqə

Qeyd: Cədvəl Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları
əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib.

Milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan əhalinin xüsusi çəkisinin  məcmu tələbdən belə
asılılığı gözlənilən idi. Belə ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artması və istehlak xərclərinin
çoxalması milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan insanların həyat səviyyəsinin getdikcə
yüksəlməsinə səbəb olmalı idi. 

İllər
AD həcmi

(mln. AZN)

AD 
dinamikası

(%-lə)

AS həcmi
(mln. AZN)

AS 
dinamikası

(%-lə)

Qiymət 
dəyişməsi

(%-lə)

Milli yoxsulluq 
həddindən aşağı
yaşayan əhalinin 

xüsusi çəkisi, (%-lə) 

2000 5899,2 100 4718,1 100,0 100

2001 6643,5 112,6 5315,6 109,9 101,5 49,0

2002 8322,9 141,1 6062,5 121,5 104 46,7

2003 10241,8 173,6 7146,5 135,2 106,9 44,7

2004 12971,8 219,8 8530,2 148,9 109,3 40,2

2005 15518,7 263,1 12522,5 188,3 116,6 29,3

2006 20519,2 347,8 18746,2 253,2 126,3 20,8

2007 28034,5 475,2 28360,5 316,5 147,4 15,8

2008 80580,2 1366 40137,2 350,7 178 13,2

2009 46974,7 796,3 35601,5 383,3 180,7 10,9

2010 59895,9 1015,3 42465,0 402,5 191 9,1

2011 71445,2 1211 52082,0 402,9 206,1 7,6

2012 76486,7 1296,6 54743,7 411,8 208,4 6,0

2013 81875,8 1388 58182,0 435,7 213,4 5,3

2014 84499,0 1432,3 58977,8 447,8 216,4
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Qrafik 1.
Milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi ilə 

AD arasında əlaqə

Qeyd: Qrafik müəllif tərəfindən tərtib edilib.
Qrafik 1-dən aydın görsənir ki, AD-nin dinamikası ilə milli yoxsulluq həddindən aşağı

yaşayan insanların xüsusi çəkisinin azalması dinamikası arasındakı korrelyasiya əlaqəsi
kəskin azalan üstlü funksiya ilə ifadə edilə bilər: Bu asılılığın korrelyasiya əmsalı kifayət
qədər güclüdür və R= 0,9612-dir.

Qrafik 2.
Milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi ilə 

AS arasında əlaqə

Qeyd: Qrafik müəllif tərəfindən tərtib edilib.
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Qrafik 2-də isə milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi ilə məcmu
təklif (AS) arasındakı korrelyasiya əlaqəsi ifadə edilib. Bu qrafikdən də aydın görsənir ki,
Azərbaycanda son 15 ildə məcmu təklifin artması milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə
yaşayan insanların xüsusi çəkisinin azalmasına səbəb olub. Bu əlaqə də azalan üstlü funksiya
xarakterlidir. Bu asılılığın da korrelyasiya əmsalı kifayət qədər yüksəkdir: R=0,98076

Milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan insanların xüsusi çəkisinin məcmu
təklifdən asılılığının mövcud vəziyyəti iqtisadi cəhətdən kifayət qədər aydın və gözlənilən
idi. Belə ki, iqtisadiyyatda tələbin artması daxili bazarın canlanmasına və yerli istehsalın və
ya ticarət və xidmət sektorunun genişlənməsinə, yeni iş yerlərinin yaranmasına və əhalinin
güzəranının yaxşılaşmasına təkan verməli idi. Bu da baş verib. Lakin gözlənilən olmayan
başqa bir problem də var. O da qiymətlərin artması ilə milli yoxsulluq həddindən aşağı
səviyyədə yaşayan insanların xüsusi çəkisi arasındakı əlaqə ilə bağlıdır.

Qrafik 3-dən görünür ki, milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi
ilə qiymətlərin dəyişməsi dinamikası arasında əlaqə də azalan üstlü funksiyadır:  Korrelyasiya
əmsalı da kifayət qədər güclüdür və R= 0,9867-yə bərabərdir. Qiymətlərin artma tempi ilə
yoxsulluq səviyyəsinin azalması tempi arasındakı belə əlaqə çox düşündürücüdür.

Qrafik 3.
Milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi ilə 

P dinamikası arasında əlaqə

Qeyd: Qrafik müəllif tərəfindən tərtib edilib.
heç şübhəsiz ki, milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan insanların xüsusi çəkisi ilə

məcmu tələbin həcmi, məcmu təklifin həcmi və qiymət indeksi arasındakı əlaqələrin belə
xarakteri dolayısı ilə əhalinin gəlir səviyyəsinin dəyişməsindən asılıdır. Çünki əhalinin
məşğulluğu onların gəlir səviyyəsinə, sonuncu isə yoxsulluq səviyyəsinə  təsir göstərir. Xü-
susilə, milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan insanların xüsusi çəkisi ilə qiymət artımı
arasındakı tərs asılılıq son 15 ildə Azərbaycanda əhalinin gəlir səviyyəsinin yüksəlməsi ilə
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bağlıdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz “paradoksun” mahiyyəti elə gəlir səviyyəsinin yüksək ol-
ması ilə bağlıdır.  Cədvəl 2-də məcmu tələbin həcmi, məcmu təklifin həcmi  və qiymət in-
deksi ilə əhalinin gəlir səviyyəsinin dəyişməsi arasında əlaqə əks olunub. Cədvəl 2-dən
görünür ki, son 15 ildə Azərbaycanda məcmu tələbin və məcmu təklifin artması ilə əhalinin
gəlir səviyyəsi də davamlı olaraq artıb. 

Cədvəl 2.
Məcmu tələbin həcmi, məcmu təklifin həcmi  və qiymət indeksi ilə əhalinin gəlir

səviyyəsinin dəyişməsi arasında əlaqə

Qeyd: Cədvəl Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları
əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib.

Əhalinin gəlir səviyyəsi ilə məcmu tələbin həcmi arasındakı əlaqəni əks etdirən Qrafik
4-dən də görünür ki, bu iki kəmiyyət arasında ciddi korrelyasiya əlaqəsi var (korrelyasiya
əmsalı R=0,9544). Bu da təbiidir. Çünki son 15 ildə Azərbaycanda iqtisadi inkişaf məcmu
tələbi artıraraq daxili bazarın genişlənməsinə və əhalinin gəlirlərinin artmasına səbəb olub.
Əhalinin gəlirlərinin davamlı olaraq  artması məcmu təklifə və qiymətlərin artmasına da
təsir göstərib. Qrafik 4-dən görünür ki,  2008-ci ildə məcmu tələbin kəskin dəyişməsi
əhalinin gəlir səviyyəsi ilə məcmu tələbin həcmi arasındakı əlaqənin ümumi xarakterinə
ciddi təsir göstərməyib və əlaqə ciddi olaraq qalıb. Əgər 2008-ci ildə ixracdakı “fluktasiyanı”
nəzərə almasaq onda korrelyasiya əlaqəsi daha ciddi olardı (R=0,9977).

İllər
AD həcmi

(mln. AZN)

AD 
dinamikası

(%-lə)

AS həcmi
(mln. AZN)

AS 
dinamikası

(%-lə)

Qiymət 
dəyişməsi

(%-lə)

əhalinin gəlir
səviyyəsi

(mln.AZN)

2000 5899,2 100 4718,1 100,0 100 4047,3

2001 6643,5 112,6 5315,6 109,9 101,5 4301,6

2002 8322,9 141,1 6062,5 121,5 104 5018,6

2003 10241,8 173,6 7146,5 135,2 106,9 5738,1

2004 12971,8 219,8 8530,2 148,9 109,3 6595,1

2005 15518,7 263,1 12522,5 188,3 116,6 8063,6

2006 20519,2 347,8 18746,2 253,2 126,3 10198,5

2007 28034,5 475,2 28360,5 316,5 147,4 14558,2

2008 80580,2 1366 40137,2 350,7 178 20735,4

2009 46974,7 796,3 35601,5 383,3 180,7 22601,1

2010 59895,9 1015,3 42465,0 402,5 191 25607

2011 71445,2 1211 52082,0 402,9 206,1 30524,6

2012 76486,7 1296,6 54743,7 411,8 208,4 34769,5

2013 81875,8 1388 58182,0 435,7 213,4 37562

2014 84499,0 1432,3 58977,8 447,8 216,4 39360,7
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Qrafik 4.
Əhalinin gəlir səviyyəsi ilə məcmu tələbin həcmi (AD) arasındakı əlaqə

Qeyd: Qrafik müəllif tərəfindən tərtib edilib.
Əhalinin gəlirləri ilə məcmu təklif (AS) arasındakı əlaqə daha maraqlı nəticələr çıxarmağa

imkan verir. Belə ki,  məcmu tələbin məcmu təklifi üstələməsi daxili bazarı stimullaşdırdıqca
yeni iş yerlərinin yaradılmasına və yüksək ixtisaslı kadrlara tələbi də artırıb. Azərbaycanda
son 15 ildə neft və qaz hasilatının genişlənməsi, yeni nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması,
istehsalatda İKT-nin geniş tətbiqi və yeni xidmət sahələrinin yaradılması məcmu təklifi
artırdığı kimi yüksək bilik və bacarığa  malik kadrların da yetişməsini tələb edir. Bu sahələrin
inkişafı hesabına əhalinin ümumi gəlirləri də xeyli artıb.

Qrafik 5-dən görünür ki, məcmu təklifin artması ilə əhalinin gəlirlərinin artması arasında
ciddi korrelyasiya əlaqəsi var və korrelyasiya əmsalı R=0,9894-dür.

Qrafik 5.
Əhalinin gəlirləri ilə məcmu təklif (AS) arasındakı əlaqə

Qeyd: Qrafik müəllif tərəfindən tərtib edilib.
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Əhalinin gəlirlərindən asılı olaraq bazarda ümumi alıcılıq  qabiliyyətinin yüksəlməsi və
tələbin artması fonunda qiymətlərin də artacağı şübhəsiz idi.

Qrafik 6.
Qiymət indeksinin əhalinin gəlirlərindən asılılığı

Qeyd: Qrafik müəllif tərəfindən tərtib edilib.
Doğrudan da Qrafik 6-dan görünür ki, son 15 ildə əhalinin gəlirlərinin artması ilə

qiymətlərin də artması baş verib. Bu iki kəmiyyət arasında güclü korrelyasiya əlaqəsi var.
Korrelyasiya əmsalı R= 0,9851-ə bərabərdir. Lakin bir faktı mütləq qeyd etmək vacibdir ki,
qiymətlərin artma tempi əhalinin ümumi gəlirlərinin artma tempindən geri qaldığından belə
bahalaşma əhalinin yoxsullaşmasına səbəb olmayıb. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əksinə,
yoxsulluq səviyyəsi son 15 ildə təqribən 10 dəfə aşağı enib.

Beləliklə, məcmu tələb və məcmu təkliflə sosial-iqtisadi göstəricilərin qarşılıqlı asılılığı
bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda son 15 ildə məcmu tələbin məcmu təklifdən üstün
olması ilk baxışda əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə müsbət təsir göstərib. Amma
qiymətlərin davamlı olaraq artması, digər tərəfdən məcmu təklifin daxili istehsal vasitəsilə
təmin edilməməsi və idxal mallarının həcminin artması səbəbindən müəyyən zaman
kəsiyində ölkədə yoxsulluğun yenidən yüksəlməsinə səbəb ola bilər.

ƏDƏBİYYAt:
1. 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı

inkişaf  Dövlət Proqramı
2. Allahverdiyev h.B., Qafarov K.S., Bağırov Z.A., Mustafayeva E.M.”Makroiqtisadi

tarazlığın  əsasları”, Bakı, 2001.
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Abstract
tHE CURRENt SItUAtION OF ENSURING tHE MACROECONOMIC

EQUILIBRUM IN AZERBAIJAN
Ilhama ASLANOvA

Ph.D. student of ANAS, senior teacher of Azerbaijan University
Key words: macroeconomic equilibrium, aggregate demand, aggregate supply, economic

growth,the aggregate consumption
The article researches the relationship of sustainable development and macroeconomic

balance with each other, aggregate demand and aggregate supply with economic growth and
between socio-economic development. It also examines the impact of macroeconomic bal-
ance to sustainable development. It states that oil revenuer have a clear advantage in GDP
and in foreign trade in Azerbaijan unlike other countries in the region.  In the non-oil sector,
particularly in agriculture, investments in fixed assets are few and this significantly impacts
on the competitiveness of these branch. 

Резюме
СОВРЕмЕННОЕ СОСТАЯНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

мАКРОЭКОНОмИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Ильхама АСЛАНОВА

диссертант НАНА, ст. преподователь Университета “Азербайджан”

Ключевые слова: макроэкономическоe равновесие, совокупный спрос, совокупное
предложение, экономический рост, совокупное потребление

В статье исследуется взаимосвязь устойчивого развития и макроэкономического
равновесия в Азербайджане, экономического роста с совокупным спросом и совокуп-
ным предложением,связь  между социально-экономическим развитием. В то же время
при исследовании влияния макроэкономического равновесия на устойчивое развитие
в Азербайджане отмечается, что нефтяные доходы страны в отличие от других стран
региона имеют явное преимущество в области внешней торговли и ВВП. Вложение
меньших инвестиций в основной капитал отраслей ненефтяного сектора, особенно в
отрасли сельского хозяйства, оказало серьезное влияние на конкурентоспособность
этих отраслей. По причине увеличения расходов органов государственного управления,
падения   цен на нефть в Азербайджане в результате значительного сокращения объема
экспорта баланс в экономике страны долгое время не был обеспечен. Результатом не-
прерывного увеличения совокупного спроса и невозможности совокупного предложе-
ния  "достичь" его уровня стало непрерывное повышение цен.
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ВОПРОСы СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННОГО АУДИТА 
НЕФТЕХИмИЧЕСКОЙ ПРОмыШЛЕННОСТИ В 

СОВРЕмЕННыХ УСЛОВИЯХ

Баяз АБДУЛЛАЕВА 
Докторант Азербайджанского Государственного Университета 

Нефти и Промышленности

Отзыв: Гусейнов Галиб Сирадж оглы, кандидат экономических наук, доцент Сум-
гаитского Государственного Университета

Ключевые слова: внутренний аудит, нефтехимическая промышленность, эффек-
тивность, производительность, перерабатывающая промышленность, экономическое
развитие.

Введение. Развитие перерабатывающей промышленности считается одной из важ-
ных сфер промышленности и, в целом, национальной экономики.Нефтехимическая
промышленность отличается наукоёмкостью и производительностью[1]. В развитых
странах, таких как, США, Японии, Китае, Германии, Франции, в том числе в
России,особо развита нефтехимическая отрасль. Доля нефтехимической промышлен-
ности в мировом ВВП составляет 3,1 %. Этот показатель в США равен 5 %, в Герма-
нии-8 %, в Китае -9 %, в России-2 % и т.д.[2].Исходя из вышеприведенных факторов,
требуется более рациональная организация деятельности нефтехимических перера-
батывающих предприятий и, в целом, нефтехимической промышленности в совре-
менных условиях. В связи с этим необходимы особые подходы к рациональной
организации внутреннего аудита в нефтехимической промышленности.

Формы внутреннего аудита и их организационные элементы

Рис.1. Схема основных задач, целей,
видов и организационных 
элементов внутреннего аудита 
(подготовлено автором).
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Отметим, что формы внутреннего аудита и их организационные элементы строятся
на основе задач и целей внутреннего аудита, их характера и стратегической цели. На
Рис.1 приведены основные задачи, цели, виды и организационные элементы внутрен-
него аудита.

Как видно из Рис.1, в числе основных задач внутреннего аудита находится фиксация
нарушения закона, проверка бухгалтерской и финансовой отчетности, обеспечение ра-
ционального использования ресурсов, а в качестве основных видов внутреннего аудита
выступают предупредительный, ретроспективный, стратегический и операционный
виды аудита. А на Рис.2отражены элементы системы и основные методы внутреннего
аудита. 

Рис.2. Схема элементов системы внутреннего аудита и его основные методы.
Если проанализировать Рис.2., то можно отметить, что в числе главных элементов

внутреннего аудита особо отличается отдел внутреннего аудита, бухгалтерия, контро-
лирующие подразделения, юридическая служба. В качестве основных методов внут-
реннего аудита рассматривается метод инвентаризации, экспертизы, лабораторных
анализов, экспериментов, нормативная и служебная проверка и т.д. 

Особенности и специфика организации внутреннего аудита в нефтехимической про-
мышленности

В нефтехимической промышленности используются различные сырьевые ресурсы,
в том числе, и ценные ресурсы. По мнению исследователя В.Бурцева, внутренний аудит
– это регламентированная внутренними документами организаций деятельность по
контролю звеньев управления и различных аспектов функционирования организаций,
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осуществляемая представителями специального контрольного органа в рамках по-
мощи органам управления организации. Цель внутреннего аудита – помощь органам
управления организации в осуществлении эффективного контроля над различными
элементами системы внутреннего контроля [3]. Внутренний аудит способствует ин-
тенсификации решения задач, стоящих перед промышленными предприятиями, а на
нашем примере - перед нефтехимической промышленностью. Внутренний контроль
и аудит на предприятиях нефтехимической промышленности является важнейшей
частью современной системы управления, позволяющей достичь целей, поставленных
руководствоми с минимальными затратами. Основной задачей системы внутреннего
контроля является обеспечение наблюдения и проверки функционирования любого
объекта внутреннего контроля на предмет соответствия их деятельности законам,
стандартам, нормам, принимаемым управленческим решениям [4].Система внутрен-
него аудита в нефтехимической промышленности состоит из сложных многоступен-
чатых процессов, которые должны обеспечить эффективность контрольно –
ревизионных мероприятий и аудиторских анализов. В процессе формирования внут-
реннего аудита в нефтехимической промышленности необходимо учитывать ряд эта-
пов, в том числе, этапы критического анализа и сопоставления, определенные для
прежних условий хозяйствования целей функционирования промышленного пред-
приятия, подготовку и определение стратегических задач организации в концептуаль-
ном плане, анализ эффективности различных подразделений и структур
промышленного комплекса, уровень организационно – управленческих механизмов,
систему контроля на предприятии и т.п.Кроме того, требуется определить основные
направления использования экономических ресурсов и, прежде всего, финансовых ре-
сурсов с подготовкой типовых процедур и норм, регламентов, правил по контролю
конкретных финансовых и хозяйственных операций, и, наконец, создать оптимальный
организационный отдел внутреннего аудита в нефтехимической промышленности.
Исследователь М.Вахорина отмечает, что необходимость существования управленче-
ского учета в системе управления сегодня сомнению уже не подвергается, но с разви-
тием технологий, совершенствованием теории и практики менеджмента требуется
совершенствование и повышение его качества [5].

Заключение. Материалы исследования позволяют сделать вывод о том, что внут-
ренний аудит на промышленном предприятии считается одной из важных структурных
подразделений и с его помощью обеспечивается анализ эффективности и надежности
применяемых форм и методов учета хозяйственной деятельности в выявлении недо-
статков в работе, рационального использования финансовых и сырьевых ресурсов, на-
дежности менеджмента и контроля управленческой системы нефтехимической
промышленности и прочее.
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Məqalədə müasir şəraitdə neftkimya sənayesinin daxili auditinin yaradılması məsələləri
tədqiq olunmuşdur. Bu məqsədlə neftkimya sənayesinin dünya iqtisadiyyatında əhəmiyyəti,
bir çox dünya ölkələrinin neftkimya sənayesinin inkişafı ilə bağlı təcrübəsi, neftkimya müəs-
sisələrində və bütövlükdə neftkimya sənayesində daxili auditin yaradılmasını şərtləndirən
amillər, daxili auditin xüsusiyyətləri, növləri, metodları, nəzarət – təftiş funksiyaları, nəzarət
sistemləri araşdırılmışdır. Bu qeyd olunan problemlər və məsələlər üzrə tövsiyələr verilmiş,
təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Abstract
tHE ISSUES OF FORMAtION OF INtERNAL AUDIt IN 

tHE PEtROCHEMICAL INDUStRY IN MODERN CONDItIONS 
Bayaz ABDULLAYEvA 

Ph.D. student of Azerbaijan State University of Oil and Industry  

Key words: internal audit, petrochemical industry, effectiveness, performance, manufac-
turing and economic development 

The establishment of internal audit in a petrochemical industry in modern conditions is
investigated in the article. The role of petrochemical industry in the global economy, the ex-
perience of many countries in the development of the global petrochemical industry, factors
governing the establishment of internal audit in petrochemical plants and petrochemical in-
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dustry in whole, the features of internal audit, types, methods, functions, control – inspection
and control system are analyzed with this purpose. The suggestions and recommendations
on the above mentioned issues and questions are given in the end of the article.

n İPƏK YOLU n 3/2016

41AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ



НЕДЕНЕЖНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИмЕНЕНИЯ СИСТЕмы
КОНТРОЛЛИНГА

Тогрул ПОЛУХОВ 
Доктор философии по экономике,

ведущий экономист,  SOCAR

Отзыв: к.э.н. Нариман Беюккиши
Ключевые слова: система контроллинга, неденежная эффективность,  орган управ-

ления контроллинга
На основе механизма контроля в сфере информационных технологий был применён

ряд проектов, которые имеют мировой характер и основываются  на широком профиле
интеграционных моделей как в экономической, так и управленческой сферах предприя-
тий. В такой ситуации одной из неусловно поставленных перед нами целей является
изучение контроллинговой системы для крупных промышленных предприятий нашей
Республики. Каждое предприятие,  функционирующее не только в Азербайджане, но
и на международной арене, должно измерить экономическую выгоду от использования
системы контроллинга не только в цифрах, но и в нечисловом значении. Данные пока-
затели, будучи неденежными, не могут оцениваться по цене. В большом количестве
экономической литературы польза от системы контроллинга делятся по показателям
качества и количества. 

Качественные критерии характеризуют изменения организационных процессов,
произошедшие в компании благодаря проекту автоматизации. Например, если проект
распространяется только на определенный департамент, то по его завершению необхо-
димо удостовериться, что все сотрудники данного подразделения или их большая часть
выполняют свои основные функции в новой системе. Именно качественные показатели
являются неденежными показателями. Будущие перспективы не существующей в Азер-
байджане системы контроллинга зависит от аудита бизнес-процессов предприятия и
его внутренних возможностей для подготовки к автоматизации. Указанные неденежные
показатели качества основываются на практику и методику и создают условия для вы-
явления на первом этапе отрицательных процессов, а также доказательства объектив-
ности и эффективности. По этой причине, контроллинг представляет собой
эффективный способ оптимизации бизнес-процессов,состоящий из управленческого
учета, внутреннего контроля, планирования рыночного участия, ценообразования, ин-
формационного и ресурсного обеспечения. Необходимо сделать  акцент на основопо-
лагающий элемент контроллинга – внутренний контроль, так как из всех  возможных
элементов управления (например, планирование и бюджетирование, консультирование,
составление различных финансовых отчетов) внутренний контроль, по нашему мне-
нию, является наиболее эффективным инструментом, помогающим наиболее своевре-
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менно и достоверно оценить эффективность основных бизнес-процессов организации.
Формирование системы и механизма контроллинга сопряжено с необходимостью соз-
дания информационных потоков, учитывая факторы внешней и внутренней среды для
анализа рыночного участия компании и разработки проектов решений руководства в
области повышения эффективности бизнес-процессов материального снабжения, вы-
ставочного бизнеса, организации сбыта готовой продукции, повышения финансовой
устойчивости и сервиса обслуживания клиентов. Указанные задачи помогают компа-
нии оптимизировать не только свои затраты, но и процесс управления в целом. 

Всесторонний анализ современной практики контроллинга, развитая аргументация
ученых и практиков-управленцев позволяют однозначно констатировать необходи-
мость эффективных организационных и методических решений для поддержки ме-
неджмента в рыночных условиях. Однако из анализа практики промышленных
предприятий становится очевидным, что существуют определенные проблемы внед-
рения методологии контроллинга. Проблематичность этого вопроса имеет несколько
значимых ракурсов, наиболее важными из которых являются:

1. Необходимость привнесения организационных изменений в сложившуюся прак-
тику работы предприятий;

2. Обязательное интенсивное ведение работ в области современных информацион-
ных технологий;

3. Неоднозначность научной трактовки функциональной области контроллинга в
рамках предприятия;

4. Незначительный опыт практической реализации работ по рассматриваемому на-
правлению на промышленных предприятиях.

Формирование системы внутреннего контроля предполагает наличие бизнес-про-
цессов, на которые условно можно классифицировать все хозяйственные операции, и
на которые распространяется действие каких-либо мероприятий и процедур. Предла-
гается каждый бизнес-процесс, включающий несколько классов хозяйственных опе-
раций, зависящих от конкретного бизнеса, разбить на два и более подкласса: 

- получение дохода: мероприятия и процедуры контроля заказов на продажу,
отгрузки, оплаты, скидок и пр; 

- покупки: мероприятия и процедуры контроля направления заказов, получения
покупок, составления платежных ведомостей, оплаты наличными и пр;

 - производство: контроль поддержания уровня запасов, передачи материальных
запасов, выплаты заработной платы и пр; 

- прочие: прочие мероприятия и процедуры, соответствующие бизнес-процессу. 
Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что в настоящее время суще-

ствует несколько способов количественного и качественного анализа того вклада, ко-
торый вносит система контроллинга в достижение целей организации.  Подойдя к
теории инвестирования методически, необходимо различными способами выявить эф-
фективность системы контроллинга.  Их классифицируют следующим образом: тра-
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диционные финансовые методы (Return on Investment, Economic Value Added, Total Cost
of Ownership, Total Economic Impact, Rapid Economic Justification); методы качествен-
ного анализа (Balanced Scorecard, Information Economics, Portfolio Management, IT
Scorecard); вероятностные методы (Real Options Valuation, Applied Information Econom-
ics) [2].  Разработка методов оценки эффективности системы контроллинга на фазе
внедрения осуществляется с использованием двух уже разработанных систем показа-
телей эффективности: оценка эффективности формирования системы контроллинга
стандартными методами оценки инвестиционного проекта, приносящего предприятиям
конкретные доходы, или оценка методами, используемыми при определении эффек-
тивности внедрения различных IT-технологий,  ERP-систем [1]. Задача оценки эффек-
тивности контроллинга на предприятии во временном аспекте может быть разделена
на две: оценка будущей эффективности системы контроллинга, если планы по ее ис-
пользованию в перспективе или необходимо модернизировать существующую систему,
и оценка эффективности работы системы контроллинга за прошедший период, в тече-
ние которого она функционировала. Обе задачи не имеют стандартного решения в на-
стоящее время и находятся на стадии разработки и активных дискуссий в научной и
периодической литературе. Трудности расчетов стандартны для оценки эффективности
любых инвестиций, не имеющих точных цифр будущих денежных потоков во времени,
и общеизвестны: прогноз будущих доходов носит сильно вероятностный характер, ос-
новывается на оценках косвенных показателей, может иметь разные оценки в зависи-
мости от того, кем и для пользователя какой группы осуществляется расчет,
полученный результат субъективен, т.к. основывается чаще всего на экспертных оцен-
ках и т.д. Если на выходе система удовлетворяет основным качественным и количе-
ственным критериям, то проект по автоматизации можно признать успешным. Главное,
список критериев разработать на этапе инициации и планирования проекта.

В итоге, по нашему мнению, нижеуказанные количественные показатели, основы-
ваясь на упомянутые методы вероятности и анализы качества, должны определить эф-
фективность в процентном соотношении. Благодаря этому можно сравнить начальную
ситуацию с ситуацией с применением системы контроллинга. 

- снижения операционных и управленческих затрат
- экономии оборотных средств 
- уменьшения цикла реализации продукции 
- снижения коммерческих затрат 
- уменьшения дебиторской задолженности;
- увеличения оборачиваемости средств в расчетах
- Увеличение значения гудвила и получение известности маркетингового бренда

на рынке
- Выручка времени при принятии решений и документообороте
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Xülasə
KONtROLLİNQ SİStEMİNİN tƏtBİQİNİN QEYRİ-MONEtAR

SƏMƏRƏLİLİYİ
toğrul POLUXOv

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı-iqtisadçı, SOCAR

Açar sözlər: kontrollinq sistemi, qeyri-moneter səmərəlilik, kontrollinq idarəetmə orqanı
Məqalədə, kontrollinq sisteminin tətbiqinin zəruriliyini şərtləndirən amillər təsnif -

ləşdirilmiş, kəmiyyət və keyfiyyət yönümlü səmərəlilik məsələləri şərh edilmiş, onların
müəyyənləşdirilməsi üzrə beynəlxalq aləmdə mövcud olan metodlar verilmiş, kontrollinq
sisteminin tətbiqinin mənfəət, alış, istehsal və digər maddələr üzrə səmərəliliyi tədqiq edilmiş
və sonda qeyri-monetar ifadədə olan keyfiyyət göstəricilərinin analizi üçün konkret is-
tiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir. 

Abstract
NON-MONEtARY EFFECtIvENESS OF tHE IMPLEMENtAtION OF 

CONtROLLING SYStEM
togrul POLUKHOv 

Ph.D.  on economics, senior economist in SOCAR

Key words: controlling system, non-monetary efficiency, management body of the con-
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The article classified the importance of the contributing factors of implemetation of con-
trolling system, commented on quantitative and qualitative efficiency issues, described me -
thods for their determination from international community. Efficiency of  implementation
of controlling system have been researched by profit, purchasing, production and other
clauses and at the end precise directions for the analyzing of non-monetary quality parameters
have been identified.
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MƏNFƏƏt vERGİtUtMASININ BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ

Zakir QULİYEv
Bakı Biznes Universiteti, i.ü.f.d.   

Rəyçi: i.ü.f.d., dos. A. S. Cabbarov
Açar sözlər: mənfəət vergitutması, vergi siyasəti, transfert qiymətlər, investisiya siyasəti,

differensial dərəcələri, orta rentabellik səviyyəsi,  monopoliya, vergi yükü
Məqalədə mənfəət vergitutmasının nəzəri-metodoloji əsaslarının araşdırılması mənfəət

vergisinin ümumi iqtisadi sistemdə, o cümlədən vergi sistemində rolunu qiymətləndirməyə
əlverişli şərait yaradılır. Bu prinsiplərə əsaslanaraq mənfəət vergisinin vergitutma forması,
vergitutma obyekti, vergitutma  bazası, onun dərəcəsi, hesablanması və ödənilməsi qaydası,
həmçinin vergidən yayınmaya görə tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları və digər vergitutma
elementləri düzgün müəyyən edilir.  

Giriş. Vergi sisteminin tərkib hissəsi kimi mənfəət vergisi təkrar istehsal prosesinin işti-
rakçılarının iqtisadi maraqlarını ifadə etməklə, onların maraqlarının tarazlığını və bununla
da ictimai tərəqqini təmin edir. Mənfəət vergisi iqtsadiyyatın tənzimlənməsində, büdcə gəlir-
lərinin formalaşmasında, inflyasiyanın qarşısının alınmasında və s. sahələrdə dövlətin
mühüm tənzimləyici vasitəsi kimi çıxış edir.

Mənfəət vergitutmasının nəzəri-metodoloji əsasları araşdırılan zaman əsas diqqət mənfəət
vergitutmasının investisiyaya, müəssisənin maliyyə siyasətinə, transfert qiymətlərin for-
malaşmasına təsirinin tədqiqinə verilməlidir. Bu məsələlərin vacibliyi bir çox alimlər
tərəfindən də xüsusi vurğulanmışdır ki, onların bu sahədə fikirlərinin nəzərdən keçirilməsi
maraq doğurur.

Dünya ölkələrində mənfəət vergisinin dərəcələri çox müxtəlifdir. Bir qisim ölkədə bu
dərəcə çox yüksək, digərlərində isə çox aşağıdır. Dərəcələrin səviyyəsi bu ölkələrdə həyata
keçirilən iqtisadi siyasətin tələblərinə uyğun olaraq müəyyənləşib və hər biri özünəməxsus
funksiya daşıyır. Mənfəət vergisi dərəcələrinin 2012-ci il üçün siyahısı MDB ölkələri üzrə
Cədvəl 1-də, Avropa ölkələri üzrə isə Cədvəl 2-də verilmişdir.

Cədvəl 1. MDB ölkələri üzrə mənfəət vergisinin dərəcələri

N Ölkələr Mənfəət vergisinin dərəcələri
1 Tacikistan 25%
2 Rusiya 24%
3 Belarus 24%
4 Türkmənistan 20%
5 Ermənistan 20%
6 Azərbaycan 20%
7 Qazaxıstan 15%
8 Moldova 15%
9 Ukrayna 15%
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Cədvəl 2. Avropa ölkələri üzrə mənfəət  vergisinin dərəcələri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Təhlillər göstərir ki, Avropa İttifaqının əksər üzv dövlətlərində mənfəət vergisi dərəcəsinin
aşağı salınması tendensiyası vardır. Bu tendensiya yeni üzv ölkələrdə daha qabarıq şəkildə
nəzərə çarpır. Bu da yeni üzv dövlətlərdə müəssisələr üçün daha əlverişli vergi şəraitinin
yaradıldığını göstərir.  

N Ölkələr Mənfəət vergisinin dərəcələri
10 Gürcüstan 15%
11 Özbəkistan 12%
12 Qırğızıstan 10%

N Ölkələr Mənfəət vergisinin dərəcələri
1 Malta 35%
2 Fransa 33.33%
3 Belçika 33%
4 İngiltərə 30%
5 İspaniya 30%
6 İsveç 28%
7 Norveç 28%
8 İtaliya 27.5%
9 Niderland 25.5%
10 Finlandiya 26%
11 Danimarka 25%
12 Avstriya 25%
13 Portuqaliya 25%
14 Yunanıstan 25%
15 Sloveniya 22%
16 Lüksemburq 22%
17 Estoniya 21%
18 Çexiya 21%
19 Türkiyə 20%
20 Xorvatiya 20%
21 Slovakiya 19%
22 Polşa 19%
23 İslandiya 18%
24 Macarıstan 16%
25 Rumıniya 16%
26 Almaniya 15%
27 Litva 15%
28 Latviya 15%
29 İrlandiya 12.5%
30 Makedoniya 12%
31 Kipr 10%
32 Albaniya 10%
33 Bolqarıstan 10%
34 Serbiya 10%
35 İsveçrə 8.5%
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Yuxarıdakı şərhləri ümumiləşdirsək yekun nəticə kimi məlum olur ki, müəyyən şərait və
amillərdən asılı olaraq vergilər investisiya qərarlarına müxtəlif səviyyədə təsir göstərir və
bu təsirin səviyyəsinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi nisbətən çətindir. hazırda bu sahədə
mövcud olan ədəbiyyatlarda vergi siyasətinin investisiya qərarlarına təsiri üzrə araşdır-
maların nəticələrini nəzərə almaqla, müəssisələrin investisiya siyasəti ilə mənfəət vergisi
dərəcəsi arasında olan əlaqənin əsas xüsusiyyətlərinin tədqiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Məlum olduğu kimi, müəssisələr tərəfindən maliyyə vəsaitinin cəlb olunmasının ən geniş
yayılmış formaları banklardan kreditin götürülməsi və dövriyyəyə səhmlərin buraxılmasın-
dan ibarətdir. Mövcud şəraitdən asılı olaraq müəssisə adıçəkilən iki formadan birini seçir.
Buna görə də borclanmanın yaratdığı vergi üstünlüklərinə baxmayaraq toplanmış gəlirin bir
çox müəssisələr üçün əsas maliyyə mənbəyi olması qeyri-adi sayılmır.

Uzun müddətdir ki, iqtisadçılar mütərəqqi mənfəət vergisini və onun müəssisələrin in-
vestisiya və maliyyə qərarlarına təsirini aydınlaşdırmaq üçün səy göstərirlər. Mülkiyyət for-
masının strukturunun seçilməsi də daxil olmaqla müəssisələrin maliyyə siyasəti haqqında
Aurbakın fikirləri özünəməxsus əhəmiyyət kəsb edir [1, s. 20-45]. Onun sadə şərtlərində
göstərilir ki, maliyyə siyasəti müəssisə tərəfindən həyata keçirilən iki seçimlə əlaqəlidir:

- Müəssisənin kapital strukturunun formalaşmasında borclanmanın xüsusi çəkisi buraxılan
qiymətli kağızların xüsusi çəkisinə nisbətdə hansı səviyyədədir;

- Gəlirlərin bölüşdürülməsində daxili qiymətli kağızlar siyasətinin rolu dividendlərin
bölüşdürülməsi və bazarda səhm paylarının alınmasının roluna nisbətdə hansı səviyyədədir.       

Mənfəət vergisi  və transfert qiymətlər arasında əlaqəyə bu vergi növünün dərəcələrinin
diferensiasiyası birbaşa təsir göstərir. Belə ki, dərəcələr üzrə sahə və ərazilərarası diferensi-
asiya vergidən yayınma hallarının artmasına səbəb olur və transfert qiymətlərin tətbiqinə
əlverişli zəmin yaradır.

Transfert qiymətlər müəssisələrin həm ölkə daxilində, həm də xaricdə yerləşən bölmələri
(filial, nümayəndəliklər və s.) arasında qarşılıqlı surətdə mal-materialların mübadiləsi zamanı
istifadə olunan qiymətlərdir [2, s. 12]. Müxtəlif regionlar üzrə mənfəət vergisinin diferensial
dərəcələrinin tətbiqini nəzərə alan istehsalçı şirkət ölkə daxilində və ya xaricdə filiallar
yaradır. həmin filialların köməyi ilə şirkət gəlir və xərclərini ölkə da xilində və ya beynəlxalq
səviyyədə  bölüşdürülməsi mexanizmini uğurla tətbiq edir [3, s. 927]. Bu zaman əsas məqsəd
kimi aşağıdakılar götürülür:

-gəlirin ana və törəmə müəssisə arasında ilkin və yenidən bölüşdürülməsi;
-daxildə ödənilən vergilərin minimumlaşdırılması;
-rentabellik (mənfəətlilik)  səviyyəsinin yüksəldilməsi;
-şirkətin daxili strukturları arasında satış bazarı və təsir dairələrinin bölüşdürülməsi;
-yeni bazarlarda əhəmiyyətli mövqenin qazanılması.
Bu məqsədlərə nail olmaq üçün şirkət rəhbərliyi bir sıra amilləri nəzərə alaraq əsas gəlir

məbləğinin hansı regiondakı filialın hesabında cəmləmək məsələsini müəyyən edir.
həmçinin o, şirkətin təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə nəticəsini maksimum etmək üçün hansı
ölkədəki filialın xərclərini azaltmağı da dəqiqləşdirir.
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Şirkətin vahid siyasəti çərçivəsində həyata keçirilən transfert qiymətləndirmənin yaratdığı
problemləri əsasən 2 istiqamət üzrə qruplaşdırmaq olar:

- vergitutma bazasını azaltmaq məqsədilə satılan məhsulların qiymətlərinin faktiki
səviyyəsinin aşağı salınması;

- xərcləri artırmaq üçün alınan malların qiymətlərinin yüksəldilməsi.
Birinci istiqamətə uyğun olaraq ana şirkət istehsal etdiyi yarımfabrikat məhsulları (detallar,

yarım hazır məhsullar, komplektləşdirilməli və s.) vergilərin dərəcəsi kifayət qədər aşağı olan
regiondakı filialda rəsmiləşdirir. həmin məhsullar filial vasitəsilə ya birbaşa, ya da istehsal
prosesini keçməklə realizə olunur. Nəticədə gəlirin əsas hissəsi ana şirkətdə deyil, filialın
hesabında yığılır və bu məbləğə uyğun olaraq aşağı dərəcə ilə vergi ödənilir. Müvafiq xərclər
isə vergilərin dərəcəsi yüksək olan regiona transfert edilir və burada gəlirin ana şirkət xeyrinə
yenidən bölüşdürülməsi aparılır. Bu addımı atmaqda ana şirkətin əsas məqsədi gəlirləri op-
timallaşdırmaqdır.  Bununla da şirkət ölkə daxilində ödənilən  vergilərin məbləğini azaltmağa
və beləliklə də vergi yükünü orta hesabla 10-15% aşağı salmağa nail olur.

İkinci istiqamətə uyğun olaraq aparılan siyasətin əsas məqsədi də birinci ilə eynidir. Lakin
bu prosesin təzahür forması kifayət qədər fərqlidir. Xərcləri artırmaq məqsədilə qiymətlərin
real səviyyəsinin yüksəldilməsi prosesi adətən ana şirkətin öz filiallarından məhsulları baha
qiymətə alması ilə həyata keçirilir. Filiallarda istehsal olunan mal-materialları  alan şirkət
onları sənədlərdə yüksək qiymətlə rəsmiləşdirir. Bununla da xərclər süni surətdə şişirdilir və
filialın sərəncamında qalan gəlir aşağı dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir.  Filial da öz növbəsində
vergiləri ödədikdən sonra xalis mənfəəti ana şirkətin hesabına köçürür.

Lakin heç də həmişə transfert qiymətlərdən istifadə uğurlu alınmır. Sərt qanunvericilik
ölkə daxilində transfert qiymətlərin tətbiqini məhdudlaşdırır.

Azərbaycanda transfert qiymətlərə qarşı mübarizə tədbirlərinə gəlincə bu və ya digər hal-
ların qarşısını almaq məqsədilə  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində (AR VM)
müvafiq tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Onlardan biri bazar qiyməti ilə bağlı maddədə
göstərilmişdir. AR VM-nin 14-cü maddəsinə əsasən, təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə  asılı
olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiymətləri nəzərə
alınmaqla həyata keçirilir. Bazar qiyməti dedikdə malın (işin, xidmətin) tələblə təklifin
qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan qiyməti başa düşülür. ARVM-nin 18-ci maddəsində
qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslərin siyahısı da müəyyənləşdirilmişdir. həmin maddənin
digər müddəasına müvafiq olaraq, bir şəxs özünün xidməti vəziyyətinə görə digər şəxsə tabe-
dir və ya bir şəxs digər şəxsin  bilavasitə, həmçinin dolayısı ilə nəzarətindədirsə, o, qarşılıqlı
surətdə asılı olan hesab edilir. 

Transfert  qiymətləndirmənin daha geniş yayıldığı ölkələrdə bu problemlə mübarizə
aparmaq üçün müvafiq qanunlar qəbul edilir və xüsusi təşkilatlar yaradılır. Bu problemə qarşı
daha ciddi mübarizə tədbirləri həyata keçirilməlidir ki, onlardan biri də vergi orqanlarının
daha əhatəli informasiya mənbələrinə malik olmasının təmin edilməsidir.

Transfert qiymətlərə nəzarətin təşkilində çətinlik ondadır ki, məlumatların toplanması və
emalına çox böyük vaxt və material xərcləri tələb olunur. Bəzən transfert qiymətlərə nəzarət
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məqsədilə şirkətin istehsal xüsusiyyətləri (məsələn, “Koka-kola” içkisinin istehsal xü-
susiyyəti) haqda məlumat lazım gəlir. Bu kimi məlumatların verilməsi isə bəzi dövlətlər
tərəfindən daxili qanunvericiliyə əsasən qadağan edilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, transfert
qiymətlərin yaratdığı problemlərlə vəziyyət nisbətən başqadır. Bu halda istehsal sirlərinin
verilməsi heç də biznes sirrinin yayılması demək deyil. Çünki bu məlumatlar olmasa, vergi
orqanı şirkətin istehsal etdiyi məhsulların real dəyərini müəyyənləşdirə bilməz.

Ölkə daxilində filialı və nümayəndəlikləri vasitəsilə fəaliyyət göstərən müəssisələr
arasında vergidən yayınma hallarının qarşısını almaq məqsədilə onların qiymətqoyma
siyasətinə də ciddi nəzarət edilməlidir. Bununla həmin müəssisələrin satış qiyməti və dəyərlə
manevr etmələrinin qarşısını almaq olar.

Mənfəət vergitutmasının modelləşdirilməsi sahəsində mühüm əhəmiyyət  kəsb edən
məsələlərdən biri də mənfəət vergitutmasının obyektinin düzgün müəyyənləşdirilməsidir.
Bu məsələyə dünya iqtisadiyyatında müxtəlif yanaşmalar mövcuddur ki, onları 3 konsepsiya
üzrə qruplaşdırmaq olar [4, s. 174-200].

Birinci konsepsiyanın əsas yaradıcılarından biri məşhur alman iqtisadçısı professor
V. Andree olub. Bu konsepsiyaya görə təkrar istehsalın bərpası və genişləndirilməsi
məqsədilə mənfəət vergisinin vergitutma obyekti kimi kapitaldan əldə edilən faktiki gəlir
deyil, kapitaldan götürüləcək  orta və ya normal gəlirlilik qabiliyyəti (rentabellik) hesab ol-
unmalıdır. Vergi orqanları faktiki gəliri deyil,  kapitalı (yəni, kapitala görə əldə edilən orta
faiz gəlirləri) vergiyə cəlb etməlidirlər. Bu zaman kapitaldan səmərəli istifadə edən müəs-
sisələrin fəaliyyəti təşviq edilir. 

Məlum olduğu kimi, kapitaldan səmərəli istifadə nəticəsində əldə edilən gəlir orta
rentabellik səviyyəsindən yüksək olur. həmin səviyyədən yüksək olan məbləğ vergiyə cəlb
edilmir və müəssisənin sərəncamında qalır. Kapitaldan səmərəli istifadə edə bilməyənlər isə
belə vergitutma sistemi ilə cəzalandırılırlar. Belə ki,  müəssisənin faktiki gəliri orta rentabel-
lik səviyyəsindən aşağıdırsa, o, artıq vergi ödəməyə məcbur olur.

Orta rentabellik səviyyəsindən yuxarı gəlir əldə edən müəssisələrin sərəncamında qalan
əlavə məbləğə gəldikdə isə həmin hissə yalnız müəyyən şərtlər daxilində vergidən azad olur.
Burada azadolma o halda tətbiq edilir ki, həmin gəlir məqsədyönlü şəkildə istifadə edilsin.
Bu məbləğ istehsalın genişlənməsinə yönəldilirsə, onda müəssisənin həmin gəlir üzrə vergi
öhdəliyi yaranmır. Əksinə, orta rentabellikdən artıq olan gəlir şəxsi istehlak və əyləncəyə
sərf edilirsə, yüksək dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur.

Kapitaldan əldə olunan gəlir iqtisadiyyatın sahələrindən asılı olaraq diferensial dərəcələrlə
vergiyə cəlb olunmalıdır. Belə ki, iqtisadiyyatın sahələri üzrə orta rentabellik səviyyəsi
fərqlənir. Mənfəət vergisinin bu formada tətbiqi cəmiyyətin istehsal resurslarını düzgün
bölüşdürməyə və müəssisələri öz fəaliyyətlərinə daha məsuliyyətli yanaşmağa vadar edir.

Bu konsepsiyanın praktiki əhəmiyyətinə diqqət yetirək. Bəzi hallarda (Azərbaycanda da
bu hallara tez-tez rast gəlmək olar) faktiki mənfəətlə işləyən müəssisələr müxtəlif va-
sitələrdən istifadə edərək, formal olaraq, ili  zərərlə başa vurmağa və beləliklə də, vergi
ödəməməyə çalışırlar. Vergitutma obyekti kimi sahələr üzrə orta rentabelliyin götürülməsi
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belə müəssisələrin qeyri-qanuni hərəkətlərinin qarşısını almağa imkan verir.
Lakin bu konsepsiyanın özünəməxsus mənfi xüsusiyyətləri də var. Bunlardan biri geniş

təkrar istehsal prosesi zamanı obyektiv səbəblər nəticəsində yaranan gecikmə və zərərlərin
nəzərə alınmamasıdır. Digər tərəfdən, bu konsepsiyaya əsaslanan mənfəət vergisi sistemi
kiçik və orta sahibkarlığın stimullaşdırılmasına imkan vermir. Burada iri şirkətlər daha da
genişlənir və zənginləşir, kiçik və orta müəssisələr isə rəqabətə  tab gətirməyərək sıradan
çıxırlar. həm də bu konsepsiyaya əsaslanan sistem bir çox hallarda müəssisələrin gələcək
fəaliyyətlərini təhlükə altında qoyur,  həmçinin, yeni fəaliyyətə başlayan müəssisələr digərləri
ilə müqayisədə qeyri-bərabər iqtisadi şərait qarşısında qalmağa məcbur olurlar.

İkinci konsepsiya tərəfdarları, o cümlədən professor V.N.Tverdoxlebov birincinin əksinə
olaraq, mənfəət vergitutmasının əsas yükünün əlverişli vəziyyətdən yaranan əlavə gəlirə
yönəldilməsini təklif edir. Məsələyə bu  cür yanaşmanı aşağıdakı kimi izah etmək olar. Təkrar
istehsal prosesinin genişlənməsi prinsipi vergitutma üzrə əsas yükü normal əmək haqqı,
sahibkarlıq fəaliyyəti və kapitalın üzərinə deyil, monopoliyadan, əlverişli iqtisadi vəziyyətdən
və normal istehsal prosesinə mənfi təsir etməyən əlavə gəlirin üzərinə keçirilməsini zəruri
edir. Aydındır ki, birinci konsepsiyaya əsaslanan mənfəət vergisi sistemi konkret ölkə, zaman
və vəziyyət baxımından müxtəlif müəssisələrin normal və ya orta rentabelliyinin optimal
qiymətləndirilməsini qeyri-mümkün edir. Bu baxımdan ikinci konsepsiyaya əsaslanan mən-
fəət vergisi sistemi müəssisənin normal fəaliyyətinə heç bir təsir etməyərək,  onun sərən-
camında qalan artıq gəlirin vergiyə cəlb olunmasını nəzərdə tutur. həm də bu sistemi əlverişli
şəraitdən yararlanaraq bazarda inhisarçılıqla məşğul olan müəssisələrin fəaliyyətini məhdud-
laşdıran mexanizm də adlandırmaq olar.

Lakin vergitutma obyekti kimi yalnız əlverişli vəziyyətdən yaranan artıq gəliri götürmək
dövlət maraqları baxımından səmərəli deyil. Çünki ilbəil artan dövlət xərclərini bu sistem
üzrə toplanan vergilərə uyğunlaşdırmaq təcrübəsinə  hələ heç bir ölkə müvəffəq olmayıb.

Eyni zamanda, sahibkarların böyük səy və uğurlu fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan əlavə
gəlirlərin yüksək dərəcə ilə vergiyə cəlb olunması, onları digərləri kimi normal templə
işləməyə sövq edə bilər. Bəzi hallarda bu sistem öz fəaliyyətlərini heç bir yüksəliş olmadan
davam etdirən müəssisələrin vergi yükünün sahibkarlıqda böyük səy nəticəsində uğurlar əldə
edən şirkətlərin üzərinə keçirilməsinə gətirib çıxarır.

İqtisadi maraqlar baxımından təkcə gəlirin hansı mənbələr hesabına yaranmasına deyil,
həmçinin, həmin vəsaitlərin hansı məqsədlərə sərf olunmasına da xüsusi fikir verilməlidir.
Optimal mənfəət vergisi sisteminin təşkilinə yanaşmalar üzrə üçüncü konsepsiyada məhz
vergi yükünün qeyri-istehsal xərclərinin üzərinə keçirilməsi təklif edilir. Bu zaman vergilər
istehsal prosesinə birbaşa deyil, dolayı yolla təsir edir. İqtisadi mahiyyətinə görə istehlaka
tətbiq edilən (dolayı) vergilər mal və xidmətlərin istehsalının və tədavülünün hər bir
mərhələsində yaranan əlavə dəyərin bir hissəsinin dövlət büdcəsinə alınması kimi çıxış edir.
Bu vergilər daxili istehlaka tətbiq edilən vergidir və o, malın (işin, xidmətin) qiymətinə əlavə
edilir.

Mənfəət vergisindən fərqli olaraq bu vergi növləri üzrə vergitutma obyekti kimi malların
satışı, istehsalı və qeyri-istehsal xarakterli xidmətlərin dəyəri əsas götürülür. Dolayı vergilərin
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hesablanması və ödənilməsi mexanizmi və prosedurlarına diqqət yetirdikdə görürük ki, bu
vergi birbaşa olaraq konkret müəssisənin yükü olmayıb, geniş təkrar istehsal prosesində zən-
cirvari olaraq istehlakçıların üzərinə keçirilir. Belə şəraitdə bu vergi növləri konkret istehsalçı
üçün neytral xarekter kəsb edir. Bundan əlavə, bəzən dolayı vergilər universal xarakter daşı-
yaraq, istehsal və tədavül prosesinin hər bir mərhələsində alqı-satqı arasındakı fərqdən
ödənilən vergi kimi də çıxış edir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, üçüncü konsepsiyaya   əsaslanan sistem vergilərin bilavasitə
qiymətdə yer almasını nəzərdə tutur. Bununla da ölkədə qiymətlərin kütləvi sürətdə baha-
laşması baş verir ki, bundan sonra istehlakçılar xərcləri məhdudlaşdırmağa çalışırlar. Belə
ki,  tələbat aşağı düşür və bundan birbaşa asılı olan təklif azalır. Məhsulların bazarda realizə
olunmaması onların istehsalının məhdudlaşdırılmasına  gətirib çıxarır ki, bu da bir sıra müəs-
sisələrin fəaliyyətinin dayanmasına səbəb ola bilər.

Eyni zamanda, mənfəət vergisinin ilk yaranma dövrlərinə nəzər yetirdikdə, o vaxtki ver-
gitutma formaları ilə bu günkü vergitutma formaları arasında çox böyük fərqlərin olduğunu
müşahidə etmək olar. İqtisadi münasibətlərin tərəqqisi və mürəkkəbləşməsi mənfəət ver-
gisinin mexanizmini də adekvat dəyişib və özünə uyğunlaşdırıb. Bütün bunlar onu göstərir
ki, vergi sistemi iqtisadiyyatın inkişafının təzahür formasıdır.

Optimal vergi sisteminin tərkibində iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış mənfəət vergisinin
tətbiqi zamanı dövlətin müəyyənləşdirdiyi sosial-iqtisadi siyasətə uyğun olaraq bir sıra prin-
siplər əsas götürülür. Bu prinsiplərə əsaslanaraq mənfəət vergisinin vergitutma forması, ver-
gitutma obyekti, vergitutma  bazası, onun dərəcəsi, hesablanması və ödənilməsi qaydası,
həmçinin vergidən yayınmaya görə tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları və digər vergitutma
elementləri düzgün müəyyən edilir.

Göründüyü kimi, yuxarıda sadalanan konsepsiyaların hər biri təkrar istehsalın bərpası və
genişlənməsi ideyası üzərində qurulub. Aydındır ki, mənfəət vergisi sistemi ya istehsalı təşviq
etməli, ya da (ən pis halda) onu məhdudlaşdırmamalıdır. Bu baxımdan, optimal mənfəət ver-
gisi sistemi iqtisadiyyatın inkişafı tələblərinə uyğunlaşmalı və onun maraqlarına xidmət et-
məlidir. Bu sistem iqtisadi münasibətlərin  reflekslərini (reaksiyasını) özündə əks
etdirməlidir.

Beləliklə, beynəlxalq təcrübədə mənfəət vergitutmasının nəzəri-metodoloji əsaslarına
uyğun olaraq, bu vergi növünün modelləşdirilməsi zamanı mövcud elmi yanaşmaların
nəticələri tədqiq olunmalı, verginin subyekti və daşıyıcısı dəqiq müəyyənləşdirilməli, ver-
gitutma mənbəyi, obyekti, miqyası və digər vergitutma elementləri iqtisadi cəhətdən
əsaslandırılmalı və yaradılan sistem sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməlidir.
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Abstract
SOME ISSUES OF PROFIt tAXAtION
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Baku Business University, Ph.D. on economy

Key words: profit taxation, tax policy, transfer prices, investment policy, differential rates,
average level of profitability, monopoly, tax burden

The article explores the theoretical and methodological foundations of profit taxation in
general economic system for profit tax; the evaluation of the role of the tax system as well
creates favorable conditions. Taxation form of profit tax, the object of taxation, the base of
taxation, its rate, its procedure of calculation and payment, also financial penalties imposed
for tax evasion and other taxation elements are set correctly based on these principles.

Резюме 
НЕКОТОРыЕ ВОПРОСы НAЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТ ПРИБыЛИ

Зaкир ГУЛИЕВ
Вакинский Университет Бизнеса, д.ф.э.н.

Ключевые слова: налогообложение от прибыли, налоговая  политика, трансфер -
тные цены, инвестиционная политика, градация диференциала, средний уровень рен-
табельности, монополия, налоговая нагрузка 

В статье изучение теоретико-методологических основ налогообложения от прибыли
создает выгодные условия для оценки ее роли в общей экономической и кадровой си-
стеме. Основываясь  на эти принципы правильно определяются формы налогооблаже-
ния от прибыли, обьект  налогообложения, база налогообложения и ее градация,
правила причисления и расчета, а также финансовые санкции, применяемые против
ухода от налогов и другие элементы налогообложения.
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ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВы ЭКОНОмИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТУРИЗмА И ЕЕ  

ИНФРАСТРУКТУРы В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Айтекин АХУНДОВА
диссертант, Институт Экономики НАНА

преподаватель, Бакинский Государственный Университет

Отзыв: к.фил. н., доц.  Габил Асланов
Ключевые слова: индустрия туризма, ее инфраструктура, экономические показа-

тели развития индустрии туризма
В структуре мировой экономики значение и роль туризма постоянно растёт. Он яв-

ляется одним из наиболее динамично развивающихся  отраслей мировой экономики.
По объёму доходов туризм в последние десятилетия занимает лидирующее место в
первой тройке самых высокоэффективных отраслей, уступая лишь нефтедобывающей
промышленности и автомобилестроению.

В то же время, туризм как единая система и как всякое экономическое понятие, сло-
жен и многогранен. Прежде  всего,  это система заключает в себе туристские ресурсы
и инфраструктурные объекты, которые являются экономической основой индустрии
туризма.

По мнению А. Ю. Александровой, индустрия туризма — это совокупность гости-
ниц и иных средств размещения, транспортных средств, объектов общественного пи-
тания, объектов и средств развлечения, объектов делового, познавательного,
оздоровительного, спортивного и иного назначения, деятельность туроператоров и
турагентств, а также организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги
гидов-переводчиков. 

Развитие и формирование туристской отрасли характеризуется концепцией опре-
делённых показателей. В. А. Квартальнов и ряд других авторов  предлагают исполь-
зовать систему экономических показателей, отражающих количественный объем
реализации туристских услуг и их качественную сторону [1, с. 54]: 

- объём туристского - экскурсионного потока;
- состояние и развитие материально – технической базы;
- показатели финансово – экономической деятельности туристско – экскурсионной

фирмы;
- показатели развития международного туризма.
Так, важнейшими показателями объёма туристских потоков являются: общее коли-

чество организованных и неорганизованных (индивидуальных) туристов, количество
туродней (ночёвок, койко – дней) и средняя продолжительность пребывания  туристов
в стране, регионе.
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Общее число туристов определяется количеством путешествующих людей. Под ко-
личеством туродней (т. е. прибытий и отбытий) понимается число зарегистрированных
туристов, прибывших в ту или иную страну (а также выбывших из неё) за определён-
ный период времени (как правило, за календарный год). Данные о туроднях  играют
значительную роль при планировании социальной инфраструктуры и материально –
технической базы туризма.                      

К показателям, характеризующим  состояние и развитие  международного туризма
относятся: 

- количество туристов, выезжающих  в зарубежные страны;
- количество туродней по иностранным туристам;
- суммарные денежные затраты, совершаемые туристами за время  поездок за гра-

ницу.
Одним из важнейших в продвижении туристской отрасли считаются и показатели

финансово – экономической деятельности  туристских организаций, основная деятель-
ность которых направлена на получение прибыли, с целью удовлетворения социально
– экономических интересов трудящихся и интересов предпринимателей. Поэтому для
обеспечения качественного обслуживания потребителей и улучшения эффективности
создания надлежащего туристского продукта, требуется экономический анализ хозяй-
ственной деятельности туристских организаций.

Существующие виды экономического анализа хозяйственной деятельности турист-
ских предприятий целесообразно классифицировать по следующим показателям [2, с.
226]:

-  объект анализа (т. е. что анализируется - отрасль или подотрасль туристской ин-
дустрии, предприятие, регион, отдельные работники);

- субъект анализа (т. е. кто анализируется – органы гос. управления, руководители
предприятия, туристские организации, финансовые и статистические организа-
ции, налоговая инспекция);

- задачи анализа (т.е. оценка результатов хозяйственной деятельности предприятия,
оценка обоснованности бизнес – плана, выявление резервов повышения конку-
рентоспособности, подготовка вариантов для выбора оптимальных управленче-
ских решений и т. д.);

- широта сравнений (т. е. делится на внутрихозяйственный – это анализ финансово
– экономической деятельности предприятия по данным бухгалтерского и управ-
ленческого учёта,  и межхозяйственный); 

- периодичность анализа (т. е. повторяемость, подразделяется на периодический –
раз в три года, в год, в квартал, в месяц и разовый – год и квартал);

- время проведения (относительно бизнес – плана делится на предварительный, т.
е. для составления плана; оперативный, т. е. при составлении плана и  последую-
щий, т. е. при подведении итогов выполнения бизнес – плана);

- степень охвата анализируемого объекта (подразделяется на сплошной и выбороч-
ный);
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- содержание анализа (делится на полный, т.е. комплексный и тематический, т. е.
локальный).

Эти показатели имеют актуальное значение в экономической деятельности пред-
приятия, так как помогают объективно  оценить результативность и производитель-
ность функционирования туристских организаций.

К тому же, конкретными  показателями,  характеризующими  финансово - эконо-
мическую деятельность  туристской фирмы выступают: объём реализации туристских
услуг; показатели использования рабочей силы (производительность труда, уровень
расходов на оплату труда и пр.); показатели использования производственных фондов
(фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств); себестоимость услуг туризма;
прибыль; рентабельность; финансовые показатели (платёжеспособность, ликвидность,
финансовая устойчивость, валютная самоокупаемость и др.) [3, с.164].

Исследование хозяйственной деятельности организаций, в целом, позволяет оце-
нить её результативность, установить динамику показателей сравнительно с про-
шлыми годами,  определить её финансовое положение и сформировать пути
дальнейшего наращивания деятельности. Туристическая фирма занимает место по-
средника между производителем и потребителем туристских услуг.

Деятельность большинства турфирм в Азербайджане, в основном, ориентирована
на продвижение выездного туризма, т. е. они предпочитают направлять своих граждан
на отдых за рубеж. И только считанные единицы туристических организаций страны
работают для привлечения туристов в Азербайджан. И это случается не потому, что в
Азербайджане нет предпосылок для развития туризма. Наша страна обладает огром-
ными, изумительными ресурсами  для сформирования всех видов туризма. А потому,
что на сегодняшний день многие турфирмы не  в состоянии предложить потенциаль-
ным клиентам качественный турпродукт, который представляет собой комплекс услуг,
работ и товаров, удовлетворяющих всевозможные  интересы туриста во время путе-
шествия и осуществляющиеся как единое целое.

Почему наши соотечественники предпочитают в основном отдых за рубежом? При-
чиной тому служит предложенные там за умеренные цены высококлассные туристские
услуги и сервис более высокого качества.  

Поэтому, для того, чтобы усилить положение азербайджанских туристских пред-
приятий на мировом рынке туристских услуг, необходима финансовая поддержка со
стороны государства, надлежит выработать новейшие подходы к исследованию стра-
тегии развития предприятий, укрепить положительные стороны их деятельности, раз-
работать рекламно – маркетинговую политику, а также усовершенствовать систему
планирования в туристских предприятиях. Турфирмам Азербайджана предстоит ещё
много работы над качеством и стоимостью на представляемые услуги.

Анализ финансово – экономической деятельности азербайджанских туристских
фирм показывает, что основным сдерживающим фактором их развития является не-
достаточный платёжеспособный спрос на туристские услуги, которые, в свою очередь,
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способны гарантировать дальнейший подъём туристического оборота. 
Платёжеспособность населения нашей республики, к сожалению, находится на низ-

ком уровне. Без помощи и поддержки государства  около 40%  азербайджанского насе-
ления не могут позволить себе пользоваться туристскими услугами, при том,  что
приоритетным в этой отрасли считается социальный турим. На сегодня в республике
для развития социального туризма вносят свой вклад  государство, Конфедерация
профсоюзов Азербайджана, различные организации и фирмы. Для наших граждан, яв-
ляющимися основными потребителями отечественных турфирм, существенное значе-
ние, конечно же, имеет соотношение качества и цены турпродукта. 

На сегодняшний день основная деятельность предприятий туристской отрасли за-
ключается не только в осуществлении необходимых потребностей туристов (транспорт,
размещение, питание и т.д.), но и в предоставлении сопутствующих услуг (функция
гидов, организация экскурсий, анимаций, продажа авиа - и железнодорожных билетов,
сувениров и т. д.), которые дают возможность  равно как заработать дополнительную
прибыль и  повысить качество рекреации и отдыха. 

Поэтому при формировании  и совершенствовании индустрии туризма наиболее ве-
сомой является инфраструктурная составляющая, приносящая немалый доход. Именно
она является фундаментом развития координированного туризма, поскольку создаёт
все надлежащие условия, предназначенные для удовлетворения всевозможных потреб-
ностей туристов.

В связи с этим экономический анализ финансово – экономической деятельности ту-
ристского предприятия следует начать с анализа состояния его материально – техни-
ческой базы.

В состав материально – технической базы туристско – экскурсионных комплексов
входят [4, с. 43]:

- здания, сооружения и прилегающая к ним территория;
- технические и технологические системы жизнеобеспечения;
- бытовая техника;
- инвентарь и техника туристского и спортивно-оздоровительного назначения.
Кроме того, в состав  материально – технической базы туризма входят также: тури-

стическая фирма, гостиницы, туристические базы, предприятия общественного пита-
ния и торговли, транспортные учреждения, пункты проката туристического
снаряжения, инвентаря, контрольно-спасательные службы, туристические клубы, стан-
ции и т.п. 

Показатели, характеризующие  состояние  и развитие материально – технической
базы туризма определяют её значимость в той или иной стране, регионе. К ним отно-
сятся: коечный  фонд  домов  отдыха, турбаз, пансионатов, гостиниц, санаториев  и т.
д.; число коек, выделяемых местными  жителями; количество мест в театрах, предо-
ставленных  для туристов; число мест в торговых залах учреждений  питания для ту-
ристов; количество ванн для туристов в грязеводолечебницах; наличие мест на
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теплоходах; количество автобусов, распределённых  для оснащения работы турфирмы;
количество мест на самолётах и т. д.

Усовершенствование качества материально – технической базы туристской инду-
стрии оказывает большое содействие развитию региональных туристических центров,
что, в свою очередь, способствует продвижению внутреннего туризма.

Для удовлетворения потребностей туристов основными и наиболее значимыми эле-
ментами материально – технической базы туризма являются: средства размещения,
питание, транспорт, коммунальные, бытовые и другие услуги, предприятия развлече-
ния, которые и составляют основу турпродукта.

Следует отметить, что в настоящее время как раз уровень организованности, ком-
фортности обслуживания и сервиса имеет большое значение в работе предприятий.
Комфортабельность туристских организаций во многом определяется степенью его
санитарно – технического оснащения, наличностью санузлов  с горячей и холодной
водой в номере, близостью к морю, гостеприимством и культурой обслуживания. Вме-
сте с тем часть фонда размещения используется без санузлов и горячей воды, без на-
личия использования специальной техники и уборочного  инвентаря, без ввода  в
эксплуатацию новых информационных технологий,  в связи с чем, следует  анализи-
ровать комфортность жилого фонда для соотношения его качества.

При комплексном экономическом исследовании хозяйственной деятельности ту-
ристско – экскурсионных фирм и организаций применяют  основные методы анализа,
к которым относятся [2, с. 234]: 

а) сравнительный анализ  – заключается в проведении математических сравнений
фактических показателей с прогнозными,  в целях правильной оценки работы орга-
низации, выявлении неиспользованных резервов, повышения плановых  заданий и ка-
чества обслуживания;

б) факторный анализ – даёт возможность определить влияние отдельных факторов
на рассматриваемые показатели;

в) комплексный анализ – это система поиска неиспользованных резервов, который
включает оценку и предварительную характеристику хозяйственной деятельности по
всем показателям.

Такой подход помогает обнаружить неудовлетворительно хорошо работающие до-
черние организации, фирмы, содействует улучшению качества обслуживания  и, в
общем, способствует повышению финансового состояния предприятия.  

Следует отметить, что в современных условиях  повышение эффективности дея-
тельности по развитию и совершенствованию предприятий туристской инфраструк-
туры, фактически, невозможно без проведения содержательного анализа  его
состояния.   Поэтому целесообразно применять экономический анализ комплексно
взаимосвязанных  показателей производственно – хозяйственной деятельности пред-
приятий туристской инфраструктуры.  

Наиболее отличительной чертой хозяйственной деятельности предприятий турист-
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ской инфраструктуры следует считать: производство и реализацию туристских товаров
и услуг; потребление трудовых и материальных ресурсов, производственных фондов;
материально – техническое оснащение; восстановление материально – технической
базы; научно – технический прогресс; финансирование и кредитование.

К сожалению, сегодня нет общеустановленных, одинаковых индикаторов, которые
бы охарактеризовали туристскую отрасль. Многочисленные оценки доли туризма в ре-
гиональном ВВП или ВВП страны, встречающиеся на страницах учебников, журналов
и в других изданиях – всего лишь мнения специалистов, не имеющими под собой ста-
тистических основ. В связи с этим, Статистической комиссией ООН в 2000 году был
создан вспомогательный счёт туризма (ВСТ), который ведётся во многих странах мира
для создания соответствующей международным стандартам статистики туризма. Этот
показатель даёт возможность определить вклад  туристической индустрии в создание
ВВП страны.

Однако в статистических данных Азербайджана по туризму  всё ещё отсутствует
внутренняя согласованность и сопоставимость с показателями системы национальных
счётов, не обеспечивается комплексность и полнота отображения туристической дея-
тельности. Имеющаяся совокупность показателей носит довольно частичный характер,
что не позволяет приобрести полной картины туристской деятельности, и более того
оценить её значение в экономике страны.

Туристская инфраструктура, являясь материальной базой туризма, в полной мере
обеспечивает нормальную работу дестинаций, главная  цель  которых заключается в
удовлетворении  потребностей  потенциальных клиентов. 

Чем выше уровень развития инфраструктуры, тем эффективнее регулируется эко-
номическая деятельность туристских предприятий, тем стремительнее экономическое
развитие страны или региона и тем быстрее повышается уровень  жизни населения. И
наоборот [5, с. 84].  В целом комплексное развитие инфраструктуры туризма непосред-
ственно воздействует  на улучшение и совершенствование индустрии туризма Азер-
байджана.

К сожалению, на сегодня во многих регионах страны, такие важнейшие компоненты
инфраструктуры туризма, как транспортные предприятия, гостиницы и другие средства
размещения, предприятия общественного питания, сектора развлечений  слишком
мало  развиты, что отрицательно сказывается на экономической эффективности данной
отрасли. Также имеются трудности для инвестирования туристской инфраструктуры
– отсутствие  подготовленных  для инвестиций участков (районов), убыточные конт-
ракты земельной аренды, присутствие управленческих преград и др.

Повышение эффективности комплексного развития туристской инфраструктуры
требует выявления ключевых ресурсов для улучшения экономической эффективности
предприятий туристской инфраструктуры. Это, в свою очередь, приводит к повышению
пропускной способности и производительности предприятий, к увеличению турист-
ского потока и усовершенствованию экономических показателей. 
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Наиважнейшая цель развития индустрии туризма в Азербайджане, в настоящее
время, заключается в создании современного конкурентоспособного туристского про-
дукта, который  находится, к сожалению,  на не высоком уровне. А именно из-за того,
что туристская инфраструктура  находятся не на должном уровне, цены на туристские
услуги не соответствуют цене и качеству предоставляемых услуг. Поэтому нужно
сформировать необходимые условия для устойчивого развития туризма, удовлетво-
ряющего интересы, как азербайджанских, так и иностранных граждан. 

Необходимо стараться к созданию стабильной, высокорентабельной туристической
отрасли, обеспечивающей приток валюты в страну, создающей новые рабочие места
и повышающий уровень благосостояния народа. А для этой цели необходимо: наличие
государственной некоммерческой рекламы туристских возможностей страны,  усовер-
шенствовать финансируемую государством инфраструктуру, выработать  политику
продвижения туристского продукта на внутреннем и международном рынках, сфор-
мировать предпосылку для  развития внутреннего и въездного туризма, улучшить ка-
чество туристического обслуживания и осуществить реформы, принятые
государственные  программы по  дальнейшему развитию туризма в  Азербайджане.

Современный туризм – это не только своеобразный отдых, наполненный яркими
событиями и впечатлениями, но и сложная  экономическая система, представленная
посредством статистики, экономической системы и экономического анализа.
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Verilən məqаlədə Azərbaycanda turizm sənayesinin vəziyyətini xarakterizə edən nəzəri
məsələlər araşdırılır, turizm infrastrukturunun daha da formalaşmasının perspektivləri və
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problemləri müzakirə olunur. həmçinin məqalədə turizm müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyə-
tinin mövcud reallıqlarına da diqqət yetirilir.

Abstract
ASSESSMENt OF tHE MAIN ECONOMIC INDICAtORS OF 

DEvELOPMENt OF tOURISM AND tOURISM
INFRAStRUCtURE IN AZERBAIJAN

Aytakin AKHUNDOvA
Ph.D. student of the Economy Institute, ANAS

Keywords: tourism industry, tourism infrastructure, economic indicator of tourism indus-
try's development

The article analyses economic indicators characterising the current state of tourism indus-
try in Azerbaijan. Both establishing and development of tourism industry are characterized
with a system of certain economic indices reflecting the scope of tourist services and their
quality, as well as the economic characteristics of production and servicing activities of
tourists as economic subjects.
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AZƏRBAYCANDA XÜSUSİ İQtİSADİ ZONALARIN tƏtBİQİ
PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ YOLLARI 
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Açar sözlər:Azərbaycan, xüsusi iqtisadi zonalar, milli iqtisadiyyat, tətbiqi problemlər,

perspektivlər, innovasiya, effektivlik 
Giriş. Dünya iqtisadiyyatında müasir tendensiyalar milli iqtisadiyyatların rəqabətqa-

biliyyətinin artırılmasını, iqtisadi inkişaf proseslərinin davamlılığını, milli iqtisadiyyatın
maliyyə böhranları və iqtisadi tənəzzüllərə qarşı güclü immunitetinin olmasını şərtləndirir.
Bundan əlavə, dünya təsərrüfat sisteminin ən mühüm elementləri innovasiyalaşdırılma pro -
seslərini yaşayır, bu baxımdan elm və innovasiyatutumlu müasir iqtisadiyyat sahələrinin
yaradılması, bunlarla bərabər, ənənəvi iqtisadiyyat sektorlarının modernləşdirilməsi zərurəti
artmaqdadır [1]. Dünya iqtisadiyyatının müasir prioritet istiqamətləri hər bir dövlətin iqtisadi
siyasətində daha mütərəqqi iqtisadi mexanizmlərin və iqtisadi alətlərin tətbiqinə zərurət
yaratmışdır. Dünyanın 135-ə qədər ölkəsində tətbiq edilmiş, bir çox ölkələrin iqtisadi inkişaf
proseslərində tarixi nailiyyətlər qazanılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş, in-
vestisiyaların və müasir texnologiyaların cəlbinə, sosial-iqtisadi problemlərin kompleks
həllinə ciddi töhfələr vermiş və müasir dövrdə də məhsuldar fəaliyyəti ilə diqqət mərkəzində
olan Xüsusi iqtisadi zonalar (XİZ) bu kimi effektiv iqtisadi mexanizmlərdən hesab olu nur
[2]. Ölkələrarası inteqrasiya proseslərində, ümumiqtisadi inkişaf proseslərindən geri qalmış
iqtisadiyyat sahələrinin və ayrı-ayrı ərazilərin inkişafının sürətləndirilməsində, iqtisadi isla-
hatların daha da dərinləşdirilməsi və bazar iqtisadiyyatı infrastrukturunun güc -
ləndirilməsində, sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsində, müxtəlif strateji hədəflərin
reallaşdırılmasında XİZ əlverişli və çevik iqtisadi maliyyə və gömrük güzəştləri vasitəsilə
qarşıya qoyulan mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsinə imkan verir [3]. 

Xüsusi iqtisadi zonaların tətbiqi üzrə dünya ölkələrinin təcrübəsi
Dünya təsərrüfat sistemində uzun bir dövr ərzində yer almış effektiv iqtisadi mexanizm-

lərdən biri kimi XİZ milli subyektlərin iqtisadi inkişaf proseslərinə əlavə stimulların ve -
rilməsində məhsuldar iqtisadi alət kimi çıxış edirlər. XİZ yerli və xarici kapitalı, investisiya
resurslarını bir yerə cəmləməklə, buraya müasir texnologiyaları və idarəetmə modellərini
gətirməklə, geniş çeşiddə rəqabətqabiliyyətli mal və məhsulların istehsalını təşkil etməklə,
yerləşdiyi ərazinin, regionun və mənsub olduğu ölkənin dünya təsərrüfatının inteqrasiya
kanallarına çıxışını genişləndirməklə, beynəlxalq mal və xidmətlər üzrə mübadilələrdə fəal
iştirak etməklə, xarici ticarət əməliyyatlarını artırmaqla, milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişafına töhfələr verir və dünya təsərrüfat sisteminin iqtisadi gücünün artmasında iştirak
edir. XX əsrin ilk on beş ilinin əvvəlinə artıq dünyanın 135 ölkəsi bu kimi zonaların yaradıl-
masına nail olmuşdur. Ümumiyyətlə, dünya XİZ-inin coğrafi baxımdan bölgüsündə Asiya
ölkələri 33 %, ABŞ - 26 %, Mərkəzi Amerika və Meksika - 6 %, Karib regionu ölkələri - 9
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%, Yaxın Şərq - 2 %, Şimali Amerika - 2 %, Cənubi Amerika - 2 %, Avropa – 2 % və keçid
iqtisadiyyatlı ölkələr 15 % yer almışlar [4].

XİZ haqqında qanun ilk dəfə 1934-cü ildə ABŞ-da qəbul edilmiş və XİZ-in ölkədə iqtisadi
islahatların sürətləndirilməsində, sahibkarlığın inkişafında əlavə stimulların verə bilmək iqti-
darında olmasında rolu dövlətin iqtisadi siyasətinin mühüm elementlərindən biri səviyyəsinə
qaldırılmışdır. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələr arasında daha geniş təcrübəyə malik olan ABŞ-
da, son 70-80 ildə XİZ-in müasir və mütərəqqi modellərinin tətbiqi də diqqətdən yayın-
mamışdır. ABŞ-da XİZ-in ən mütərəqqi və məhsuldar modellərindən biri kimi texnoparklar
daha çox diqqəti cəlb edir. Texnoparklarda elm və kapitaltutumlu müasir texnologiyaların
işlənməsi, hazırlanması və tətbiq edilməsi proseslərinin kompleks təşkili mümkün olmuşdur.
Məsələn, müasir texnologiyaların öz dövrü üçün ən yüksək səviyyədə işlənib hazırlanmasını
və istehsal şəbəkəsini təşkil edən “Silikon vadisi” hazırda fəaliyyət göstərən əksər dünya
texnoparkları üçün nümunəvi modelə çevrilmişdir. Bu texnopark 1983-cü ildə Kaliforniyada
- Bostonda təşkil edilmişdir. Yarandığı və fəaliyyəti dövründə əldə etdiyi əhəmiyyətli nəticələr
nəzərə alınmaqla, bu zona ABŞ-ın və dünyanın ən iri effektiv texnoparklarından sayılır
[5].Yaponiyada texnopolislərin yaradılmasına 1960-cı illərin əvvəllərində başlanmışdır. həmin
dövrdə Yaponiya hökuməti özünün iqtisadi siyasətində ən yüksək texnologiyaların işlənməsi
və tətbiqinə mühüm yer verməyi strateji vəzifə kimi müəyyənləşdirmişdi. hazırda dünyanın
ən böyük texnopolisi olan “Tsikuba” 1963-cü ildə İbaraki prefekturasında və Tokiodan 60 km
şimal-şərqdə 28 hektar ərazidə təşkil edilmişdir. İlk dövrlərdə bu texnopolisin fəaliyyəti üçün
zəruri iri investisiya resursları əsasən Yapon hökuməti tərəfindən ayrılmış və yalnız texnopolisin
uğurları genişləndikdə iri biznesin və özəl investorların bu effektiv XİZ-ə marağı xeyli artmışdır. 

Çinin iqtisadi inkişaf proseslərində XİZ-in əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bu ölkənin XİZ-
lərini bir çox dünya mütəxəssisləri “Çin möcüzələri” kimi xarakterizə etmişlər [6]. 1980-ci
illərin əvvəllərində bu ölkədə 5 kompleks XİZ zonaları təşkil olunmuşdur [7]. Türkiyədə
“Sərbəst bölgələr” qanunu 1985-ci ildən qüvvəyə minmişdir. Türkiyə XİZ-inin strateji
məqsədlərinə ixracatla bağlı istehsalın stimullaşdırılması, xarici investisiya və
texnologiyaların gətirilməsinin sürətləndirilməsi, ticarətin inkişafı ilə bağlı imkanların
genişləndirilməsi və iqtisadi fəallığın artırılması aiddir. Azərbaycanla ümumi sərhədlərə malik
olan İranın XİZ təcrübəsi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bu ölkədə XİZ-ə rəhbərlik Ali Şura
tərəfindən həyata keçirilir və bu sahə üzrə müvafiq qanunvericilik bazası 1993-cü ildən
qüvvədə olan “Ticarət və istehsal zonaları haqqında” Qanunla tənzimlənir. İranda 15-ə yaxın
müxtəlif modifikasiyalı XİZ fəaliyyət göstərir. Ölkə XİZ-inin əsas xüsusiyyətlərinə 15 il
ərzində mənfəətdən vergi tutulmamasını qeyd etmək olar [8]. 

İranda XİZ statusuna malik zona lardan biri kimi Fars körfəzinin ən iri adalarının birində-
Kəşmdə yerləşən XİZ-i göstərmək olar. Bu regiona yatırılan investisiyaların həcmi 2 milyard
dollar səviyyəsində olmuşdur. Azərbaycanla strateji əməkdaşlıq edən Qazaxıstanda 1990-cı
ildə XİZ haqqında müvafiq Qanun, 2011-ci ildə “Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” müasir
iqtisadi inkişaf prioritetləri nəzərə alınmaqla yeni ölkə Qanunu qəbul edilmişdir. Qazaxıstanda
rəsmi olaraq 9 XİZ qeydiyyata alınmışdır və bunlardan 6-sı öz inkişaf səviyyəsinə görə
diqqəti cəlb edir. Bu XİZ-ə “Aktau dəniz limanı” (nəqliyyat-logistika xidmətləri üzrə), “Yeni
şəhər-Astana” (tikinti və tikinti materialları istehsalı, maşınqayırma, rezin və plastik kütlələr
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istehsalı), “Almaata informasiya texnologiyaları parkı” (İT sahəsinin inkişafı təyinatlı), “On-
tustik” (Cənubi Qazaxıstan vilayətində tekstil sənayesinin inkişafı üzrə), “Milli sənaye neft-
kimya texnoparkı” (Atırau vilayətində kömür xammalından səmərəli istifadə edilməsi və
neft-kimya sahəsinin inkişafı üzrə) və “Burabay” (Astananın 200 kilometrliyində turizm klas-
teri formasında turizmin inkişafı məqsədi ilə) və s. daxildirlər. 

Azərbaycanda XİZ-in tətbiqi problemləri və perspektivləri
Azərbaycan iqtisadiyyatı son illərdə inkişaf dinamikasını qoruyub saxlaya bilmiş və qeyri-

neft sektorunun inkişafı intensivləşməkdədir. Bununla belə, iqtisadi inkişafının davamlılığının
və artım tempinin təmin edilməsi problemləri diqqəti cəlb etməkdədir. Ölkəmizdə müasir iqti-
sadiyyat sahələlərinin inkişafının sürətləndirilməsi, milli iqtisadiyyatın açıqlıq səviyyəsinin yük-
səldilməsi, ölkənin investisiya və biznes mühitinin əsaslı şəkildə münbitləşdirilməsi, xarici
ticarət fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması və rəqabətqabiliyyətli ixracyönümlü məhsulların
istehsalına imkan verən sənaye və emal müəssisələri şəbəkəsinin təşkili, ümumilikdə qeyri-neft
sektoru sahələrinin iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə olunması XİZ institutunun
Azərbaycanın milli iqtisadi sisteminə əlavə bir mexanizm kimi tətbiqinin zəruriliyini şərtləndirir
[9]. Bundan əlavə, 2009-cu ildə Azərbaycanda XİZ haqqında müvafiq qanun qəbul edilmiş və
bu kimi zonaların tətbiqi ilə bağlı normativ sənədlər, rejim və qaydalar işlənib hazırlanmış və
təsdiq olunmuşdur. Bu baxımdan, dünya ölkələrinin XİZ təcrübəsinin daha dərindən
öyrənilməsi, beynəlxalq təcrübənin tədqiqi, XİZ-in yaradılması və fəaliyyəti üzrə Milli İqtisadi
Strategiyanın işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi, belə zonaların ölkənin iqtisadi sistemində
yer ala bilməsi perspektivlərinin və bunlarla bağlı fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
kimi mühüm məsələlər də yaxın perspektivdə həll edilməlidir. Azərbaycanda tətbiqi təklif olunan
XİZ-lərin prioritet modelləri və tətbiq sahələrinin sxemi  Şəkil 1-də verilmişdir. 

Şəkil 1. Azərbaycanda 
tətbiqi təklif olunan XİZ-lərin
prioritet modelləri və tətbiq
sahələrinin sxemi (müəllif
tərəfindən hazırlanmışdır).
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Bu təklif olunan XİZ-in tətbiqi regionların iqtisadi inkişaf istiqamətləri üzrə aparılan kom-
pleks tədbirlərin şaxələndirilməsinə də əlavə töhfələr vermək imkanı yaradardı [10]. Qeyd
edək ki, ölkəmizdə XİZ-in tətbiqinə mane olan problemlərin və onların ölkənin iqtisadi sis-
teminə tətbiqini şərtləndirən amillərin müasir dövrdə baxılması üçün əlverişli imkan yaran-
mışdır. 

Azərbaycanda XİZ-in təşkili və fəaliyyəti üzrə Milli İqtisadi Strategiyanın qəbul 
edilməsinin vacibliyi
hər hansı bir milli iqtisadi konsepsiyanın və ya strategiyanın qəbul edilməsi, bu mühüm

iqtisadi vəzifələrin gerçəkləşdirilməsi sistemli yanaşma və optimal təcrübi reallaşdırma pro -
seslərinin təşkilini şərtləndirir [11]. Məsələn, vaxtilə XİZ-in ABŞ iqtisadiyyatında hansı me-
yarlarla əhəmiyyət daşıması və yeni iqtisadi mexanizm kimi hansı nəticələrin əldə edilməsinə
imkan verə bilməsi məsələləri konseptuallaşdırılmış və Milli İqtisadi Strategiya səviyyəsinə
qaldırılmışdır. Rusiyada XİZ üzrə əhəmiyyətli prioritet vəzifələr içərisində son on ildə texniki-
tətbiq və elmi-texniki təyinatlı XİZ modellərinə üstünlük verilməsi tendensiyası güclən-
məkdədir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda XİZ institutunun milli iqtisadi sistemə daxil
edilməsinə yeni başlanılmışdır və bu proseslərin intensivləşdirilməsi məqsədilə dünya iqtisadi
proseslərinin müasir tələbləri və tendensiyaları nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının
XİZ üzrə Milli İqtisadi Strategiyanın işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və bu strategiyanın
mərhələlərlə həyata keçirilməsi üçün dövlət proqramlarının qəbul edilməsinə zərurət qalmaq-
dadır. Azərbaycanın XİZ-lər üzrə Milli İqtisadi Strategiyasına bu kimi strateji hədəflərin daxil
edilməsi məqsədəuyğun olardı:

− ölkə iqtisadiyyatının davamlılığının və iqtisadi artımın təmin edilməsinə əlavə sti -
mulların verilməsi;

− milli iqtisadiyyatın strukturunun modernləşdirilməsi və iqtisadiyyat sahələrinin inno-
vasiyalaşdırılması;

− ölkənin milli iqtisadiyyat sahələrinə yeni texnologiyaların gətirilməsi və bu sahələrə
qeyri-neft investisiyaların cəlbinin sürətləndirilməsi;

− qeyri-neft sektorunun potensialının gücləndirilməsi, ənənəvi iqtisadiyyat sahələrinin
müasirləşdirilməsi proseslərinin intensivləşdirilməsi və bu sahələrdəki müəssisələrin
rəqabətqabiliyyətinin artırılması;

− müasir elm və innovasiyatutumlu iqtisadiyyat sahələrinin təşkilinin sürətləndirilməsi
və innovasiya məhsullarının həcminin artırılması, innovasiyaya mane olan amillərin
aradan qaldırılması;

− idxaləvəzedici istehsal sahələrinin yaradılması və ixractəyinatlı məhsulların çeşidinin
artırılması üçün modern və yüksək texnologiya əsaslı müəssisələr şəbəkəsinin təşkili,
bununla ölkənin ixrac potensialının, xüsusilə, qeyri-neft məhsulları üzrə ixracın artırıl-
ması və s.

Nəticə. Azərbaycanda XİZ-in tətbiqinə mane olan problemlərə sistemli yanaşma mühüm
zərurət kimi ortaya çıxır. Belə ki, XİZ-in dünya iqtisadiyyatı proseslərində və bir çox iqtisadi
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin rəqabətqabiliyyətinin artırılmasında səmərəli iqtisadi me -
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xanizm kimi özünü doğrultmasına baxmayaraq, ölkəmizdə XİZ-in milli iqtisadi sistemə
daxil edilməsi proseslərini tənzimləyən xüsusi dövlət qurumu təsis edilməyib və Azərbay-
canda yaradılacaq  XİZ-in modelləri üzrə operatorların seçilməsi məqsədilə müsabiqələrin
keçirilməsi intensivləşməyibdir. Bu mühüm tədbirlərin reallaşdırılması, XİZ kimi mürəkkəb
iqtisadi mexanizmin tətbiqi problemlərinə sistemli yanaşma ilə bərabər, bu istiqamətdə
təcrübi proseslərin intensivləşdirilməsi üçün Milli İqtisadi Strategiyanın qəbul edilməsi və
onun yaxın on ildə, məsələn, 2017-2026-cı illəri əhatə edən 10-illik Dövlət Proqramı
çərçivəsində reallaşdırılmasını məqsədəuyğun hesab edirik.
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Summary
tHE WAYS OF SOLUtIONS OF tHE IMPLEMENtAtION PROBLEM OF

SPECIAL ECONOMIC ZONES IN AZERBAIJAN
Shafa ALIYEv 

Sumgait State University, doctor of economy, prof

Key words: Azerbaijan, special economic zones, the national economy, implementation
problems, perspective, innovation, efficiency 

The ways of solutions of the problem of  implementation of special economic zones in
Azerbaijan is investigated in the article.The path of formation and development of the national
economy, including the role of special economic zones in the world processes, the experience
of individual countries are analyzed with this purpose.The necessity of accelerating the im-
plementation of special economic zones in different sectors of the economy, developed an
example of the priority areas for the implementation of special economic zones.

The proposals and recommendations on the ways of solutions of the problems are given
in the end of the article.

Резюме
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕмы ВНЕДРЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНыХ 

ЭКОНОмИЧЕСКИХ ЗОН В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
Шафа АЛИЕВ

Сумгаитский Государственный Университет, док. э.н., проф

Ключевые слова: Азербайджан, специальные экономические зоны, национальная
экономика, проблемы внедрения, перспективы, инновация, эффективность 

В статье исследованы пути решения проблемы внедрения специальных экономиче-
ских зон в Азербайджане. Анализированы мировой опыт ряда стран по организации и
функционированию специальных экономических зон, их эффективность и роль в раз-
витии национальной экономики. Обоснована необходимость ускорения внедрения спе-
циальных экономических зон в разные секторы экономики и разработана примерная
схема, отражающая приоритетные направления по внедрению специальных экономи-
ческих зон.

В конце статьи дан ряд предложений и рекомендаций по пути решений проблем
внедрения специальных экономических зон в Азербайджане.
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DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ DEMOQRAFİK vƏZİYYƏtİN tƏSİRİ
KONtEKSİNDƏ İDXALIN DÖvLƏt tƏNZİMLƏNMƏSİ

tƏCRÜBƏSİ

Rasim ABBASOv
Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi, dissertant 

Rəyçi: Sumqayıt Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri, i.ü.f.d., dos.
Mahmudova L.F.

Açar sözlər: demoqrafiya, dünya təcrübəsi, demoqrafik proseslər, əhali, cəmiyyət, milli
iqtisadiyyat, idxalın tənzimlənməsi

Giriş. Demoqrafik proseslər cəmiyyətə ciddi təsir etdiyi kimi, milli iqtisadiyyatın inkişafı
proseslərinə də əhəmiyyətli təsir göstərə bilir. Belə ki, müxtəlif iqtisadiyyat sahələrinin for-
malaşdırılması və fəaliyyəti proseslərində əsas qüvvə və hərəkətverici amil kimi – insan
potensialı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əmək ehtiyatlarının adekvatlığı, işçi qüvvəsindən
səmərəli istifadə olunması, layiqli və zəruri iş yerlərinin yaradılması, əhalinin məşğulluğunun
təmin edilməsi, insanların fərdi bacarıqlarının və intellektlərinin reallaşdırılması şəraitinin
olması, demoqrafik vəziyyətin sabitləşməsinə və yaxşılaşdırılmasına təsir edə biləcək iqti-
sadiyyat sahələrinin işinin təkmilləşdirilməsi, bunlarla əlaqədar olaraq dövlət tənzimlənməsi
mexanizmlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi vacib məsələlərdəndir. Demoq -
rafik proseslərin optimal tənzimlənməsi hər bir dövlət üçün əhəmiyyətlidir və bu məqsədlərlə
xeyli iş görmək lazım gəlir. Bu tədbirlər sırasında dünya ölkələrində demoqrafik vəziyyətin
tənzimlənməsi məsələləri və demokratik vəziyyətə adekvat olaraq idxalın tənzimlənməsi
xüsusi yer almışdır. 

Dünya ölkələrində demoqrafik vəziyyətin tənzimlənməsi məsələləri
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində demoqrafik proseslərin tənzimlənməsi üçün uzun illər

ərzində təcrübə toplanmışdır. Məsələn, ABŞ-da demoqrafik proseslərin tənzimlənməsi za-
manı, ilk növbədə ailələrin dəstəklənməsi üçün vergi güzəştlərindən və korporativ ailə proq -
ramlarından fəal istifadə olunur. Bundan əlavə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində əməyin
dəyərlərindirməsi, hər bir insandan cəmiyyətin inkişafı üçün maksimum səmərəli istifadə
edilməsi, ailə institutuna dövlətin müdaxiləsinin minimuma endirilməsi və s. ABŞ-ın demoq -
rafik siyasətinin və bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir
[1]. 

Almaniyada əhali artımındakı problemlərin aradan qaldırılması üçün hələ 2007-ci ilin
yanvarın 1-dən etibarən uşaq doğumunun stimullaşdırılması üçün xüsusi uşaq müavinətləri
müəyyənləşdirilmişdir. Burada uşağın dünyaya gəlməsindən sonra onun valideyinləri əvvəlki
əməkhaqlarının 67 %-i həcmində dövlət müavinəti alırlar və bu müavinətin həcmi ay ərzində
maksimum 1800 avro müəyyənləşdirilmişdir. Bununla bərabər, digər güzəştlər də mövcud-
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dur. Proqnozlara görə 2050-ci ilədək Almaniyanın əhalisi 16 % azalacaq və hər 3 vətəndaşdan
birinin yaşı 60-dan çox olacaqdır. Buna görə də, son onillikdə Almaniyada miqrantlar
hesabına əhalinin sayının balanslaşdırılması siyasəti və bununla bağlı tənzimləmə mexanizm-
ləri də geniş tətbiq olunmaqdadır [2]. 

Bir çox Avropa ölkələrində gənclərin nigaha daxil edilməsi proseslərinin tənzimlənməsi,
bununla bağlı sosial-iqtisadi meyarların tətbiqinin genişləndirilməsi mexanizmləri də diqqət
çəkir. hazırda Avropada nigaha daxilolmanın orta yaşı kişilər üçün 26,4 yaş, qadınlar üçün
isə 23,4-dür. Qadınlar üçün nigaha daxilolmanın orta yaşı Almaniyada 28, Böyük Britaniya,
Niderland, İsveçrə və İspaniyada 27, Danimarka və İsveçdə - 29 yaş, kişilər üçün Almaniyada
28 yaşdır. Fransada hələ keçən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq əhalinin təkrar formalaşması
və doğumun artımı üçün dövlət tənzimlənməsi tədbirləri görülmüşdür. Məsələn, Fransada
ikidən az uşağı olmayan ailələr üçün, həmin uşaqlar 20 yaşa çatanadək müavinət ödənilir.
İsveçdə isə əhalinin artımı üçün ailəvi müavinətlər ödənilir və bu müavinətlər immiqrant
ailələrinə də şamil olunur. Bu ölkədə qadınların iqtisadi sərbəstliyinə böyük önəm verilir, ailə
planlaşdırılması xüsusilə, gənclərin bu sahədə maarifləndirilməsinə geniş yer ayrılır.
Yaponiyada demoqrafiya siyasəti xüsusi diqqət mərkəzindədir və bununla bağlı dövlət
səviyyəsində çoxlu sayda tənzimləmə mexanizmləri hazırlanaraq tətbiq edilir. Bunun nəticə-
sidir ki, Yaponiya əhalinin orta uzunömürlüyünə görə dünya birincisidir. Bu ölkədə kişilərin
orta uzunömürlük yaşı 77, qadınlar üçün isə 84-dür [3]. Proqnozlara görə, növbəti 50 il
ərzində Yaponiyanın əhalisi azalaraq 87 mln. səviyyəsinə düşəcəkdir və bu əhalinin 40 %-
dən çoxu 65-dən yuxarı yaşda olacaqdır. Buna görə də demoqrafik problemlərin həlli və bu
sahədə islahatların aparılması zərurət kimi qalmaqdadır. Yaponiyanın Demoqrafiya və Sosial
Təminatlar üzrə Milli Tədqiqat İnstitutunun apardığı araşdırmalara görə yaxın perspektivdə
doğumun səviyyəsinin artımı və bununla bağlı investisiyaların həcminin əhəmiyyətli şəkildə
yüksəldilməsi təmin edilməsə, ölkənin demoqrafik problemlərinin həlli uzun onilliklər ərzində
mümkün olmayacaqdır [4]. 

Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də demoqrafik proseslərin tənzimlənməsinə və
bununla bağlı mexanizmlərin təkmilləşdirilməsinə ciddi diqqət yetirilir. 20-ci əsrin 50-ci il-
lərindən başlayaraq hindistanda xalq təsərrüfatının 5 illik dövlət planlarının hazırlanması za-
manı mühüm vəzifələrdən biri də əhali artımının zəiflədilməsi olmuşdur. 1980-ci illərdən
başlayaraq Çində də bununla bağlı dövlət səviyyəsində tənzimlənmə tədbirləri həyata keçi -
rilmişdir və 2016-cı ilin əvvəlinədək bu ölkədə “bir ailə - bir uşaq” prinsipi əsas
götürülmüşdür. Bununla belə, hər iki ölkədə əhali sayı durmadan artmaqdadır. Çində əhali
artımının zəiflədilməsi üçün kişilərin 22 yaşadək, qadınların isə 20 yaşadək nigaha girməsi
qadağandır. Bundan əlavə, ailədə bir uşaqla kifayətləndikdə valideynlərin əmək haqqına
əlavələr verilir, aylıq təqaüd ödənilir, pulsuz tibbi xidmət göstərilir, uşaq baxçasına, orta mək-
təbə və ali təhsil müəssisələrinə qəbulda üstünlüklər verilir və s. İkiuşaqlı ailə isə əksinə bütün
bu imtiyazlardan məhrum olmaqla bərabər həm də cərimə ödəməlidir, bir çox hallarda isə
valideynlər tutduqları vəzifələrdən aşağı vəzifələrə keçirilirlər. Daha çox uşaqlı valideynlərin
isə əmək haqqından tutulmalar tətbiq olunur [5]. 
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1981-ci ildən başlayaraq Çində doğumun planlaşdırılması üzrə dövlət komitəsi fəaliyyət
göstərir [6]. Maraqlıdır ki, təkcə 2007-ci il ərzində Xubey əyalətində “Bir ailə - bir uşaq”
prinsipini pozan 395 nəfər dövlət məmuru tutduqları vəzifələrindən azad edilmiş 500 nəfər
isə hakim partiya sıralarından xaric olunmuşdur. Əhalinin artımı, demoqrafik problemlərin
iqtisadi amillərlə qarşılıqlı təsirini təkcə düyü idxalı misalında baxmaq kifayətdir. Məsələn,
bu ölkədə şəhər əhalisini sabit formada ərzaqla, ilk növbədə düyü ilə təmin etmək üçün, əgər
2011-ci ildə 575 min ton düyü idxal olunurdusa, sonrakı illərdə illik idxalın həcmi 2,8 mln.
tona qədər artmışdır [7]. 

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq hindistanda əhalinin artımı xeyli intensivləşmişdir.
Proqnozlara görə əgər bu intensivliyin qarşısı iqtisadi və sosial, o cümlədən müxtəlif tən -
zimləmə, xüsusilə dövlət tənzimlənməsi vasitəsilə alınmasa, 2050-ci ilədək olan dövrə qədər
bu ölkə əhali sayına görə birinci yerdə qərarlaşacaq [8]. 

Demoqrafik vəziyyətin təsiri konteksində idxalın dövlət tənzimlənməsi təcrübəsi
Demoqrafik proseslərin təsirindən asılı olaraq, dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinə

zərurəti olan mühüm fəaliyyət sahələrindən biri də idxaldır. Belə ki, idxal hər bir dövlətin
bu və ya digər mal və xidmətlərə ehtiyacından yaranır. Dünya ölkələrində demoqrafik
siyasətin və demoqrafik vəziyyətin dövlət tənzimlənməsinin əsasında da əhalinin rifahının
yaxşılaşdırılması ilə bərabər, əhali artımının stimullaşdırılması, bununla əlaqədar olaraq
müxtəlif mexanizmlərin tətbiqi, o cümlədən idxalın tənzimlənməsi diqqət çəkir. Bir çox
dünya ölkələrində ayrı-ayrı ölkə ərazisində, müxtəlif regionlarda əhalinin artımı və ailə insti -
tutunun stimullaşdırılması məqsədilə yerli istehsal sahələrinin genişləndirilməsi üçün vergi
güzəştləri tətbiq olunur və bununla əlaqədər geniş miqyasda tədbirlər həyata keçirilir. Belə
ki, dövlətin iqtisadi siyasətində idxala geniş yer verilməsi ölkənin valyuta ehtiyatlarının
əhəmiyyətli hissəsinin xaricə axınına səbəb olmaqla bərabər, milli istehsalın inkişafını
ləngidir, yeni iş yerlərinin yaradılması imkanlarını məhdudlaşdırır, ölkənin insan resursların-
dan və iqtisadi resurslarından maksimum daha səmərəli istifadəyə imkan vermir. Bundan
əlavə, əhalinin əmək qabiliyyətli hissəsinin və yüksək intellektə malik insan resurslarının
yüksək texnologiyalar əsaslı iş yerləri ilə təmin edilməsində çətinliklər yaranır, əhalinin
gəlirlərinin artımında problemlər ortaya çıxır, əmək qabiliyyətli insanların daxili və xarici
miqrasiyası intensivləşir, nəticədə kişi və qadın cinslər arasındakı mütənasiblik pozulur, ailə
institutuna mənfi təsir göstərilir, əhalinin təkrar yaranması prosesləri zəifləyir, gənclərin işlə
təminatı imkanları məhdudlaşır, sosial-iqtisadi problemlər artır, demoqrafik proseslər arzu -
olunmaz istiqamətə yönəlir və s.

Nəticə. Beləliklə, tədqiqat nəticəsində bu qənaətə gəlmək olar ki, dünya ölkələrində de-
moqrafik vəziyyətin idxalın dövlət tənzimlənməsinə təsiri məsələlərinə ciddi baxılır,
öyrənilir, problemlər sistemləşdirilir, onlara adekvat dövlət siyasəti formalaşdırılır, tənzim-
lənmə mexanizmləri işlənib hazırlanır və həyata keçirilir. Dünya ölkələrində idxalın dövlət
tənzimlənməsi proseslərində bütün dövrlərdə zərurət olmuşdur və bu tələbat indi də qalmaq-
dadır. Dövlətin xarici ticarət əməliyyatlarının tənzimlənməsi zərurəti bu və ya digər mal
qrup ları üzrə ölkənin obyektiv tələbatına uyğun adekvat tədbirlərin görülməsi kimi də başa
düşmək olar və s.
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The experience of state regulation of import in the context of the impact of the demog -
raphic situation in  world countries is examined in the article. The experience of the United
States, Europe, Japan and some other countries on the regulation of demographic processes,
including steady population growth, rational use of labor resources, human potential, sus-
tainable development of society and national economy with state regulation of imports are
analyzed too. The number of proposals and recommendations on state regulation of import
in the context of the impact of the demographic situation in world countries in modern con-
ditions are given in the end of the article.
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селение, общество, национальная экономика, урегулирование импорта
В статье исследован опыт государственного регулирования импорта в контексте

влияния демографической ситуации в мировых странах. Анализирован опыт США,
стран Европы, Японии и ряда других стран по урегулированию демографических про-
цессов, в том числе стабильного роста населения, рационального использования тру-
довых ресурсов, человеческого потенциала, устойчивого развития общества и
национальной экономики с учетом государственного регулирования импорта. Дан ряд
предложений и рекомендаций по государственному регулированию импорта в кон-
тексте влияния демографической ситуации в мировых странах в современных усло-
виях. 

n İPƏK YOLU n 3/2016

73AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ



HEYDƏR ƏLİYEvİN HAKİMİYYƏtİ İLLƏRİNDƏ 
SOvEt AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYAtININ İNKİŞAFI
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filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
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Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası

Rəyçi: f.e.d, professor, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov
Açar sözlər: heydər Əliyev,  Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbi siyasət,  ədəbi proses, milli

sərvət, ədəbi şəxsiyyətlər
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə, Moskvada SSRİ-nin nüfuzlu rəhbər-

lərindən biri kimi gərgin fəaliyyəti zamanı (1982-1993) təbii ki, ikinci dəfə hakimiyyətə qayıt-
dıqdan sonra, ömrünün sonuna kimi (1993-2003) həmin ədəbiyyat, mədəniyyət, ümumən ən
ictimai humanitar fikir onun diqqət mərkəzində olmuşdur. Buna əminlik üçün h.Əliyevin
Azərbaycan yazıçılarının V (1972), VI (1976), VII (1981) qurultaylarında, Azərbaycanda
geniş söz bayramı kimi keçirilən RSFSR ədəbiyyat və incəsənət günlərində  (7-10 oktyabr
1972), Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günlərində (1975), Yazıçıların Ümumittifaq konfran-
sında (1980) və s. ədəbi-mədəni tədbirlərdə etdiyi məruzə, nitq və çıxışlarla tanış olmaq ki-
fayətdir. Bu məruzə və nitqlərdə XX əsrin ikinci yarısının – “60-cı illər”in ədəbi prosesinin
əsas yaradıcılıq problemləri, inkişafın bədii nəzəri meyil və təmayülləri analitik təhlilin pred-
metinə çevrilirdi. Ədəbiyyatın, bədii sözün mənəvi-əxlaqi qüdrətini h.Əliyev hələ uşaqlıqdan
fəhmlə duymuşdu, ona görə də hakimiyyətə gəldikdən sonra həm klassik, həm də müasir
ədəbiyyatın cəmiyyətin mənəvi narazılığının qorunması üçün müstəsna əhəmiyyətinə diqqət
yetirirdi. O, ikinci hakimiyyəti dövründə - 1997-ci ildə məktəb illərini belə xatırlayırdı:
“Şəxsən mənim bir insan kimi formalaşmağımda, təhsilimdə, əxlaqımda, mənəviyyatımda
ədəbiyyatın, mədəniyyətin çox böyük rolu olmuşdur. Mən orta məktəbdə oxuyarkən Azər-
baycan şairlərinin, yazıçılarının bütün əsərlərinin sevə-sevə oxumuşdum, onları bu gün də
unutmamışam. Bəlkə də bu əsərlərin bəzilərini ondan sonra oxumamışam, ancaq o illərdə -
o uşaqlıq, gənclik illərində onlar mənə o qədər təsir edib ki, mən onları unutmamışam. Bu,
“oxumuşam, unutmamışam” sözləri adicə bir fikir deyil. Yəni onlar mənə təsir edib, mən on-
lardan bəhrələnmişəm, mənəvi qida almışam, ədəbiyyatla, mədəniyyətlə daim bağlı ol-
muşam” [1. s. 454]. Beləliklə də ədəbiyyat h.Əliyevin tale yoldaşı olub. Erkən gənclik
dövründən onda ədəbiyyata məhəbbət formalaşıb. O, ədəbiyyatın təkcə mənəvi-əxlaqi gücü
ilə yox, həm də ideya-fəlsəfi imkanları ilə gənc yaşlarından tanış olub, sonralar yeni-yeni
nəsillərin milli ruhda formalaşmasında, kökə və yaddaşa qayıdışın baş tutmasında – bir sözlə
dövlətçilik və idarəçilik prinsiplərinin təşəkkülündə ondan səmərəli surətdə istifadə edib.
2010-cu ildə Dövlət Mükafatına layiq görülmüş “heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı”
kitabında onun ədəbi proses təlimi haqqında deyilir: “h.Əliyevin ədəbiyyata, cari ədəbi prose -
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sə yönəlmiş fəaliyyəti sistemli, konseptual səciyyə daşıyırdı, əgər belə demək mümkünsə,
hədəfləri aydın olan özünəməxsus ədəbi siyasəti var idi. Bu siyasət o zamanın totalitar sovet
rejimi şəraitində belə ədəbiyyatı xalqın həyatı ilə daha sıx bağlamağa, onun milli şüurunu,
milli dövlətçilik təfəkkürünün inkişafındakı rolunu daha da artırmağa, ədəbiyyat xadim-
lərinin cəmiyyətdəki nüfuzunu daha da yüksəltməyə yönəlmişdi. 

...h.Əliyev əlahiddə olaraq bir müttəfiq respublikada - Azərbaycan SSRdə özünün milli
zəminli ədəbi siyasətini uğurla həyata keçirir, qələm adamlarını öz əsərləri ilə insanları milli-
mənəvi dəyərlərə sədaqət ruhunda tərbiyə, xalqın milli intibah, milli özünüdərk hisslərini
oyatmağa səsləyirdi” [1]. 

Bir daha qeyd edək ki, h.Əliyev həm klassik, həm də müasir ədəbiyyatı böyük ustalıqla
milli dövlətçilik mənafelərinə tabe edir, ondan cəmiyyətə güclü təsir vasitəsi kimi istifadə
edirdi. Ona görə də h.Əliyev bədii forma əlvanlığı və mükəmməlliyi, dilə həssas münasibətlə
bərabər, bədii əsərdən yüksək ideyalılıq,  aydın fəlsəfi qayə tələb edirdi. “Bədii söz insanların
ağlına və ürəyinə daha tez yol tapır, daha dərindən nüfuz edir, onlara son dərəcə böyük təsir
göstərir... yazıçı hissiz və ehtirassız, laqeyd müşahidəçi kimi qala bilməz” [2, I cild, səh. 90-
91]. Sözün estetik və mənəvi-əxlaqi təsirinə, yazıçı şəxsiyyəti və yaradıcılıq prosesinə bu
dəyər nəzəri-tarixi baxımdan olduqca obyektivdir. O, hiss və ehtirası istedad əlaməti, bədii
yaradıcılığın pafosunu müəyyənləşdirən cəhətlər kimi ön plana çəkirdi: “Oxucular sizdən
ilhamlı və böyük yaradıcı zəhmətin nəticəsi olan əsərlər gözləyirlər. Onlar sizdən həyat
haqqında elə bədii ümumiləşdirmələr gözləyirlər ki, Qorkinin sözləri ilə desək, həmin ümu-
miləşdirmələr gərək, “varlığı əks etdirməklə bərabər, varlığın özündən yüksəkdə dayansın
və insanın özünü də yüksəltsin” [2, I cild, səh-88]. Belə bir baxış bucağı onun gənc yazıçılara,
ədəbi tənqidə, ədəbi jurnallara münasibətində də əsas meyar rolunu oynayırdı, “cavan söz
ustalarının dünyagörüşünün formalaşması Azərbaycan ədəbiyyatçılarının bütün nəsilləri
arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi ilə sıx bağlıdır” [2, I cild, səh. 160]. Yaxud:
“tənqidi sözün nüfuzu bir çox cəhətdən tənqidin obyektivliyi ilə, qərəzsizliyi ilə müəyyən
olunur” [2, I cild, səh. 159]. h.Əliyev ədəbi jurnallara ədəbi prosesi hərəkətə gətirən, təşkil
edən qüvvə  kimi dəyər verirdi: “jurnallar ədəbi prosesin inkişafına daha fəal kömək etməli,
ədəbiyyatçıları öz ətrafında sıx birləşdirməli, öz səhifələrində ədəbiyyat tarixi və
nəzəriyyəsinin aktual məsələlərini qaldırmalıdırlar” [2, I cild, səh. 160].

h.Əliyev özü etiraf edir ki, o, Moskvada olarkən həmişə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəze-
tini oxuyurmuş. Təkcə bu fakt onun Azərbaycanda gedən ədəbi prosesə marağını əks etdirir.
O, “60-cı illər” nəslinin taleyinə və yaradıcılığına da məhz bu kontekstdə yanaşırdı.

Bir daha qeyd edək ki, məhz onun böyük nüfuzu, inadkar təşəbbüsü sayəsində Azərbay-
canın görkəmli ziyalılarına xalq yazıçıları S.Rəhimova, M.İbrahimova, S.Rüstəmə, R.Rzaya
bəstəkarlar Q.Qarayevə, Niyaziyə, müğənni R.Behbudova dünyanın ən böyük dövləti olan
SSRİ-nin ən şərəfli mükafatı – Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verildi. Bunlar h.Əliyevin
ədəbi siyasətinin tərkib hissələri, əsas atributları idi.

h.Əliyev ədəbi prosesin inkişafı üçün novatorluqla ənənə və varisliyin sıx əlaqəsini əsas
şərtlərdən sayır, güc mənbələrindən hesab edirdi. Ona görə də o, sovet dövrü klassiklərinin
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– C.Cabbarlının, h.Cavidin, S.Vurğunun, S.Rüstəmin, R.Rzanın, S.Rəhimovun, M.İbrahi-
movun, M.hüseynin, M.Dilbazinin, N.Rəfibəylinin, yaxud müasirləri olan İ.Əfəndiyevin
B.Vahabzadənin, N.Xəzrinin, İ.Şıxlının, h.Abbaszadənin ədəbi-tarixi roluna böyük qiymət
verir, onlara qayğı ilə yanaşırdı. Özü böyük şəxsiyyət olduğuna görə h.Əliyev bədii
yaradıcılıqda da şəxsiyyətin roluna ciddi əhəmiyyət verirdi. Bu məsələdə bölgü yox idi, istər
yaşlı nəsil olsun, istərsə də onun zamanında – 60-90-cı illərdə yaradıcılığa gəlib formalaşan
yazıçılar olsun. Sənətkar şəxsiyyəti yaradıcılıq prosesində ön planda idi. hələ 1972-ci ildə,
Azərbaycan yazıçılarının V qurultayındakı çıxışında demişdi: “Xalq öz təsəvvüründə
yazıçının yaradıcılığını onun şəxsiyyətindən heç vaxt ayırmır. Oxucular üçün sənətkarın sözü
və əməli, onun əsərləri və şəxsi idealı – qırılmaz vəhdətdir” [3].

həqiqi sənətkarın ilhamla yaratdığı böyük bədii əsərlər məhz onun şəxsiyyətindən qi-
dalanır. Şairin, yazıçının, bəstəkarın, rəssamın qəlb aləmi onun əsərlərinin cücərib boy atdığı
ülvi məkandır. Böyük sənətkar gerçəkliyi öz şəxsiyyətindən, mənəvi aləminin prizmasından
keçirərək bədii həqiqətə çevirir. Böyük tənqidçi V.Belinski yazıb: “Şairin yaradıcılıq fəaliyyə-
tinin mənbəyi onun şəxsiyyətində ifadə olunan poetik ruhundadır, buna görə də onun əsər-
lərinin ruhunun və xarakterinin izahını birinci növbədə şairin şəxsiyyətində axtarmaq
lazımdır”  (Seçilmiş məqalələri. Bakı, “Gənclik” 1979, s. 137). Böyük rus ədibi L.Tolstoy
sənətkarın qəlbini hər şeydən uca tutur, V.Belinski “şair sözü müqəddəsdir” deyirdi.
Poeziyada, mahnıda, lirik şeirdə şairin şəxsiyyəti xüsusilə qabarıq görünür, onun “Mən”i ön
plana keçir. h.Əliyev bir ədəbi-tarixi epoxa kimi 60-cı illərin guşə daşında dayanan sənətkar-
ları – “Azərbaycan yazıçılarının ağsaqqalı” xalq yazıçısı S.Rəhimovu, “parlaq, orijinal
istedadı ilə fərqlənən” İ.Qasımovu, “cəmiyyətimizin mənəvi təşəkkülünü və inkişafını
diqqətlə” İ.Əfəndiyevi, “öz şeirlərində xalqımızın həm qəhrəman keçmişini, həm də bu günkü
həyatını və sabahını yüksək ustalıqla, fitri sənətkarlıqla tərənnüm edən N.Xəzrini yüksək
qiymətləndirirdi.

Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayında (1981) etdiyi, sonralar “Ədəbiyyatın yüksək
borcu və amalı” adı ilə dərc edilən və məşhur olan məruz xarakterli nitqi h.Əliyevin ədəbi-
nəzəri protran xarakterli əsəri idi. Və məhz bu nitqdə o, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə “60-
cı illər ədəbiyyatı” kimi daxil olan ədəbi nəsil və epoxa haqqında tarixi və nəzəri-metodoloji
xarekterli mülahizələrini söyləmişdir: “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 70-ci illər xüsusi yer
tutur. Bu illər respublika yazıçılarının və şairlərinin böyük yaradıcılıq əməlləri dövrüdür, bir
çox istedadlı ədəbiyyatçıların yetkinlik çağına qədəm qoyduğu illərdir” [4, səh. 131].
həqiqətən də 70-ci illər 60-cı illər ədəbiyyatının estetik konsepsiyalarının, bədii-fəlsəfi
simasının formalaşdığı dövrdür, 1969-1989-cu illər arasındakı 20 il bədii tərəqqinin vüsəti
baxımından az qala iki əsrə bərabərdir. Yeni janrlararası münasibətlər, yeni estetik idealın
formalaşması məhz  bu illərdə başa çatdı.

Ədəbiyyatı, mədəniyyəti istedadla bərabər “fədakarlıqdan doğan bir anlayış” adlandıran
h.Əliyev yazıçıları “xalqına, millətinə, dilinə, dininə, milli ənənələrinə sadiq insanlar” kimi
qiymətləndirirdi. “60-cıların ədəbi irsinə və xidmətlərinə də bu nöqteyi nəzərədən yanaşırdı.
60-cılar sırasında h.Əliyev milli-mənəvi yaddaş poeziyasını, istiqlal və azadlıq şairləri B.Va-
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habzadəni, M.Arazı və X.Rzanı yüksək qiymətləndirirdi və Azərbaycanın ən böyük ordeninə
- “İstiqlal” ordeninə ilk dəfə onlar layiq görülmüşdülər. h.Əliyev bu məsələdən bəhs edərkən
demişdir: “Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizəsində xüsusi xidmətlərinə
görə hörmətli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə, hörmətli şairimiz Məmməd Araz və çox hörmətli
şairimiz mərhum Xəlil Rza bu ordenlə təltif edildilər. Güman edirəm ki, mən doğru addım
atmışam...” [4, səh. 252]. heydər Əliyev böyük siyasətçi idi, o, ədəbiyyata da, mədəniyyətə
də məhz dövlətçilik, ümumxalq mənafeləri baxımından yanaşır, bu unikal sahənin xalqın
azadlıq ideallarının tərənnümündə, milli özünüdərkə xidmətindəki roluna görə ədəbi-tarixi
dəyər verirdi. 

Ümumən tarixilik h.Əliyev təfəkkürünə xas ən başlıca keyfiyyətlərdən biri idi. O, tari -
xiliyə istinad edir, tarixiliyə güvənir, ondan bacarıqla istifadə edirdi. Əslində istər ictimai-
siyasi problemləri, istər iqtisadi-təsərrüfat məsələlərinin, sənaye və tikinti məsələlərinin,
xüsusən də ədəbi və mədəni-mənəvi, ideoloji problemlərin həllində o, həm tarixi təcrübəsinə,
həm də öz təcrübəsinə istinad edirdi. Onun zəngin şəxsi təcrübəsi dövlət idarəçiliyi və rəh-
bərlik təcrübəsi əslində elə tarixi təcrübə idi. Ədəbiyyatı, mədəniyyəti, “Azərbaycan xalqının
milli sərvəti və intellektual mülkiyyəti” hesab edən h.Əliyevin 60-cı illərə münasibəti də
tarixi xarakter daşıyır, o, bədii mədəniyyətimizin bu novator mərhələsi üçün özünün bila -
vasitə məsuliyyət daşıdığını səmimiyyətlə etiraf edirdi; “1969-cu ildən tale mənim üzərimə
böyük bir vəzifə, böyük bir məsuliyyət qoymuşdur. Mən o məsuliyyəti dərk edərək, o və -
zifəni layiqincə yerinə yetirməyə çalışaraq, həmişə hesab etmişəm, bu gün də hesab edirəm
ki, ədəbiyyata, mədəniyyətə diqqət yetirmək,  qayğı göstərmək lazımdır, ədəbiyyatdan,
mədəniyyətdən həyatın başqa sahələrində işin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün is-
tifadə etmək lazımdır [4, səh. 414]. həqiqətən də ədəbiyyat, mədəniyyət h.Əliyev üçün
dövlətçiliyi qorumaq, möhkəmləndirmək, adamlara təsir etmək, cəmiyyəti təşkil etmək va-
sitəsi idi. Əsas bir fikri bir daha qeyd edək ki, müstəqillik dövründə h.Əliyev üçün ədəbiyyat,
bədii sərvətlər, klassik irs, qədim türk eposları istiqlal ideologiyası olan Azərbaycançılığın
məxəzi rolunu oynamışdır. Bu baxımdan daha çox mətnaltı mənalarla danışan, milli yaddaşı
qorumaq kimi ali bir məqsədə xidmət edən 60-cı illər ədəbiyyatının böyük əhəmiyyəti var
idi. Bu ədəbiyyatın öz mənəvi aləminin təmizliyinə güvənən qəhrəmanları cəmiyyətdə də
mənəvi təmizlik axtarır, rüşvətxorluğa, əliəyriliyə, əxlaqsızlığa qarşı mübarizə aparırdılar.
Bu ədəbiyyat həmçinin konkret insan taleyini ön plana çəkdi, poetika sahəsində yeniliklər
həyata keçirdi, ədəbiyyat sosiologiya çamurluğundan bədii təkamül tərəfə səmt ala bildi.

h.Əliyev məhz bu cəhətlərinə və bir də səmimiyyətinə, bədii fəlsəfi gücünə, gerçəkliyə
münasibətdəki orijinallığına görə bu ədəbiyyatı yüksək qiymətləndirmiş, onun müdafiəsinə
çalışmışdır.  
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The article deals with development directions of Azerbaijan Soviet literature in the period
of heydar Aliyev’s rule. Great value and attention of national leader as political leader to li -
terary and historical role of work of literary personalities is analyzed.  

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРы В ГОДы
ПРАВЛЕНИЯ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
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Ключевые слова: Гейдар Алиев, азербайджанская литература, литературная поэ-
тика, литературный процесс, национальное достояние, личности в литературе

В статье рассказывается о направлениях развития Советской Азербайджанской ли-
тературы во время правления Гейдара Алиева. Здесь исследуются высокая оценка и за-
бота, оказанные литературно-историческому пути творчества литературных личностей
Национальным лидером, как политическим руководителем.
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DAD BİLDİRƏN SİFƏtLƏRİN tƏRKİBİNİN 
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏ MEtODU

Ləman  QASIMLI
AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

Rəyçi: f.e.d., prof. İlkin Qasımov
Açar sözlər: dad bildirən sifətlər, sifətlərin tərkibi, sifət
Dadbildirmə qrupuna daxil olan sözlər üçün ümumi linqvistik meyar, hər şeydən əvvəl,

onların sifət nitq hissəsinə aidliyidir. Azərbaycan və ingilis dillərində  bu qrupa daxil olan
sifətlərin tərkibinin müəyyənləşdirilməsi mühüm məsələlərdən sayılmalıdır. Qarşılaşdırılan
dillərdə dad bildirən sifətlərin tərkibi bir-birini tamamlayan bir neçə mərhələdə müəyyən-
ləşdirilmişdir. həmin mərhələlərin ardıcıllığı belədir.

İlk mərhələdə Azərbaycan və ingilis dillərinin izahlı, tərcümə, orfoqrafik və s.
lüğətlərindən definisiyasında ümumi semantik “dad” komponenti aşkarlanan sifətlər
seçilmişdir. Göstərilən əlamət həm obyektiv reallığın məntiqi təhlili, həm də müqayisə edilən
dillərin leksik vahidlərinin təhlilində üzə çıxarılır, yəni ona həm dildənxaric, həm də
linqvistik yöndə yanaşılır. həmin əlamət özünün linqvistik ifadəsini ingilis dilində “taste”,
Azərbaycan dilində “dad” sözündə, eləcə də hər iki dildə taste və dad sözlərinə yaxın mənalı
leksik vahidlərdə tapır (ing. flavour, savour və s.; azərb. ləzzət, tam və s.). Bu zaman taste
və dad sözləri həmin yaxın mənalı leksik vahidlər üçün identifikator kimi çıxış edir.
Lüğətlərdə həm də elə sifətlər seçilmişdir ki, onlar definisiyalarında identifikator sözlərin
olduğu başqa sözlərlə izah olunur. Bu, söz formaların identifikasiya prinsipinə uyğun şəkildə
aparılmışdır. 

Bu mərhələdə qarşılaşdırılan dillər üçün semantik strukturunda “taste” və “dad” mənası
olan aşağıdakı sözlər üzə çıxarılmışdır:

İngilis dilində: acerb, acerbic, acid, acidulous, acrid, astringent, bitter, bitterish, dainty,
decomposed, delectable, delicious, delightful, distasteful, flavor, fresh, honeyed, honied, in-
sipid, juicy, palatable, pickled, pleasurable, saline, salt, salted, salty, savory, savoury, sour,
soured, spicy, sugary, sweet, sweetened, syrupy, tart, tasteful, tasteless, tasty, unappetizing,
unpalatable, unsalted, unsavoury.

Azərbaycan dilində: acı, acılı, acımış, acımsov, acımtıl, apacı, ballı, dadlı, dadsız, duzlu,
duzsuz, ədviyyatlı, ədviyyəli, kəmşirin, kəskin, qaxsımış, qaxsınmış, qəndli, ləziz, ləzzətli,
ləzzətsiz, limonlu, meyxoş, sirkəli, somşor, şəkərli, şərbətli, şimşit, şipşirin, şirəli, şirəsiz,
şirin, şirincə, şirinhal, şirinli, şirinsov, şirintəhər, şit, şor, şorabalı, şorakətli, şoranlı, şorməzə,
tamlı, tamsız, tumturş, turş, turşaşirin, turşhal, turşməzə, turşulu, turşumuş, tünd.

Sonra həmin siyahıdan dad mənası əsas olan sifətlər seçilmişdir. Əsas mənanın üzə
çıxarılması aşağıdakı qaydalar əsasında aparılmışdır:

1. Məna birbaşa nominativ mənadır, dildə müvafiq anlayışın ifadəsi üçün ümumi va-
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sitədir.
2. Sözün semantik strukturunda göstərilən mənanın tezliyi həmin sözün dildəki mənasının

aktuallığına işarə edir. Bu qayda qarşılaşdırılan dillərin tezlik lüğətlərinin göstəriciləri
əsasında yerinə yetirilir.

3. Sözün leksik birləşmə əmələgətirmə qabiliyyəti. Bu zaman məna frazeoloji cəhətdən
sərbəstdir. Sözün göstərilən mənada birləşmə əmələgətirmə qabiliyyəti qarşılaşdırılan dillərin
daxili qanunauyğunluqları ilə şərtlənir. Bu qayda çərçivəsində də göstərilən dillər üçün tərtib
olunmuş tezlik lüğətlərinin materiallarından istifadə edilmişdir.

4. Əsas sözlərin yüksək işləklik səviyyəsi və leksik sistemdə mərkəzi mövqedə dayanması
hər şeydən əvvəl dil sistemi üçün mənşə etibarilə qədimliyi və əsilliyi, yaxud alınma termin
olaraq tam mənimsənilməsi və adaptasiya olunması ilə bağlıdır.

5. İzahlı lüğətlərin materialları əsasında sözün əsas mənasının üzə çıxarılması sonradan
hər iki dildə müasir bədii ədəbiyyat nümunələrinin cəlb edilməsi ilə tamamlanır. 

Göstərilən mərhələlər vasitəsilə üzə çıxarılan sözlər əsas mənalarında ümumi kateqorial
semantik “dad” əlaməti ətrafında birləşirlər. Bu leksik vahidlər daxil olduğu söz qrupunun
mərkəzi vahidləri kimi çıxış edir və hər bir dildə mühüm xüsusiyyətlər daşıyır. Tədqiqatçılar
göstərirlər ki, sözün mənası ilə onun tezliyi arasında müəyyən asılılıq mövcuddur. Sözün
böyük tezliyi onun semantik aktivliyini, çoxmənalılığa malik olmasını, geniş birləşmə
əmələgətirmə imkanlarını, sözyaratma və mürəkkəb söz əmələgətirmə qabiliyyətini, frazeoloji
birləşmə tərkibinə daxilolma imkanlarını göstərir.

Deyilənlərin işığında ortaya çıxan dad bildirən əsas leksik vahidlərin siyahısı
qarşılaşdırılan İngilis və Azərbaycan dilləri üçün aşağıdakı  tərkibdə müəyyənləşdirilmişdir:

İngilis dilində: bitter, sour, sweet
Azərbaycan dilində: acı, şirin, turş, şit, şor.
Diqqət yetirilərsə, ingilis dili üçün salt/salty, Azərbaycan dili üçün duzlu sifətləri siyahıya

daxil edilməmişdir. həmin sözlərin siyahıya daxil edilməməsinin səbəbi onlarda dad mə-
nasının törəmə olmasıdır, yəni onlarda nominativ məna yoxdur. Lakin bu o demək deyildir
ki, həmin sözlər tədqiqatdan kənarda qalacaqdır. 

Bundan əlavə, ümumi kateqorial semantik “dad” əlaməti altında birləşən sözlərin hər biri
üçün differensial semantik əlamətlər də mövcud olur ki, onları üzə çıxarmaq üçün bu və ya
digər sözlərlə qarşılaşdırmaq lazım gəlir.

Lüğətlərdə verilmiş izahlara əsaslanacaq, dad bildirən sifətlərin qarşılaşdırılan dillərdə
aşağıdakı cərgələri əmələ gətirdiyini söyləmək olar:

a) məzmununda dadın olduğunu təsdiq edən sifətlər: ing.: bitter, tasty, sweet, punged,
tasteful və s. Azərb.: acı, acılı, ballı, duzlu, şəkərli, şirin, şirinhal, şorməzə, şipşirin, kəmşirin,
dadlı, tamlı, ləziz, ləzzətli və s.

b) məzmununda dadın olduğunu inkar edən sifətlər: ing.: tasteless, unpalatable, insipid,
unappetizing, unsalted, unsavoury və s. Azərb.: dadsız, şit, duzsuz, ləzzətsiz, tamsız və s.

Lüğət məqalələrindəki izahlardan çıxış edərək dad bildirən sifətləri öz növbəsində iki
qrupa bölmək olar. Bu sifətlərin bəziləri konkret dadın adını bildirir. Bunlara ingilis dilində
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bitter, sour, sweet,  Azərbaycan dilində acı, şirin, turş sifətlərini misal göstərmək olar. İkinci
qrupa daxil edilə bilən sifətlər isə daddan daha çox onu qiymətləndirmə funksiyası daşıyır.
Bunlara ingilis dilində tasty, tasteful, palatable, unpalatable, delightful, Azərbaycan dilində
dadsız, ləzzətsiz, qaxsımış, qaxsınmış, ləziz, tamsız və s. sifətləri göstərmək olar. Şərti olaraq
fərqləndirilmiş bu qruplar məna tərkibinə görə yekcins deyil və tədqiqat boyunca daha ətraflı
aydınlaşdırılacaqdır.

Qarşılaşdırılan dillərin hər birində dad bildirən sifətlərin tərkibində alınma sözlər iştirak
edir.  Lakin dad bildirən alınma sifətlərin rolu və funksiyası müxtəlifdir. 

Müasir tədqiqatlarda müstəqil nitq hissəsi kimi sifətin kateqorial əlamətlərinə yanaşma
onun bəzi semantik xüsusiyyətlərinin fərqləndirilməsinə imkan verir. Belə ki, sifətlərin se-
mantik xüsusiyyətlərinin iki böyük qrupa bölünməsi mümkündür: əşyavi-parametrik
əlamətlər və təcrübi və ya eksperiensal  əlamətlər. Ən ümumi halda əşyavi-parametrik
əlamətlər gerçəklikdə mövcud olan predmetlərin obyektiv fiziki və xüsusi əlamətlərinin
insan tərəfindən qavranılıb dərk edilməsi ilə dildə işarələnməsinə uyğun gəlir. Təcrübi
əlamətlər isə daha çox xarici təsirlərdən qazandığı təcrübənin insanın yaşadığı duyğu və
hisslərin önə çəkilməsi ilə daxili prosesə çevrilməsində özünü təzahür etdirir.  Başqa sözlə
ifadə etsək, əşyavi-parametrik əlamətlər dildə sözün həqiqi, nominativ leksik mənasında,
təcrübi əlamətlər isə törəmə və məcazi mənalarında əks olunur. 

Sözün semantik strukturu maddi və ideal olmaqla iki sferanı əhatə edir. Maddi sferanı
ifadə planı, ideal sferanı məzmun planı da adlandırırlar. Birincisini leksem, ikincisini semem
olaraq müəyyənləşdirmək olar. Adətən bir leksem 3254 bir neçə məna ifadə edir ki, onların
hər birinə semem kimi yanaşmaq olar. Bəzi sememlər denotativ əsaslıdır və gerçəklikdəki
predmetləri əks etdirir, digərləri əsasən konnotativdir, emosiya və qiymətləndirməni ifadə
edir.  
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Abstract
COMPOSItION OF tAStE ADJECtIvES

Laman GASIMLI
Institute of Linguistic Sciences named after Nasimi, ANAS

Key words: taste, adjective, compare, stage, sweet, salty, sour, bitter
In the presented article the composition of taste adjectives in Azerbaijani and English is

analyzed. In the compared languages the composition of taste adjectives is defined in several
stages which complete each-other. These stages are shown and clarified in this paper one by
one, composition of four basic tastes: sweet, bitter, sour and salty in Azerbaijani and English
is defined in accordance with the mentioned stages. 

Резюме
СОСТАВ ПРИЛАГАТЕЛЬНыЕ ВКУСООБОЗНАЧЕНИЯ

Леман ГАСымЛы
Институтут Языков имени Насими, НАНА

Ключевые слова: вкусовые прилагательный, состав прилагательных, прилагатель-
ное

В представленной статье анализируется состав прилагательных вкусообозначения
на азербайджанском и английском языках. В сравниваемых языках композиция вкусо-
вых прилагательных определяется в несколько этапов, которые дополняют друг друга.
Эти этапы показаны и разъяснены в данном тексте: композиция из четырех основных
вкусов сладкий, горький, кислый и соленый на азербайджанском и английском языках
определяется в соответствии с указанными этапами.
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BƏXtİYAR vAHABZADƏNİN “ŞƏHİDLƏR” POEMASININ
İDEYA-BƏDİİ XÜSUSİYYƏtLƏRİ
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Ədəbi yaradıcılıq, xarici sosial sifarişlə, daxili mənəvi-ruhani imperativin üzvi vəhdətidir.

Bədii əsər cəmiyyətin tapşırığı ilə daxili əmr, dialektik ziddiyyətlər, qarşılıqlı inkar əsasında
öz funksiyasını yerinə yetirir . Bu proses müxtəlif xalqların ədəbiyyatında, müxtəlif sənətkar-
ların yaradıcılığında, müxtəlif şəkildə özünü büruzə verir. 

Tarixin ixtişaşlı dönəmlərində, cəmiyyətin fərdə qarşı təcavüzkarlığının artması şəraitində
sosial sifariş də dövlət formasına çevrilib, zor gücünə daxili imperativi boğmağa çalışır.
Sovet dövründə totalitar rejimin təzyiqi altında həqiqəti söyləmək imkanları olmayan
sənətkarlar daxili mənəvi  tələblərini yerinə yetirərkən müəyyən sətiraltı kodlar vasitəsilə
ədəbi priyomdan istifadə edərək dissident düşüncə tərzinin və ədəbi-bədii praktikasının for-
malaşmasına şərait yaratdı. 

Sovet siyasi rejiminin formalaşdırdığı və yetmiş ilə yaxın bir dövrdə ədəbi-estetik prosesi
yönləndirmək funksiyasını həyata keçirən  sosialist  realizmi  adlanan yaradıcılıq metodunun
öz ömrünü başa vurması, senzuranın ləğv edilməsi, əvvəllər işlənilməsinə ciddi yasaqlar
qoyulmuş bir çox mövzuların araşdırılması  üçün təbii imkanlar yaranması istər-istəməz
ədəbi prosesin canlanmasına təkan  vermiş oldu. Ədəbiyyatın qısa bir zaman kəsiyində
yaşadığı bu keyfiyyət dəyişiklikləri digər janrlarda olduğu kimi, poeziyada da aşkar şəkildə
duyulmağa  başladı. Yaranmış poetik örnəklər dövrümüzün ictimai-siyasi və mənəvi-əxlaqi
mənzərəsini əks etdirdiyi üçün   xüsusi diqqət mərkəzinə çevrilmişdir.

Sosial-siyasi mövzulara müraciətin əsasında  1991-2005-ci illər poeziyası xalqı, vətəni,
milləti düşündürən, narahat edən ən mühüm problemlər təşkil edirdi. Bu dövrün poetik sal-
naməsini yaradan  ədəbi şəxsiyyətlərin  yaradıcılıq məramı, estetik missiyası, hər şeydən
əvvəl, Azərbaycanın ötən əsrin sonlarında təkrar qovuşduğu istiqlaliyyət amalına söykən-
məkdədir. Milli poeziyanın məzmununda ifadə  olunan  bu keyfiyyət yeniliyini şərtləndirən
məqamların üzə çıxarılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bəhs olunan dövrün poeziyasında geniş işləklik qazanmış vətənpərvərlik, azadlıq, is-
tiqlalçılıq, şəhidlik, qaçqınlıq və köçkünlük,  torpaq  və  yurd  həsrəti və s. məsələlərin təhlili
mövzu axtarışlarında  yeni mərhələ təşkil edir.

Çağdaş  Azərbaycan ədəbiyyatı müstəqillik dövrünə   iki  proseslə qədəm qoydu. Bun-
lardan biri ölkənin müstəqilliyi,  müstəmləkəçilikdən azad olunması,  digər tərəfdən isə tor-
paq, vətən itkisi oldu. hər iki proses təbii ki, ədəbi mühitdən uzaq qala bilməzdi.

Bəxtiyar Vahabzadə böyük şair olmaqla yanaşı böyük vətəndaş və böyük filosofdur. Bəx-
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tiyar Vahabzadə irsinin Türkiyədən olan tədqiqatçısı Erdal Karaman onun böyüklüyünü, bütün
türk dünyasında sevilməsini şairin xalq hisslərinin tərcümanı olması ilə izah edir: "Va-
habzadənin əsərlərinin özündə insan vardır, Azərbaycan xalqı vardır. Şeirlərində, teatr
tamaşalarında, hekayələrində və pyeslərində qələmə alınan mövzular xalqın hisslərinin tər-
cümanıdır. Bundan dolayı da əsərləri Sovetlər Birliyi dönəmindən bəri əldən düşmürlər" [1,
səh. 14]. Öz yaradıcılığında vətəndaş və cəmiyyət həyatının bir çox mühüm ictimai-siyasi,
fəlsəfi, etik-estetik, mənəvi-psixoloji yönlərinə toxunmuş, onları özünəməxsus filosof, alim,
şair, vətəndaş duyumu ilə dəyərləndirmiş Bəxtiyar Vahibzadənin şəhidlər haqqında söylədik-
ləri və əslində, tam bir fəlsəfi konsepsiya oluşduran görüşləri, zənnimizcə, xüsusilə qiymət-
lidir.  

Azərbaycan xalqının mübarizəsi tarixinə “qanlı şənbə” kimi daxil olmuş 1990-cı il 20 yan-
var faciəsi  şairin yaradıcılığında poetik ifadəsini tapmışdır. Bu baxımdan on yeddi şeirdən
ibarət olan və vahid sujet ətrafında birləşən “Şəhidlər” poeması mövzu və ruh etibarı ilə bir-
birini tamamlayan, ideya vəhdəti hər şeydən öncə böyük sənətkarın həyata baxışı,
dünyagörüşü fərdi yaradıcılıq xüsusiyyətləri vasitəsilə əks olunmuşdur.  Müəllif “Şəhidlər”
əsərində  milli istiqlalın zirvə məqamına yetişir, əsl milli təəssübkeşlik və fədailik aktı kimi
özünütəsdiqə və estetik ideala dönür. Bu, şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı səciyyəvi əsər-
lərinin milli özünüdərkin və estetik ideala canatmanın başlanğıc və son təyinatlarını dürüst
xarakterizə edən bir düstur və formula mənzərəsinin ibrətamiz səhifələrini göz önünə gətirir.
Şübhəsiz ki, ictimai-fəlsəfi dünyagörüşü olmadan bu mətləblərin çözülməsi, bədii fakta
çevrilməsi də mümkün ola biləcək iş deyildi. Məhz Bəxtiyar Vahabzadənin qaynar, ehtiraslı
ictimai mövqeyi Azərbaycan gerçəkliklərinin ciddi sınağa çəkildiyi məqamlarda daha səfərbər
və müsəlləhlik keyfiyyəti qazanmaq sınağına çəkilir. Bəxtiyar Vahabzadənin çoxcəhətli
yaradıcılıq fəaliyyəti haqqında xüsusi monoqrafiya müəllifi olan Nizami Cəfərov sənətkarın
ictimai həyatla əlaqə və ünsiyyətinin təfərrüatlı məqamlarını belə xarakterizə edir: “...50-ci
illərdən bu günə qədər Azərbaycanın ictimai-siyasi, mənəvi-ideoloji həyatında elə bir hadisə
olmamışdır ki, B.Vahabzadə yaradıcılığı, ya da ictimai fəaliyyəti ilə ona birbaşa, yaxud
dolayısıyla toxunmamış olsun – Bəxtiyarın miqyaslı, məzmunlu yaradıcılığı, milli ideallara
xidmət edən ictimai fəaliyyəti, böyük düşüncə potensialı onu müasir dövrün ən böyük, nadir
şəxsiyyətlərindən biri etmişdir” [2, səh. 175].

20 yanvar  hadisələri ilə bağlı mövzuların problematikası  tarixi gerçəklik və zaman
nöqteyi-nəzərindən elmi araşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın azadlığı və
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə qanlı yanvar səhifəsi kimi daxil olmuş 1990-cı
ilin 20 Yanvarında ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistanın təcavüzkar
hərəkətlərindən və keçmiş SSRİ rəhbərliyinin onlara havadarlığından hiddətlənən, Bakının
küçələrinə və meydanlarına çıxaraq buna öz qəti etirazını bildirən geniş xalq kütlələrinə qarşı
sovet ordusunun döyüş hissələrinin yeridilməsi Azərbaycanda misli görünməmiş faciəyə
gətirib çıxardı. Böyük itkilərlə, günahsız insanların qətli ilə nəticələnən 20 Yanvar faciəsi
cinayətkar imperiya rəhbərliyinin Azərbaycana  qarşı xəyanətkar siyasətinə dözməyən  xalq
həm də mübarizliyini, əyilməzliyini, məğrurluğunu nümayiş etdirdi. Məhz bunun nəticəsində
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müstəmləkəçilikdən  azad olaraq  müstəqilliyə qovuşdu  və ölkə  suverenlik əldə etdi. Bəx-
tiyar Vahabzadənin yaradıcılığında özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən “Şəhidlər” poe-
masının mövzu problematikasında da bu məqam vurğulanmışdır.

O şənbə gecəsi, o qətl günü,-
Mümkünə döndərdik çox namümkünü,
Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü,
O gecə dağıdıb sökdü Şəhidlər...[3, səh. 315]

Xalqın qəlbində illər uzunu hər addımında  nəzarətini öz üzərində hiss edərək  “böyük
qardaş”   qismində  yer tapan rus imperiyası bir gecədə öz nüfuzunu həmişəlik yox etdi.  Bu
misralarda həm xalqın özünüdərk prosesinin getməsini, həm də onun mübarizliyinin
təcəssümü sənətkarın poetik üslubu ilə təqdim olunur.  Poemada  xalqın milli-azadlıq hiss-
lərinin güclü olduğunu, Azərbaycanda milli müstəqil dövlət quruculuğu üçün sosial əsasların
olmasının təcəssümü xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda onun müstəqil yaşamaq və
mövcud olmaq maraqları, xalqın qəhrəmanlığı kimi olmadığını əyaniləşdirdi. Bu hadisə
xalqın müstəqil dövlət qurmaq uğrunda mübarizəsinə mərkəzi hakimiyyətin gözlənilməz və
kifayət qədər sərt reaksiyası idi. Bütün bunlar torpaqların alınmasına qarşı xalqın kütləvi
etirazı idi:

Dözdü hər zillətə, dözdü hər şeyə,
“Dünyada mənim də haqqım var”,- deyə
Kütləni xalq edən müqaviləyə
Qanıyla qolunu çəkdi şəhidlər [3,səh. 315].

XIX əsrin görkəmli  filosofu Nitsşe   yazırdı   ki,   xalq   kütlələri   –   sürüdür,   onları
bütün   vasitələrlə qul   formasında   saxlamaq   lazımdır. Onlar «seçilmiş, ən layiqlilərin
yüksəklikdə möhkəm durması üçün bünövrə və körpüdən böyük olmayan» bir şeydir.

“Xalq” anlayışı Avropa dillərində etnik və ya ərazi üzrə ictimai təbəqə şəklində qrup -
laşmış, tarixin müəyyən həlledici anında, məsələn, milli azadlıq müharibələri dövründə
cəmiyyətin mühüm hissəsinə çevrilmiş insanların birliyi deməkdir. Belə birliyin nü-
mayəndələrinin mentalitetindəki ümumi cəhətlər onların subyekti və daşıyıcısı olduqları
mədəniyyəti xüsusi ideyalarla, məna və simvolika ilə zənginləşdirir. 

“Kütlə” haqqında isə  məlumat verən fransız psixoloqu Lebon Qustavın “Xalqlar və kütlə
psixologiyası” əsəri böyük sosial qrupların psixologiyasının tədqiqinə həsr olunub.
Mütəşəkkil kütlənin davranış qanunlarını ilk dəfə məhz Lebon ifadə edib. Əsərində o yazır
ki, izdiham zamanı adamlarda “indiyədək sahiblənə bilmədikləri yeni keyfiyyətlər meydana
çıxır”. Belə vəziyyətdə fərd “fors-major şüur əldə edir və bu şüur onu elə instinktlərə tabe
olmağa vadar edir ki, tək olduğu zamanlarda heç vaxt onlara azadlıq vermir. 

Göründüyü kimi ustad sənətkar yuxarıda təqdim etdiyi misralarda xalq-kütlə anlayışına
öz münasibətini sərgiləyərək “xalq” sözünə  yüksək keyfiyyət nişanəsi kimi yanaşmışdır.
Şair açıq şəkildə  insanların çoxluğu, adamlar, əhali, insanların ümumiliyi, qrupu, birliyi
mənasını ehtiva edən “kütlə” sözünü “xalq” anlayışından fərqləndirmişdir. 

Bu baxımdan, istiqlal mübarizəsinin zirvələrindən biri kimi  20 Yanvar hadisəsi Bəxtiyar
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Vahabzadənin yaradıcılığında “Şəhidlər” poemasında özünəməxsus deyim, dünyaduyum və
dünyagörüş tərzinə müvafiq şəkildə öz təcəssümünü tapmışdır. 
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The article analyzes the ideological and artistic features of “Shahidlar” poem and its main-

plot: 20 Yanvar events as the  peak of the strugle of  independence. Its specifical narration,
sense of word and outlook style has been embodied in the article. 

Резюме
ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННыЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОЭмы «ШЕХИДЛЯР» Б.ВАХАБЗАДЕ
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докторант Университета “Азербайджан”
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Статья рассматривает особенности стиля и мировоззрения в поэме «Шехидляр» ,

который изображает событие 20 января как пик борьбы за независимость в творчестве
Бахтияра Вахабзаде.
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AZƏRBAYCANDA DİLÇİLİK tERMİNLƏRİNİN 
İNKİŞAFI tARİXİ

Lalə BABAYEvA 
AMEA, dissertant 

Rəyçi: f.ü.f.d., dos. Əminə İbrahimli
Açar sözlər: Terminologiya, lüğətlər, dilçilik lüğətləri, izahlı və terminoloji lüğətlər, en-

siklopediya, dilçi alimlər
hər bir dilin lüğət tərkibinə daxil olan yeni anlayış və məfhum adları terminoloji sistemi

zənginləşdirməklə bütövlükdə dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsinə səbəb olur. Elm və
texnikanın inkişafı yeni obyektlər, hadisələr və proseslər üçün xüsusi sözlərin, terminlərin
meydana çıxmasına gətirib çıxarır. Dövlətçiliyin tarixində özünü göstərən güclənmə və zə -
ifləmə, cəmiyyətin həyatında baş verən sosial dəyişikliklər dilin leksik tərkibinə, o cümlədən
terminoloji sisteminə təsir göstərir. Məqalədə Azərbaycan terminologiyasının inkişaf tarixinə
qısaca da olsa nəzər yetirilir, ictimai-siyasi, mədəni həyatın müxtəlif inkişaf mərhələlərində
terminlərin meydanagəlmə səbəblərini və onların toplandığı nəşrlər haqqında məlumat ve -
rilir. 

Giriş. hər bir tarixi şərait  dilin lüğət tərkibinə, onun formalaşmasına, xüsusilə  onun
terminoloji sisteminə təsir edir. Azərbaycan xalqının etnik əsasını təşkil edən türklər indiki
Azərbaycan ərazisində eramızdan əvvəl görünməyə başlamış, birinci minilliyin əvvəlindən
isə başqa mənşədən olan çoxsaylı tayfalarla birlikdə bu torpağın qədim sakinləri olmuşlar.
Türk mənşəli Azərbaycan dilinin və həmin dildə danışan xalqın yaranması, başqa sözlə, bu
dilin ümumi ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi uzun sürən, bir neçə əsr davam edən bir proses
olmuşdur. Azərbaycanda terminologiyanın təşəkkülü VI-VII əsrlərə təsadüf edir. İlk yazılı
abidələrdə işlənən terminlər daha çox insanların  məişəti, məşğuliyyəti və sənəti ilə bağlı
yaranıb. Bu terminlər sırf  elmi anlayışları ifadə etməkdən çox ümumişlək səciyyə daşıyan
sözlərdir.

Tarixi araşdırmalar göstərir ki, XI-XII əsrlər Azərbaycan türk elminin, türk poeziyasının
ən yüksək inkişaf mərhələlərindən olmuşdur. Bu yüksəlişə dövlət quruculuğu, təsərrüfatın
və sənətkarlığın, şəhərlərin və şəhər mədəniyyətinin inkişafı və bir sıra başqa amillər imkan
yaradırdı. Tədricən Gəncə, Təbriz, Naxçıvan, Marağa, Ərdəbil, Dərbənd, Bakı, Şamaxı,
Beyləqan kimi iri ticarət, sənətkarlıq mərkəzlərində təsərrüfatla yanaşı, şəhər həyatı, sənət
və sənətkarlıq inkişaf edirdi. Dəmirçilik, dülgərlik, toxuculuq, dərzilik, ipəkçilik, misgərlik,
zərgərlik, bənnalıq, boyaqçılıq, sərraclıq, papaqçılıq, xalçaçılıq, dabbaqlıq, silahqayırma
kimi sənət sahələri yenidən qurulurdu. Bu sahələrə aid xüsusi sözlər əksəriyyət etibarilə ana
dilinə məxsus idi. Xarici bazarlara neft, ipək, pambıq, duz, meyvə, balıq, ədviyyat və s.
göndərilirdi. Şəhər həyatının sürətli yüksəlişi elmin, mədəniyyətin inkişafına səbəb olurdu.
Azərbaycanın bir sıra paytaxt şəhərlərində - Gəncədə, Təbrizdə, Şamaxıda məhz bu dövrdə
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elmi mərkəzlər yaradılırdı.
Dilçi-alimlərimizdən S.Sadıqova qeyd edir ki, “Azərbaycan dilinin tarixi inkişaf prosesi

eyni ardıcıllıqla davam etməmiş, tarixin müxtəlif dövrlərində inkişaf tempi bir-birindən
fərqlənmişdir. Dövlətçiliyin tarixində özünü göstərən güclənmə və zəifləmə, cəmiyyətin hə -
yatında baş verən sosial dəyişikliklər dilin leksik tərkibinə, o cümlədən terminoloji sisteminə
təsir etmişdir. Çünki istənilən dilin lüğət tərkibinə daxil olan yeni anlayış və məfhum adları
terminoloji sistemi zənginləşdirməklə bütövlükdə dilin  lüğət tərkibinin zənginləşməsinə
səbəb olur.

Beləliklə, dildə yeni-yeni anlayışları ifadə edəcək terminoloji vahidlər yaranmağa başlayır,
dilin terminoloji sistemi də həmin prosesə uyğun olaraq, daim zənginləşir” [10, səh-6].

XV-XVI əsrlər Azərbaycan xalqının siyasi, iqtisadi, mədəni həyatında yeni yüksəliş dövrü
olmuşdur. XV əsrin əhatə etdiyi dövr Azərbaycan tarixində üç feodal dövlətin: Qaraqoyunlu,
Ağqoyunlu və Şirvanşahlar dövlətlərinin fəaliyyətdə olmaları ilə səciyyələnirdi. XV əsr Azər-
baycan ədəbiyyatında bu zamana qədər başqa türk xalqlarının ədəbi dili ilə bir çox cəhətdən
müştərək olan Azərbaycan ədəbi dili öz fərqləndirici xüsusiyyətlərini əldə etmiş və XVI
əsrdən etibarən müstəqil bir ədəbiyyat kimi öz ənənələrini davam etməyə başlamışdır.

XVI əsrdə Azərbaycan xalqının mədəni-tarixi təkamülü prosesi, Azərbaycan türkcəsinin
rolunun əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi özünə diqqəti cəlb edirdi. Orta əsrlər ərzində Azər-
baycanın saysız-hesabsız dövlətlərarası müharibələrin, daxili siyasi çəkişmələrin, ictimai-
siyasi, dini-ideoloji hərəkatların, təbii miqrasiya proseslərinin, müxtəlif dövlət rəhbərləri
tərəfindən həyata keçirilmiş köçürmə siyasətinin və digər tarixi hadisələrin məkanı olması
ölkənin ictimai-iqtisadi, siyasi, mədəni təkamülünə əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Nəsimidən
Füzuliyədək keçən böyük bir mərhələdə Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindəki vüsət,
kəmiyyət və keyfiyyət məzmunundakı irəliləyiş dildaxili amilləri müəyyən edirdi. 

XVII əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycana Rus ekspansiyasının başlanması, ticarət-
iqtisadi müdaxiləsinin güclənməsi nəticəsində Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə rus dilindən
müxtəlif terminlər daxil olmağa başladı ki, bu proses indi də davam etməkdədir. 

XVII əsrin ortalarında Azərbaycanda elm və maarifin inkişafında müəyyən canlanma
nəzərə çarpırdı. Bu dövrdə Mirzə Məhəmməd, Məczub Təbrizi, Əliqulu Xalxali, Molla Vaqif
Xalxali, Nəcibəddin Rza Təbrizi, uzun müddət ərzində Təbrizin Şəriət məhkəməsinə başçılıq
etmiş Mövlana Rəcəbəli Vahid Təbrizi, Yusif Məhəmmədcan oğlu Qarabaği, hüseyn Xələf
oğlu Təbrizi, Sadiq bəy Əfşar, Əlirza Təbrizi Səfəvi imperiyası ərazisində müxtəlif elm
sahələrinin inkişafında mühüm rol oynayırdılar.

Azərbaycanın XVIII əsrin ikinci yarısındakı tarixi əslində müstəqil və yarımasılı dövlət
qurumlarının-xanlıqların tarixindən ibarət idi. "XVII-XVIII əsrlərdə yazılmış əsərlərdə
dövrün inkişaf tələbatına uyğun olaraq dildə müxtəlif anlayışları ifadə etmək üçün ümumxalq
danışığından, bir çox şivələrdən, sözlərin, ifadələrin alınıb işlənməsi terminologiyada milli
dil əsasında terminlərin yaranmasına şərait yaratmışdır. Əldə edilmiş sənədlər, xüsusən əlyaz-
malara əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, XVIII əsrdə Azərbaycan dilində tibb, tarix,
sərf kitabları, lüğətlər, hesab, astronomiya və coğrafiya məsələlərinə həsr olunmuş kitablar,
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eləcə də dini təbliğat-təlimat məzmunlu əsərlər yazılmış, həmin sahələrlə bağlı  termi-
nologiya formalaşmağa başlamışdır" [10, səh-113]. Bu dövrdə Məhəmməd Tağının
“Fərhənge-Türkiyə-Məhəmməd” (müqayisəli əsəri) lüğəti (1727), Mirzə Məhəmməd  Mehdi
xan Əstərəbadinin "Sənglox" əsəri (əsərin lüğət hissəsi "Məbani əl-lüğət” adlanır və onu
türk dillərinin müqayisəli lüğəti hesab etmək olar) (1759-1760) hazırlandı və öz isti-
fadəçilərinə verildi. 

Azərbaycan və türk dillərinin tarixi üçün XIX əsrin əvvəllərində görkəmli gürcü şairi,
lüğətçisi və siyasi xadimi S.Orbelianinin tərtib etdiyi "Leksikon Kartuli-gürcü lüğəti" daha
böyük maraq doğururdu. T.Baqrationun tərtib etdiyi "İtalyanca-farsca-türkcə lüğəti" Azər-
baycan leksikası və qrammatikasının öyrənilməsində  mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Lüğət
təxminən 1801-1808-ci illərdə yazılmışdır.  XIX əsrə qədər tərtib olunmuş lüğətləri xalis
Azərbaycan dilinin lüğəti deyil,  türk dillərinin ümumi abidəsi, lüğəti adlandırmaq  daha
yaxşı olardı. 

XIX əsrin 50-60-cı illəri isə Aərbaycanda feodal sosial-iqtisadi münasibətlərinin süquta
uğraması və yeni kapitalist münasibətlərinin inkişafı ilə xarakterizə olunurdu. XIX əsrdə
Azərbaycanda yaranmış elmi-mədəni potensialı Rusiyanın təsirindən kənarda təsəvvür etmək
mümkün deyildi. Beləliklə, bu dövrdə A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, Q.Zakir, M.F.Axundov,
Mirzə Məmmədəli Kazım bəy, həsən bəy Zərdabi kimi bir çox maarifpərvər ziyalılar xalqın
mədəni inkişafında mühüm rol oynayırdı.

Bu dövrün mədəni nailiyyətlərindən biri də  mətbuatın yaranması və inkişafıdır ki, bu da
bilavasitə  milli ədəbi dilin inkişafına doğru atılan mühüm addımdır. XIX əsrdə "Əkinçi",
"Kəşkül" qəzetlərinin nəşrə başlaması  mətbuat dilinin əsasını qoydu. “Əkinçi”nin dili xalq
dilinə köklənmişdi. Siyasi, elmi, tibbi, rəsmi və kənd təsərrüfatına dair məqalələr sadə və
aydın üslubda yazılırdı, eyni zamanda ana dili təbliğ olunurdu. Qəzetin, əsasən xalq kütləsini
savadlandırmaq, gündəmdə duran məsələlərlə tanış etmək məqsədi daşıdığından, xalq dilində
işlənən məişət xarakterli söz terminlərə, milli terminlərə üstünlük verilməsi baş redaktorun
yenilikçi siyasətilə bağlı idi: arx, alış-veriş, at gücü, axaq yer (məcra), buğ (par), barama,
becərmə, barışıq, yağ, süd, yel (xəstəlik), ox, top, əkinçi, əkin, yatalaq, istilik, qızdırma,
titrədib-qızdırma, çiçək (xəstəlik), dəmir yol, daş yol, əkin yeri, pud, girvənkə, qəpik, fındıq,
qoz, düyü, qara kişmiş, sarı kişmiş, pambığ, balıqqulağı, yağış ölçən, meşə, odun, savayı
(başqa), yağış, yağmur, çiy (bişməmiş), şor, çalxamaq, nehrə, çalxalamaq, sağmal mal (inək),
süd sərmək, ildırım saxmaq, pendir // penir və s., və i. söz və söz birləşməsi oxucu üçün,
xüsusən xalq kütləsi üçün tam aydın idi” [3, səh-18].

Milli mədəniyyətin zəngin ənənələrini inkişaf etdirən görkəmli azərbaycanlılar h.B.Zər -
dabi, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ü.hacıbəyov və başqaları onu keyfiyyətcə yeni
səviyyəyə qaldırdılar. Milli maarifçi ziyalılar özləri ana dilini öyrənməyin, onu qoruyub
saxlamağın ən əsas yolunun məktəblərdə tədrisin ana dilində aparılmasında gördüklərindən,
Azərbaycan dilinə aid dərsliklər və lüğətlər yazmağa başlamışdılar. Azərbaycan dilinə dair
ilk dərsliklərin yazilmasında o dövrün görkəmli maarifçiləri Mirzə Kazim bəy, Mirzə Şəfi
Vazeh, Seyid Əzim Şirvani, Aleksey Çernyayevski, Mirzə Əbülhəsən bəy Vəzirov, Seyid
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Ünsizadə, Rəşid bəy Əfəndiyev, Sultan Məcid Qənizadə, Məmmədtağı Sidqi, Nəriman Nə-
rimanov, Üzeyir hacıbəyli, Abdulla Şaiq və başqalarının xidmətlərini qeyd etmək lazımdır.

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Bakıda bir neçə “Samouçitel” və danışıq kitabları
hazırlandı. XX əsrin əvvəllərində yeni ictimai-siyasi görüşlər, elm və mədəniyyətin sürətli
inkişafı, orta və ali məktəblərin, elmi-tədqiqat müəssisələrinin təşkili, mətbuatın sayının art-
ması, dərsliklərin, elmi əsərlərin Azərbaycan dilində yazılması dilin ictimai funksiyasının
genişlənməsinə təkan verirdi. Lakin dövrün tələblərinə uyğun Azərbaycan dilində müəyyən-
ləşmiş sistemli elmi dil yox idi. Ona görə də elmi əsərlərdə, dərsliklərdə və terminoloji
lüğətlərdə terminləri ifadə etmək üçün ərəb və fars dillərinə məxsus o qədər söz və tərkiblər
işlədilirdi ki, onları başa düşmək üçün xüsusi izahlar tələb olunurdu.

Görkəmli maarif xadimi Soltan Məcid Qənizadə Azərbaycan xalq maarifləşməsində
mühüm rol oynamışdır. "Lüğəti-rusi və türki", "Samouçitel tatarskoqo yazıka" və başqa
kitablar S.M.Qənizadənin elmi təfəkküründən, dillərə olan münasibətindən, gərgin
əməyindən, yaradıcı fəaliyyətindən, öz millətinə göstərdiyi xidmətdən və canyanğısından
xəbər verir.

S.M.Qənizadənin “İstilahi-Azərbaycan” və rusca “Полнейший самоучитель татарского
языка Кавказского-Азербайджанского наречия” adlandırdığı dərsliyi  o dövrdə Bakıda
nəşr olunmuş samouçitel və danışıq kitablarından  öz əhatəliliyinə və mükəmməlliyinə görə
fərqlənirdi. 

Dərslik dörd  hissədən ibarət olub 1890-cı ildə Bakıda çap olunmuşdur. 
Dərsliyin üçüncü hissəsi “Lüğəti-rusi və türki” adlanır. Bu hissə 1890-cı ilin sonunda Tif -

lisdə “Kəşkül” mətbəəsində çap olunmuşdur. İlk nəşrində 5050 söz verilmişdi. S.M.Qənizadə
lüğəti, xüsusən onun rus dili  hissəsini tərtib edərkən  Mirzə Kazım bəyin “Türk dilindən
müvəqqəti kursa dair” dərs vəsaitindən, L.Z.Budaqovun “Türk-tatar dillərinin müqayisəli
lüğəti”ndən, P.Cüzenin “Rusca-ərəbcə lüğəti”ndən və B.Dalın “Böyük rus dilinin canlı izahlı
lüğəti”ndən, L.E.Lazarevin “Osman, Krım və Qafqaz ləhcələrinin türk-tatar-rus lüğəti”ndən
istifadə etmiş, onların lüğətçilik sahəsindəki təcrübələrindən bəhrələnmişdir. Lüğət altı dəfə
nəşr olunmuşdur. hər nəşrdə o, təkmilləşdirilmiş və həcmcə genişləndirilmişdir. 

Azərbaycan lüğətçilik tarixində öz adı və imzası olan şəxsiyyətlərdən biri də Üzeyir
hacıbəyli olmuşdur. O, 1907-ci ildə Bakıda Azərbaycan  türkcəsində "hesab Məsələləri" və
"Mətbuatda İstifadə olunan Siyasi, hüquqi, İqtisadi və Əsgəri Sözlərin Türki-Rusi və Rusi-
Türki Lüğəti"ni nəşr etdirir. Bu kitab vahid lüğət kimi təqdim edilsə də, əslində bir-birindən
fərqli 3 lüğətdən ibarət idi. 

Birinci lüğət terminoloji, izahlı lüğətdir və söz tərkibi baxımından siyasi lüğət adlanmağa
daha uyğun gəlir. Professor Rafael hüseynovun söylədiyi kimi, “bunu biz əslində Azərbay-
canın ilk siyasi terminlər  lüğəti saysaq, yanılmarıq” [4, səh-24]. İkinci lüğət siyasi, hüquqi,
iqtisadi və əsgəri sözlərin rusca-azərbaycanca normal lüğətidir. 

Üçüncü lüğət isə Azərbaycan mətbuat dilində işlək olan ərəb-fars sözlərinin lüğətidir.
Lüğətin türki-rus hissəsi ərəb, rus-türki hissəsi isə rus əlifbası ilə verilmişdir. “Türki-rus”da
1000-dən artıq, “rus-türki”də 1000 söz vardır. Lüğətdə ictimai-siyasi, iqtisadi, hüquqi və
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hərbi terminlər əhatə olunmuşdir. Azərbaycan lüğətçiliyi tarixində sosialist, sosializm, kom-
munist, kommunna, bolşevik, sosial-demokrat kimi bir çox terminlər ilk dəfə öz əksini bu
lüğətdə tapmışdır. Burada qeyd edilən beynəlmiləl terminlərin əsas qisminin tərcümə
edilmədən öz formasının saxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

hazırladığı lüğətlə Azərbaycan lüğətçilik tarixinə düşən һəkim, iсtimai xadim, Azərbay-
can Demokratik Respublikası parlamentinin üzvü Qarabəy Qarabəyov olmuşdur. Onun
“Türkcədən ruscaya lüğət”i məqsəd və tərtib üsulu baxımından  daha çox maraq doğurur.
Lüğətin 1912-ci ildə  ərəb əlifbasının yalnız beş hərfini əhatə edən  birinci hissəsi “Qamusi-
türki” adı ilə Bakıda “Kaspi” mətbəəsində çap olunmuşdur. Müəllifin lüğəti tərtib etməkdə
məqsədi əsl türk sözlərilə yanaşı dilimizdə işlənən ərəb və fars sözlərini, riyaziyyat, təbiyyət
və elmin başqa sahələrinə aid xüsusi terminlərin izahını və ruscaya tərcüməsini vermək idi.

Azərbaycan dilinin müxtəlif amillərlə bağlı leksikasındakı dəyişikliklər, yeniləşmələr
hazırlanan lüğətlərdə öz əksini ətraflı şəkildə və əsasən, ikidilli lüğətlərdə tapırdı.

“Terminlərin yaradılması prosesində dilin öz daxili imkanlarının əsas mənbə sayılmasına
üstünlük verilməlidir. Dilçilik terminlərini elmi yaradıcılığın məhsulu saymaq lazımdır. hər
bir dilin özünəməxsus sözyaratma modelləri vardır. həmin sözyaratma modelləri bütün
sahələrə aid terminlərin təşəkkülünü, formalaşmasını və inkişafını təmin edir. Termin
yaradıcılığı dilin sözyaradıcılığı prosesinin ayrılmaz bir hissəsidir” [9, səh-9].

1920-ci il 29 aprel çevrilişindən sonra Azərbaycanda sovet hakimiyyəti quruldu. Azər-
baycanda hakimiyyət Müvəqqəti İnqilab Komitəsinə və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları
Sovetinə keçdi. 

Azərbaycan coğrafiyaşünası Qafur Rəşad Mirzəzadənin "Təsfirli xalq lüğəti" (1921)
həmin illərdə hazırlanmış mühüm soraq-məlumat nəşrlərindən biridir. İlk coğrafiya termin-
ləri lüğəti də 1923-cü ildə Qafur Rəşad Mirzəzadə tərəfindən tərtib edilmişdir. Bu lüğətdə
cəmi 250-dək coğrafiya termini daxil edilmişdir. Sami Kamal tərəfindən tərtib edilmiş "say
bil sözləri" adı ilə 1922-ci ildə riyaziyyat üzrə ilk soraq məlumat kitabı nəşr edilmişdir. Bu
soraq-məlumat nəşri rusca, azərbaycanca, ərəbcə hesab terminlərini əhatə edir. Xudad Mə-
likaslanov, Əhməd Pepinov, Ağa Axundov, Məhəmmədbəy Məhəmmədbəyov, Əbdül Əb-
dülzadə və Əliheydər Babayev tərəfindən tərtib edilmiş "Dəmiryol işlətmə istilahları" (1924)
da dövrün soraq-məlumat nəşri kimi diqqəti cəlb edir. X.B.Məlikaslanov, Ə.Yusifzadə,
M.B.Məhəmmədbəyov və A.B.Bəylərbəyov tərəfindən hazırlanmış 231 səhifədən ibarət
"Ruscadan türkcəyə yollar texniki istilahlar lüğəti" 1926-ci ildə Yollar Komissarlığı Nəşriy -
yatında çap olunmuşdur. Ə.Şıxlinskinin "Ruscadan türkcəyə qısa döyüş sözlüyü" (1926),
N.Əsgərov, S.Musabəyov və T. Mahmudovun "hüquq lüğəti" (1926)", "Nəbatat istilahlar"
(1926), "Kimya istilahları" (1927) və s. müxtəlif elm və texnika sahələrinə dair istilahların
əksəriyyəti Azərbaycan Maarif Komissarlığının istilah komissiyası tərəfindən hazırlanmış
və nəşr edilmişdi. həmin dövrdə soraq-məlumat nəşrlərində ən mühüm nailiyyətlərdən biri
hələ 1928-1929-cu illərdə Ruhullah Axundovun redaktəsi və rəhbərliyi altında çap edilmiş
ikidilli, ikicildlik "Rusca-türkcə lüğəti" hesab edilirdi.

həmin illərin tələbləri nəzərə alınaraq N.Nərimanovun və S.Ağamalıoğlunun təşəbbüsü
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ilə respublikada Azərbaycan dilində elmi dili formalaşdırmaq, tədris üçün dərslikləri yaratmaq
və terminoloji işə rəhbərlik etmək, ədəbi dili inkişaf etdirmək üçün xüsusi orqan Azərbaycan
Xalq Komissarları Şurası yanında İstilah Komissiyası təşkil olundu. Komissiyanın sədri Tağı
Şahbazi təyin edildi. Qafur Rəşad, Tağı Şahbazi dilə daxil olan sözlərin demək olar ki, hamısı
üçün, hətta beynəlmiləl terminlər üçün də  əvəzləyici sözlər yaratmağa çalışırdılar. 1923-cü
ildə Terminologiya Komissiyası Azərbaycan Mərkəzi  İcariyyə  Komitəsi yanına köçürüldü
və Səmədağa Ağamalıoğlunun sədrliyi ilə fəaliyyətini  davam etdirməyə başladı. İstilah
Komissiyasında  həmin dövrdə lazımi ehtiyacları ödəmək məqsədi ilə müxtəlif sahələrə -
riyaziyyat, coğrafiya, kimya, iqtisadiyyata aid bir sıra terminlər lüğəti hazırlanıb nəşr edildi.
Bu illərdə Azərbaycan dilini ərəb-fars mənşəli sözlərdən təmizləmək üçün prinsiplər hazır-
lanırdı. V.Sisovun tərtib etdiyi “Bakı şəhərinin 2 qədim yerlərinə və onun rayonlarına qısa
bələdçi” (1925) adlı soraq-məlumat nəşri də diqqətə layiqdir.

Ayrı-ayrı türk ədəbi dilləri leksikalarına dair tərtib olunan müxtəlif açıqlamalı və ya izahlı,
imla, terminoloji, dialektoloji, tarixi və s. lüğətlərin hazırlanması üzrə işlər XX yüzilin əvvə-
lərindən, daha konkret olaraq isə I Türkoloji Qurultaydan etibarən sürətlənmişdir.

1926-cı ildə Bakıda keçirilən və türkdilli xalqların hamısının elmi-mədəni həyatında
mühüm izlər qoymuş I Türkoloji qurultay oldu. Qurultayın iclaslarından biri yalnız türk dil-
lərinin terminologiyası məsələlərinə həsr edilərək Azərbaycan dili, eləcə də digər türk dil-
lərində Terminologiya elminin gələcək inkişafı üçün baza rolunu oynadı. 

1920-1928-ci illər arasında çap olunmuş bir sıra terminoloji lüğətlər xalqın ehtiyacını tam
ödəyə  bilmirdi. Elmi və praktik cəhətdən zəif, qüsurlu, sözlüyü kəmiyyət və keyfiyyətcə
aşağı səviyyədə idi. 

Terminlərin yaradılmasını və lüğətlərin tərtibinin zəruriliyini nəzərə alan Azərbaycan SSR
Xalq Komissarları Soveti 1928-ci ildə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının Dövlət Baş
Elm İdarəsinin yanında Terminologiya Komissiyasının təşkili haqqında dekret qəbul etdi.

1929-cu il yanvar ayının 7-də isə Azərbaycan Türk (Azərbaycan) Terminologiyası və Or-
foqrafiyası Komitəsi təşkil edildi. Bu dövrdə Azərbaycanı Öyrənmə Cəmiyyətinin Türk
(Azərbaycan) bölməsinin Lüğət Komissiyası da fəaliyyət göstərmişdi. həyata keçirilən bu
tədbirlər terminlərin yaradılmasının və lüğətlərin çapdan buraxılmasının zəruriliyini
göstərirdi. 

Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun yaradılması (1929) və 1930-cu ilin oktyab -
rından Terminologiya Komitəsinin onun yanında fəaliyyət göstərməsi soraq-məlumat
ədəbiyyatının hazırlanaraq daha geniş şəkildə nəşrinə imkan yaratdı. Azərbaycanca-rusca
lüğətlər, rusca-azərbaycanca lüğətlər, Azərbaycan dilinin dialekteloji lüğətləri, izahlı və adi
terminoloji lüğətlər və s. yaradıldı və çapdan buraxıldı. Artıq lüğətlərin hazırlanması elmi
mahiyyət kəsb etməklə bərabər onların elmi əsaslar üzrə təşkilinə də diqqət artırıldı. Mühüm
soraq-məlumat nəşrlərindən hesab edilən “Azərbaycan dilinin canlı şivələr lüğəti” 1930-
1931-ci illərdə Azərbaycan Öyrənmə Cəmiyyəti tərəfındən hazırlanaraq nəşr edildi. Birinci
cildin birinci buraxılışı (A hərfi) 1930-cu ildə 250 səhifə həcmində, birinci cildin ikinci bu-
raxılışı (B hərfı) 1931-ci ildə (126)+259 səhifə həcmində çap edilmişdi [7, səh-34].
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1939-1940-cı illərdə azərbaycanca-rusca və rusca-azərbaycanca lüğətləri həmin institut
tərəfindən çapa hazırlamış və nəşr etdirmişdir. “Azərbaycanca-rusca lüğət” (1939.-428 s.);
“Azərbaycanca-rusca lüğət” (1939.-320 s.); “Azərbaycanca-rusca lüğət” (1939.-880 s.);
“Rusca-azərbaycanca lüğət” (1939.-318 s.); “Rusca-azərbaycanca lüğət” (1939.-749 s.) və
s. soraq-məlumat nəşrləri çap edilmiş və beləliklə də, Azərbaycan soraq-məlumat kitabları
əhəmiyyətli səviyyədə zənginləşmiş, inkişaf etmişdi [7, səh-34]. Böyük Vətən Müharibəsi
illərində nəşr edilmiş iri lüğətlərdən biri “Azərbaycanca-rusca lüğət”dir. 1941-ci ildə SSRİ
Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının Lüğətlər İnstitutu tərəfindən çap edilmiş bu
lüğətin redaktoru akademik h.hüseynov olmuşdur. “Azərbaycanca-rusca lüğət”də 17 minə
qədər baş söz var idi. Bu dövrün ən sanballı leksikoqrafik əsəri 1940-1946-cı illərdə
h.hüseynovun redaktəsi ilə çıxmış dördcildlik “Rusca-azərbaycanca lüğət”dir. Lüğət o
dövrdəki rus dilinin leksikasını çox geniş əks etdirərək, 90 mindən artıq sözü əhatə edirdi
[7, səh-41].

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 1920-1940-cı illərdə Azərbaycanda soraq-məlumat
kitablarına böyük ehtiyac olmasına baxmayaraq, müxtəlif elm sahələrinə dair tələbatı
tamamilə ödəmək mümkün olmadı. Soraq-məlumat nəşrlərinə bu tələbatın ödənilməsinə bir
sıra obyektiv və subyektiv səbəblər, tarixi-siyasi şərait mütəxəssislərin soraq-məlumat nəşr-
lərinə olan ehtiyaclarının təmin edilməsinə imkan vermədi. Bu dövrdə müəyyən qədər çap
olunan soraq-məlumat nəşrlərinin bir qrupunu terminologiya lüğətləri təşkil edirdi. 

1941-1961-ci illərdə soraq-məlumat nəşrləri, xüsusilə müxtəlif elm sahələrinə aid iki və
üçdilli lüğətlər nəşr edilib yayılmışdır. “Rusca-farsca-azərbaycanca müxtəsər lüğət” (1944),
“Rusca-farsca-azərbaycanca müxtəsər lüğət” (1945), “İngiliscə-azərbaycanca məktəb lüğəti”
(1956), “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti” (1960), “Azərbaycan dilində işlənən ərəb
və fars sözlərinin qısa lüğəti” (1960) və digər lüğətlərin adlarını çəkmək olar. 1941-1961 -
ci illərdə ayrı-ayrı elm sahələri üzrə izahlı, xüsusilə adi terminoloji lüğətlərin nəşri geniş
miqyas almışdı. İzahlı terminoloji lüğətlər sırasında  O.Osmanovun “Coğrafiya müəllimləri
üçün məlumat kitabı” (1955), Ə.Mirəhmədovun “Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti”
(1957), “İzahlı neft geologiyası lüğəti” (tərtib edənlər: Q.A.İsmayılov, Ə.V.Məmmədov,
S.h.Salayev) (1959), “İzahlı psixologiya terminləri lüğəti” (tərtib edəni: M.Məhərrəmov)
(1960) kimi soraq-məlumat nəşrlərinin adlarını çəkmək olar [7, səh-47].

1970-ci illərdə də müxtəlif tipli lüğətlər, izahlı terminoloji, adi terminoloji, yəni ayrı-ayrı
elm sahələri üzrə lüğətlər, müxtəlif növlü və tipli soraq-məlumat nəşrləri və s. nəşr edilmişdir.
10 cildlik Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının ilk cildi 1976, II  cildi 1978, III cildi isə
1979-cu illərdə çap olunmuşdu.  Azərbaycan EA-nın Dilçilik İnstitutunun hazırladığı üç
cildlik «Rusca-azərbaycanca lüğət»in düzəldilmiş və yenidən işlənmiş üçüncü nəşri 1971-
1978-ci illərdə “Elm” nəşriyyatında çap edilmişdir. 

Bu dövrdə ensiklopedik nəşrlər sistemində uşaqlar üçün ensiklopediya da müəyyən yer
tutmuşdur. Belə ki, ASE Baş redaksiyasının kütləvi tirajla çapdan buraxdığı 3 cildlik “Nədir.
Kimdir” Uşaq ensiklopediyası çox  təqdirə layiqdir. Moskvadakı “Pedaqogika” nəşriyyatının
1975-1978-ci illər nəşri əsasında hazırlanmış “Uşaq ensiklopediyası”nın birinci cildi 1987-
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ci ildə, ikinci cildi isə 1988-ci ildə 80 min tirajla çap olunmuşdur [7, səh-63]. “Azərbaycan
dilinin izahlı lüğəti”nin 4 cildinin çapdan buraxılması işi davam etdirilmişdir. Lüğətin hazırlıq
işlərinə 1950-ci illərdən başlanmışdır. On altı il keçəndən sonra birinci cildi (1964), qalan üç
cildi isə 1980-ci illərdə (II c.-1980; III c.-1983; IV c.-1987) çapdan buraxılmışdır. 1980-ci
illərdə çap edilmiş bir sıra lüğətlərin, xüsusilə “Rusca-azərbaycanca lüğət”in düzəldilmiş və
tamamlanmış dördüncü nəşrinin,  X.Ə.Əzizbəyovun tərtib etdiyi “Azərbaycanca-rusca
lüğət”in, dörd cilddə “Azərbaycanca-rusca lüğət”in və s. böyük əhəmiyyəti vardır [7, səh-66].

Bu dövrdə ayrı-ayrı sahələr üzrə terminoloji lüğətlərin nəşri də artmışdır. M. Ə.Məmmə-
dovun “Rusca-azərbaycanca hidrologiya və hidrometriya terminləri lüğəti” (1983),
Ş.X.Cəbrayılbəyova, A.N.Salayeva, M.M.Abdullayev və b. “İngiliscə-azərbaycanca tibb
lüğəti” (1983), Z.Abdullayevin “Qısa siyasi lüğət”i (1983), Ə.Əfəndizadənin “Orfoqrafiya-
orfoepiya-qrammatika lüğəti” (1983), B.Tahirbəyov və Ə.hüseynzadənin “Müxtəsər rusca-
azərbaycanca atalar sözü lüğəti” (1983), h.həsənovun “Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti”
(1985), “Rusca-azərbaycanca inşaat terminləri lüğəti” (1988), Y.Xəlilov və M.Cavadovun
“Almanca-azərbaycanca-rusca ictimai fənlər lüğəti” (1988) və s. maraqlı lüğətlər diqqəti cəlb
edir. 

XX əsrin 90-cı illərində cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər, ölkəmizin iqtisadi-siyasi hə -
yatında, ictimai fikrində baş verən proseslər, yeniliklər dilimizdən, o cümlədən dilin termi-
noloji sistemindən də yan keçməyərək dilin lüğət tərkibində, xüsusilə onun terminoloji
bazasında müxtəlif dəyişmələrə səbəb olub. 

Müstəqillik illərində respublikada aparılan uğurlu islahatlar, quruculuq işləri, yüksək iqti-
sadi artım, milli inkişaf konsepsiyasının davamlı həyata keçirilməsi Azərbaycan elminin
inkişaf səviyyəsinin yüksəlməsini şərtləndirmişdir. Elm sahələrinin inteqrasiyası, elmi bilik-
lərin müxtəlif istiqamətlərdə inkişafı, xarici dövlətlərlə  ictimai-siyasi əlaqələrin güclənməsi,
elm sahələrində terminoloji bazanın da inkişafına  təsir göstərmişdir. 

Terminologiyanın inkişafı özünü müxtəlif elm sahələrinə dair hazırlanmış lüğətlərdə  də
göstərməkdədir. "Elmi-texniki tərəqqi, ictimai-siyasi həyatın inkişafı terminoloji sistemlərin
fasiləsiz olaraq dəyişməsinə və inkişafına təsir göstərir. Bu dəyişiklikləri izləmək və termi-
nologiyanın inkişafını düzgün istiqamətləndirmək zəruridir. Terminologiya elm və texnikanın
yeni  sahələrinin yaranması və inkişafı ilə ayaqlaşmalı, geridə qalmamalıdır. Belə ki, dünya
sivilizasiyasının, ictimai həyatın əksi olan  terminoloji  sistem müxtəlif elm  sahələrini bir-
ləşdirdiyi  kimi, ayrı-ayrı dillərin  fonetik,  leksik,  qrammatik  xüsusiyyətlərini də özündə
birləşdirir. Ona görə də alınma və beynəlmiləl  termin  axını dilə daxil  olan terminlərin tən -
zimlənməsi, dilimizin tələblərinə uyğunlaşdırılması   kimi  aktual problemləri meydana
çıxarır"  [2, səh-12].

Respublikada dil siyasətinin birmənalı şəkildə formalaşdırılması, ana dilinin dövlət dili
kimi tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi və dünya azərbaycanlılarının ünsiyyət vasitəsinə
çevrilərək milli həmrəyliyin göstəricisi kimi beynəlxalq aləmdə rolu və nüfuzunun yüksəlməsi
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Müstəqil Azərbay-
canın 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş Konstitusiyasında Azərbay-
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can dilinin Azərbaycan Respublikasının dövlət dili kimi təsbiti, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 18 iyun
tarixli 506 nömrəli və “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi
haqqında” 2001-ci il 9 avqust tarixli 552 nömrəli fərmanları, eləcə də “Azərbaycan Respub-
likasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və dil siyasəti sahəsində
normativ hüquqi aktlar, həmçinin digər tədbirlər Azərbaycanda dilçilik sahəsinin hüquqi
əsaslarını və icra mexanizmini müəyyən etmişdir.

Bu illərdə bir sıra lüğətlər hazırlanaraq nəşr olunmuşdur. Lüğətlər hazırlanarkən ictimai-
siyasi həyatla, informatika ilə bağlı dilimizə daxil olmuş terminlərin izahına geniş yer verilib.
Məsələn, “Azərbaycan dilində izahlı kargüzarlıq terminləri lüğəti”, “Azərbaycanca-rusca-
türkcə-ingiliscə izahlı dilçilik terminləri lüğəti”, “Müstəqillik illərində Azərbaycan ədəbi
dilinə daxil olan alınma terminlərin izahlı lüğəti” tərtib edilib.  2002-ci ildə “Ehtimal
nəzəriyyəsi və  riyazi  statistikaya  aid lüğət” (azərbaycanca-türkcə-rusca-ingiliscə), 2003-
cü ildə “Rusca-azərbaycanca fövqəladə hallarla bağlı terminlərin izahlı lüğəti”, “İnformatika,
telekommunikasiya  radioelektronika  üzrə ingiliscə-rusca-azərbaycanca  terminoloji lüğət”,
“İngiliscə-rusca hüquq terminləri lüğəti”, “İngiliscə-rusca-türkcə-azərbaycanca hüquq ter-
minləri lüğəti” və s. lüğətlər nəşr olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2012-ci il tarixli Sərəncamı əsasında
"Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə
dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı" dilçiliyin əsaslı inkişafı sahəsində bir sıra mühüm
işlərin görülməsinə kömək etmişdir. 

“Bu Proqram elmi-texniki tərəqqi, ictimai-siyasi həyatın inkişafı terminologiyanın fasilə-
siz olaraq dəyişməsini və inkişafını şərtləndirir.  Bu, nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respub-
likasının Nazirlər Kabinetinin  26 noyabr  2012-ci il tarixli 277 saylı qərarı ilə “Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası haqqında Əsasnamə”
və  həmin tarixli 312 saylı Sərəncamla   “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
yanında Terminologiya Komissiyasının tərkibi" təsdiq edilmişdir” [11, səh-15].

Azərbaycan dilinin qorunması, saflığının təmin olunması və inkişaf etdirilməsi is-
tiqamətində qarşıda duran problemlərin həllində Terminologiya Komissiyası mühüm missiya
daşıyır. 2012-ci ildə Terminologiya Komissiyasında  “İzahlı inşaat terminləri lüğəti” (tərtibçi
Təranə Xəlilova): “İngiliscə-rusca-azərbaycanca inşaat terminləri lüğəti” (tərtibçilər:
Ş.həsənov, İ.Bəhərçinov, N.Qaraisayev, Ş.Xəlilli), “Kütləvi  informasiya  vasitələrində
işlənən terminlər lüğəti” (tərtibçi Afaq İsmayılova), “İngiliscə-azərbaycanca texniki terminlər
lüğəti” (tərtibçilər: A.Abbasov, N.həsənov, Ş.Atayeva), “İngiliscə-azərbaycanca ədəbiy -
yatşünaslıq terminləri lüğəti” (tərtibçilər: A.Abbasov,    M.Ağayeva),   “Logistika  terminləri
lüğəti”(tərtibçi  A.Qurbanov), “Korroziya terminlərinin izahlı lüğəti" (tərtibçilər T.Əhmədov,
Q.Abbasov),  “Avtomobil nəqliyyatı terminləri lüğəti (rusca-azərbaycanca, tərtibçilər:
dosentlər   S.Gözəlov, R.Məmmədov, B.Namazov), “İngiliscə-rusca kimya və neft istehsalı
terminləri lüğəti” (tərtibçilər: A.Abbasov, N.Əliyeva) komissiyanın qərarı ilə nəşr olunmuş-
dur. 2012-ci ildə hazırlanmış "İnşaat terminləri lüğəti (ingiliscə-rusca-azərbaycanca)" də
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diqqəti cəlb edir.
Respublikada nəqliyyat sisteminin,  xüsusilə də avtomobil nəqliyyatının   sürətli inkişafı

Azərbaycan dilində avtomobil nəqliyyatına aid elmi-texniki cəhətdən əsaslandırılmış vahid
terminologiyanın işlənib hazırlanmasına böyük ehtiyac yaratmışdır. Təqdim olunan “Avto-
mobil nəqliyyatı terminləri lüğəti” respublikanın müstəqillik dövründə bu sahədə müəyyən
qayda və sistemlilik yaradılması yolunda ilk təşəbbüsdür. Lüğətdə avtomobil nəqliyyatında
işlənən 9 minə yaxın söz və söz birləşməsi toplanmışdır. Avtomobil nəqliyyatının müasir
inkişaf dinamikası bu sahədə yeni terminlərin daha sürətlə meydana çıxmasına səbəb olur.
Ona görə də  lüğətlər daim yeniləşməli və təkmilləşməlidir.

İngiliscə-azərbaycanca texniki terminlər lüğətinə (redaktor Ş.Atayeva, tərtibçilər: A.Ab-
basov, h.həsənov, M. Quliyev) elmin, texnikanın və ümumiyyətlə, istehsalatın müxtəlif
sahələrinə, o cümlədən kimya, fizika, riyaziyyat, elektronika, aviasiya, avtomatika, kənd
təsərrüfatı, dənizçilik, tikinti, nəqliyyat, rabitə və başqa sahələrə aid 20000-ə yaxın termin
və onların törəmələri  daxil edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə “Azərbay-
can dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin
inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq olunmuşdur. Sənəddə Azərbaycan dilinin milli
dövlətçiliyin başlıca rəmzlərindən olaraq istifadəsi və əsaslı tədqiqi, ölkədə dilçilik elmi
sahəsində vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün əlverişli zəmin yaradılması qeyd olunmaqla
yanaşı belə bir məsələ də diqqətə çatdırılır ki,  elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi hazırkı
qloballaşma dövrü Azərbaycan dilinin zənginləşməsi və tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi
istiqamətində aparılan işlərin yeni səviyyəyə yüksəldilməsini tələb edir.

Məqaləni AMEA İ.Nəsimi adına  Dilçilik  İnstitutunun  Terminologiya  şöbəsinin müdiri,
AMEA Rəyasət heyəti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr  müavini, filologiya elm-
ləri doktoru, professor Sayalı Sadıqovanın bu sözləri ilə bitirmək istərdim: “Azərbaycan
dilində terminologiyanın yaradılması və zənginləşdirilməsi  üçün ən əlverişli yol dilin daxili
imkanları əsasında terminlərin,  termin-söz birləşmələrinin  yaradılmasıdır. Belə ki, elm və
texnikanın müxtəlif sahələrində meydana  gələn  yeni anlayışların ifadəsi üçün terminlər
yaradılarkən ən əvvəl ana  dilinin  lüğət tərkibinə nəzər salmaq, onun daxili imkanlarından
səmərəli istifadə etmək lazımdır. Bu baxımdan qeyd  edilir ki,  uzun tarixi  inkişaf yolu keçmiş
Azərbaycan  dilinin  terminoloji  sisteminin  zənginləşməsində  dil daxili imkanlar, leksik,
morfoloji,  sintaktik  üsulla  yaranan  terminlər hər zaman üstünlük təşkil edir. Bu, terminlərin
asan  başa  düşülməsinə, tələffüzünə, tez yadda qalmasına,  termin yaradıcılıq prosesinə müs-
bət təsir edir. Xüsusən, ümumxalq  dili termin  yaradıcılığı  üçün  münbit mənbə sayılmalıdır.
Elmlərin inteqrasiyası,  elmi biliklərin inkişafı, informasiyaların  asan yayılması  üçün anlayışı
dəqiq ifadə edən terminlərə  üstünlük verilməlidir. Ona görə də dilin daxilində işlənərək hər
hansı bir ümumişlək anlayışı bildirən  leksemin  termin səciyyəsi qazanması üçün  ümumilik
çərçivəsindən çıxmalı, müəyyən  elmi anlayışı dəqiq, konkret və birmənalı ifadə etməlidir”
[10, s.11].

Məqalənin əhəmiyyəti və elmi yeniliyi. Məqalənin əhəmiyyəti özünü Azərbaycan dilçilik
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terminlərinin inkişafı tarixini işıqlandırmaqda, bu tarixi yaradan məşhur dilçilər və tarixin
müxtəlif formalarında terminoloji bazanın yaradılması istiqamətində görülən işlər haqqında
məlumatın verilməsində ifadə edir.  Məqalədən bu məsələ ilə bağlı tədqiqat işlərinin aparıl-
masında istifadə oluna bilər.
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Abstract
DEvELOPMENt HIStORY OF LINGUIStIC tERMS IN AZERBAIJAN

Lala BABAYEvA  
Ph.D. student of ANAS

Key words: Terminology, dictionaries, linguistic dictionaries, explanatory and termino-
logical dictionaries, encyclopedia, linguists

Every new concept included to the vocabulary causes the enrichment of vocabulary as a
whole, by enriching the terminological system. The development of science and technology
leads to the emergence of specific words and terms for new facilities, events and processes.
Strengthening and weakening of the state itself, the social changes taking place in society
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affect the vocabulary, as well terminological system of the language. The article provides
brief information about the development history of Azerbaijan terminology, the reasons of
emerging terms in different stages of development of socio-political, cultural life and the edi-
tions that they were collected.

Резюме
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ

ТЕРмИНОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Лала БАБАЕВА

докторант, НАНА

Ключевые слова: Терминология, история лексикографии Азербайджана, словари,
лингвистические и терминологические словари, энциклопедии,  лингвисты-ученые

Стремительное развитие науки и техники, достижения научно-технического про-
гресса способствуют появлению специальных слов для обозначения новых объектов,
явлений и процессов. Появившиеся специальные слова становятся неотъемлемой
частью повседневной жизни человека и входят в состав специализированной картины
мира профессионалов.  В статье рассматривается история терминологии в разных уров-
нях развития социально-политической и культурной жизни Азербайджана.
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ƏFSANƏ  vƏ ROMANtİK  MEtOD:
NİZAMİ GƏNCƏvİNİN “LEYLİ  vƏ  MƏCNUN” POEMASI

Sona  vƏLİYEvA
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Rəyçi: f.e.d., prof. Kamran Əliyev
Açar sözlər:  N. Gəncəvi, “Leyli və Məcnun” poeması, əfsanə, romantik metod
Azərbaycan xalqı öz tarixi keçmişi ilə yanaşı, uzun əsrlər boyu formalaşan və tükənməz

sərvətə çevrilən folklor irsi ilə də öyünməyə haqlıdır. Bu folklor irsinin dastan, nağıl, bayatı,
atalar sözü, tapmaca kimi nümunələri həm özlərində ifadə etdikləri məna yükünə, həm də
insanlara müsbət təsirinə görə həmişəyaşar bir irsdir. O sıradan əfsanələr, miflər də xalqların
mənəvi zənginliyinin təzahürüdür. Digər folklor janrları ilə müqayisədə əfsanələr və miflər
şirin və əlçatmaz bir dünya kimi insanlara həmişə maraqlı olub. Əsatirlərdə hansı həqiqətlərin
gizləndiyini öyrənmək yalnız sıravi adamlar üçün deyil, elm, sənət adamları üçün də ciddi
əhəmiyyət daşıyıb. 

Şifahi xalq ədəbiyyatı xalq tərəfindən yaradıldığına görə daha çox reallıqları əks etdirir.
Onu yaradan xalqdır, yəni o yaradıcının konkret kim olduğu bəlli olmasa da, hər halda uzaq
keçmişdə yaşayan bizlərdən birimizik. Xalq şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində görmək
istədiklərini ifadə edəndə yenə həyat həqiqətlərinə söykənmiş olur. Amma əfsanələrdə real
gerçəkliyin faktlarından daha çox insan xəyalının yaratdıqları öz təcəssümünü tapır. İnsan-
larda əfsanələrə olan marağın və meyilin bir qütbündə də xəyalın yaratdığı hadisələrin kifayət
qədər cəlbedici olmasıdır. 

Əfsanələrin özündə gizli və inanılmaz bir həqiqətlə yanaşı, ilahilik var. Əfsanə və əsatirlər
mətnin dərin qatlarında ilahi duyğuları gizlədir, qoruyub saxlayır. Əsatirlərdə gizlənən sirrin
dərinliyində həqiqətin nuru həmişə bizi özünə tərəf çəkir. Yunan əsatirləri də, qədim türk əf-
sanə və əsatirləri də məhz belədir.

Əfsanələrdə ruhsal duyğular – irfanilik, ruhanilik ana xətt kimi keçdiyi üçün əfsanələr
daha sirli bir nümunəyə çevrilir. Görünür, Azərbaycan, həmçinin dünya ədəbiyyatı və
mədəniyyətinin görkəmli simalarından olan Nizami Gəncəvi də hikmətlə dolu, elmlə zəngin
bir düşüncə sahibi olduğuna, ilahi elmləri gözəl bildiyinə, bu hikmət və elmin fonunda “şeyx”
adı qazandığına görə əfsanələrə rəğbət bəsləmiş, onları bədii yaradıcılığın mənbəyinə çevir-
mişdir. Nizaminin folklorla əlaqələri barədə müəyyən tədqiqatlar da aparılmışdır [1].  

Nizami Gəncəvi tarixi mövzuda qələmə aldığı “Xosrov və Şirin”, “Yeddi gözəl”, “İs-
gəndərnamə” əsərləri ilə əfsanə əsasında yazılan “Leyli və Məcnun” poemasının müqayisəsi
tarixi həqiqətlə əfsanə arasında müəyyən paralellər aparmağa, eyni zamanda fərqlilikləri
aşkara çıxarmağa imkan verir. N.Gəncəvi yaradıcılığında reallıqla əfsanə düşüncəsinin para-
lelliyi onun böyüklüyünün, dahiliyinin ifadəsidir. Xosrov, Bəhram, İsgəndər tarixi şəxsiyyətlər
olsalar belə onlar haqqında da kifayət qədər rəvayətlərin olduğu halda, N.Gəncəvi yenə tarixi
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həqiqətlərə əsaslanmışdır. “Leyli və Məcnun”da isə əfsanəyə üstünlük vermişdir. Bunun
başlıca səbəbi mövzu ilə bağlıdır. Dahi sənətkar məhəbbət mövzusunda yazılan bir əsərin
məhz əfsanə əsaslanaraq qələmə alınmasını daha məqsədəuyğun hesab etmişdir. Eyni za-
manda insan tərbiyəsinin  məhəbbət mövzusu vasitəsilə həyata keçirilməsi daha əhəmiyyətli
bir məsələ idi. Bu mənada akademik Teymur Kərimli doğru yazır: “Leyli və Məcnun”da
qəhrəmanların bir şəxsiyyət kimi tərbiyəsinə həsr olunmuş beytlər daha çox və sanballıdır”
[2, s.196].

Qəhrəmanlıq həyati bir dəyərdir, həyatda qazanılandır. hökmdar və qəhrəman olmaq bir-
başa gerçəkliyə, cəmiyyətə, xalqa bağlı məsələdir. Məhəbbət isə ilahi bir nemətdir, möcüzəli,
əsrarangiz duyğuların təcəssümüdür. Məhəbbət mövzusunun özündə ilahi dəyər, ilahi nur
var. Məhəbbət ilahidən verilən, göndərilən bir hiss kimi ruhun qidasına çevrildiyinə və qəlb
hadisəsi olduğuna görə əfsanədə təcəssüm olunan xüsusiyyətlərlə tam uyğunluq təşkil edir. 

Məhəbbət əfsanəsi Allahın verdiyi dəyər olduğu üçün yaşayır və yaşayacaq. Min illər
bundan əvvəl mövcud olan əfsanə min illlər bundan sonra da qorunub saxlanılacaq. Əf-
sanənin qəhrəmanı seçilən, Tanrı tərəfindən xüsusi missiya üçün görəvli edilən, ilahi dərkin
yolunda çətinliklərə qadir, fərqli, mükəmməl şəxsdir.

Bir həqiqət var ki, ən böyük tarixi şəxsiyyət olan hökmdarlar vuruş və döyüşləri ilə tarixdə
o qədər qalmasalar da, şifahi xalq ədəbiyyatının qəhrəmanına çevriləndə xalqın yaddaşına
əbədi olaraq köçüblər. Şah İsmayıl, Şah Abbas kimi hökmdarlar fəaliyyətləri və xalqa
sevgiləri ilə əfsanələşəndə, şifahi xalq ədəbiyyatının obrazı olanda, xeyirxah, uydurulmuş
hadisələrin arzulanan qəhrəmanı kimi görünəndə real hökmdardan daha çox şöhrət
qazanıblar. Bu da elə şifahi xalq ədəbiyatının, yaxud da əfsanədirsə, əfsanənin sirridir. Yolu-
muza işıq tutaraq gizli qatlardakı həqiqəti dərk etməyə məhz əfsanələrdəki ilahilik və irfanilik
imkan yaradır.  

N.Gəncəvi yaradıcılığının əsasında romantik metod dayanır. Romantik düşüncə tərzi,
gələcəyə romantik baxış, yüksək və bəlağətli pafos, qanadlı təsvirlər, ideal qəhrəman yarat-
maq təşəbbüsü – bütün bunlar onun yaradıcılığını aparıcı istiqamətləridir. N.Gəncəvi məhz
elə bunlarla da yaşadığı XII əsr mühütini, o dövrün hadisələrini dərindən dərk etmiş, eyni
zamanda İlahinin güc və qüdrətinə inamını əks etdirmişdir. Əgər Nizami məhəbbət
mövzusunda bir əsər yazarkən dövrünün bir qadınını, qızını seçib bir hökmdarla
evləndirsəydi, onda bu, o qədər də təsirli olmayacaqdı. Belə bir inikas Bəhramın müxtəlif
ölkələrdən gətirilən qızlarla evlənməsindən uzağa gedə bilməzdi. N.Gəncəvinin «Leyli və
Məcnun» əfsanəsini mövzu kimi seçdi və bu onun mənsub olduğu romantik metodun bütün
tələblərinə cavab verdi.

N.Gəncəvinin məsnəviyə müraciəti də romantik metodun tələblərinə uyğun gəlirdi. “Leyli
və Məcnun”da və digər poemalarında əks olunan geniş epik təsvirləri qəzəl və qəsidələrə
sığışdırmaq mümkün deyildi. “Nizami epik şeirin təbiətinə uyğun olaraq əsatir və əf-
sanələrdən geniş istifadə etmişdir” [3,s.68].  Məsnəvilərdəki hər beytin ayrıca qafiyələnməsi
maraqlı süjet qurmağın da əsası oldu. Məsnəvi N.Gəncəvinin öz fikirlərini daha geniş şə -
kildə, həm də bir növ xəlqi-nağılvari formada ifadə etməyə şərait yaratdı. Bu nağılvarilik
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əsərə dolğunluq gətirməklə bərabər, əsərin rahat oxunmasına da müsbət təsir göstərdi.
«Leyli və Məcnun» əsərində bir qızla bir oğlanın – Leyli ilə Məcnunun bir-biri ilə olan

məhəbbətindən bəhs olunur. Əsərin ideyasına gəldikdə isə bu poemanı bir oğlanın bir qıza
olan sevgisi ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Leyli və Məcnunun məhəbbəti iki canda insaniləşən
vahid ruhun simvoludur. Bu məhəbbətin möhtəşəmliyini, bu ruhun müqəddəsliyini təcəssüm
etirmək üçün əsas vasitə məhz əfsanə olmalı idi. Əfsanə motivi iki gəncin sevgisinin həm
ilahiliyini, həm də ecaskarlığını təmin etmiş oldu. 

Məcnun əfsanəvi bir qəhrəmandı, irfani bir eşq sahibidi. Məcnun ilahi eşqin təsdiqi üçün,
həqiqətin dərki üçün dünyaya gəlmişdi. Nə qədər ki, o, Məcnun deyil, Qeysdir, onun məc-
nunluq zirvəsinə yetişməsinə  hələ xeyli zaman var və Qeys İlahi məhəbbətə çatmaq üçün
bir sıra mərhələlərdən keçməlidir. Qeysin məktəbdə olan məhəbbəti, sadəcə, Leyliyə olan
məhəbbətdir, bu, hələ böyük eşq deyil. Onun böyük bir eşqə çevrilməsi üçün Məcnun cəfalara
qatlaşmalı, əziyyətlər çəkməli, bir növ bu sevgini tam dərk etməlidir. Əgər N.Gəncəvinin
«Leyli və Məcnun»dan əvvəl qələmə aldığı «Xosrov və Şirin» əsərini xatırlamış olsaq,
oradakı açıq-saçıq səhnələri xatırlasaq, belə bir tam qənaət hasil olar ki, Xosrovla Şirinin
məhəbbəti real, iki hökmdarın bir-birinə olan məhəbbətidir. N.Gəncəvi özü «Xosrov və
Şirin»i “həvəsnamə” adlandırır. «Leyli və Məcnun»da isə reallıqdan kənar irfani bir eşq var.
“Leyli və Məcnun”da bir-birinə yaxınlaşmadan, bir-birinin əlini belə tutmadan yaşanan eşq
var. Bu, N.Gəncəvinin eşqi əlçatmaz kimi görmək idealından irəli gəlir. Məhz belə bir idealın
nəticəsidir ki, əfsanə qəhrəmanı olan Leyli Şərqin hökmdar qadını olan Şirini xeyli üstələyir.

«Leyli və Məcnun»u yazan Nizaminin özü də sanki İlahi bir eşqin Məcnunudur. Ehtimal
ki, Nizami «Leyli və Məcnun»da özünün Tanrıya olan eşqini ifadə etməyə kifayət qədər nail
ola bilib. Çünki “Eşqdir mehrabı uca göylərin, eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin” məsləkinə
sadiq qalan böyük sənətkarı Tanrı eşqindən kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil.   

Məcnunda Allahı sevməklə bərabər, Allahın yaratdıqlarını da sevmək, həmişə onlara qarşı
mərhəmətli olmaq duyğusu var. Tanrının yaratdığı hər şeyi sevmək - bu, artıq irfaniliyin ən
böyük dəyəridir. Məcnun ahuları və maralı ovçu torundann xilas edir. O, ahuların azadlığı
naminə ovçuya bu sözləri deyir:

[Məcnun] dedi:- ovçuluq adətinə görə,
Nəyin varsa, sənə qonağam.
Toru ahuların üstündən götür!
Bu bir neçə heyvanı azad elə!
Nə üçün heyvanı candan edirsən [öldürürsən]?
Axı hər yaranmışın bir canı var!  [4, s.119]

Maralın da xilasında Məcnun çox rəhmlidir:
Tora bir maral düşmüş,
Boynunu kəndir qılıncına vermişdi,
O gülrəng maralın üstünə
Ovçu qızmış aslan kimi cumurdu ki,
Günahsızın qanını axıtsın.
Qan içən ki, belə oldu, o, nə edə bilərdi?
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Məcnun ovçunun yanına çatan kimi,
Qahalanın neştəri kimi dilini açdı,
[Dedi:] – Ey zalımların iti kimi acizi tutan!
Acizlərin üstündən toru götür.
Qoy bu tora düşmüş əsir,
Bir-iki gün şad yaşasın! [4,s.121]

Məcnun bu nəcib hərəkətləri ilə Allahın yaratdıqlarına mərhəmətli olmağı tövsiyə edir.
O, ətrafda, təbiətdə nə varsa, onların hamısına sevgi ilə yanaşır. Məcnun özündə
N.Gəncəvinin belə bir fəlsəfi fikrini təcəssüm etdirir ki, Tanrı yaratdığı nə varsa, sevilməlidir.
Əks təqdirdə, o, Məcnun olmazdı.

Niyə Məcnun ovçunun toruna düşmüş heyvanları ölümdən xilas edir? Niyə “Ovçuluq
adətinə görə, nəyin varsa, sənə qonağam” [5, s.119], -deyən Məcnun ahuları və maralı onların
dəyərini ödəməklə azadlığa buraxdırır? Çünki o, maddiyyat üçün çöllərə düşməyib. Məc-
nununku mənəviyyatdır, eşqdir. O, Məcnundu, İlahi eşq axtarışındadır. Onu çöllərə salan
İlahi sevgiyə qovuşmağın dərkidir. Professor Ramazan Qafarlı yazır: “Nizamiyə qədərki
bütün “Leyli-Məcnun” əhvalatlarında məhəbbət ehtiras, maraq və həvəslə bünövrəsi qoyu-
lan, daha doğrusu, asanlıqla nifrətə çevrilən keçici hal kimi təqdim edilir. Əsl məcnunluq
məhz dünyaya Nizamidən miras qalmışdır” [6, s.58].

N.Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” əsəri əfsanə motivləri əsasında yazılsa da, poemaya
əfsanəvi düşüncə tərzi hakim kəsilsə də, bəzi əsərdə reallıqlar da var. Amma bu reallıqlar
məhəbbətin əfsanəvi gücünü ifadə etməyə yönəldilmişdir. “Atasının Məcnunu Kəbəyə
aparması” [4, s.79-81] və “Qarının Məcnunu Leylinin evinə aparması” [4, s.126-128] fəsilləri
bu fikri tamamilə təsdiq edir. 

Məcnun əsl eşq məqamına çatmaq üçün bir çox çətinlikləri aşmalı və mərhələləri keçmə-
lidir. Atası Məcnunun divanəliyi üçün çarə qapısının Kəbə olduğu fikrinə gələndən sonra
onu “Yerin və göyün mehrabı” [4, s.79] olan Kəbəyə aparır. Bu, real bir gedişdir və Kəbəyə
çatanda atası ona məsləhət görür ki, divanəlikdən düz yola gəlməyin üçün Allahdan rəhm
və nicat istə. Allaha yalvar ki, səni eşq bəlasından xilas etsin. Məcnun isə eşq sözünü eşidən
kimi yerindən sıçrayır, əvvəl ağlayıb sonra gülür. Məcnunu Məkkəyə real gedişinin davamı
isə son dərəcə gözlənilməzdir:

Deyirlər ki, eşq meylini burax,
Leyli məhəbbətini ürəyindən çıxart!
İlahi, sən mənim Leylinin üzünə olan
Meylimi hər an daha artıq elə!
Mənim ömrümdə hər qədər ki, qalır,
Al, onun ömrünün üstünə artır!
Qəmindən tük kimi incəlmişəmsə də,
Onun başından bir tük əskik olmasını istəmirəm [4, s.81].

Məcnunun belə davranışı atasını xeyli təəccübləndirir. Amma o öz fikrində qətidir, çünki
eşqin yeni bir mərhələsinə keçmək istəyir. Məcnunun Allaha üz tutub dediyi bu sözlər onun
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eşqlə bağlı düşüncəsini tam təsdiq edir:
İlahi, allahlığının böyüklüyü [allahlığı] naminə,
Bir də padışahlığının kamalı naminə,
Məni eşqdə elə bir dərəcəyə çatdır ki, 
Mən qalmasam da o qalsın [yaşasın]  [4, s.80-81].

“Qarının Məcnunu Leylinin evinə aparması” fəsli də Məcnunun eşqinin dərkində ciddi
əhəmiyyətə malikdir. Yurddan-yurda yol alan Məcnun özünü insan kimi hiss edir və ayağına
batan tikanı çıxarır. Uzaqdan bir qarı görüb ona yaxınlaşır. Qarı zəncirlənmiş bir kişini darta-
darta aparır və belə məlum olur ki, həmin kişi dərvişdir. Onu xalqa göstərməklə pul toplayıb
yaşamaq istəyirlər. Bu, həyatın reallığıdır və dul qadının çətin vəziyyətdən tapdığı çıxış
yoludur. Amma sonra Məcnun özü zəncirə çəkilmək istəyir:

Dedi: - Bu zənciri, [ipi, kəndiri]
Bu yoldaşından aç, mənə bağla!
Divanə və zəncirə möhtac mənəm,
O, zəncirə layiq deyil, mənəm.
Burada və hər yerdə istəsən,
Mən üzüqaranı gəzdir!
Bu işdən hər nə toplansa,
Məni şərik eləmə, hamısını özün götür! [4, s.127].

Məcnun yenə də maddiyyatdan uzaq bir düşüncə nümayiş etdirir. Çünki onun xəyalı yenə
eşqin yanındadır. Məcnunun Leylinin qapısında özünü İsmayılın yerində təsəvvür etməsi,
qurbanlıq kimi aparması onun artıq eşqdə yeni bir pilləyə ayaq qoymasının təsdiqidir. Bütün
bunlar reallıq içərisindən yüksələn əfsanəvi obrazın kamillik xüsusiyyətlərinin bədii ifadə-
sidir.

N. Gəncəvinin «Leyli və Məcnun» əsərində tez-tez rastlaşdığımız Ay obrazı romantik  bədii
düşüncəni canlandırır. hətta maraqlıdır ki, təkcə Leyli yox, Məcnun da Ayla müqayisə edilir:

Ayından (doğulduğu gündən) iki həftə keçmişdi ki,
İki həftəlik (on dörd gecəlik) ay kimi oldu.
Onun hünər şərtini tamamladılar və 
Adını hünərli Qeys qoydular [4, s.62].

Nizami çox böyük ustalıqla Qeysin anadan olandan iki həftə keçməsini 14 gecəlik ayla
müqayisə edir. Poeziyamızda üzün, qaşın aya bənzədilməsi çox geniş yayılmışdır. Ay kimi
işıqlı olmaq, nur saçmaq kimi ifadələr tanış obrazlardır. Amma Nizami özünəməxsus şəkildə
Qeysin yaşadığı günlərlə 14 gecəlik ayı yanaşı qoymuş, Qeysin xüsusi bir gözəlliyə malik
olmasını nəzərə çarpdırmaq istəmişdir.

Leyli də Ayla müqayisə edilir:
Afət görməmiş gözəl bir qız
Ağıl kimi yaxşı ada malik idi.
Ay kimi bəzənmiş bir şux gözəl,
Uca sərv kimi tamamlayırdı [4, s.63]. 
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Görünür, Ayla müqayisə edilən Leyli də gözəllik mücəssəməsidir. Əsərdəki başqa təsvirlər
də bunu asanca təsdiq edə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, həm Məcnunun, həm də
Leylinin Ayla müqayisə edilməsi onların daxilən yox, zahirən də bir-birinə bənzədiklərinin
sübutudur.

Digər tərəfdən Ayın göy üzünü bəzəməsi, göyə bir gözəllik verməsi ifadələri Nizami
yaradıcılığında elə yeni görünür ki, sanki ay haqqında ilk dəfə söhbət açılır. Niyə göy üzü
Aysız deyil? Göy üzü Aysız olsaydı, o  qədər də gözəl olmazdı. Ayın tək olması, Yer kürəsinin
hər tərəfindən izlənməsi, hər tərəfindən görünməsi, gecə qaranlığına işıq salması  Nizami
yaradıcılığında əsrarəngiz bir gözəllik kimi canlandırılır. 

N.Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poemasında əfsanə ilə romantik düşüncənin vəhdəti
Məcnunun Leylinin xəyalına müraciətində, Leyli ilə Məcnunun məktublaşmalarında da
özünü aydın şəkildə göstərir. “Leylinin xəyalına Məcnunun şikayəti” fəsli Leylinin ərə get-
məsindən Məcnunun xəbər tutmasının təsviri ilə başlayır. Leylinin ərə getməsi Məcnunun
qəlbini sındırır və  o bundan sonra daha artıq dərəcədə Məcnun olur. N.Gəncəvi bu hadisənin
təsir gücünü artırmaq üçün Məcnunu Leylinin xəyalı ilə danışdırır. Məcnunun Azərbaycan
şifahi xalq ədəbiyyatında tez-tez rast gəlinən küləyin dili ilə reallaşdırdığı bu müraciətində
romantik təbiətli bir obrazın bütün hiss və duyğuları yüksək pafosla öz əksini tapır. 

Məcnun əvvəlcə Leylini ittiham edir, onların yan-yana oturmaqlarını, əhd bağlamaqlarını
xatırladır, vüsala ümidlə baxmaq istəyinə, vəfalı olmaq vədinə xilaf çıxmağını onun qəbahəti
hesab edir. Təəssüflənir ki, onun yolunda can verməyini, onun məhəbbətini can bahasına
qazanmağını belə tezcə unudub. Məcnun cavanlığının onun bağının üstündə getməsinə,
bağbanlıq zəhmətinə heyfslənir. Bütün bunlara baxmayaraq, Leyli Məcnun üçün yenə
məhəbbət simvolu kimi qalır:

Üzünün sultanı mişkin [qara] çətri [tacı] ilə,
Həm həbəş mülkünü tutmuş, həm də Çini.
Belə yarın üzündəki gözəllikdən,
Çətin keçmək olar, çətin!
Bundan başqa tədbir [çarə] tapmıram ki,
Bu canımı başına sadağa edəm.
Sənin bəfanın ümidi ilə yaşayam.
Sənin zülmünün cəfasını görməyəm.
Sənin xatirinə səbirli olam,
Görək ömür cilovunu haraya çəkəcək. [4, s.141].

Poemada Leyli ilə Məcnunun bir-biri ilə məktublaşmasına da romantik təbiətli obrazlara
xas səciyyəvi fakt kimi baxmaq olar. Əslində məktublaşma da Azərbaycan şifahi xalq
ədəbiyyatında, hər halda Nizamidən sonra olsa da, xüsusilə dastanlarda tez-tez rast gəlinən
vasitədir. Məktub hiss və duyğuların daha bariz formada ifadəsinin mühüm şərtidir. Yəni
üzbəsurət deyilə bilməyəni məktub vasitəsilə anlatmaq mümkündür. hərdən belə bir sual
yaranır: niyə aşiqlər bir-birinə məktub yazırlar? Bu zərurət nədən doğur? Şübhəsiz, insan
danışa bilməyəndə, vərəqlə, kağızla baş-başa qalanda düşüncələrini daha aydın, daha səlis
yazmağa nail olur. Məcnunla Leyli üzləşsəydi Məcnun ona olan eşqini, məhəbbətini, içindəki
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hiss və duyğusunu o dərəcədə izhar edə bilməzdi. Məktub qələmlə baş-başa qalmaq,
demədiyini kağızın üzərinə köçürüb çatdırmaqdı. Başqa sözlə, ürək, könül dostu ilə qələmin
dili ilə danışmaq, dərdləşmək də bir keyfiyyətdir. Ona görə də N.Gəncəvinin özü də açıqca
yazır ki, məktub “dilsizlərin dilini biləndir” [4, s.172].

İlk məktubu Leyli Məcnuna yazır və onu qəm həmdəmindən (Leylidən) dərd çəkənə (Məc-
nuna) ipək dəsmal – hədiyyə hesab edir. Leyli özünü qəfəsə salınmış ev dustağı, Məcnunu
isə Xızır çeşməsi adlandırır. Eyni zamanda bildirir ki, könlünü mənim eşqimə verdiyindən
xəbərdaram və sənin eşqini heç vaxt unutmamışam.

Leyli məktubda ərə getsə də, hələ də Məcnuna sadiq qaldığını anlatmaq istəyir. Onunla
birgə yaşamağın mümkün olmamasını özünün günahı hesab etmir. Məcnunu olduqca yüksək
qiymətləndirir:

Sənin bir tükün mənim üçün bir dünyadır,
Sənin yolunda bir toz mənim üçün bir gülşəndir...
Mən Ayam, sən nurdan bir Günəşsən,
Uzaqdan gözümü sənə dikmişəm [4, s.174].

Leyli axırda Məcnunu səbirli olmağa çağırır. “Zülmə qarşı səbri işə salmağı” [4, s.174]
tövsiyə edir və özünün də həmən vəziyyətdə olduğunu Məcnuna xatırladır. Leylinin məktubu
ümid dolu sözlərlə bitir:

Dünya dolansa da, sən cığırından çıxma!
Çünki o fələk həmişə dolanmağındadır.
Kəndlinin dən səpməsinə baxma,
Ona bax ki, dəndən dən əmələ gəlir.
O xurma ağacının ki, indi tikanı var,
Sabah tər xurma barı verəcəkdir.
O alaq içində gizlənən qonça,
Açılacaq gülün müjdəçisidir.
Bir kəsin yoxdursa, ürəyini sıxma,
Mən səninki deyiləmmi, bu, bəs deyilmi?! [4, s.175].

Amma Məcnun Leylinin ərə getməsini ona bağışlaya bilmir. Özünü Leylinin qədəmlərinə
sərilən, dərdini çəkən, evinin astanasını mehrab hesab edən Məcnun çox yanıqlıdır. Onu
başında olmayan tac, əğyar əlində olan xəzinə sayır. Sonra ittihamları daha da dərinləşdirir:

Sənin o qəmin ki, bu dərəcədədir,
Göstər görüm, o hansı qəmdir?
O budurmu mənimlə əhdini pozdun?
Başqasının ixtiyarına keçdin.
Dildə mənim başımı aldatdın,
Həqiqətdə onunla eşqbazlıq etdin.
Əgər aşiqsən, sadiqlik ahın hanı?
Mənimlə bir an həmdərdliyin hanı? [4, s.178].

Məcnunun məktubunun sonu Leyliyə məhəbbətinin tükənməzliyinin ifadəsidir. Bu onu
göstərir ki, Məcnunun məhəbbəti əbədi məhəbbətdir:
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Mənim yarama məlhəm yoxsa da, 
Sən ki səlamətsən, qəmim yoxdur.
Mən fəraqdan dərdə düşdümsə də, 
Sənin kimisindən ayrı düşmək, səndən iraq olsun!
Mənim bədbəxtliyim gizlinə çəkilərsə,
Sənin xoşbəxtliyin əbədi olsun! [4, s.181]

Leylinin Məcnuna, Məcnunun Leyliyə yazdığı məktublar reallıqdan uzaq, əfsanələşməyə
doğru gedən qəhrəmanların təbiətini əhatəli şəkildə inikas etdirən faktlardır.Onlar romantika
ilə dolu, könül işığıyla yazılan məktublardır, xəyali düşüncənin məhsuludur. Belə məktublar
hökmdarlara - Xosrova və Şirinə deyil, əsl məhəbbət aşiqlərinə - Leyli və Məcnuna daha
çox yaraşır. 

“Leyli və Məcnun” poeması ərəb əfsanəsi əsasında yazılsa da, Nizami Gəncəvi bir türk
idi. Türk mifoloji təfəkkürü, türk əxlaq sistemi, qədim türkə aid davranış stereotipləri  Niza-
minin qanına və canına hopmuşdu. “Leyli və Məcnun”da rastlaşdığımız külək obrazı, həmişə
içimizdə olan xəyalla danışmaq məqamı, düşüncənin məktubla ifadə forması bizim şifahi
xalq ədəbiyyatı nümunələrində özünə kifayət qədər yer tutmuşdur. hansının əvvəl, hansının
sonra olmasından asılı olmayaraq, bunlar Nizamini xalqla yaxınlaşdıran, Nizamini mənsub
olduğu xalqa daha dərindən bağlayan əlamətlərdir.

Əgər diqqətlə baxılsa, N.Gəncəvi özü də İlahi eşqin  Məcnunudur. O, dərviş deyildi,
amma ruh etibarı ilə Allaha sonsuz eşqi içində daşıyırdı. Eşqdə vəfalı olmayan şəxs, yəni
Nizami Gəncəvi Məcnunun türk etnosuna xas olan vəfasını bu cür möhtəşəm formada can-
landıra bilməzdi. Məcnun ərəb əfsanəsinin qəhrəmanıdır, amma N.Gəncəvinin “Leyli və
Məcnun” poemasında onun bir çox keyfiyyətləri türk əxlaqının təcəssümüdür. N.Gəncəvi
türk mifoloji düşüncəsini bir ərəb əfsanəsi ilə uzlaşdıra bildi. Ona görə də Nizaminin «Leyli
və Məcnun» poeması möhtəşəm bir abidə kimi tarixə düşdü.  
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Abstract
LEGENDS AND ROMANtIC MEtHOD: “LEYLI AND MAJNUN” 

POEM BY Nizami GANJAvI
Sona vELİYEvA
Ph.D. on philology

Key words: Nizami, Leyla and Majnun, legend, divine love, romantic method, wind,
dream, letter

The legend is one of the sources of the romantic method in the poem of “Leyla and Maj -
nun” by Nizami. The leading theme of the poem is love - the divinity and miracle of the
love of two young people. In the poem the image of the wind, the appealing to the dream,
the correspondence of Leyla and Majnun are the facts demonstrating the impact of Azerbai-
jan folklore. Nizami coordinated Turkish mythological thought with Arabic legends, using
the romantic method.

Резюме
ЛЕГЕНДА И РОмАНТИЧЕСКИЙ мЕТОД: ПОЭмА

“ЛЕЙЛИ И мЕДЖНУН” Н. ГАНДЖАВИ
Сона ВАЛИЕВА

доктор философии по филологии

Ключевые слова: Низами, Лейли и Меджнун, легенда, божественная любовь, ро-
мантический метод, ветер, видение, письмо

Поеме Низами Гянджави “Лейли и Меджнун” легенда выступает как один из ис-
точников романтического метода. Главной ведушей темой произведения является лю-
бовь. Тема любви является мотивом легенды, который обеспечивает божественность
и великолепие любви двух молодых людей. В поеме образ ветра, обращение к виде-
нию, переписка Лейли и Меджнуном являются фактами, указывающие на схожесть и
связь произведения с Азербайджанским фольклором. в произведении Низами, осно-
вываясь на романтический метод, согласовывает тюркское мифологическое мышление
с Арабской легендой.
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XX ƏSR AMERİKA ƏDƏBİYYAtINDA REALİZMİN 
ƏSAS XÜSUSİYYƏtLƏRİ

Nazilə İSRAFİLOvA
Azərbaycan Universiteti, magistr

Rəyçi: f.e.d., prof. Qorxmaz Quliyev
Açar sözlər: XX əsr amerikan realizmi, amerikan realizminin  xüsusiyyəti, tənqidi rea -

lizmin əhəmiyyəti, realizm və fərdi üslub problemi
Məqalə XX əsrdə amerikan realizmi və onun amerikan ədəbiyyatının inkişafındakı ro -

lundan bəhs edir. XX əsrdə tənqidi realizm Amerika gerçəkliklərini və onların insan həyatına
təsirini əks etdirir. Realist sənətkar öz oxucularına reallıqları göstərir və həmin dövrün əsas
yazıçılarının yaradıcılıqlarına təsir edirdi. Amerika əhalisi realist yazıçıların və onların əsər-
lərinin köməyilə cəmiyyətin həqiqətlərindən xəbərdar olurdular.

Giriş: Amerikan realistik ədəbiyyatı burjua ideologiyasının, konformizmin, freydist təsir-
lərin, modernist cərəyanların atmosferində inkişaf etmişdir. Şimal və cənub arasındakı zid-
diyyət,Vətəndaş müharibəsində sona çatmış və yerli ədəbiyyatda da öz əksini tapmışdır.
Vətəndaş müharibəsinin davam etdiyi vaxt, Qetissburqda amerikan siyasi ideallarının dəqiq
bəyanatına əsasən prezident Abraham Linkoln tərəfindən yenidən birləşmə üçün ictimai
zəmin yarandı. Vətəndaş müharibəsi  başa çatdı, ədəbiyyat tədricən milli identikliyi yenidən
qazandı. Kaliforniya qızıl mədənlərində hökm sürən adət-ənənələrə həsr olunmuş hekayələri,
kənd həyatını təcəssüm etdirən roman, oçerklər, hətta cənub ştatlarının romantikası meydana
gəldi və yenidən birləşmiş amerikan millətlərinin oxucuları tərəfindən rəğbətlə qarşılandı.
Bu baxımdan, Mark Tvenin əsərlərinin əksəriyyəti görkəmli realist nümunələr hesab oluna
bilər. “Vətəndaş müharibəsi ölkənin şimalı və cənubu arasında olan müharibə idi. Cənubda
quldarlıq mövcud idi, müharibədən sonra bütün qullar azad oldu”  [1. s, 307].

XIX əsrin  II  yarsı və XX əsrin başlanğıcında  amerikan ədəbiyyatında cərəyan kimi for-
malaşan realizm öz mövqeyini ədəbi fikirdə gücləndirirdi. XIX əsrin ortalarına doğru,
Amerika ədəbiyyatında romantik cərəyan  yeni-realistik formaların inkişafına yol açdı. Rea -
lizm Amerika ədəbiyyatında cərəyan kimi Vətəndaş müharibəsindən sonra inkişaf etdi. Rea -
listik ədəbiyyat, İrvinq, Kuper və Lonqfello kimi əvvəlki dövrlərdə yazıb-yaratmış
sənətkarların ədəbi nümunələrindən tamamilə fərqlənirdi. 

Romantiklər öz əsərlərində ideal fərdləri vəsf edirdilər və onlar vasitəsilə öz emosiyalarını
ifadə edirdilər. Realistlər başa düşürdülər ki, hər şey insanlara  bütövlükdə  və olduğu kimi
göstərilməlidir. Onlar “insanı günün  sosial ziddiyyətlərinin arxa planında görürdülər və insani
hissləri bu arxa planla əlaqədar olaraq izah edirdilər” [2. s,160].

XIX əsrin II yarısı və XX əsrin başlanğıcında  ən görkəmli amerikalı yazıçılar arasında
Mark Tven, O.henri və Cek London xüsusi yer tuturlar. Mark Tven böyük rəğbət və yumor
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hissi ilə sadə amerikalıları təsvir etmişdir. Eyni zamanda, o, riyakarlığı, fanatizmi və acgöz -
lüyü kəskin mühakimə etmişdir. Cek London  və O.henri Amerikanın sadə əhalisinin, fer-
merlərin, fəhlələrin, intellektualların tipik surətlərini yaradırdılar və amerikan həyatının
həqiqətlərini öz əsərlərində üzə çıxararaq, çatışmazlıqları ifşa edirdilər.Amerikan tənqidi re-
alizmi Avropa realizmi ilə əlaqədə inkişaf edirdi və Balzakın, Qoqolun, Turqenev və
Tolstoyun əsərləri ona böyük təsir göstərirdi. Lakin amerikan realizmi sosial ədalətsizlik,
zənci və hindli məsələləri kimi problemlərə toxunaraq, dünya realizmini zənginləşdirdi.
“Amerikan yazıçıları tənqidi realizm metodundan istifadə edərək, böyük sənət əsərləri yarat-
dılar”  [3. s-307]. 

XX əsrin I yarısına nəzər salsaq, 20-ci və 30-cu illər ərzində Amerikan həyatında  radikal
iqtisadi və sosial dəyişikliklər tənqidi realistlər üçün  məhsuldar dövrü qeyd edirdi. Yazıçılar
amerikan həyatının yeni reallıqlarını əks etdirirdilər. Yazıçıların hekayələrində və roman-
larında yeni mövzular, süjetlər və qəhrəmanlar meydana çıxdı. Yalnız oxucunu əyləndirmək
və sosial problemlərdən boyun qaçırmağa cəhd etmək məqsədi daşıyan kitablarla yanaşı,
sosial quruluşun dəyişməyinin əhəmiyyətini göstərmək məqsədli  kitablar da meydana gəldi.
Buna Teodor Drayzerin əsərləri əyani misal ola bilər.

Realistlərin bədii ədəbiyyatda sosial ziddiyyətləri təcəssüm etdirmək cəhdləri böyük
maraqla qarşılanır, Amerika gerçəkliyinin sərt tənqidinə geniş yer verən realist nümunələr
yalançı mənəvi-əxlaqi dəyərlərə ağır zərbə vururdu.“Amerikan  həyatının həqiqətini öz əsər-
lərində meydana çıxaran, I Dünya müharibəsindən sonra gənc amerikalıların faciəli talelərini
göstərən, sənayenin insan həyatına gətirdiyi fəsadları aşkara çıxaran, faşizmlə qarşıdurmanı
əks etdirən, əməyin müdafiəsində hərarətlə, yüksək səslə çıxış edən və amerikan cəmiyyə-
tinin mənəvi boşluğunu təsvir edən ən görkəmli amerikan realistləri arasında Teodor Drayzer,
Frensiz Skott Fitscerald, Uilyam Folkner və Ernest heminquey var idi”  [3. s-335].

XX əsrin ilk onilliyinə nəzər salaq. XX əsr ədəbiyyatı haqqında həm xaricdə, həm də
ölkənin özündə çoxlu mülahizələr söylənilmişdir. İlk növbədə belə bir təəssürat oyanır ki,
Amerika ədəbiyyatında realizm hərtərəfli şəkildə araşdırılmışdır. Lakin ədəbi-bədii fikrin
nümunələrini tarixi faktların kontekstində araşdıranda bir sıra yeni problemlər meydana çıxır
ki, onları yenidən araşdırmaq tələb olunur. Başqa sözlə, Amerika müəlliflərinin əsərləri mil-
lətin tarixindəki hadisələrin gedişatına işıq salmaq üçün yönələ, hətta xalqın düşüncə tərzinin
inkişafını və formalaşmasını, xalqın mənəvi və estetik həyatını və bir çox dəyərlərini
müəyyən görmə bucağında təsvir edə bilər.

Beləliklə, XX əsr Amerika ədəbi həyatında necə başladı? İlk onillikdə nə baş verdi? Frank
Norris XX əsr ədəbiyyatına “buğda epopeyası” ilə daxil oldu. O, Kaliforniya fermerlərinin
dəmiryol maqnatlarına və Fond Birjasının alverçi fırıldaqçılarına qarşı mübarizəsini
göstərərək, XX əsr tənqidi realizm üçün yol açmış oldu. Lakin yazıçı öz əsərlərini (“The
Octopus”, 1901 və  “The Pit”,1903) bitirməsi üçün kifayət qədər yaşamadı. O, oxucunu
həmin fırıldaqçıların fermerlərə vurduğu ziyanı, onların fasiləsiz əmək məhsulundan öz
hədəflərinə çatmaq üçün istifadə etdiklərini görməyə çağırırdı. Zəhmətkeşlərin zərəri ilə
yanaşı, miliyonlarla dolların əllərindən məcburi alınmasına icazə verən ədalətsiz sistemi gü-
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nahlandırırdı. 1901-ci ildə yazdığı kitabda o, “təkcə monopoliyaların genişlənməsinin yarat-
dığı təhlükəni, məmləkəti boğan mərhəmətsiz canavarları deyil, həmçinin bu təhlükədən
əziyyət çəkən kütlələrin müqavimətini də göstərirdi” [4. s-28].

Qabaqcıl tarixçi və ədəbi tənqidçi Filip Fonerin söylədiyi kimi, Cek London 1901-ci ildə
“The Octopus” haqqında danışarkən, bildirmişdir ki, Frank Norris qəddar ədalətsizliyin
kəskin zorakılığı altında əziyyət çəkən zəhmətkeş sadə insanların ürəyinə dərin yol tapmışdır.
1903-cü ildə Frank Norris “Romanistin məsuliyyətləri”ni yazdı. O burda əsas qabaqcıl rea -
listik ədəbiyyatın ideya prinsiplərini inkişaf etdirir, incəsənət və sənətkarlarda fəaliyyətin
zərərli və uğursuz təsirindən qorxusunu ifadə edirdi. Sonralar Cek London “Martin İden”də
və Drayzer “Dahi”də həmin düşüncələrin əsassız olduğunu göstərdilər.

1903-cü ildə Cek London kapitalizmin qurbanlarının, London yoxsullarının və gecəqondu
sakinlərinin qorxunc səfalətinin təsvir olunduğu “Uçurum insanları” əsərini yazdı. 1904-cü
ildə O.henri “Krallar və Kələmlər”(“Cabbages and Kings”) əsərini yazdı. O, əsərdə Latın
Amerikasının “banan respublikaları”nda mövcud olan amerikan hökmranlığını realizmin
ifadə vasitələri ilə tənqid edir, acı həqiqətləri göstərirdi. XX əsrin  ilk onilliyində “makrey -
kerlər”(“çirkabda sürünənlər”) amerikan imperializminin məhv olmağa məhkum olmasını
ifşa etdilər. Linkoln Stefenz  “MakKlurinin jurnalı”nda (“McClure’s magazine”) 1902-ci ildə
Missuri ştatında baş verən siyasi pozuluşmanı ifşa etdi. 1900-cu ildə Epton Sinkler ciddi
əlyazma ilə məşğul idi, sonra Sosialist Partiyasının qəzeti olan  “Zəkayı müraciət”də (“Appeal
to Reason”) “Cəngəllik” (“Jungle”) əsərinin nəşrinə başladı. Amerika yazıçılarının əksəriyyəti
bir çoxlarının ürəyinə yol tapan Qorkinin əsərlərinin və sosialist ideyalarının təsiri altında
idi. Beləliklə, Cek London “sarı şeytan”ın dünyanı lərzəyə salan, insan mənəviyyatını pozan
gücündən ilhamlanaraq, öz romanını “Dəmir daban”ı (“The İron heel”) 1905-ci ilin Rusiya
inqilabının təsiri altında yazdı. C.London həmin vaxt ABŞ-da geniş şəkildə oxunan Maksim
Qorkinin əsərlərinin təsiri altında “sosialist ədəbiyyatının təşəbbüsçüsü” oldu  [4. s-29].

Maksim Qorki 1906-cı ildə Birləşmiş Ştatlara gəldi. Qabaqcıl mətbuat onu ürəklə qarşıladı.
Bu onun kitabları üçün yeni perspektivlər açdı və sosialist ədəbiyyatı Amerikada özünə yer
qazandı. 1900 və 1917-ci illər arasında  sosialist mövzusunda yazılmış 43 roman nəşr edildi.
Əsrin başlanğıcında “Yoldaş” (“The Comrade”), (1901-1905), “Beynəlxalq sosialist baxışı”
(“İnternational Socialist Review”, 1901-1918) kimi sosialist yönümlü qəzet və jurnalların
işinə start verildi. Növbəti onilliyin əvvəllərində ən geniş yayılmış “Kütlələr” jurnalı (“The
Masses”), (1911-1917) səhifələrində daha çox öz təsisçilərinə yer verirdi. Onlar arasında Cek
London, Epton Sinkler, Edqar Masterz, Robert Frost, Veçl Lindsey, Karl Sendburq, Maykl
Qold və Con Rid kimi şəxsiyyətlər də var idi. XX əsrin ilk onilliyi Mark Tvenin yaradıcı -
lığının son onilliyi idi. Amerikalıların mənəvi dəyərlərində  dəhşətli geriləmənin davam et-
məsi həyəcan təbili çaldığı vaxt, o, xalqının və vətəninin müdafiəsində öz səsini yüksəltdi.
Mark Tven kapitalizmin mənəvi-əxlaqi çirkinliyini öz satirik mühakiməsilə əks etdirirdi.
M.Tvenin fikrincə, kapitalizm insanların vicdansız və qəddar başçısı deyil, əksinə faydalı
sülh təbliğatçısı olmalı idi. O, hakimiyyətə gələn, yalnız onlara deyilənləri edəcəyi halda, öz
işlərində saxlanılacaq, sağ qalmalarına icazə veriləcək prezidentləri təyin edən, insanın insan
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tərəfindən istismarına, dollara sitayişə əsaslanan qəddar siyasi sistemi tənqid edirdi. Məhz
bu səbəbdən də, Mark Tvenin kitablarının, pamfletlərinin bəzisi ABŞ-da tamamilə qadağan
edilmişdi.

Teodor Drayzer daha çox cəmiyyətin insan üzərindəki təsiri ilə maraqlanırdı. T.Drayzerin
yaradıcılığı açıq-aşkar amerikan tənqidi realizminin necə inkişaf etdiyini və yer tutduğunu
göstərən nümunə və ya dəlil kimi götürülə bilər. “Drayzer öz romanlarında Fenimor Kuper,
Nataniel hotorn, herman Melvil kimi XIX əsrin amerikan müəlliflərinin, romantistlərinin
ən yaxşı ənənələrini davam etdirirdi” [4. s-30]. 

Nəticə: XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlində Amerika ədəbiyyatında yeni axının başlan-
ması tənqidi realizmin inkişafı və formalaşması üçün zəmin yaratdı.1900-cü illərdə yaranan,
kapitalistlərin özbaşınalığını ifşa edən, antiburjua ədəbiyyatının  yeni mərhələsinin yaran-
masında “çirkabda sürünənlər” adı almış bir sıra  yazıçıların, publisistlərin, sosioloqların,
ictimai xadimlərin böyük xidməti olmuşdur. Amerika ədəbiyyatında tənqidi realizm cərəyan
kimi bütövlükdə Vətəndaş müharibəsindən sonra  təşəkkül tapmışdır.  Mark Tven, Frank
Norris, Cek London və Teodor Drayzer kimi bir çox yazıçıların əsərləri realizmin ən qiymətli
nümunələridir.
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This article deals with American realism in the 20th century and its role in the develop-
ment of American literature. The critical realism in the 20th century reflected  American re-
alities and their influence to human life. Realism showed its readers the way to the reality
and also influenced the activities of the main writers of that period. With the help of realist
writers and their realist works American people became aware of realities of society.
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Резюме
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Ключевые слова: Американский реализм ХХ-го века, особенности американского
реализма, важность критического реализма, реализм и проблема индивидуального
стиля

Эта статья про американский реализм XX-го века и его роли в развитии американ-
ской литературы. Критический реализм в XX-oм веке отражал американскую реаль-
ность и его влияние на жизнь человека. Реализм показал своим читателям путь к
реальности, а также повлиял на работы главных писателей этого периода. С помощью
писателей-реалистов и их произведений, американскому народу стало известно о дей-
ствительном состоянии.
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DEtEKtİv JANRININ XÜSUSİYYƏtLƏRİ vƏ MÜASİR DÖvRDƏ
DEtEKtİv JANR

Günay BALAĞAYEvA
Azərbaycan Universiteti,magistr

Rəyçi: f.e.d., prof. Qorxmaz Quliyev
Açar sözlər: detektiv janr, qədim dövrdə detektiv janrın ünsürləri, detektiv janrın yaran-

ması, Konan Doyl, Edqar Allan Po, Agata Kristi, müasir dövrdə detektiv janr
Bu məqalə detektiv janrın yaranması, xüsusiyyətləri, qədim dövrdə detektiv janrın ünsür-

lərinin labüdlüyü, Edqar.A.Po, A.Kristi, K.Doyl kimi sənətkarların detektiv janrda oynadığı
rol, Amerika və Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv janrının müqayisəsi və Qarabağ prob-
leminin detektiv janrda əksi məsələlərindən bəhs edir.

Giriş: Detektiv janrı və ya xəfiyyə ədəbiyyatı – bədii ədəbiyyat növü; faktların məntiqi
təhlili ilə gizli cinayətlərin açılmasından, xəfiyyələrin (detektivlərin) macəralarından bəhs
edən roman, povest, hekayədir. Detektiv ədəbiyyatda konflikt, əsasən, ədalətin qanunsuzluqla
toqquşması üzərində qurulur. Ədəbi janrlardan biri olan detektiv janr ardı-arası kəsilməyən
mübahisələrə səbəb olmuşdur. Bir zamanlar roman janrının növü kimi ortaya çıxan detektiv
ədəbiyyat son 50 ildə defakto olsa da, öz müstəqilliyini elan etmişdir [1]. Bu janr insan
psixologiyasının dərinliklərinə nüfuz edə bilməməsinə görə günahlandırılmasına baxmayaraq,
digər tərəfdən aparıcı janr olaraq çağdaş dünyamızın ən əsas məsələlərindən olan cinayət
hadisələrinin, qətl, terror əməliyyatlarının, faktların məntiqi təhlillərlə açılmasından,
macəralardan bəhs edən əsər kimi  qiymətləndirilir. Ümumiyyətlə “detektiv” mənşəcə ingilis
dilində “to detect”, “yəni açmaq”, “üzə çıxarmaq”, “tədqiq etmək” mənasındadır. Detektiv
ədəbiyyat, ümumiyyətlə, bədii ədəbiyyat və incəsənətin bütün keyfiyyətlərini özündə əks et-
dirmişdir. Elə ona görə də elmi-tədqiqat nöqteyi-nəzərindən ədəbiyyatın detektiv janrını
öyrənmək, araşdırmaq zərurəti meydana çıxır. 

Detektiv ədəbiyyatın bu və ya digər janr xüsusiyyətlərinə hələ qədim Şərq ədəbiyyatı
abidələrində, “Avesta”da, “1001 gecə” nağıllarında, folklorumuzun bir sıra nümunələrində
rast gələ bilərik. Bəzi alimlər təklif edirlər ki, bəzi qədim və dini mətnlərdə indi detektiv ad-
lanan janra oxşarlıqlar vardır. Ancaq tədqiqatçı Julian Simons bu formada detektiv hekayəni
gördüyünü iddia edən yazıçılara müraciət edərək söyləmişdir: “ Qədim Bibliya və herodotda
detektiv fraqmentlər axtaranlar sadəcə tapmacalar üçün axtarış etmişdir”. Bu fikrin yanlış və
ya doğru olması haqqında birmənalı fikir söyləmək çətindir, amma buna baxmayaraq, detektiv
janrın ünsürlərinə istər Şərq ədəbiyyatında, istərsə də, qədim Yunan ədəbiyyatında rast gəlinir.
Qədim Yunan ədəbiyyatında Sofoklun “Çar Edip” tragediyasında baş qəhrəman müxtəlif
şahidlərin suallarından sonra öz mənşəyi haqqında həqiqəti öyrənir. Edipin araşdırmasının
fövqəltəbiiliyə əsaslanmasına baxmayaraq, bütün bu əsərlərdəki kriminal hadisələr XVII-
XVIII əsrlər maarifçilik düşüncəsinin inkişafınadək bəzi kriminal mövzuların olduğuna sübut-
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dur. həmin bu hekayələrdə detektiv hekayənin formal elementləri, o cümlədən cinayəti əhatə
edən sirlər də vardır. Lakin ingilis detektiv ədəbiyyatının təşəkkül tapması Amerika və Qərbi
Avropa ədəbiyyatının məcrasında həyata keçmişdir. 

Detektiv janr 1800-cü ildən sonra xeyli inkişaf edərək məşhurlaşmışdır. Viktorian müəl-
liflər, belə ki, Wilki Kollins və Çarlz Dikens detektiv janrda əsərlər yazırdılar [2]. Lakin Sir
Artur Konan Doyl “Şerlok holms”u yaradanda janr daha da inkişaf etdi. Doyl 50-dən çox
qısa hekayələr və Şerlok holms ilə onun dostu Dr.Uatson haqqında roman yazmışdır. Doylun
qəhrəmanları bu gün də məşhurdur. İngilisdilli ölkələrdə detektiv janrın 1841-ci il Edqar
Ponun “Morq küçəsində qətl” əsəri ilə başlandığı zənn olunur. Bundan başqa müəllifin “Mari
Rojenin sirri”, 2 il sonra isə “Oğurlanmış məktub” əsərləri çap edilir. 

Edqar Ponun həyatı çox çətin və səfalət içərisində keçmişdir. O, valideynlərini çox erkən
itirir, hərbi hissədə nizam-intizamı pozduğuna görə həbsə məhkum edilir. Səfalət içində
yaşayan Po bir qarın çörəyə möhtac idi. Deyl Karnegi “Tanınmış simaların həyat hekayətləri”
kitabında Allan Po haqqında danışarkən, ömrünü səfalət içində başa çatdıran, ölümündən
sonra dahilik zirvəsinə ucalanların acı taleyini məyusluqla oxuduğunu diqqətə çatdırmışdı.
Bəlkə də, bütün bu həyat hadisələri Amerika ədəbiyyatına, eləcə də dünya ədəbiyyatına öz
böyük töhfəsini verən, detektiv hekayələr ustası Edqar Allan Ponun meydana gəlməsinə
səbəb oldu. Bütün bu əsərlərdə onun qəhrəmanları qeyri-adi vəziyyətdə çıxış edir. Məhz
əsərlərdəki detektiv  hadisələrin əsrarəngiz təsviri oxucu marağına səbəb olur. E.Po Amerika
cəmiyyətində baş verən real qətl hadisələrinin bədii təsvirini verərək öz hekayələrində sirli
cinayətlərin təsvirini və təhqiqat yolu ilə onların açılmasının mümkünlüyünü  sübuta  yetirdi. 

Detektiv janr cinayət işləri həll edilməsi üçün yazılan əsərlərin janrıdır. Oxucu əsərin so-
nunda cavab aşkarlanmamışdan əvvəl ip ucları ilə cavabı tapmağa çalışır. Əsərin əvvəlində
cinayət təqdim olunur. İlk baxışdan bu, mükəmməl, üstünün açılması müşkül olan bir cinayət
kimi görünür. Bəzi romanlarda sadəcə kiçik şübhəyə səbəb olan şəxs həbs olunur. Nəhayət
cinayətlə birlikdə detektiv hissə başlayır və adətən gözlənilməz hadisələr baş verir. Detektiv
cinayəti həll edir və günahkarı tapır. 

1920-1930-cu illər detektiv janrının qızıl dövrü adlanır. Bu dövrdə bir çox məşhur
yazıçılar ortaya çıxdı. Əksəriyyəti britaniyalı olsa da, onların  arasında  Amerikanın və Yeni
Zelandiyanın da görkəmli yazıçıları  var idi. Qadın yazıçılar isə qızıl dövr  yazıçılarının çox
mühüm hissəsini təşkil edir. Bu dövrün beş qadın yazıçısı kriminal  janrın  kraliçaları sayılır.
A.Kristi, Dorosi, L.Sayers, N.Marş və Margeri Allingham. N.Marş istisna olmaqla digərləri
britaniyalı idi. Məhz bu beş kriminal janrın kraliçaları sırasında Agata Kristi özünəməxsus
yer tuturdu. Agata Kristi bir sıra detektiv yazıçılardan fərqli olaraq günahkarları psixoloji
baxımdan daxili aləmlərini yox, onları öz əməlləriylə, söhbətləri ilə oxucuya təqdim edir.
Agata Kristi sadəcə İngiltərədə deyil, tədricən dünya ədəbiyyatında da məşhur simalardan
biri olaraq yüksək tirajlarda əsərləri çap olunmuşdur. Onun əsərlərindəki qəhrəmanlar da öz
fəaliyyətlərinə görə əslində kiçik olan, lakin bizim olduqca böyük, gəzib qurtara bilməyəcə -
yimizi düşündüyümüz dünyadakı insanların xarakterlərini əks etdirir və beləliklə, onun əsər-
lərini həm də spesifik janr keyfiyyətləri baxımından dünya detektiv ədəbiyyatının parlaq
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nümunələri hesab etmək olar.
Məsələn onun əsərindən bir nümunə: “Nayton da “Mavi Qatarda” da gedirdi,-Puaro sözünə

davam etdi. O elə danışırdı ki, sanki qətli öz gözləri ilə görüb” [3,s.124]. Onun yaradıcılığı
kino, televiziya, teatrda da geniş təcəssümünü taparaq böyük tamaşaçı rəğbəti qazanmış, in-
sanların ədəbi-estetik zövqünə və mənəvi dünyasına təsir göstərmişdir. Yazıçının əsərləri
Azərbaycan dilinə də çevrilmiş və tərcümə ədəbiyyatımızı zənginləşdirmişdir.

A.Kristi deyirdi: “Detektiv təqib və tədqiqat haqqında hekayədir, həmçinin əxlaqi
hekayədir. Mən həmişə cinayətkarlara qarşı və günahsız qurbanlar tərəfində olmuşam”. De-
tektiv janrda yazan yazıçı çox diqqətli olmalıdır. O, səhv edə bilməz, yaxşını pis yerinə ver-
mək və mətləbə dəxli olmayan hadisələrin uzun-uzadı təsviri lüzumsuzdur. Detektiv janrın
inkişaf yoluna nəzər saldıqda isə bunun çox ciddi inkişaf mərhələlərindən keçdiyinin şahidi
oluruq. İlkin dövrlərdə “hermetik detektiv” (kiçik bir məkanda – otaqda, ofisdə, vaqonda,
evdə baş verən hadisələrin təsviri)  populyar olsa da, 1980-ci illərdən başlayaraq dünya de-
tektiv ədəbiyyatı öz inkişafının növbəti mərhələsinə qədəm qoydu. Dünyaca məşhur yazıçılar
artıq detektivi başqa janrlarla sintez etməyə və bunun nəticəsində yeni ədəbi janrlar meydana
gətirməyi bacardılar. Bu cəhdlər nəticəsində tarixi detektiv, siyasi detektiv, intellektual-kul-
turoloji detektiv, mistik detektiv, fantastik detektiv yarandı. Umberto Ekonu, Orxan Pamuku,
haruki Murakamani bu sahənin öncülləri hesab etmək olar. Ancaq bu yazıçılar detektiv
ədəbiyyatın nümayəndəsi  hesab olunmurlar. Onların romanlarında detektiv xətt sadəcə ro-
manın strukturuna və süjetinin rəngarəngliyinə xidmət edir, postmodern roman xü-
susiyyətlərinə isə tam cavab verir  [2].

Detektiv janr haqqında danışdıqda onun bu günkü vəziyyəti haqqında danışmamaq olmaz.
Detektiv janrın da öz oxucuları var və bu əsərlərin oxucu kütləsi heç də az deyil. Elə mənim
üçün də detektiv janrda yazılmış bir əsəri oxumaq, oradakı tapmacalara cavab tapmaq, kri -
minal hadisələri çözmək çox maraqlıdır. Bəs nəyə görə insanlar bu əsərləri oxuyur, bu tip
janrı seçir? Bu müasir dövrləmi əlaqədardır, gündəlik həyatda eşitdiyimiz kriminal xəbərlərin
çoxluğundanmı qaynaqlanır, yoxsa insanlar yeni macəra axtarışındadır? Bunu belə açıqlaya
bilərik ki, hazırda dünyanın bir çox ölkələri, eləcə də, Azərbaycan terrorizmə qarşı mübarizə
aparır. Kriminal aləmlə yeni mübarizə üsullarını beynəlxalq aləmdə ictimai-sosial və siyasi
həyatın gündəminə gətirirlər. Beləliklə, müasir ədəbi prosesdə istər Amerika, istərsə də Azər-
baycanda və Türkiyədə baş verən hadisələr nəticəsində yazıçılar terrorizmə qarşı mübarizə
ideyasını əks etdirən detektiv məzmunlu əsərləri qələmə alırlar və belə əsərlər yaşadığımız
dövrün vəziyyəti ilə səsləşir və oxucuların marağına səbəb olur. Müasir dövr kompüter əsri
olduğuna görə yalnız böyük sənətkarlıqla yazılmış detektiv ədəbiyyat hər bir kompüter va-
sitəsinə qalib gəlməyə qadirdir. Məhz biz oxucular detektiv məzmunlu əsərlər oxuduqdan
sonra ətrafımızda baş verən hadisələrə daha ayıq gözlə baxmağa başlayırıq. İnsanlara qarşı
daha həssas oluruq.

Çağdaşlarımızın yaşantıları, duyğuları, xırdalı-böyüklü problemləri, iç dünyası barədə
qələmə alınan əsərlərdə son illərin kriminallaşmış hadisələri bizim yazıçıların əsərlərində də
öz əksini tapmışdır. Təbii ki, milli ədəbiyyatımızda detektiv janrı Amerika ədəbiyyatındakı
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kimi geniş vüsət almasa da, bir sıra yazıçılarımızın yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. 20
ildən çox davam edən Qarabağ münaqişəsi, qaçqınlar, məcburi didərginlər, çörək pulu tap-
maq üçün paytaxta üz tutanlar yazıçılarımızın qəlbini riqqətə gətirdi [3]. Azərbaycan
ədəbiyyatında ilk detektiv janr 1961-ci ildə yazılmış həsən Seyidbəylinin “Cəbhədən cəb-
həyə” əsəri hesab olunur. Tanınmış yazıçılar arasında Yusif Əhmədov da xüsusi yer tutur.
Yazıçı yaşadığımız real həyatdakı hadisələri ədəbi düşüncə süzgəcindən keçirərək ədəbiyyat
faktına çevirməyə üstünlük verir. Yazıçının  “Ələkeçməzlər”  əsərində detektiv əsərlərdə
olduğu kimi xeyrin şər üzərində qələbəsi ilə bitsə də, hələ zülmə qarşı olan mübarizə son-
lanmayıb və elə əsərlərdə olduğu kimi dünyada da həyat bütün öz müsbət və mənfi çalarları
ilə, yaxşı və pis üzü ilə davam edir. Uğur qazanmış əsərlər arasında 1966-cı ildə işıq üzü
görmüş “Qara Volqa” romanı mühüm yer tutur. Burada söhbət müharibədən sonranın
Bakısında cərəyan edən hadisələrdən gedir. hansı ki, həsən Seyidbəylinin təxminən eyni
illərdə məşhur olan “Cəbhədən cəbhəyə” əsərində olduğu kimi.

Azərbaycanın siyasi detektiv janrının inkişafında Çingiz Abdullayevin də xüsusi rolu ol-
muşdur. Bu detektiv janr ədəbiyyatımızda yeni mərhələ kimi qiymətləndirilir. Bu gün Çingiz
Abdullayev əsərlərinin geniş oxucu kütləsi var.

Nəticə: Nə qədər ki, insanlar var, nə qədər ki, dünya var, qlobal savaşlar, terror aktları,
quldurluq və qətllər də olacaq. Beləliklə, kriminal zəmanəmizdə kriminal janrının olması
da labüddür. Bu da o deməkdir ki, detektiv janrda olan əsərlər yazılmaqda davam edəcək və
kifayət qədər oxucu kütləsi olacaq. Bəlkə də, illər sonra daha başqa bir janr yaranacaq, amma
hal-hazırda detektiv janr dövrümüzün hadisələrini təsvir etmək üçün ən aktual janrdır,
gələcək tədqiqatçılar bu günkü detektiv nümunələrini araşdırsalar, çox güman ki, dəhşətli
bir zəmanədə yaşadığımızı görəcəklər.
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This article deals with the creation of detective genre, the features of detective genre, the
possibility of detective genre’s elements in ancient times, the main role of Edgar. A. Poe,
A.Christie, C.Doylewriters, the comparison of detective genre in American and Azerbaijan
literature and the reflection of Karabakh conflict in detective genre.

Резюме
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА В СОВРЕмЕННУЮ ЭПОХУ

Гюнай БАЛАГАЕВА
Университет “Азербайджан”, магистр

Ключевые слова: Детективный жанр, элементы детективного жанра в древний пе-
риод, создание детективного жанра, Эдгар Аллан По, Конан Дойл, Агата Кристи, де-
тективный жанр в современной эпохе, отражение Карабахского конфликта в
детекивном жанре

В этой статье говорится об особенностях создания детективного жанра, о неизбеж-
ности элементов детективного жанра в древние времена, о ролях таких мастеров де-
тективного жанра, как Эдгар А.По, А. Кристи, К. Дойля, о сравнении детективного
жанра в Азербайджанской и Американской литературе, а также нашли своё стражение
вопросы в детективном жанре Карабахская проблема.
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ARtUR  MİLLER  PYESLƏRİNDƏ  OBRAZLARIN 
DAXİLİ  ALƏMİ

Günel  HACIYEvA
Azərbaycan Universiteti,  magistr                                                                                                  

Rəyçi: f.e.n., dos. Ülviyyə Rəhimova
Açar sözlər: pyes, dramaturq, sənətkar,  obraz, A. Miller
Giriş: Amerika ədəbiyyatının XX əsrin görkəmli yazıçılarından biri  Artur Miller nəinki

yalnız vətəni  ABŞ-da, hətta bütün dünyada qeyri-adi özünəməxsus baxışı olan dramaturq
kimi şöhrət qazandı. Onu digər dramaturqlardan fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri  haqqında
özünün seçilmiş pyeslərindən ibarət külliyyatına yazdığı ön sözündə teatr və müasir dra-
maturgiya ilə bağlı fikirlərini açıqlayarkən qeyd etmişdi: “ Dramaturq elə yazmalıdır ki,
tamaşaçı onun pyeslərini sənət əsəri kimi yox, özü kimi qəbul etsin. Dramaturq gərək hələ
“havada gəzən” və gerçəkdə öz əksini tapmayan, hamının mənəvi sərvətinə  çevrilməyən
ideyaları tutub kütləyə  yaya bilsin” [1, səh-226].

Yazıçı vurğulayırdı ki, onun pyesləri məhz  “havada gəzən ideyaların əksidir. Mən bu
pyeslərlə oxuculara onların özlərinin anlamadıqları və ya anlamaq istəmədikləri  həqiqətləri
göstərmək istəmişəm” [1, səh-245].

Miller dramaturgiyasının bütün Qərb aləmini bürüyən nəhəng şöhrəti bir daha sübut  edir
ki, müəllif öz pyeslərində həqiqətən də “havada gəzən” ideyalara ustalıqla toxunmağı
bacarıb.

Müəllifin ilk səhnələşdirilən “hamısı mənim oğlum idi” pyesinə diqqətlə nəzər yetirdikdə
məlum olur ki, bu pyesdə hadisələr müharibə vaxtı xırda əyalət fabrikantı kimi cəbhəyə
silindr başlıqları göndərən bir nəfərin ailəsində cərəyan edir. Bu ailənin bütün üzvlərinin
taleyi də  sanki, müharibənin içindədir. hər iki oğul Amerika ordusunun əsgəri kimi döyüşüb
və onlardan qırıcı-təyyarəçi olan itkin düşüb. Artıq heç bir ümid işartısı olmasa belə, ana
hələ də onun yolunu gözləyir. Onun bu gözləntiləri pyesin ovqatına əlavə gərginlik və həyə-
can qatır.

Ailənin başçısı Co Keller ömrü boyu varlanmaq arzusunda olub və nəhayət, müharibə
ona bu imkanı yaradıb. Pyesin kuliminasiyası da məhz burada açılır.

Pyesin o biri qütbündə Co Kellerin oğlu Krisdir. “Əsl kişilik cəbhədəydi” – Kris bu qənaət-
dədir və ətrafında heç kimin onun qənaətlərini bölüşmədiyini bilsə də, sonacan öz ideyalarına
sadiq qalır. Atasının cinayətini biləndə ondan tələb edir ki, özünü hüquq-mühafizə orqanlarına
təslim etsin. Amma atanın da dünya, həyatla bağlı öz baxışları var:  “Bu müharibədə kim havayı
işləyib? Məgər kimsə qabaqcadan pulunu almamış cəbhəyə cəmi bir mərmi, ya yük maşını
göndəribmi? Onlar təmiz pullar idi?  Amerikada təmiz pul yoxdur” [2, səh-296].

İnsan həyatda  uğur qazanmaq üçün hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? Məgər
cəmiyyətdə özünə layiqli yer tapmaq üçün mütləqmi normalardan çıxmaq, yaxud cinayətə
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getmək lazımdır? “ hamısı mənim oğlum idi” pyesində olduğu kimi, drammaturqun bir il
sonra  -1948- ci ildə səhnələşdirilən, çox güman ki, onun yaradıcılığının vizit kartı sayılan
məşhur  “Kommivoyajörün  ölümü” pyesi məhz bu sualların izahını axtarır.

Pyesin qəhrəmanı bir çoxunun müasir Lir adlandırdığı Villi Lomen Amerikanın ticarət
şirkətlərinin birində otuz ildən artıqdır kommivoyajör işləyir. Cavanlıqda, hələ canı sulu vaxt-
larında o, şirkətə xeyli qazanc gətirib; ona elə önəm verilib ki, hətta yaxın vaxtlarda şirkətin
şəriklərindən biri olacağını güman edib. Amma bütün insanlar kimi vaxt onun da barəsində
hökm çıxarmışdı. Villi qocalıb və şirkət daha ona  ehtiyac görmədiyindən küçəyə atır. Villi
bütün həyatı bu qənaətlə yaşayır ki, “cəmiyyətdə üzdə olmaq üçün əsas şərt zahiri görkəm,
şəxsi cazibədarlıqdır”. Amma zaman keçdikcə Villi daha aydın dərk edir ki, onun fəlsəfəsi
gerçəkliklə uzlaşmır. Pyesdə Villinin fəlsəfəsinə qarşı onun qardaşı, uğurlu iş adamı Ben
Lomenin fəlsəfəsi qoyulub. Müəllifin təqdimatında Ben bütün həyatını “cəngəllik qanun-
larıyla” yaşayıb.  Amma Villi bununla razılaşmaq istəmir və yalnız pyesin sonunda başa düşür
ki, onun həyat fəsəfəsi düzgün deyilmiş, Ben haqlı imiş. “İndi hər şey quru hesablamayla
müəyyənləşir....şəxsiyyət heç bir rol oynamır” [2, səh-270].

Beləliklə “ Kommivoyajörün ölümü” pyesində ideya münaqişəsi iki yol, iki həyat fəlsəfəsi
üzərində- Villi və Benin fəlsəfəsi üzərində qurulur.

1943-cü ildən yazmağa başladığı pyesləri onun dünya dramaturgiyasındakı yerini
müəyyənləşdirdi. Qərbin ən nüfuzlu teatrşünasları Artur Miller dramaturgiyasını XX əsrin
böyük sənət hadisəsi hesab edirlər. Miller yaradıcılığı, demək olar ki, bütüb teatr araşdır-
malarının baş mövzularındandır, hətta onun tələbəlik illərində Miçiqan Universitetinin di-
varları arasında yazdığı, təxminən, 8 pyesi də tədqiq olunur.

Millerin, bir çox pyeslərinin qəhrəmanları, əsasən, həyatda özünü tapa bilməyən,
təsadüfdənmi, ya zərurətdənmi taleyin istehzasına tuş gəlmiş insanlardır. Bir pyesində isə o,
bu ideyanın üzərində işləyərkən onu tam çılpaqlığı ilə açır. “Bəxti gətirən adam” adlanan
pyesində antik yunan dramaturgiyasında, o cümlədən bizim böyük Mirzə Fətəli
Axundzadənin əsərlərində olduğu kimi tale, qəzavü-qədər məzmunları  ön plana çıxır. Bu
pyesdə qəzavü-qədərin ucbatından demək olar ki, heç kimin bəxti gətirmir. Esterin atası qoca
Folk maşın altına düşür, Deyvidin xeyirxahı Den Dibbl bütün var-dövlətindən olur. Qus, Cey
Bi və Şorinin şəxsi həyatı, qəhrəmanın qardaşı Eysmosun karyerası alınmır. Bəli, Deyvidin
atası Pet ilə Bell xalanı da bəxti gətirməyənlər sırasına qatmaq olar. Yalnız Deyvid Bivz
qarşımızda bəxtəvərlik mücəssəməsi kimidir: onun əli nəyə dəyirsə, sözün hər mənasında
qızıla çevrilir.

İlk baxışdan elə görünə bilər ki, adama bundan artıq nə lazımdır? Amma Deyvidə “lənətə
gəlmiş bir sual” əzab verir. Niyə axı bəxt həmişə məhz onun üzünə gülür? Bəlkə, bir gün bu
bəxtin üzü gülməkdən doydu? Onda necə, hər şey məhv olacaq? Stanislavski demişkən, “əgər
tüfəng divardan asılıbsa, gec-tez açılmalıdır” [2, səh-242].

Deyvidə elə gəlir ki, onun arvadı ölü uşaq doğacaq, onun samurlarının hamısı gəbərəcək
və o, müflis olacaq. Qisas anı nə vaxtsa baş verməlidir! Amma hər şey yaxşı – tipik amerikan
heppi-end  ilə yekunlaşır ki, əslində elə belə də olmalıydı. Çünki Deyvid Bivz, həqiqətən də

n İPƏK YOLU n 3/2016

119AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ



yaxşı adamdır və o, layiq olduğunu alır.
Millerin bir tragik kimi yaradıcıllığını təhlil etmək üçün onun  “Qiymət” pyesi xüsusi

imkanlar açır. Bu pyes gerçəklər və illüziyalar, həqiqət və yalan, insanın bu dünyada
yaşayışının nə məqsəd daşıdığı və bir də ən əsası – doğmalar arasında əlaqələrin itməsi
haqqındadır.

hadisələr Frans qardaşlarının bir neçə il əvvəl atalarının öldüyü köhnə evində vaqe olur.
Balaca qardaşın, polis Viktorun qənaətincə, atanın axırına yoxsulluq çıxıb. Gəncliyində Vik-
tor, ataya baxmaqla öz gələcəyini ona qurban verib. O, çox qabiliyyətli bir gənc olsa da,
imkansızlıq ucbatından təhsilini davam etdirə bilməyib. Viktor evdəki əşyalara qiymət qoy-
maq üçün əntiq mağazasının qiymətləndiricisi Solomon Qreqorini bura dəvət edib. Qar-
daşlardan böyüyü olan həkim Uolter də evə gəlir. Elə  “çək-çevir” də onda başlayır. Uolter
və Viktor öz həyatlarını “tərəziyə qoyub çəkərək” onlardan hansının daha ağır gəldiyi, hansı
“qiymətə” olduğu sualına bir-bir cavab istəyirlər. Əsərin kompozisiyasını da elə bu müəyyən-
ləşdirir. Mebelin qiyməti ilə insan əməllərinin qiyməti paralel şəkildə  üzə çıxır. Bu həyat
yürüşündə kim birinci olubsa, onun qiyməti də çoxdur.  Deyəsən, finişə birinci Uolter çatıb,
bu yürüyüşün qalibi də məhz odur. Amma bu qələbə nəyin bahasına başa gəlib? Onun
psixikası pozulduğundan xəstəxanaya düşüb, ailəsi dağılıb.

Bəs Viktor  “oyundankənar” mərhəmət mücəssəməsi olan bu insan necə, xoşbəxtdirmi?
Onun taleyi də zədəlidir. Belə ki, təhsil ala bilmədiyindən o, bütün ömrü boyu istəmədiyi
işlə  məşğuldur, adam kimi yaşamaq istəyən arvadının üzünə baxa bilmir.

Frans  qardaşları bundan sonra çətin bir-birini anlayalar: aradan çox sular axıb...
Bu psixoloji dramdan dörd il sonra – 1972-ci ildə Artur Miller mövzusu seçim, günah

və məsuliyyət hissi – bu əsərdə əksini tapır.
Pyesdə  doqquz iştirakçı var: Tanrı, Lüsifer, Adəm, həvva, üç mələk – təbib  Rafail, ölüm

mələyi Əzrail, mərhəmət mələyi hemuil, Qabil və habil. Pyes başlayan kimi aydın olur ki,
Miller öz dəliliyi  ( daha doğrusu, qəhrəmanlarının diliylə ) Əhdi - ətiqin ilk dörd fəslini
təqdim edir. Yeri gəlmişkən, müəllifin bu müqəddəs yazıya olan istehzalı münasibəti dərhal
üzə çıxır. “Dünyanın yaranışı”nda nəinki Lüsifer, ilk bəndələr, mələklər, hətta Tanrı özü də
gülüş obyektinə çevrilir; məsələn, Tanrı bəyan edir ki, o, əvvəlcə hansısa bir işi görür və
yalnız bundan sonra nə etdiyi barədə düşünür. İnsanın yaranışına gəlincə, bu, olsa-olsa onun
eksperimentidir. O, əvvəlcə şimpanzeni yaratdı və gördü ki, gildən bir az qalıb. Odur ki, in-
sanı da yaratmaq lazım gəldi.

60-cı illərin axırlarında formal eksperimental maraq göstərərək, drama çox böyük sər-
bəstlik verməklə “ənənəvi” qoyuluş prinsiplərindən imtina edilirdi. Teatral quruluşuna, kom-
mersiya ruhuna, problemsiz əsərlərə qarşı keçmiş teatrla yanaşı bir çox kiçik studiyalar və
aktyor qrupları da çıxış edirdi. Amerikan teatrının canlandırılmasında zənci teatrının misilsiz
rolu var idi. “Öz fəaliyyət teatrının” yaradıcılığı dramının siyasiləşdirilməsinə zəmin yaratdı.
Realist romanlarda 60-70-ci illərdə ABŞ-da yenidən təşviqatçı pyeslərə qayıdış, müasir
dramla “qəzəbli on illik”-in demokratik ənənələr arasında əlaqənin bərpa olunması müşahidə
olunurdu.
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Amma pyesin sonuna janr, hər halda, dəyişir. Bibliyaya görə, qətl törənməlidir və deməli,
qəhrəmanın ölümüylə səhnədə janr dəyişərək faciə ilə əvəzlənməlidir. Beləliklə, Qabilin ha-
bili öldürməsindən sonra  son altı səhifədə  müəllif kinayəsi yox olur. Tanrı ilə Lüsifer
arasında intellektual mübarizə davam etsə də, pyesin tonu dəyişir. Çox güman ki, Miller
bununla belə demək istəyir ki, ali qüvvələr bir-biriylə o qədər məşğuldurlar ki, başları bir-
birinə o qədər qarışıb ki, insanı düşünmək hayında deyillər. İnsan isə onları mərhəmətə çağırır
(Adəmin son replikası) və aydın olur ki, fars nəticədə tragediya ilə əvəz edildi. Dünya dra-
maturgiyasında farsın tragediyaya keçidi çox nadir hallarda təzahür edir.

“Ağır sınaq” pyesində isə Miller “Kommivoyajörün ölümü”ndə  başladığı mövzunu davam
etdirərək daha da dərinləşdirir. Müasir Amerikanın cəngəllik qanunları tərəfindən idarə
edilməsinin dramaturq keçmiş vasitəsilə diqqətə çatdırır.

ABŞ tarixini araşdırarkən, 1692-ci ildə Seyləm şəhərində baş vermiş çox məşhur faciəvi
tarix çəyə istinad edir. Bu faciə Amerika qitəsində ilk məskən salanların həyatında baş verir.
Qeyd edək ki, bu pyes dünyanın müxtəlif teatrlarında müxtəlif adlarla səhnələşdirilib : “ Seylem
məhkəməsi” , “Əcinnə ovu” , “Seylem cadugərləri”. Ağır sınaq” dramının mərkəzində Con və
Elizabet Proktorların taleləri dayanır. Bir vaxtlar  Con Proktorun məşuqəsi və evinin qulluqçusu
olmuş hiyləgər, yalançı və riyakar Abiqayl Seylemin digər sakinləri ilə bərabər, Conun arvadı
Elizabeti də İblislə əlaqədə ittiham edir. O, ümid eləyir ki, əgər Elizabet edam olunarsa, Con
onunla evlənəcək. Amma əslində, Abiqayl özü də qurbandır- təmiz insanlara şər atmaqla on-
ların torpaqlarına, var- dövlətlərinə sahib çıxmaq istəyənlərin əlində bir alətdir.

hələlik müttəhimlər kürsüsündən kənarda qalan Con Proktor günahsız insanlara ölüm
hökmü kəsilməsiylə barışa bilmir. O, cəsarətlə onların müdafiəsinə qalxır və bununla da özünə
“quyu qazır”. Şər-böhtan  hədəfinə düşən Con da canını xilas etmək üçün gərək iblislə əlaqədə
olduğunu “etiraf etsin”. Amma belə bir etiraf günahsız günahkarlara qarşı satqınlıq olardı. O
öz əqidəsinə qarşı getməkdənsə ölümü üstün tutur.

“Ağır  sınaq”  pyesində də  Miller hər hansı bir insanın qəhrəmanlıq göstərməyə qadir
olduğunu təsdiq edir. Xalqın içindən çıxmış Con Proktor sonda, az qala sınsa da, vicdanı
buna yol vermir. O, insan ləyaqətinin, vicdanının, məsuliyyətinin rəmzi kimi çıxış edir [3,
səh-301].

Dramaturq qeyd edir ki, bu idealları hətta həyatın bahasına olsa belə, gərək qoruyasan.
Amma bu pyesdə dramaturqun qarşıya qoyduğu əsas məsələ Seylem faciəsinə gətirən

səbəbləri araşdırmaqdır.
Şərəf və ləyaqət hisslərinə sədaqət, satqınlığın bütün təzahürlərinə qarşı amansızlıq kimi

insani keyfiyyətlər dramaturqu daim düşündürüb.
“Körpüdən  görüntü” pyesində isə müəllif bu mövzunun daha dərin qatlarını açmağa

müyəssər olub.  Bu pyesin qəhrəmanları da adi insanlardır. Amma bu dəfə hadisələr müasir
dövrdə cərəyan edir; hadisələrin mərkəzində İtaliyadan Amerikaya pul qazanmaq məqsədilə
gəlmiş ucuz işçi qüvvəsinin – mühacirlərin həyatının təsviri dayanır. Miller pyesində bu in-
sanların taleyinə işıq tutur [4, səh-51].

Limanda yükvuran işləyən Eddi Karbonenin uşaqlıqdan öz qızı kimi saxlayıb böyütdüyü
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Ketrin on yeddi yaşında  gözəllər gözəlinə çevrilib. Eddi öz vicdanına hesabat vermədən bu
qıza vurulub. Amma Ketrin bir az pul qazanmaq məqsədilə qardaşı Markoyla Amerikaya
gəlmiş gənc italiyalı Rodolfoya ərə gedir. Odur ki, Eddi qısqanclıq zəminində satqınlığa əl
atır. O bu iki italiyalının yerini immiqrasiya idarəsinə nişan verir. Və vicdanı, qeyrəti, insani
dəyərləri hər şeydən üstün tutan Marko sonda  Eddini qətlə yetirir.

Eddinin bütün keçmiş dostları da, bütün ömrü boyu bir yerdə işlədiyi insanlar da Marko-
nun tərəfini tutur. Onlar Eddinin bu hərəkətinə heç cür bəraət qazandıra bilməyərək ondan
üz döndərirlər. “Körpüdən  görüntü” yə maksimal gərginlik gətirmək, təsvir olunan hadi -
sələrə ümumilik, haradasa, zamansızlıq ovqatı vermək üçün Miller bu pyesi antraktsız, bir-
pərdəli eləyib. Bununla o istəyib ki, tamaşaçıları  qəhrəmanlarının, xüsusən Eddini bürümüş
“ehtirasların” izaholunmazlığına inandıra bilsin. Bütün pyes vəkil Alferinin dilindən nəql
olunur. hadisələrin gedişinə ara verərkən Alferi bu tarixçəni şərh edərək tamaşaçıların diqqə-
tini qəhrəmanların yaşadıqları daxili psixoloji münaqişələrə yönəldir. Pyesin prozaik mətni
tez-tez ağ şeirlə əvəzlənir.

Pyesin ilk variantı vaxtilə ABŞ –da və Avropada böyük təzyiqlərlə üzləşmişdi. Tənqidçilər
və ictimaiyyət bu pyesdə qoyulan kəskin sosial problemləri müəllifə bağışlamaq istəmirdilər.
Odur ki, Miller istər-istəməz onu dəyişdirmək məcburiyyətində qalır.

Birinci variantda onu daha çox satqınlığın gətirdiyi bəlalar düşündürmüşdüsə, ikinci vari-
antda artıq müəllif süjeti sevgi melodramı üzərində qurur. Melodramatik elementlərin
çoxluğu pyesi, haradasa bədiilikdən və bütövlükdən məhrum edir. 

Ən böyük dəyişikliyə məruz qalan isə Eddi obrazı oldu. Bununla da bu pyesin traktovkası
dəyişdi. Artıq bu yeni variantda Miller Eddinin satqınlığına bəraət qazandırırdı. Yəni elə
şərait yarana bilər ki, insan istər-istəməz insani yoldan dönə bilər.

Amerika, ümumilikdə dünya dramaturgiyasının klassiki və əfsanəsi Artur Millerin 1943-
1999-cu illər, yəni yarım əsrdən artıq bir müddəti əhatə edən pyes yaradıcılığı onun XX əsr
dünya dramaturgiyasındakı yerini müəyyən etdi. Və şübhəsiz ki, onun yeri birincilər sırasın-
dadır. Millerin dramları Amerikanın və Avropanın ən nüfuzlu teatrlarında oynanılıb, ədəbi
tənqidçilər və teatrşünaslar indi bu əsərləri XX əsrin sənət hadisəsi adlandırırlar.

Nəticə: Teatr təbii ki, vizual sənətdir, amma Millerin pyesləri hardasa dramaturgiya ilə
nəsrin vəhdətində, daha doğrusu, sərhədlərində yazılıb. Çünki dialoqlar obrazların daxili
aləmin psixoloji vəziyyətini açmağa yönəlib. Artur Millerin pyesləri əsasən sosial yönümlü
olsa da, ABŞ-dakı böyük depressiyadan bəhs etsə də, dramaturqun qəhrəmanları bu mövzunu
bəşəri mövzu anlamı səviyyəsinə qaldıra bilirlər.

ƏDƏBİYYAt:
1. Arthur Miller, Timebends: A Life. New York: Grove Press, 1987, pp. 289
2. The Cambridge history of American Theatre: Post-World War II to the 1990s, 
3.  Arthur Miller: A Critical Study. Cambridge University Press.  
4. Miller, Arthur (1988) Introduction to Plays: One, London: Methuen,  

122 AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

n İPƏK YOLU n 3/2016



Abstract
INNER WORLDS OF CHARACtERS IN ARtHUR MILLER'S PLAYS

Gunel HAJIYEvA 
Graduate student of Azerbaijan University

Key words: plays, playwright, artist, character, Miller
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XIX ƏSR AMERİKA ƏDƏBİYYAtINDA REALİZMİN 
tİPOLOJİ XÜSUSİYYƏtLƏRİ 

Günay  ƏLƏSKƏROvA 
Azərbaycan  Universiteti, magistr

Rəyçi: f.e.d prof., Qorxmaz Quliyev
Açar sözlər: realizm, ədəbiyyat, janr, sənəd, sosial
Giriş: Amerika ədəbiyyatında romantik istiqamət Vətəndaş Müharibəsinin bitməsindən

bir müddət sonra realizmlə əvəz olunur. Romantik və realist elementlərin qovuşması böyük
amerikan şairi Uolt Uitmen yaradıcılığında özünü aşkar büruzə verir. Romantizmin
çərçivəsindən çıxaraq yeni bir romantik dünya Emili Dikkenson yaradıcılığında təcəssüm
olunmuşdur. Romantik motivlər orqanik şəkildə F. Bret Qart, M. Tven, A. Birs, C. Londonun
və XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində yazıb - yaratmış yazıçıların ədəbi metoduna
daxil olur.  

Amerika realizminin bu tipoloji xüsusiyyətlərindən biri gerçəklik olmuşdur. Saxta ro-
mantik ədəbiyyat və “kübar realizm” ənənələrini təkzib edərək realist yazıçılar yalnız
həqiqəti deməyə can atırdılar. Onlar həyatı boyasız və olduğu kimi təsvir edirdilər. Bu
şəraitdə sənədlərdə öz əksini tapmış real hadisələr, yəni məsələnin faktiki tərəfi böyük
əhəmiyyət kəsb edirdi. Buna görə də faktlar, sənədlər, məntiqi sübutlar realist yazıçıların
bədii metodlarının tərkib hissəsinə daxil olurdu. 

Amerika realizminə xas olan digər tipoloji xüsusiyyət sosial meyil, roman və hekayələrin
sosial xarakter daşıması olmuşdur. Bərabərsizlik, istismarçılıq, qanunsuzluq mövzularına
yönəldilən diqqət XIX əsrin sonlarındakı Amerika ədəbiyyatında insan talelərinin iqtisadi,
ictimai və siyasi şəraitlə yaxın əlaqədə təsvir olunduğu sosial roman, realistik novella, sosial
oçerk janrları ön plana keçmişdir. 

Mark Tven oçerk-pamflet janrının əsasını qoyur. Sosialist tematika Qarlendin və Kreynin
roman və hekayələrinin məğzini təşkil edir. Norris “Sprut” romanı ilə XX əsr Amerika sosial
romanının bünövrəsini qoyur. Sosial utopiya janrı geniş vüsət alır. Burada Bellaminin təkcə
ABŞ-da deyil, eləcə də ölkədən kənarda böyük şöhrət qazanan “Geriyə baxış” romanından
danışmamaq olmaz. Xouels yaradıcılığının da dönüş nöqtəsi onun utopik romanları olmuş-
dur. 

XIX əsrin sonlarında Amerika ədəbiyyatının digər bir tipoloji xüsusiyyəti publisistik ol-
muşdur. həyatın bir çox gerçəklikləri haqda yazıçılar sərt, aydın, iti fikirlər söyləyir və öz
simpatiya və antipatiyalarını kəskin çalarlarla ifadə edirdilər. 

XIX əsrin sonu Amerika realist ədəbiyyatında “dövrün qəhrəmanlarının” tipik xü-
susiyyətləri qeyd olunur. Bir tərəfdən Qnetin yaradıcılığında bu qəhrəmanlar ehtiyac
məngənəsində çırpınan fermerlər, Norrisin yaradıcılığında sənətkarlar (“Mak Tiq”), Kreynin
yaradıcılığında aşağı təbəqənin nümayəndələri, qabaqcıl ziyalılar idi. Digər tərəfdən isə
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biznes qəhrəman obrazları, satqın siyasətçilər, sakitlik tapmayan, lakin zərərli enerji ilə dolu
olan, məqsədsiz, rəhmsiz insan obrazları yaranırdı. 

Ədəbiyyata yeni qəhrəman, yeni dövrün insanı daxil olur. Təsadüfi deyil ki, Amerika
yazıçıları Avropa təcrübəsinə-Tolstoyun, Turgenevin, Zolyanın kitablarına müraciət edirlər.
Amerika ədəbiyyatı öz orijinallığını saxlayaraq yeni xüsusiyyətlər əldə edir və yeni realistik
məzmunla dolğunlaşırdı. O, realistik incəsənət yoluna geniş yol açır və dünya ədəbiyyatının
mühüm tərkib hissəsinə çevrilirdi. 

Cəmiyyətdə yaranan antibəşəri meyilləri əks etdirmək, çatışmazlıqları ifşa etmək yalnız
realizm metodu əsasında mümkün idi. Bu prosesin zirvə nöqtəsində dayanan sənətkar məhz
Mark Tven idi. Mark Tven XIX əsr Amerika ədəbiyyatında realizmin banisi və ilk böyük nü-
mayəndəsi hesab olunur. Amerikada Samuel Klemens realizmin erkən təşəbbüsçüsü idi. XIX
əsrin sonlarında Amerika yazıçıları sübut etməyə çalışırdılar ki, onlar da ingilislər kimi şıq,
qismən-zahiri və gözəl yazılar yaza bilirlər. Mark Tven ləqəbi ilə tanınan realist yazıçı əlavə
olaraq orta və aşağı təbəqənin nümayəndələrin xarakterlərindən geniş istifadə edirdi. Çox
güman ki, yuxarı təbəqə öz həyatlarının bu yazılarda əks olunduğunu görməkdən həzz
alırdılar. İncəsənətdə ciddi xarakterləri birləşdirmək roman kimi ciddi məsələlərdən  biri idi.
heminqvey göstərirdi ki, bütün Amerikan bədii ədəbiyyatı M.Tvenin “hekkilberi Finnin
Macəraları’’ romanından gəlmişdir. Tvenin üslubu real danışıq nitqinə əsaslanırdı. M.Tven
Amerika ədəbiyyatında səciyyəvi, fərqli, xarakterik əsərləri ilə özünəməxsus yer tutdu. XIX
əsrin sonu Amerika yazıçıları və Tven üçün realizm təkcə ədəbi texnika deyildi, doğruların
düzgün deyiliş tərzi idi [ 1].

XIX əsrin ikinci yarısında roman yaradıcılığında hakim paradiqma Romantik idealizm
idi.  Avropa və Amerikada görkəmli romançılar tərəfindən xarakter və mövzuya yanaşma
tərzi sonradan realizm kimi tanınan məktəbi yaratdı. Realizm romançıların heç vaxt cəhd et-
mədiyi detala diqqət, təbiəti olduğu kimi əks etdirmək idi. Belə bir deyim var idi ki, romanın
funksiyası sadə olaraq baş verənlərin şərhsiz izahıdır. Qeyri-ardıcıl elementlər realist üslubda
romanın funksiyasında diqqət qazandırdı. Amerika ədəbiyyatında realizm yaradıcılıq meto-
dunun təşəkkülündə rus yazıçıları, ilk növbədə Tolstoyun və Dostoyevskinin rolu son dərəcə
böyük olmuşdur. Məsələn, realist məktəbin romançıları ədəbiyyat tarixində bir çox məşhur
əsərlər yazdılar, bunlardan Dostoyevskinin “Cinayət və cəza’’ əsərini göstərmək olar. Onlar
psixoloji qarışıqlıq və çoxşaxəlilik yaratdılar. Və bu münaqişə impulsları və motivasiyaları
tezliklə insan həyatının günlük yaşamını təcəssüm etdi. Realist roman həqiqətən də jurnalis-
tika texnikası baxımından həmçinin hadisələrin olduğu kimi göstərildiyini bildirməlidir. Digər
ədalətli müqayisə realist romanın fikirləşməyi ola bilər, hansı ki, dünyanı problemsiz etmək
üçün insanlar və hadisələri bir araya topladılar [2].

İnsan psixologiyasında irəliləyiş fikirlərin daxili aləmi ilə qayğı və hisslərin zərif çuğlaş-
masının vəhdətidir.

Amerikan realizmi özünü XX əsrin əvvəllərində müxtəlif növlərdə ədəbiyyat, musiqi və
incəsənətdə göstərmişdir. Baxmayaraq ki, Nyu – York şəhəri bütün hadisələrin güzgüsü idi,
bu ədəbi sənət əsərləri baş verənlərin müasir təsviri idi. Amerikada XX əsrin əvvəllərində
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rəssamların, yazıçıların və jurnalistlərin yeni nəsli meydana gəldi. Bir çox Amerikan rəs-
samları keçmiş Amerikan rəssamlarından Tomas Eakins, Meri Kassalt, Con Sinqer Sargent,
Ceyms Vistler, Vinslov homer, Çild hassam, Tomas Pollok və Vilyam Merrit Ças kimi
sənətkarlardan bəhrələnirdilər. Onlar Amerikada şəhər və kənd həyatını, əhalinin artımını
daha çox öz əsərlərində əks edirdilər. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində yazıçılar və
musiqiçilər realizm adı altında əməkdaşlıq etməyə başladılar. Deyiləndə ki, Amerikan realiz -
mi qədim klassik interpretasiyadan alınmış Neoklassik hərəkat idi, bu bəyanat yalnış idi [3].

Realizmdə həmçinin tipikləşmə məsələsi var. Tipikləşmənin üç tərkib hissəsi var :  
1. detal; 
2. situasiya; 
3. personaj.
Realizm bütün ədəbiyyatı əhatə edən hərəkat idi. Orta qərb yazıçıları sırasında Cozep

Kirkland, E.V.hov və hamlin Qarlandı hesab edirdilər. henri Ceymsin və Mark Tvenin tən-
qidi realizmi XX əsrdə məşhur idi. houvelsin realizmi isə XX əsrin əvvəlində ’’kübar ənənə’’
əleyhinə qarşı disfavora düşdü [4].

Realist incəsənət ədəbi-estetik fikrin yüksək inkişafına, bəşəriyyətin  yeni  istiqamətlərdə
formalaşmasına və ictimai inkişaf və intelektə təkan verdi [5,səh 46].
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“İPƏK YOLU” JURNALINA MƏQALƏLƏRİN tƏQDİM OLUNMA QAYDALARI

HÖRMƏTLİ MÜƏLLİFLƏR,

Azərbaycan Universitetinin (AU) məqalələr toplusu “İpək yolu” jurnalında elmin bütün sahələri üzrə
məqalələr dərc olunur. Beynəlxalq, elmi, ictima-siyasi və çoxprofilli “İpək yolu” jurnalı rübdə bir dəfə nəşr
edilir. Müxtəlif ölkələrin alimləri redaksiya heyətinin üzvüdür.

“İpək yolu” jurnalına Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində məqalələr aşağıdakı şərtlərlə qəbul olunur:
I. Məqalələrdə müəllif(lər)in adı, soyadı, işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt ünvanı

və əlaqə nömrələri göstərilməlidir.
II. Məqalənin həcmi 20 səhifəyə qədər, Word proqramında, 1.5 aralıq, Times New Roman şrifti ilə, 12 pt.

hündürlüyündə olmalıdır. Məqalənin əvvəlində mövzunun aktuallığı əsaslandırılmalı, sonunda isə işin elmi ye-
niliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir.

III. Məqalədə açar sözlər (3-5 söz), başlıqdan sonra qara hərflərlə qeyd olunmalıdır, xülasələrə də tərcümə
olunaraq əlavə edilməlidir.

IV. Məqalə onun və rəyi jurnalın elektron ünvanına göndərilməli və ya CD-də redaksiyaya təqdim edilməlidir.
V. Azərbaycan və türk dillərində yazılan məqalələrin ingilis və rus, ingilis dilində yazılan məqalələrin Azər-

baycan və rus, rus dilində yazılan məqalələrin isə Azərbaycan və ingilis dillərində xülasələri də yazı ilə birlikdə
göndərilməlidir. Xülasələr minimum 500 simvol olmalıdır. Xülasədə məqalənin qısa məzmunu, məqsədi və
nəticə yer almalıdır. Bundan başqa xülasələrdə müəllif(lər)in adı, titulları və məqalənin adı da göstərilməlidir.

VI. İstifadə olunan ədəbiyyat məqalənin sonunda yer almalı və iqtibaslar məqalənin içərisində [1, səh-342],
[2, səh-78] və s. şəklində göstərilməlidir.

- İstifadə olunan ədəbiyyat iqtibas olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməlidir.
- İnternetdən (saytlardan) istifadə olunmuşdursa link tam şəkildə, götürüldüyü tarixlə birgə yer almalıdır.
Nümunə:
Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə iqtisadi inkişafı dövlət Proqramı// “İqti-

sadiyyat” qəzeti. 29 aprel - 5 may 2009-cu il.
2. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə, IV cild., Bakı: “Elm”, 2000, 456 s.
3. həbibov İ. Romantik lirikanın imkanları, Bakı: “Yazıçı”, 1984, 167 s.
4. http://palm.newsru.com/finance/11mar2009/defolt.html - 11 mart 2009, 19:00.
5. tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye-Avrupa_Birliyi_ilişkiləri - 9 iyun 2009, 21:35.

VII. Jurnala göndəriləcək məqalələr başqa yerdə yayımlanmamış və ya yayım üçün təqdim edilməmiş ol-
malıdır.

VIII. Məqalənin yayımlanmasına müvafiq (o cümlədən anonim) rəylər alındıqdan sonra jurnalın redaksiya
heyəti qərar verir.

IX. Məqalənin hər səhifəsi 4 azn məbləğində qiymətləndirilir.
Qeyd: Azərbaycan Universitetinin magistrləri tamamilə pulsuz, müəllimləri, dissertant və doktorantları isə

50% güzəştlə (yəni səhifəsi 2 azn olmaqla) məqalələrini təqdim edə bilərlər.

Məqalələrin göndəriləcəyi ünvan: 
Azərbaycan Universiteti
Nəsimi rayonu, Tbilisi pr-72,
Bakı, Azərbaycan
Tel: (+99412) 431-41-12, 13, 16, 17
E-mail: venera.sharifzade@au.edu.az
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RULES OF SUBMISION OF ARtICLES tO IPEK YOLU PUBLICAtION

DeAR AuTHoRS,

Articles from all fields of science can be submitted to Ipek Yolu publication of AU. Being an international,
scientific, public-politic publication, Ipek Yolu is published once in a term. Editorial board includes scientists
for different countries. 

Articles in Azerbaijani, Russian and English can be submitted to Ipek Yolu according to the following rules:
I. Name, surname, employer and office address and email address of the author will be indicated.
II. The article will be submitted up to 20 pages in Word program, with 1.5 intervals, Times New Roman, 12

pt. The importance of the article will be indicated in the beginning with the novelty, use and economic benefits
noted at the end. 

III. Key word (3-5 words) will be written in bold after the name of the article and their translations will be
added to the abstracts. 

IV. The article will be sent to the email address of the publication or be presented in CD. The review of the
article will be included. 

V. Resumes for the article in Azerbaijani will be in Russian and English; for articles in Russian will be in
Azerbaijani and English; and for articles in English will be in Azerbaijani and Russian respectively. The abstracts
will be 500 symbols at least. The abstract will include the short summery, purpose and results of the article, as
well as the name(s), title of the author and the name of the article. 

VI. The used literature will be indicated at the end of the article with quoted indicated in the article as (1, p
342), (2, p 78). 

• The literature will be numbered according to the order of the quoted literature.
• The data taken from websites will be added to the end of the list with the whole link and the date of

the use indicated. Example:
Literature:
1. State Program (years of 2009-2013) on economic development of the regions of the Republic of Azer-

baijan/”Economy” newspaper, April 29-May 5 2009
2. Azerbaijan history in 7 volumes, IV volume, Baku: “Science”, 200, 456 pages.
3. hebibov I. Options of romantic literature. Baku. “Yazichi”, 1984, 167 pages.
4. http://palm.newsru.com/finance/11mar2009/defolt.html - 11 mart 2009, 19:00. 
5. tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye-Avrupa_Birliyi_ilişkiləri - 9 iyun 2009, 21:35.
VII. The articles published in or submitted to other publications are not accepted. 
VIII. The editorial staff of the publication decide on the article after obtaining reviews (including anonym

reviews). 
IX. Each  page of the article costs 4 azn
Note: Graduate students of AU can submit their articles for free, while AY faculty members and Ph. D. stu-

dents will have 50% discount (2 AZN per page).

Articles will be send to:
Azerbaijan University
Nesimi district, Tbilisi av-72
Baku, Azerbaijan
Phone: (+99412) 431-41-12, 13, 16, 17
Email: venera.sharifzade@au.edu.az
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Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyası
tərəfindən təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas

nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin Siyahısı”na daxil edilmişdir.

♦♦♦

Журнал включён в «Список научных изданий, рекомендуемых для публикации ос-
новных результатов диссертаций в Азербайджанской Республике», утверждённый

Высшей Аттестационной Комиссией при Президенте Азербайджанской Республики.

♦♦♦

The magazine was inscribed in “The scientific edition list, recommended to publication of
main results of the dissertations in Azerbaijan Republic”, confirmed by Superior Examina-

tion Board under President of Azerbaijan Republic.

♦♦♦

Dergi Azerbaycan Cumhuriyyeti Cumhurbaşkanı yanında Yüksek Tasnif Komisyonu
tarafından onaylanmış Azerbaycan Cumhuriyyetinde bilimsel araştırmalarının genel

sonuçlarının yayınlanması önerilen bilimsel yayınların listesine dahil edilmişdir. 
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