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n İPƏK YOLU n 2/2014

EKOLOJİ MENECMENtİN İNKİŞAFI

Günel yUSİFOvA
Azərbaycan Universitetinin dissertantı

Rəyçi: i.ü.f.d. vüqar Nəzərov
Açar sözlər: ekoloji siyasət; ekoloji menecment; ekoloji sistemin alətləri; ekoloji

idarəetmə sistemi; iso 14001
Giriş
Bu gün sürətlə inkişaf edən dünyamızın ən vacib qlobal problemlərindən biri ekoloji

problemlərdir. Təbiətin bizə bəxş etdiyi nemətlərdən düzgün istifadə edilməməsi onların
tükənməsi ilə bərabər, insanın öz həyatı üçün də təhlükə yaradır. İnsan onu əhatə edən təbiətlə
vəhdət təşkil edir. Ətraf mühiti mühafizə etməsə, ən çox ziyan çəkən insan özü olacaqdır.
Yeni texnologiyalarıın istehsalata tətbiqinə, bizim həyatımıza daxil olmasına səbəb olan elmi
kəşflər, eyni zamanda bu kəşflərin vura biləcəyi ziyanların qarşısını ala biləcək bir elmin
yaranmasına səbəb oldu. Ekologiya elmi yaranmasına və inkişafına görə yeni
texnologiyaların tətbiqinə, istehsalın genişlənməsinə borcludur. Elmi-texniki tərəqqi
nəticəsində ətraf mühitin qlobal miqyasda dəyişməsi XiX əsrdə ilk dəfə E.Hekgel tərəfindən
Ekologiya termininin işlənməsinə səbəb omuşdu. Ekologiyanın elm kimi əsas inkişafı isə
keçən yüzilliyi əhatə edir. faydalı qazıntılar, təbii ehtiyatlar, bərpa olunan, bərpa olunmayan
enerji resurslarından istifadə edilməsi Ekologiya elminin tədqiq sahəsinin genişlənməsinə,
ayrı-ayrı tətbiqi istiqamətlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Ekologiyanın məqsədi mü-
daxilə edilən mənfi təsirlərin qarşısını almaqla ekosistemlərin davamlılığını, sabitliyini təmin
etməkdir. 

Müxtəlif ekosistemləri gözdən keçirərkən, hər hansı ekosistemin inkişaf strategiyası sis-
temin ekoloji siyasəti ilə təyin edilir. Ekoloji siyasətin hazırlanması - müxtəlif növ təsirlərə
qarşı yaşayış mühitinin parametrlərinin vəziyyətinin sabitliyinin tənzimlənməsi kimi əsas
məsələlərin həllinə yönəlmişdir. Elmi-texniki və tədris ədəbiyyatlarında müəssisənin ekoloji
sistemin yüksək səviyyələri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan lokal ekoloji sistem kimi qeyd edilməsi
qəbul olunmazdır. Ətraf mühitə təsir edən təsərrüfat fəaliyyətinə əsaslanaraq  müəssisəyə
müstəqil ekoloji sistem kimi baxmaq lazımdır  [1,səh-92].

Ekoloji siyasət mövzusuna toxunarkən müəssisənin fəaliyyətində ətraf mühitin
mühafizəsinə olan münasibətinin səviyyəsini  əks edən ekoloji siyasətin  əsas alətlərini qeyd
etmək lazımdır. Bu alətlər müəssisə və təşkilatların ətraf mühitin mühafizəsi, resurslardan
səmərəli istifadəsi, istehsal prossesi və onlar tərəfindən göstərilən xidmət, istehsal olunan
məhsulun istehlakı zamanı ekoloji təhlükəsizliyə münasibətinin xarakterini əhəmiyyətli
dərəcədə təyin edir. Beləliklə,  müəssisənin müasir iqtisadiyyatdakı rolu və yeri hesabına
ekoloji siyasətin alətləri, əsasən ekoloji problemlərin effektiv həllini, müasir istehsala xas
olan ekoloji risklərin minimum həddə çatdırılmasını, hazırki və gələcək nəsillər üçün təbii
ətraf mühitin keyfiyyətini determinə edir [2, s,188]. 



Ekoloji siyasət daxili və xarici tərəflərin anlaması üçün  kifayət qədər aydın olmalı, onun
tətbiq sahəsi asanlıqla müəyyən edilməlidir. Eyni zamanda periodik olaraq təhlil olunmalı,
dəyişilmiş şərtlərin və yeni məlumatların əks olunması məqsədi ilə ekoloji siyasətə yenidən
baxılmalıdır. Buna görə təşkilatın rəhbərliyinin  ən yüksək səviyyəsi, yəni müəssisənin
fəaliyyətinə cavabdeh olan ayrı-ayrı şəxs və ya qruplar tərəfindən ekoloji siyasət işlənib
hazırlanmalı, vaxtlı-vaxtında yenidən baxılmalıdır [3, s, 19].

Ölkəmizin ən aparıcı şirkətlərindən biri olan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti öz Ekoloji
siyasətinə əsaslanaraq ekoloji problemlərin həlli yönündə çox əhəmiyyətli işlər görür.  

ARDNŞ‐nin Ekoloji siyasəti sənədinin hazırlanmasından ötrü onun fəaliyyət sahələrində
mövcud olan ekoloji problemlər, ətraf mühiti idarəetmə sistemi araşdırılmış; milli və
beynəlxalq qanunvericilik (Konvensiyalar, Protokollar, sazişlər və rəhbər sənədlər), tən -
zimləyici qaydalar; AYİB‐in və Dünya Bankının, Ətraf Mühit üzrə Neft sənayesi Nü-
mayəndələrinin Beynəlxalq Assosiasiyasının (iPiECA) ətraf mühitin idarə olunması
sahəsində siyasətini əks etdirən rəhbər sənədləri və hesabatları; dünyanın iri neft şirkətlərinin
təcrübəsi; milli və regional ekoloji proqramlar, layihələr öyrənilmiş və təhlil edilmişdir. Ətraf
mühitin mühafizəsi, ekoloji təhlükəsizlik və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə sahəsində
qanunvericilikdə, Azərbaycan Respublikasıın qoşulduğu Konvensiyalarda, sazişlərdə və
başqa çoxtərəfli müqavilələrdə dəyişikliklər olduqda, yeni milli və regional proqramlarda
ARDNŞ‐nin iştirakı təsdiqləndikdə Ekoloji siyasətdə dəyişikliklər ediləcəkdir [4, səh-7].

ARDNŞ‐nin Ekoloji siyasətinin əsas məqsədi ətraf mühitin qorunması, ekoloji təhlükə-
sizlik və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə sahəsində onun praktiki fəaliyyətinin ümumi
istiqamətlərini müəyyən etməkdir: 

-     Keçmişdən miras qalmış ekoloji problemlərin mərhələlərlə həlli yollarını müəyyən
etmək və onların nəticələrini aradan qaldırmaq; 

-   Ətraf mühitin qorunması və ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasını əsas fəaliyyətin
bütün istiqamətlərinə yönəltmək; 

-    Ekoloji qaydaların və standartların tətbiqinə nail olmaq; 
-     ARDNŞ‐nin obyektlərində, müştərək müəssisələrdə və çoxtərəfli müqavilələrdə yeni

layihə ləri həyata keçirərkən ətraf mühitin qorunması və ekoloji təhlükəsizliyin təmin
olunması məsələlərinin Ekoloji siyasətə, ən yaxşı təcrübəyə əsaslanmasını təmin
etmək; 

-     Əsas strateji vəzifə kimi yüksək ekoloji və sosial nəticələrə gətirən layihələrin dəstək-
lənməsini yerinə yetirmək [4, s,8].

Ətraf mühitin qorunması, ekoloji təhlükəsizlik, yerüstü və yeraltı ehtiyatlardan istifadə
haqqında qanunlar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları ilə tənzimlənir.
Qanunların və tənzimləyici qaydaların tətbiqi və icrasına nəzarət dövlət standartlarına,
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının (müvafiq nazirliklərin, dövlət komitələrinin, agent-
liklərinin) normativ təlimatlar və metodiki göstərişlərinə əsasən aparılır  [4, s,13].

səriştəli idarəetmə qərarlarının sayəsində düzgün ekoloji siyasətin hazırlanması müəs-
sisənin uğurlu fəaliyyətinin təminatıdır. Hər bir ekosistem mütəşəkkilliyi mühafizə olunması
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üçün idarə olunmalıdır. Ətraf mühitin mühafizəsini, ekosistemlərin ekoloji sabitliyini təmin
edən prinsip və metodların məcmusu, bunların öncədən planlaşdırılması ekoloji menecmentin
əsas vəzifəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, ekoloji menecment müəssisənin idarə edilməsinin
ən əsas tərkib hissəsidir. Müəssisələr tərəfindən planlaşdırılan ekoloji tədbirlər proqramı
təbiətdən istifadə, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində aparılan ekoloji siyasətə müvafiq, eyni
zamanda müəssisənin fəaliyyət sahəsinə, işlərinin həcminə, maliyyə təminatına uyğun  tərtib
edilir. Ekoloji tədbirlər proqramı müəssisələrin fəaliyyət sferasına görə fərqlənir. 

Keçən yüzilliyin 70-ci illərin sonu 80-ci illərin əvvəlləri ətraf mühitin mühafizəsi və
menecmenti sahəsində qanunvericilik və normativ bazanın yaradılmasına vaxt sərf  edilmişdir.
Lakin qəbul edilmiş yeni ekoloji qanunvericilik ətraf mühitə münasibətdə əhəmiyyətli də -
yişikliyə səbəb olmadı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1992-ci il iyun ayında Rio de Janeyro
şəhərində ətraf mühitlə bağlı konfrans çağırışı və keçirməsi ətraf mühitin mühafizəsi və
menecmenti sahəsində sualların həlli üçün beynəlxalq əhəmiyyətli dönüş hadisəsi olmuşdur.
Konfransda 178 ölkənin və 30 beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri iştirak etmişdir. Ətraf mühitin
mühafizəsi və menecmenti sahəsi ilə bağlı sualların həlli üçün cəmiyyətdə gözlənilən ekoloji
böhranın dərk edilməsi baş verdi. Ekoloji problemlərin həlli üçün yeni yolların və yanaşmanın
axtarılmasına ehtiyac yarandı. Müasir şəraitdə belə yollardan biri olaraq dünyada ekoloji
menecment qəbul edilir [5, s,5-6].

Tezliklə, 1992-ci ildə Böyük Britaniyada ekoloji idarəetmə sisteminin ilk standartı Bs
7750 (specification for Environmental Management systems) tətbiq olundu və dərhal ardınca
Beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatı – iso (international organization for standardization)
ekoloji menecment sahəsi ilə bağlı yeni iso standartı 14000-in hazırlanmasına başladı. Bs
7750 standartının tətbiqi ilə idarəetmədə ekoloji idarəetmə sistemi kimi yeni bir xətt yarandı.
Ekoloji idarəetmə sistemi – təşkilatın idarəetmə siteminin  ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq,
fəaliyyətinin planlaşdırılması və onun həyata keçirilməsi zamanı  ətraf mühitin mühafizəsinin
prioritet məsələlərinə uyğun müasir yanaşmadır. Ekoloji idarəetmə sistemi-istehsal və xidmət
təşkilatları, dövlət idarəetmə orqanları, təhsil müəssisələrində tətbiq edilir, prinsipləri ərazi
və regionların idarə edilməsində yayılmışdır. Ekoloji idarəetmə sisteminin təşkilatın uğurunun
formalaşmasında qatqısı budur ki, biznesin bütün istiqamətlərdə ekoloji problemlərinin
qarşısını almaq və həll etmək üçün yanaşmanı sistemləşdirməyə imkan verir. Ekoloji
idarəetmə sisteminin tətbiqi ilə sertifikatlaşdırmanın nailiyyətini eyniləşdirmək olmaz. Ekoloji
idarəetmə sistemi məsrəfləri azaltmağa, təkcə məhsul və xidmətlərin deyil, bütünlüklə müəs-
sisənin keyifyyətini yüksəltməyə, müvafiq olaraq ətraf mühitə, həyat tsikli boyu  insan
sağlamlığına məhsulun mənfi təsirini azaltmağa kömək olur, bununla da müəssisənin  rəqabət
imkanlarını artırır. Ekoloji idarəetmə sistemi müştərilərin artan tələbatı, ictimai gözləntiləri
ödəyə bilən, rəqabət qabiliyyətli, dayanıqlı, məsuliyyətli biznesin formalaşmasının təməlini
qoyur [6, s,13].

1996-cı ildə yaradılan iso 14001 “Ekologiya İdarəetmə sistemi” standartının məqsədi
müəssisələrə ekoloji idarəetmə sisteminin yaradılmasına köməklik etmək və ekoloji idarəetmə
sisteminin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün vahid meyarla təmin etməkdir. iso 14001
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standartı müxtəlif sənaye müəssisələri tərəfindən istifadə oluna bilər və yerli tələb və şərtlərə
uyğunlaşa bilər. 2004-cü ildə iso 14001 standartının yeni seriyası yaradılmışdır [7].

Hazırda dünyanın hər yerində Ts EN iso 9001 “keyfiyyət idarəetmə sistemi”, Ts EN
iso 14001 “ekologiya idarəetmə sistemi” və Ts 18001 oHsAs “əməyin mühafizəsi və təh-
lükəsizliyi”  beynəlxalq standartlarının tətbiqinə önəm verilir. Beynəlxalq standartlaşdırma
təşkilatı bu standartların təkminləşdirilməsi yolunda davamlı çalışır. Keçən əsrin sonlarından
başlayaraq bu yolda aparılan əhəmiyyətli fəaliyyət nəticəsində  XXi əsrdə ekloloji menec-
ment özünün yüksək inkişaf mərhələsinə çatmış və dünya üçün təhlükə yaradan ekoloji prob-
lemlərin qarşısı alınmışdır.
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AZƏRBAyCAN RESPUBLİKASININ İXRAC 
POtENSİALININ PRİORİtEtLƏRİ

Fariz AĞAyEv
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun doktorantı

Rəyçi: İqtisad üzrə elmlər doktoru Dünyamalı vəliyev
Açar sözlər: dünya  təsərrüfatı sistemi, qlobal ticarət sistemi, ixracın diversifikasiyası,

ticarətin ekspansiyası,  ixrac potensialı 
Giriş. Məqalədə göstərilir ki, keçid iqtisadiyyatı şəraitində ixrac siyasətinin düzgün

müəyyən edilməsi milli iqtisadiyyatın formalaşmasında, onun xarici rəqabətin  təsirindən
qorunması və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında  həlledici əhəmiyyət kəsb edir.
Bu baxımdan keçid iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanda xarici iqtisadi fəaliyyətin liberal-
laşdırıldığı və iqtisadiyyatın açıqlığının genişləndirildiyi bir dövrdə ixracın himayə edilməsi
və həvəsləndirilməsi istiqamətində ardıcıl və optimal siyasətin həyata keçirilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.

XX  əsrin sonunda Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra keçid dövrünü
yaşayır və bu keçid dövrünün məzmunu təsərrüfatçılığın inzibati amirlik sistemindən bazar
sisteminə keçməsinə əsaslanan yeni bir iqtisadi sistemin qurulmasıdır. Dövlətin strateji kur-
sunu da məhz bu məzmun milli iqtisadiyyatın bazar prinsipləri əsasında formalaşması is-
tiqamətində aparılan məqsədyönlü addımlar təşkil edir.

Milli iqtisadiyyatın bazar prinsipləri əsasında qurulmasının prioritetli istiqamətlərindən
biri respublika iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə sıx inteqrasiyasının təmin edilməsidir.
Çünki bazar iqtisadiyyatının formalaşmasında, dünya təcrübəsinin öyrənilməsi belə bir qə-
naətə gəlməyə imkan verir ki, Azərbaycan Respublikasında kamil milli iqtisadiyyatının for-
malaşması və sistemli şəkildə inkişafı daxili imkanlarla deyil, həm də xarici amillərlə
beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin formalarından biri kimi qəbul edilən beynəlxalq ticarət
əlaqələrindən istifadə edilməsi ilə müəyyən edilir [1.s-97-109 ].

Dünya təsərrüfatı sisteminin bütövləşdiyi və beynəlxalq iqtisadi  münasibətlərin qlobal-
laşdığı müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı prosesində qarşıya çıxan
problemlərin uğurlu həlli, əhəmiyyətli dərəcədə inkişafı xarici iqtisadi fəaliyyətin məqbul
vasitələrlə genişləndirilməsi və inkişafı hesabına ölkə iqtisadiyyatı dünya təsərrüfat sisteminə
fəal sürətlə qoşulur. Dövlətlər bir tərəfdən özlərinin müvafiq ehtiyyatları olmadıqları halda
belə cəmiyyətin tələbatını daha dolğun şəkildə ödəmək, iqtisadiyyatın səmərəli strukturunu
formalaşdırmaq, müasir texnika və texnologiya əldə etmək, mütərəqqi təsərrüfatçılıq və
idarəçilik metodlarını mənimsəmək və s. bu kimi mühüm problemləri həll etmək, digər
tərəfdən isə özlərinin beynəlxalq əmək bölgüsündə malik olduqları üstünlükləri reallaşdırmaq
imkanlarından əldə etmiş olurlar [ 3.s. 15-22 ]. 

Məhz buna görə də xarici iqtisadi fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi və bu əsasda iqtisadiyyatın
dünya təsərrüfatı sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiyasının təmin olunması son dövrlərdə
dövlət müstəqilliyini əldə etmiş postsovet ölkələrində,  o cümlədən Azərbaycan Respub-



AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 11

n İPƏK YOLU n 2/2014

likasında bazar münasibətlərinə əsaslanana milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması məqsədi
ilə həyata keçirilən iqtisadi islahatlarının strateji istiqamətlərindən biri hesab olunur. 

Aparılan məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində, ölkəmizin ümumi iqtisadi inkişafına mühüm
təsir göstərən idxal-ixrac əməliyyatlarının aparılmasına əlverişli şərait yaranmışdır. Ölkədə
yaradılmış iqtisadi sərbəstlik, istehsal münasibətlərində gedən kəmiyyət dəyişilikləri özəl
sektorun tərəqqisi üçün yaradılmış əlverişli mühit nəticəsində, idxal-ixrac əməliyyatlarının
həcmi ilbəil artır. 

Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin coğrafiyası genişdir. Ötən ilin statistik təhlili
göstərir ki, ölkəmiz 2010-cu ildə 130-dən artıq ölkə ilə ticarət sahəsində qarşılıqlı sürətdə
faydalı əməkdaşlıq edərək 28 milyard ABŞ dolları məbləğində idxal-ixrac əməliyyatları
aparmışdır. Xarici ticarət dövriyyəsinin yarıdan çoxunu (76.4 %) 21.4 milyard ABŞ dollarını
ölkədən ixrac olunmuş mallar və 6.6 milyard ABŞ dollarını isə ölkəyə idxal olunmuş mallar
təşkil etmiş  və bununla da ticarət balansında 14.8 milyard ABŞ dollarlıq müsbət saldo yaran-
mışdır [5. 2011, s. 637-641].

Təhlil göstərir ki, Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları sırasında ilk üçlüyü tutan ölkələr
İtaliya, fransa, Rusiyadır. İxracda ilk üçlüyü tutan ölkə İtaliya, fransa və İsrail, idxalda isə
Rusiya, Türkiyə, Almaniya tutur. İxracda İtaliyanın ön sırada dayanması əhəmiyyətli
dərəcədə neft ixracı ilə bağlıdır. son iki-üç ildə neft ixracı reytinqində İtaliya, fransa, İsrail,
ABŞ liderlik edirlər. Ötən il xam neftin 37% - i İtaliyaya,  10% - i fransaya,  9.4% - i İsrailə,
8.8% - i ABŞ –a, 4.3% - i ukraynaya, 4.2% - i  İndoneziyaya, 4.1%-i Xorvatiyaya,  4% –i
Malayziyaya, 2.8%-i sinqapura göndərilmişdir. Ümimilikdə, isə 2010-cu ildə  ixrac
əməliyyatlarının  33%  İtaliya, 8.7% fransa, 8.2% İsrail,  7.6% ABŞ, 4.2% ukrayna, 3.7%
Xorvatiya, 3.7% İndoneziya, 3.6% Rusiya, 3.5% Malayziya, 2.4% sinqapur, 21.4 % isə
dünyanın digər ölkələri ilə aparılmışdır (Cədvəl  1)   [5. 2011, s. 643, 689-690].

Cədvəl  1.
2010 – cu ildə Azərbaycan Respublikasının ən əsas ticarət tərəfdaşları

(mln.ABŞ dolları)

Mənbə:  Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi,  2011-ci il.

Xarici ticarət
dövriyyəsi

Payı 
(%-lə)

İxrac
Payı 

(%-lə)
İdxal

Payı 
(%-lə)

İtaliya 7162.4 25.6 İtaliya 7044.1 33 Rusiya 1145.0 17.3
fransa 1992.6 7.1 fransa  1856.5 8.7 Türkiyə 771.4 11.7
Rusiya 1918.5 6.9 İsrail 1744.8 8.2 Almaniya 670.0 9.2
ABŞ 1834.2 6.6 ABŞ  1628.0 7.6 Çin 587.6 8.9
İsrail 1804.2 6.5 ukrayna 888.6 4.2 ukrayna 465.6 7.1
ukrayna 1354.2 4.8 Xorvatiya 787.1 3.7 Britaniya  302.8 4.6
Türkiyə 942.3 3.4 İndoneziya 782.1 3.7 Qazaxıstan 293.5 4.4
Çin 926.5 3.3 Rusiya  773.5 3.6 ABŞ 206.3 3.1
Xorvatiya 789.1 2.8 Malayziya 740.7 3.5 sinqapur 173.9 2.6
İndoneziya 788.5 2.8 sinqapur  510.8 2.4 161.6 2.4
Cəmi; 27960.8     100.0 21360.2 100.0 6600.6 100.0
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Məlumatlar göstərir ki, ixracın həcminin artımı həm artım templərini, həm də mütləq
ifadədə idxalın həcminin artımını üstələyir. Bu isə Azərbaycanın tipik enerji daşıyıcıları ixrac
edən ölkəyə çevrilməsi deməkdir. Azərbaycan hələ uzun müddət neft ixracatçısı ölkə olaraq
qalacaqdır. Bunu bir fakt kimi qəbul etməliyik və digər tərəfdən istehsalın yüksək texnoloji
sahələrinin formalaşmasına yönəldilmiş tədbirlərin gücləndirilməsinin zəruriliyini qeyd et-
məliyik.

Qloballaşma şəraitində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan malları üçün əlverişli
və strateji bazarların seçimi probleminin həllində əsas məsələlərdən biri bu sahədə ticarətin
ekspansiyası strategiyasının hazırlanmasıdır. Bununla əlaqədar olaraq bazarın xüsusiyyətləri
o cümlədən alıcıların istehlak xüsusiyyətləri və  coğrafi yaxınlıq inkişaf səviyyəsinin oxşarlığı
və s. bu kimi əlamətləri əsas götürərək Azərbaycan mallarının ixracı üçün əlverişli olan xarici
bazarlara - Rusiya federasiyası, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə və İran bazarlarına aid
edilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.

Azərbaycan Avropa Birliyi və ABŞ  kimi yüksək dəyərli böyük həcmli və ənənəvi olmayan
bazarlara çıxış imkanları haqqında isə qeyd etmək olar ki, yaxın müddət ərzində ölkəmizdə
istehsal edilən kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsullarının geniş miqyasda bu bazarlara
daxil olacağı gözlənilmir. (yalnız bəzi məhsullar, məsələn, təbii şəraitdə yetişdirilən yüksək
keyfiyyətli meyvə şirələri və konservləri istisna olmaqla) [7.s. 82].

Şəkil   2.
Azərbaycanın ixrac potensialının strukturu və əsas mənbələri 

Mənbə; T.S.Əsgərova “Keçid iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın ixrac siyasəti” adlı
dissertasiya.  ADİU.  82 s.
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Azərbaycan  Respublikası xarici iqtisadi əlaqələr sistemində xarici  ticarət  əhəmiyyətli
yerə malikdir və bu ölkənin xarici ticarət potensialının genişliyi  ilə izah olunmaqla, əsasən
mineral məhsullar (neft və neft məhsulları, təbii qaz) müxtəlif  sənaye  malları  (kimya plastik
kütlələr), maşın və  mexanizmlər, az qiymətli  metallar və onlardan hazırlanmış məmulatlar,
hazır yeyinti məhsulları (alkoqollu və alkoqolsuz  içkilər, sirkə,  tütün), heyvan və   bitki
mənşəli piylər və yağlar, balıq məhsulları, gön dəri xammalı, toxuculuq materialları və mə-
mulatları, incəsənət əsərləri, antikvariat və s. məhsullarla ifadə olunur.

Azərbaycan ixrac potensialı  strukturu  yuxarıdakı cədvəldə aydın göstərilmişdir.
Lakin bu  potensialın  prioritetlərinə gəlincə demək olar ki, bir çox sahələri əhatə edir.

Azərbaycan ixrac potensialının prioritetləri aşağıdakı sahələri həyata keçirməklə ixrac siyasə-
tini yaxşılaşdıra bilər [ 6.s. 128-139].

1. Kənd təsərrüfatı məhsulları;
2. Maşınqayırma sənayesi;
3. Kimya və neft kimya sənayesi; 
4. Yüngül sənaye;
5. Emal və yeyinti sənaye.
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan bir neçə kənd təsərrüfatı məhsullarını ixrac edir. Lakin bir

çox sahələrdə imkanlar mövcuddur. Bir neçə sahədə də ixracı təşkil etməklə ixrac mövqeyini
yaxşılaşdırmaq olar.

Azərbaycanın ixrac potensialının prioritet sahələrdən biri kimi maşınqayırma sənayesini
göstərmək olar. Azərbaycan güclü maşınqayırma sənayesinə malikdir. Respublikada maşın-
qayırma sənayenin əsas sahələri bunlardır: qazma dəzgahlar, neft sənayesi üçün tələb olunan
bütün avadanlıqlar - nasoslar, qaldırıcı kranlar və s. Göründüyü kimi bu əmtəələrin əksəri
müasir dövrdə beynəlxalq bazarlarda yüksək tələbə malik olan məhsullardır. Lakin müəs-
sisələrimiz həmin əmtəələrə olan daxili tələbi də ödəyə bilmir.

Respublikamızın ixrac prioritetləri sahələrindən biri də kimya və neft kimya sənayesidir.
sənayenin əsas hazır məhsulları - mineral gübrələr, plastik pəncərə və qapılar, sintetik
yuyucu maddələr və s. sahələri inkişaf etdirib daxili tələbi ödəməklə, həm də dünya bazarına
ixrac etmək olar.

Respublikamızın ixrac potensialının prioritet sahələrindən biri də  yüngül sənayedir. Azər-
baycanın yüngül sənaye üzrə malik olduğu üstünlüklər yüksəkdir. Azərbaycanın bu sahə
üzrə əmək resursları, həm boldur, həm nisbətən ixtisaslı, həm də ucuzdur. Ölkəmiz bu sahə
üzrə zəruri olan bütün növ təbii və sintetik xammala tələbatı yerli istehsal hesabına tam
ödəmək imkanına malikdir. Azərbaycan yüngül sənayenin bütün istiqamətlərində xüsusi ilə
aşağıdakı əmtəələrin istehsalı və ixracı üzrə ixtisaslaşa bilər: yun ipək, sintetik, liflərdən
bütün növ toxuculuq,  trikotaj məmulatları, ayaqqabı, palto, çanta və s. 

Respublikamızın ixrac potensiallı sahələrindən biri də emal və yeyinti sənaye sahələridir.
Elmi - texniki tərəqqinin ən son nailiyyətlərindən istifadə etməklə iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinin emal sənayesinin təşkil etmək olar.Yeyinti sənayesinin də inkişaf etdirilməsi ən
mühüm sahələrdən biri hesab olunur.



n İPƏK YOLU n 2/2014

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ14

İxrac potensialını səciyyələndirən məhsullar içərisində elələri də vardır ki, təbii olaraq on-
ların analoqları  əksərən yüngül və yeyinti sənayesi malları, maşın və avadanlıqlar və yüksək
texnoloji istehsal məhsulları milli bazarda məhsul çeşidi və keyfiyyətini artırmaq istehlakçı
tələbini daha dolğun ödəmək məqsədi ilə həm də idxal edilir. 

NƏtİCƏ 
Azərbaycan Respublikasının ixrac potensialının prioritetləri adlı elmi işdə aparılan

tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanın ümumilikdə xarici ticarətinin inkişafına mənfi təsir edən
ilkin amillər sırasında əsasən,  dünya təsərrüfatı ilə iqtisadi əlaqələrinin yüksək olmamasını,
iqtisadi əməkdaşlıq formalarının lazımi səviyyədə diversifikasiya olunmamasını, iqtisadiy -
yatın ümumi strukturunda hasilat sənayesinin xüsusi çəkisinin yüksək olması və aqrar sek-
torun investisiya tələbatının tam ödənilməməsini göstərmək olar.

Ümumilikdə, ölkənin ixrac potensialı ayrı-ayrı istehsal sahələrinin potensialının məcmusu
şəklində deyil, onların əmək bölgüsünün dərinləşməsi və istahsalın ixtisaslaşması ilə
müəyyənləşən üzvü şəklində çıxış edir. onun ölçüsü əhəmiyyətli dərəcədə çoxsaylı amillərlə
(əmək, xammal, material və digər resurslarla) müəyyən edilir. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə ixrac
potensialının  stimullaşdırılması üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədə mü-
vafiqdir.

- Xarici ticarətlə bağlı olan prioritet sahələrə məqsədyönlü investisiya proqramlarını
işləyib hazırlamaq;

- Lizinqi inkişaf etdirmək;
- İxracın ümumi həcmində hazır məhsulların xüsusi çəkisinin yüksəldilməsi; 
- İxracın dövlət həvəsləndirilməsi sisteminin formalaşdırılması;
- İnhisarlar ilə sənayenin prioritet sahələri arasında qarşılıqlı əlaqələri tənzimləmək;
- Xarici bazarlara yiyələnməkdə milli şirkətlərə təşkilati-texniki yardım göstərmə me -

xanizmini tətbiq etmək və ondan səmərəli istifadə etmək;
- İqtisadi zonaların müxtəlifliyi kimi xüsusi ixrac yönümlü və elmi texniki zonalarının

yaradılması.
Qloballaşma şəraitində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan malları üçün əlverişli

və strateji bazarların seçimi problemin həllində əsas məsələlərdən biri bu sahədə ticarəti
ekspansiyası strategiyasının hazırlanmasıdır. Azərbaycan mallarının ixracı əlverişli xarici
bazarlara Rusiya federasiyası, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə, İran  bazarlarına aid etməyi
məqsədə müvafiq hesab edirik. Aparılan araşdırmalar iki səbəbi izah etməyə imkan verir.

Birincisi, Azərbaycan məhsullarını ixrac etmək üçün yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi yaxın
xaricdə bir çox tanış bazar imkanları. Deməli, istehsalçılar və ya ticarətçilər üçün yaxın xa -
ricdəki ənənəvi bazarlarda fəaliyyət göstərmək daha rahat və asan görünə bilər.

İkinci səbəb odur ki, ABŞ və Avropa Birliyi kimi bazarlarda yüksək standartlar tətbiq
edilir, eyni zamanda bu bazarlarda professional marketinq fəaliyyəti aparmaq zəruridir. Lakin
ölkə istehsalçılarının və ya ticarətçilərinin daxili bazarlardakı fəaliyyətinin belə bir tələblərə
uyğunluğu aşağı səviyyədədir. Buna görə də böyük həcmli olmaqla bərabər yüksək səviyyəli
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rəqabətin də olduğu İEÖ-in bazarlarında fəaliyyət göstərmək, hazırki şəraitdə ölkə is-
tehsalçıları üçün çətin məsələdir.
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it has been shown in the article that determination of export policy in the conditions of

transitional economy is decisive for formation of national economy, protection against for-
eign influence and provision of economic security. in the conditions of transitional economy
and during the period of liberalization of economic activities of   foreign origin and extension
of economic openness in Azerbaijan, implementation of systematic and optimal policy for
protection and promotion of export is highly important from this point of view.



Резюме
ПРИОРИТЕТы ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНцИАЛА

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Фариз АГАЕВ

Докторант Института Экономики, НАНА

Отзыв: д.э.н. Дуньямалы Велиев
Ключевые слова: система мировой экономики, глобальной  торговой системе, ди-
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В статье говорится, о том, что в условиях переходной экономики правильная орга-

низация экспортной политики  играет решающую в роль в формировании националь-
ной экономики, в защите  от воздействия внешней конкуренции, а также в обеспечении
экономической безопасности страны. С этой точки зрения, активизация внешнеэко-
номической деятельности Азербайджана и расширение открытости экономики  тре-
бует проведения последовательной и оптимальной политики.
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BAĞIMSIZLIK DÖNEMİNDE AZERBAyCAN - tÜRKİyE
EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN GELİŞİM SÜRECİ

yılmaz ARSLAN
“Odlar Yurdu” Universitesinin doktora öğrencisi

Rəyçi: i.e.d., prof.  Aydın səmədov
Anahtar kelimeler: İşbirliği, dış ticaret, ekonomi, ciro
Giriş. Bu makalede, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik gelişmeler ve bu kardeş

ülkeler arasındaki iktisadi işbirliği imkanları en güncel verilere dayanarak incelenmiştir.
Bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin çok yönlü bir şekilde
geliştirilmesi için elverişli fırsatlar, ayrıcalıklar ve daha da önemlisi halkların aynı istek ve
arzularından kaynaklanan talepler ortaya çıkmıştır. Tarih boyu ekonomik, kültürel, siyasi or-
taklıklarda bulunan, stratejik projelere imza atan Azerbaycan ve Türkiye, sürdürülebilir
başarılar için   yeni projeler oluşturmaktadır. Öncelikle 1990-2005 dönemini kapsayan yakın
tarihteki Azerbaycan-Türkiye Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkileri ve daha sonra 2006-
2012 dönemini kapsayan Azerbaycan-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni döneme
ait veriler incelenecektir.

1.yakın tarihteki Azerbaycan-türkiye Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkileri
Rus  ve İran devletleri arasındaki Türkmençay mukavelesinden (1828) sonra Azerbaycan

ve Türkiye arasındaki ilişkiler kopmuştur. Bu da bize Azerbaycan’ın 185 yıl önce bağımsız -
lığını kaybederek Rusya’nın eline geçtiğini göstermektedir. Buradan anladığımız Türkiye ile
Azerbaycan’da yaşayan Türklerin hasreti  sadece 70 yıllık sovyet dönemi değil, en az iki
asırlık bir olaydır. Azerbaycan gerek Çarlık Rusya’sı döneminde, gerekse sovyetler Birliği
döneminde en acımasız bir idaresine tabi tutulmuştur. Bu durumdan dolayı Azerbaycan;
sanayileşme derecesi bakımından, sanayi üretiminde kendine yeterlilik derecesi bakımından
ve piyasa ekonomisi zihniyeti bakımından gelişen dünya ekonomisinin çok gerisinde
kalmıştır.

Azerbaycan halkının %94’ü Müslüman olmasından dolayı sovyet İmparatorluğunun tutum
ve davranışları sömürme şeklinde olmuş ve birer hammadde deposu olarak görülerek, bu-
radaki zenginlikleri almış ve slav Cumhuriyetlerini zengin edecek iktisadi politikalarda kul-
lanmıştır.

Amerika’daki “stratfor” analiz merkezinin kurucusu ve tanınmış yorumcu George fried-
man, Azerbaycan’ı bölgenin “kilit devleti” olarak adlandırıyor. İkinci Dünya savaşı’nda Al-
manya bu sebeple Bakü’yü ele geçirmeye yönelik ciddi girişimlerde bulunmuştu. stalingrad
yakınlarında Alman ordusunun ağır yenilgiye uğraması, Hitler’in Azerbaycan petrolüne ulaşa-
bilme amacını alt üst etmişti. fakat faşistlerin bu yönde büyük çaba göstermesi Azerbaycan’ın
jeopolitik önemiyle ilgiliydi [1].
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Azerbaycan 30 Ağustos 1991’de bağımsızlığını duyurmuş ve onu tanıyan ilk ülke Türkiye
olmuştur. Tablo 1’de görüldüğü gibi bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan ilk 6 yıl sıkıntılı
bir iktisadi geçiş dönemi yaşamıştır. 

Yeni bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, genç bir ülke olarak karşılaşacağı güçlüklerin
üstesinden gelebilmek için Türkiye’nin destek ve yardımlarına ihtiyaç duymaktaydı. Azer-
baycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin çok yönlü bir şe -
kilde geliştirilmesi için elverişli fırsatlar, ayrıcalıklar ve daha da önemlisi halkların aynı istek
ve arzularından kaynaklanan talepler ortaya çıkmıştır. Ancak Azerbaycan’ın jeopolitik olarak
çok önemli bir konumda yer alması, Rusya, İran ve Ermenistan gibi ülkelerin Azerbaycan
üzerinde çeşitli çıkarlarının bulunması, iki ülke ilişkilerinin dış faktörler olmaksızın gelişim
göstermesini engellemiştir. Özellikle Rusya’nın, Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan
sonra da ülke üzerindeki nüfuzunu koruma çabasında olması, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini
gölgelemiştir. Rusya’nın 1990’da Bakü’ye müdahalesinden sonra Azerbaycan’da başa gelen
ilk devlet başkanı Ayaz Mütellibov, Rus yönetimine devamlı tavizler vererek Rusya’nın is-
teklerini karşılamıştır. Milli Meclis’in baskıları sonucunda istifa etmek zorunda kalan Mütel-
libov’un ardından demokratik seçimlerle başa gelen Ebulfez Elçibey yönetimi döneminde
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri çok sıcak bir döneme girmiş, Elçibey yönetimi Türkiye ile
yakınlaşmayı dış politikasında öncelik haline getirmiştir. Bu dönemde iki ülke arasında
birçok anlaşma imzalanmıştır [2] 1992’den itibaren Azerbaycan’ın Türkiye ile dış ticaret
hacmi 1993, 1997 ve 1999 yılları dışında her yıl ortalama %36 artmaktadır. Buna rağmen
iki ülkenin potansiyel imkanları ile kıyaslandığında ticari ilişkilerinin zayıf kaldığını belirt-
mek gerekir. Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihraç ettiği mallar arasında dizel, ham petrol, benzin,
polietilen, pamuk, pamuk ipliği, deri, meyan kökü, alkollü içecekler, çay, elektronik cihazlar,
plastik ürünler başta gelmektedir. Türkiye’nin Azerbaycan’a ihraç ettiği mallar arasında ise
esas yeri gıda, tekstil ürünleri, elektronik aletler, otobüs, otomobil, traktör, jeneratör, sentetik
iplik, plastik ve ham ürünler almaktadır [3] .

Tablo-1
Azerbaycan’ın yıllık ortalama GSyİH (ilk satırlar)  ve enflasyon (ikinci satırlar)

hızlarındaki % değişmeler, 1990-1996 [4]

Kaynak: World Development Report 1996 ve 1997; Business Central Europe  

1990-1995 döneminde yıllık ortalama toplam üretim (GsYİH) Azerbaycan’da % - 20.2
olmuştur. 1992-1994 döneminde yıllık enflasyon hızları Azerbaycan’da dört haneli rakam-
laraçıkmış, 1995 yılında üç haneli rakamlara inmiş, 1996 yılında ise enflasyon büyük ölçüde
kontrol altına alınarak %1500’lerden %25’e kadar bir düşüş gerçekleşmiştir.

ÜLKELER 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Azerbaycan -11.7  7.8 -0.7 106 -35.2 616 23.1 833 -21.9 1500 -17.0 412 -3.5 25.0
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Azerbaycan sosyalist sistemden piyasa sistemine geçiş için özelleştirmeye büyük hız ve -
rerek, 1997 Dünya bankasının raporuna göre, 1990’dan 1995’e toplam üretimde (GsYİH)
özel sektörün payını %7 den %15 e çıkarmıştır.

Bu gelişmeler Azerbaycan’da serbest pazar ekonomisine geçiş sancılarının büyük ölçüde
atlatıldığını ve 1996 yılından itibaren Azerbaycan’da ekonomik açıdan çok olumlu
gelişmelerin olacağına işaret etmiştir.

Tablo-2
Azerbaycan’ın temel Ekonomik Göstergeleri (1997-2005)

Kaynak:EİU, Quartenly Country Reportsand Annual Profiles, 1998-2006;
Tablo 2-de gördüğümüz gibi, 1997 yılından 2005 yılına kadar Azerbaycan’da büyüme hızı

%5,8’den %31’e çıkmış ve enflasyon hızı da %8.4 olarak gerçekleşmiştir [5, s.132].
1997 yılından 2005 yılına kadar ihracat milyar $ olarak 0.8’den 13 milyar dolara yük-

selmiştir.

2. Azerbaycan-türkiye arasındakı ekonomik ilişkilerde yeni dönem 
Türkiye ve Azerbaycan’ın toplam nüfusunun tablo 3’den de anlaşılacağı üzere 2006 yılında

81.5 milyon, GsYİH’sının 419.5 milyar $, satın alma gücü paritesine (sGP) göre GsYİH ise
713.2 milyar $, toplam dış ticaret hacmi de 240.4 milyar $ (ihracat 98.1 milyar $, ithalat
142.3 milyar $) olsa da, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi çok düşük seviyede kalmıştır.

2006 yılındaki enflasyon oranlarına ve GsYİH büyüme hızlarına baktığımızda;
Azerbaycan’da enflasyon 8.4 %, GsYİH büyüme hızı 31%, Türkiyede enflasyon 9.7%,

GsYİH büyüme hızı 6 % olarak gerçekleşmiştir [6, s.28].

Azerbaycan 8.5 
milyon % 
94 Müslüman 
% 2,5 Rus
ortodoks

2001 9.9 1.5 2.1 -1.5

2002 10.6 2.8 2.4 -1.9

2003 11.2 2.1 2.7 -2.8

2004 10.2 6.7 3.8 3.6

2005 31.0 8.4 13 -5.4

ÜLKELER
2006’da 

Nüfusu ve Dini
(%’si)

yıllar GSyİH  %
Değişme

Enflasyon  %
Artış (tÜFE)

İhracat 
(Milyar$)

İthalat 
(Milyar$)

Azerbaycan 8.5 
milyon 
% 94  Müslüman 
% 2,5 Rus
ortodoks

1997 5.8 3.6 0.8 -1.4

1998 10.0 -0.8 0.7 -1.8

1999 7.4 -8.6 1 -1.5

2000 11.1 1.8 1 -1.6
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Tablo-3
türkiye ve türk Cumhuriyetlerinde başlıca ekonomik göstergeler (2006)

Kaynak: the World Bank, World Development Report 2006
Tablo’da dikkati çeken önemli bir nokta da son yıllarda özellikle de son üç yılda petrol

ve gaz fiyatlarının üçe katlanması ile Azerbaycan’ın fert Başına Düşen Gelirinin (fBG) ve
GsYİH’nın önemli sıçramalar kaydetmiş olmasıdır. Azerbaycan’da 2006 yılında GsYİH
19.8 milyar $ ve fBG 2336 $  dolar olduğu görülmektedir. Bu miktarlar satın Alma Gücü
Paritesine göre yorumlandığında yaklaşık 3 kat daha fazla çıktığı görülmektedir. Türkiye’de
ise bu oran 1.6 dır. Azerbaycan’da bu oranın yüksek olmasının sebebi ise ülke ekonomisinin
yeterince piyasaya yönelik olmaması ve enerji, aydınlatma, kira ve gıda gibi konularda aşırı

Başlıca İhraç Malları (%’si) (C)
Petrol Ürün.77
İşlen.Gıda    8
ulaştır. Araç  3

Teks.Giy 24
ulaş.Araç 13
Metaller     9

Başlıca İthal Malları (%’si) (D)
Makina.Tec. 33
Petrol. Ürn.   12
Metaller   12

Kimy.Ür.16
Petr. Gaz  13
Metaller   12

Ys (3) Yatırımları  (Milyar$) 0.6 19.8

DYs stok  (Milyar$) 14.5 62.3 76.8

Azerbaycan türkiye toplam

Nüfus  (Milyon kişi) 8.5 73.0 81.5

Nüfus Artış Hızı  (%) 1.0 1.4

ortalama Ömür  (Yıl) 72 70

GsYİH (1) Büyüme Hızı  (%) 31.0 6.0

GsYİH  (Milyar$) 19.8 399.7 419.5

sGP(2)’ye Göre GsYİH  (Milyar$) 52.4 660.8 713.2

fert Başına Gelir  (fBG, $) 2336 5477

sGP’ye Göre fBG  ($) 6171 8575

Yıllık Enflasyon  (TÜfE) 8.4 9.7

İhracat  (Milyar$) 13.0 85.1 98.1

İthalat  (Milyar$) -5.3 -137.0 -142.3

Ençok İhracat Yaptığı Ülke(%’si) (A)
İtalya       30
Gürcistan   9
Almanya    7

Almanya 13
İngiltere     8
İtalya         8

Ençok İthalat Yaptığı Ülke (%’si) (B)
Rusya      17
Almanya    9
İngiltere     7

Almanya 12
Rusya       11
İtalya          7
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devlet sübvansiyonlarının uygulanmış olmasıdır. 
2006 yılında yayınlanan Dünya Bankası Raporlarınada Türk Cumhuriyetlerinde (Azer-

baycan v.s.) kaynakların en az %50’sinin yolsuzluğu gittiği için, gelir dağılımında çok büyük
dengesizlikler olduğu açıklanmıştır. Kaynaklarının tamamının adil bir şekilde paylaştırılması,
kaynakların devletin kalkınmasında etkin bir şekilde kullanılması ve bugünkü Türkiye
ekonomisinin seviyelerine ulaşabilmesi için en az bir nesil geçmesi gerekmektedir.

Tablo 3-e baktığımızda Azerbaycan’ın ihracat yaptığı ülkelerde  ilk sırayı İtalya, ithalat
yaptığı ülkeler de ise  ilk sırayı Rusya almaktadır. Türkiye’de ise ihracat ve ithalatta da Al-
manya ilk sırayı almaktadır. Azerbaycan’ın ihracat yaptığı ürünlerde ilk sırayı %77 ile petrol,
ithalat yaptığı ürünlerde  ise %33 ile makine-teçhizat almaktadır.  Türkiye’de ise ihracat da
ilk sırayı %24 ile tekstil ve hazır giyim, ithalat da ise %16 ile kimyasal ürünler teşkil etmek-
tedir [7].

Tablo 4’ü incelediğimizde 1994-2003 yılları arasında Azerbaycan’ın büyüme hızının %2.2,
Türkiye’nin ise %2.7 olarak gerçekleştiği ve büyüme oranlarının çok düşük bir düzeyde
kaldığı görülmektedir. Bu dönemde yatırımların durduran ve büyümeyi ters yönde etkileyen
nedenlerin başında bu dönemde kendini gösteren enflasyon olmuştur. Enflasyon 1994-2003
döneminde Azerbaycan ve Türkiye’de 2 haneli ve çok yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

Bununla beraber 2004-2012 dönemine bakıldığında enflasyonla mücadelede  ve büyüme
hızlarında tablo 4’dende anlaşılacağı üzere önemli başarılar elde edilmiştir. Bu dönem
içerisinde 2009 yılında bütün dünyayı etkileyen ve global düzeyde gerçekleşen ekonomik
kriz de nazara alındığında Azerbaycan’ın büyüme hızı pozitif seviyede kalmıştır, ancak
Türkiye bu krizden etkilenerek büyüme hızı -4.8 olarak gerçekleşmiştir. 

Tarih boyu ekonomik, kültürel, siyasi ortaklıklarda bulunan, stratejik projelere imza atan
Azerbaycan ve Türkiye, sürdürülebilir başarılar için TANAP ile yeni bir güç oluşturmaktadır.
Teknik boyut ve büyüklükleri yanında ekonomik ve siyasi boyutu da ihmal edilmezse, bu
projeler  bölgede uluslararası  enerji trafiğinin yoğunlaşma aracıdır. Bu projeler Avrupa Birliği
ülkelerinin enerji talebinin karşılanması açısından, özellikle de son ekonomik krizden daha
fazla etkilenen Yunanistan, İtalya gibi ülkelerin ekonomileri için önem arz etmektedir. Bu
projelerde Türkiye’nin enerji koridoru rolü de özel bir öneme sahiptir. TANAP, Türkiye ve
Avrupa’nın doğalgaz arzına, Azerbaycan Şahdeniz-2 sahası ve ilave kaynaklardan doğal gaz
tedariğiyle büyük katkı sağlayacaktır. Azerbaycanın Devlet Petrol Şirketi (soCAR) hem
Hazarın Azerbaycan sektoründe, hem de toprak arazilerde petrolun ve doğal gazın daha fay-
dalı hasıl olunması maksadı ile uluslararası şirketlerle devamlı yeni projeler hayata geçiriyor.
Şu ana kadar soCAR dünyanın 20-den fazla ülkesinin 30-dan fazla şirketi ile  Azerbaycan
petrol ve dogal gaz kaynaklarının müşterek işlenmesi  için   anlaşmalar imzalamıştır.  ulus-
larası önemine göre "Azeri-Çıraq-Güneşli", "Şahdeniz", Bakü-Tiflis-Ceyhan və Güney
Kafkaz doğal gaz kemerleri projelerini söyleye biliriz. Şu anda dünyanın dikkatinde olan
“Azeri-Çıraq-Güneşli” ve "Şahdeniz" projeleri  işlenmektedir. Anlaşmalara göre  bu sahaların
işlenmesi üç aşamada hayata geçirilecektir. Birinci aşama “Azeri” sahasının merkezi  his -
sesini, ikinci aşama  “Azeri” sahasının batı ve doğu hissesini, üçüncü aşama ise  “Azeri”,
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“Çıraq” ve “Güneşli” sahalarının derin hisselerinin işlenmesini  kapsayacaktır.
Sonuç
Azerbaycan–Türkiye ilişkileri bazı olumsuzluklara ve kesintilere rağmen bağımsızlık

sonrası olumlu yönde ilerlemiş, iki ülke arasında anlaşma ve protokoller imzalanmış, gele-
ceğe yönelik projeler geliştirilmiştir [8].

Marmara Grubu vakıf Başkanı Dr. Akkan suver Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini çok kısa
şekilde;

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı bir hayaldi, gerçek oldu. 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bitmek üzeredir.
Şahdeniz projesi hayattadır.
soCAR şirketi Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı olmuştur.
Önümüzdeki yıllarda hayata geçecek TANAP projesi asrın projesidir.
Bütün bunlar, on yılda İlham Aliyev’in önderliğinde büyüyen Azerbaycan’ın çok küçük

ama ölçüleri nispetinde olağanüstü büyük eserler olduğunu açıklayarak, birkaç yıl önce ilan
edilmiş olan “Biz petrol servetini insan servetine dönüştüreceğiz” sloganının da bugün hayata
geçirildiğini söylemiştir.

Türkiye ve Azerbaycan’da zengin doğal kaynakların yanında gelişmeyi bekleyen çok
büyük sanayi ve ticaret imkanları mevcuttur. ortak yatırımlara hız vererek zaman
kayb etmeden yatırım iklimi oluşturulmalıdır. Azerbaycan’ın başlıca doğal kaynaklarına bak-
tığımızda; petrol, doğal gaz, kömür, demir cevheri, magnezyum, krom, nikel, kobalt, bakır
altın ve uranyum’dur. Türkiye’nin doğal kaynakları ise; demir, kömür, krom, bakır, çinko
ve magnezyum’dur. Azerbaycan’da özellikle sanayileşme açısından çok büyük atılımlara
ihtiyaç olduğu ve bu konuda bölge ülkeleri ile işbirliği yapması açıkça kendini göstermek-
tedir. Azerbaycan’ın da bulunduğu coğrafyada parasal değeri 4 trilyon doları aşan 200 milyar
varil petrol ve 40 trilyon metreküp doğalgaz rezervi 21.yüzyılda mutlaka yerüstüne çıkarıla-
caktır. Önemli bir bölümü Trans-Kafkasya boru hatlarıyla Ceyhan’a ve Türkiye üzerinden
Avrupa pazarlarına ulaştırılacaktır. Bu zenginliklerin çıkarılmasıyla Azerbaycan ve
Türkiye’nin içinde bulunduğu Türk Dünyası kısa bir zaman zarfında çok dinamik bir pazar
haline gelecektir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının maliyeti 3,9 milyar dolar olup, 1768 km uzunluğun-
dadır. Bu hattın 443 km’si Azerbaycan’dan, 249 km’si Gürcistan’dan ve 1076 km’si Türkiye
sınırlarından geçmektedir. Bu ülkeler varil başına 12-17 sent transit geçiş hakkı geliri elde
etmektedir. Ağustos 2002’de inşaatına başlanan BTC boru hattı 13 Temmuz 2006’da bit-
miştir.

Belirtilmesi gereken bir husus var ki, Azerbaycan ekonomisinin görünürdeki petrol ek-
senli ekonomisinin, petrol dışı sanayi sektörü ile hizmetler sektöründe yatırımlar yaparak,
ihracatın petrol, doğalgaz gibi sınırlı mallara ümit bağlanmasından dolayı meydana gelebile-
cek olumsuzlukları azaltacaktır. Bunun için Azerbaycan’ın diğer Türk dünyası ülkelerine
nazaran biraz iyi olan yatırım ortamının daha da canlı ve istenilen düzeyde olması için hızlı
bir şekilde batılı anlamda yasal düzenlemelere hız vermesi gerekmektedir. Bunun yanında
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fiyat kontrolleri ve kısıtlayıcı iş ortamları ortadan kaldırılmalıdır. sanayi dalları ile ihraç mal-
larının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi devamlılık arz eden büyüme ve ekonomik kalkın-
manın önemli şartlarındandır.
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in this article the economic development and opportunities for economic cooperation

between Azerbaijan and Turkey were inspected, based on the most current data. After gaining
independence opportunities for fruitful Azerbaijani-Turkish relations have emerged, thanks
to favourable conditions and more importantly mutual needs and demands of the people of
both countries. Throughout history Azerbaijan and Turkey have been creating common eco-



nomic, cultural and political projects, and this tendency of strategic partnership is growing.
first, the economic relations between Turkey and Azerbaijan in the recent period of 1990-

2005 will be examined and then the data covering the bilateral economic relations in the pe-
riod of 2006-2012 will be analyzed.

Резюме
ПРОцЕСС РАЗВИТИЯ ЭКОНОмИЧЕСКИх СВЯЗЕЙ мЕЖДУ 

АЗЕРБАЙДЖАНОм И ТУРцИЕЙ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИмОСТИ
Йылмаз АРСЛАН
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Ключевые слова: Сотрудничество, внешняя торговля, экономика, оборот
В данной статье на основе последных данных были рассмотрены темпы раз-вития

экономических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также перспективы
экономического сотрудничества между этими братскими странами. После обретения
независимости Азербайджаном, создались уникальные воможности, даже преимуще-
ства для всестороннего развития азербайджано-турецких отношений, также для осу-
ществления потребностей, вытекающих из желаний и чаяний обоих народов. На
протяжении всей истории, Азербайджан и Турция, имевшие взаимные экономические,
культурные, политические интересы и осушествивщие ряд стратегических проектов,
и впредь намерены выполнять новые проекты для достижения успехов в плане устой-
чивого развития. В статье, также будут рассмотрены  экономические отношения между
Азербайджаном и Турцией, охватывающие период с 1990-го по 2005г. Помимо того,
будут проанализированы новейшие данные об экономических связъях между Азер-
байджаном и Турцией, охватывающие период с 2006 по 2012г.
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Введение 
Воздушный транспорт является универсальным видом транспорта, то есть способ-

ным с большой скоростью перевозить пассажиров и различные виды грузов.
Основная задача этого вида транспорта – это перевозка пассажиров и срочных или

скоропортящихся грузов.
Помимо этого глобализация бросает новые вызовы странам. Сегодня чтобы ус-

пешно конкурировать на глобальном рынке, развивающиеся страны должны все
меньше полагаться на дешевые трудовые ресурсы и изобилие природных ресурсов и
все больше – на доступ к международным транспорту и телекоммуникациям, качество
местной инфраструктуры и благоприятный политический климат [2]. 

Как показывают аналитические исследования, существует высокая степень корре-
ляции между развитием воздушного транспорта и экономическим ростом. Другими
словами, спрос на воздушные перевозки в основном определяется экономическим раз-
витием: изменения в личном доходе населения влияют на их предрасположенность к
развлекательным путешествиям, спрос на деловые поездки и грузовые перевозки
определяется экономической активностью [3 стр- 5].

Основным преимуществом воздушного транспорта является высокая скорость до-
ставки грузов и пассажиров (в 8 раз быстрее, чем железнодорожным и в 30 раз бы-
стрее, чем водным) [1]. Выигрыш во времени достигается за счёт спрямления трассы
полётов и значительно большей скорости движения самолётов. В связи с этим в пере-
возках на средние и дальние расстояния воздушный транспорт практически не имеет
конкурентов (особенно в пассажироперевозках).

Вместе с тем, несмотря на ряд конкурентных преимуществ воздушного транспорта
по сравнению с другими видами транспорта, в Азербайджане в последние 12 лет
только 5 лет были прибыльными, и прибыль формируется исключительно за счет гру-
зовых перевозок, пасажироперевозки же является убыточными. 

Прибыль авиаперевозок в Азербайджане
Как видно из нижеследующей диаграммы на воздушном транспорте Азербаджана
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из 12 последних лет только 5 лет были прибыльными. Наибольшие убытки наблюда-
лись в 2009 году – 62,1 млн. манат. Самым же прибыльным был 2012 год: в данном
году прибыль составила 79,8 млн. манат (диаграмма 1). 

Причем, если грузовые перевозки воздушным транспортом являются прибыльными
(в 2012 году прибыль по воздушным грузоперевозкам составила 113 млн. манат, что
на 3,6% больше, чем в 2011 году), то пассажироперевозки являются убыточными (в
2012 году убытки по воздушным пассажироперевозкам составила 33,3 млн. манат)
(диаграмма 2).

Источник: Государственный Комитет Статистики АР
Диаграмма 1. Прибыль (убытки) по перевозкам на воздушном транспорте в Азер-

байджане, млн. манат

Источник: Государственный Комитет Статистики АР
Диаграмма 2. Прибыль (убытки) по грузовым и пассажирским перевозкам на воз-
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душном транспорте в Азербайджане, млн. манат
Негативное влияние на финансовое состояние сферы авиатранспорта играет рост

расходов перевозок. Так, расходы на 1 тонно-км груза на воздушном транспорте по-
высились с 37 гяпик (0,37 AZN) в 2001 году до 78 гяпик (0,78 AZN) в 2012 году (то
есть в 2 раза), расходы же на 1 пассажиро-км повысились в данный период с 6 гяпик
(0,06 AZN) до 10 гяпик(0.1 AZN) (рост составил 1,7 раз).   

Источник: Государственный Комитет Статистики АР
Диаграмма 3. Расходы на перевозку на воздушном транспорте в Азербайджане, гяпик
В последние годы наблюдается существенный рост инвестиций на воздушном

транспорте. За период с 2010 года по 2012 год объем инвестиций на воздушном транс-
порте составил 675 млн. манат (диаграмма 4). 

Источник: Государственный Комитет Статистики АР
Диаграмма 4. Инвестиции на воздушном транспорте в Азербайджане, млн. манат
Перевозки пассажиров
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Развитие пассажирооборота в 2000-е годы можно разделить на 3 периода. 
Первый период – 2001-2007 годы характеризуется бурным ростом пассажирообо-

рота. За данный период объем пассажирооборота увеличился с 827 млн. пассажиро-
км до 1999 млн. пассажиро-км, то есть 2,4 раза, причем в отдельные годы рост
пассажирооборота составлял около 20% и более. Так, в 2003 году рост составил 25,9%,
в 2004 году - 30,3%, в 2007 году - 18,6%. 

В 2001-2007 годы рост пассажирооборота на международных рейсах составил 2,7
раз: с 598 млн. пассажиро-км до 1604 млн. пассажиро-км. На местных же авиалиниях
рост пассажирооборота составлял 70%, с 229 млн. пассажиро-км до 395 млн. пасса-
жиро-км. 

Источник: Государственный Комитет Статистики АР
Диаграмма 5. Объем пассажирооборота на воздушном транспорте в Азербайджане,

млн. пассажиро-км
Рост пассажирооборота на воздушном транспорте в данный период связан с ростом

как пассажироперевок, так и среднего расстояния перевозки 1 пассажира. Так, коли-
чество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, в 2001 году составляло
1180 тыс. пассажиров, то в 2007 году данный показатель увеличился до 1526 тыс. пас-
сажиров, то есть 2,2 раза. Среднее расстояние перевозки 1 пассажира также увеличи-
лось с 1180 км до 1310 км.
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Источник: Государственный Комитет Статистики АР
Диаграмма 6. Объем пассажироперевозок и среднее расстояние перевозки 1 пасса-

жира на воздушном транспорте в Азербайджане
Однако как можно видеть из диаграммы 7, рост пассажироперевозок в данный пе-

риод сопровождался ростом убытков. Так, если в 2001 году убытки по перевозкам пас-
сажиров составляли 9,5 млн. манат, то в 2007 году убытки возросли до 27,9 млн. манат.

Источник: Государственный Комитет Статистики АР
Диаграмма 7. Объем и убытки пассажироперевозок на воздушном транспорте в

Азербайджане
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Второй период – 2008-2009 годы. В данный период наблюдается стагнация и сни-
жение пассажирооборота. В 2008 году пассажирооборот на воздушном транспорте уве-
личился с 1999 млн. пассажиро-км до 2002 пассажиро-км, то есть на 0,2%, а в 2009
году объем пассажирооборота снизился до 1488 млн. пассажиро-км, или на 25,7%.

Наибольшее снижение пассажирооборота в данный период наблюдалось на внут-
ренних авиарейсах. Объем пассажирооборота на внутренних рейсах снизился с 395
млн. пассажиро-км в 2007 году до 127 млн. пассажиро-км в 2009 году, то есть на 67,8%.
На международных авиарейсах объем пассажирооборота после роста 6,4% в 2008 году
снизился в 2009 году на 20,2%. 

Снижение пассажирооборота на воздушном транспорте в данный период связано
со снижением пассажироперевок, тогда как среднее расстояние перевозки 1 пассажира
увеличивалось. Так, количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом,
в 2008-2009 годы сократилось с 1526 тыс. пассажиров до 941 тыс. пассажиров, то есть
на 38,3%. Среднее расстояние перевозки 1 пассажира в данный период времени повы-
силось с 1310 км до 1581,3 км, или на 20,7%.

Источник: Государственный Комитет Статистики АР
Диаграмма 8. Объем пассажироперевозок и среднее расстояние перевозки 1 пасса-

жира на воздушном транспорте в Азербайджане
Как можно видеть из диаграммы 9, снижение пассажироперевозок в данный период

сопровождалось ростом убытков с 27,9 млн. манат до 98,8 млн. манат. 
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Источник: Государственный Комитет Статистики АР
Диаграмма 9. Объем и убытки пассажироперевозок на воздушном транспорте в

Азербайджане
Третий период охватывает период 2010-2012 годы. Данный период характеризуется

ростом пассажирооборота на воздушном транспорте. Так, если в 2009 году объем пас-
сажирооборота на воздушном транспорте составлял 1488 млн., то в 2010 году пасса-
жирооборот увеличился на 8,4%, в 2011 году – на 30,6%, а в 2012 году увеличился на
18% и достиг 2476 млн. пассажиро-км. В результате объем пассажирооборота в 2010-
2012 годы увеличился на 54%.

В данный период рост пассажирооборота наблюдался как на внутренних, так и на
международных авиарейсах. Так, на внутренних авиарейсах после снижения на 8,7%
в 2010 году объем пассажирооборота увеличился в 2011 году в 2 раза, а в 2012 году на
18%. Однако, несмотря на данный рост, объем пассажирооборота на внутренних рей-
сах все еще на 30% ниже по сравнению с уровнем 2007 года, когда объем пассажиро-
оборота на внутренних рейсах достиг наивысшего объема. 

Объем пассажирооборота на международных авиарейсах в 2010-2012 годы повы-
сился с 1361 млн. пассажиро-км до 2201 млн. пассажиро-км, то есть на 62%. В резуль-
тате, в 2012 году объем пассажирооборота на международных авиалиниях превысил
максимальный уровень 2008 года на 29%.

Как можно видеть из нижеследующей диаграммы, рост пассажирооборота в 2010-
2012 годы был достигнут за счет роста пассажироперевозок, объем которых повысился
с 941 тыс. пассажиров в 2009 году до 1599 тыс. пассажиров в 2012 году, или на 70%.
В результате объем пассажироперевозок в 2012 году превысил на 4,8% уровень 2007
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года, когда пассажироперевозки достигли максимального уровня.
В отличие от пассажироперевозок среднее расстояние перевозок 1 пассажира сни-

зилось в данный период на 2,1% (с 1581,3 км до 1548,5 км).  

Источник: Государственный Комитет Статистики АР
Диаграмма 10. Объем пассажироперевозок и среднее расстояние перевозки 1 пас-

сажира на воздушном транспорте в Азербайджане
Как можно видеть из диаграммы 11, убытки по пассажиропевозкам в 2012 году со-

ставили 33,3 млн. манат. Однако, стоит отметить, что рост пассажироперевозок в 2009-
2012 годы сопровождался снижением величины убытков с 98,8 млн. манат до 33,3 млн.
манат.  

Источник: Государственный Комитет Статистики АР
Диаграмма 11. Объем и убытки пассажироперевозок на воздушном транспорте в

Азербайджане
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Выводы
В сфере авиаперевозок в Азербайджане в последние 12 лет только 5 лет были при-

быльными, и прибыль формируется исключительно за счет грузовых перевозок, па-
сажироперевозки же является убыточными. 

Негативное влияние на финансовое состояние сферы авиатранспорта играет рост
расходов перевозок. В частности, расходы на 1 тонно-км груза на воздушном транс-
порте повысились с 37 гяпик(0.37AZN) в 2001 году до 78 гяпик(0.78 AZN) в 2012 году
(то есть более 2 раза), расходы же на 1 пассажиро-км повысились в данный период с
6 гяпик(0.06 AZN) до 10 гяпик (0.1AZN) (рост составил 1,7 раз).   

В 2010-2012 годы рост пассажирооборота на воздушном транспорте наблюдался
как на внутренних, так и на международных авиарейсах. Однако, несмотря на данный
рост, объем пассажирооборота на внутренних рейсах все еще на 30% ниже по сравне-
нию с уровнем 2007 года, на международных же авиалиниях объем пассажирооборота
превысил максимальный уровень 2008 года на 29%.

Рост пассажирооборота в 2010-2012 годы был достигнут за счет роста пассажиро-
перевозок, среднее же расстояние перевозок 1 пассажира снизилось в данный период
на 2,1% (с 1581,3 км до 1548,5 км).  
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İqtisad elmləri doktoru Dünyamalı vƏLİyEv
Azərbaycan Universitetinin doktorantı, Jalə CƏFƏRZADƏ

Rəyçi: 
Açar sözləri: hava nəqliyyatı, sərnişin dövriyyəsi, sərnişin daşınmaları,  mənfəət
Məqalədə Azərbaycanda hava nəqliyyatında daşınmaların iqtisadi təhlili həyata keçirilir.

Burada hava nəqliyyatında mənfəət, 1 sərnişin-km və yükün 1 ton-km daşınmalarına çəkilən
xərc tədqiq edilir. Məqalədə həmçinin sərnişin daşınmalarının  iqtisadiyyatı təhlil edilir.
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BANKLARIN İNvEStİSİyA FƏALİyyƏtİNİN MÜASİR 
İNKİŞAF tENDENSİyALARI

Rauf HACIyEv
Azərbaycan  Universitetinin doktorantı

Rəyçi: i.ü.f.d. dos. vüqar Nəzərov 
Açar sözlər: bankların investisiya fəaliyyəti, maliyyələşdirmə mənbələri, maliyyə təmi-

natı, bankların şəxsi və borc kapitalı
Müasir şəraitdə real sektorun investisiyalaşdırılması prossesinin səmərəli inkişafı olmadan

dayanaqlı iqtisadi artımın milli iqtisadiyyatın sabit fəaliyyətinin əsas şərtidir. Bankların in-
vestisiya prossesində iştirakının aktivləşdirilməsi zərurəti bütövlükdə milli iqtisadiyyatın və
kredit-bank sisteminin müvəffəqiyyətli inkişafının qarşılıqlı asılı olmasından irəli gəlir.

Həm mikro, həm də makro səviyyədə investisiyalar geniş  təkrar istehsalın təmin olunması,
ölkədə struktur dəyişikliklərinin aparılması, milli istehsalın rəqabət qabiliyyətinin artması və
bir çox sosial-iqtisadi problemlərin həllinə şərait yaradır. Bir tərəfdən, banklar onların
fəaliyyətinin zəruri şərti olan sabit iqtisadi mühitdə maraqlıdılar, digər tərəfdən dayanıqlı və
sabit iqtisadi inkişaf, iqtisadi artım əhəmiyyətli dərəcədə bank sisteminin effektiv
fəaliyyətindən və dayanıqlığından asılıdır. Tədqiqatçıların fikrincə, “... Banklar cəmiyyətin
həm iqtisadi, həm də siyasi həyatında baş verən istənilən dəyişikliklərə daha tez reaksiya
verən sosial-iqtisadi sahədir” [1, 50].

Bankların investisiya fəaliyyətinin müxtəlif  istiqamətləri və formalarının mövcudluğu
şəraitində bank fəaliyyətinin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bu prossesin bir
sıra xarakterik cəhətlərini ayırmaq olar. Əsas maliyyə vasitəçiləri olan banklar ictimai kapitalı
akkumulyasiya edirlər. Nəticədə, iqtisadiyyatın digər subyektləri ilə müqayisədə banklar in-
vestisiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ən irimiqyaslı maliyyə vəsaitlərinə malik olurlar.

Bankların investisiya fəaliyyətinə bankların vasitəçi fəaliyyətinin maliyyə təminatının spe-
sifik xüsusiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu təsir bankların investisiya fəaliyyə-
tinin xarici borc mənbələrindən asılılığını artırır. Bu fəaliyyət qeyd olunan amildən asılı olaraq
böyük risklərlə və maliyyələşdirmə prossesinin əhəmiyyətli xərclərlə müşayiət olması ilə
xarakterizə olunur. Bankların investisiya fəaliyyətinin alətləri  kimi kredit, nəğd və nəğdsiz
formada olan pullar, qiymətli kağızlar, törəmə maliyyə alətləri hesab olunduğu üçün bankların
fəaliyyətinin əsas sferası kimi maliyyə bazarları çıxış edir. Bu müddəadan bankların in-
vestisiya yatırımlarının digər fərqli xüsusiyyəti üzə çıxır: real investisiyalarla müqayisədə
maliyyə investisiyalarının üstünlük təşkil etməsi.

Bankların investisiya fəaliyyətinin alətlərinin müxtəlifliyi bu fəaliyyətin çərçivəsində in-
vestisiyalaşdırma və maliyyələşdirmənin çoxlu mexanizmlərinin mövcudluğu və zəruriliyini
müəyyən edir. Çox variantlılıq həm də özünü bankın investisiya fəaliyyətinin təşkilati for-
malarının müxtəlifliyində əks etdirir (məsələn universal, investisiya,  ipoteka və digər banklar). 

Bankların investisiya fəaliyyətinin mexanizmləri əhəmiyyətli dərəcədə  risklərin məhdud-
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laşdırılması və təkrar maliyyələşdirmə imkanı sahəsində dövlət tənzimləmə sisteminin xü-
susiyyətlərindən asılıdır. Banklar iqtisadiyyatın digər subyektlərindən fərqli olaraq təkrar
maliyyələşdirmənin müxtəlif formalarının əldə olunması və tədbiqi üzrə daha geniş imkan-
lara malikdirlər. Bu da onlara investisiya yatırımlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı likvidliyin
azalmasını müvəqqəti kompensasiya etməyə imkan verir (mərkəzi bankdan kreditlərin alın-
ması, ipoteka istiqrazlarının buraxılması və s. yolu ilə).

Bizim fikrimizcə, bankların investisiya fəaliyyəti ilk növbədə aşağıdakılarla xarakterizə
olunur:

- investisiya vəsaitləri öz-özünə formalaşmır, onların konkret mənbələri mövcuddur. Bu
da bank tərəfindən qeyd olunan vəsaitlərin akkumulyasiyası üzrə məqsədyönlü təd-
birlərin həyata keçirilməsini tələb edir;

- maliyyələşdirmənin bütün mənbələri bankların investisiya fəaliyyəti üçün istifadə
oluna bilməz. Bu o deməkdir ki, qeyd olunan mənbələri mövcud olan bütün mən-
bələrdən seçilərək ayrılması və ehtiyyatlarda yığılaraq investisiya vəsaitlərinə
çevrilməsi zəruridir.

Yuxarıda qeyd olunan amillər onu göstərir ki, bankların investisiya fəaliyyətinin
maliyyələşdirilməsi müxtəlif maliyyə mənbələrindən vəsaitlərin akkumulyasiyası və son-
radan onların bankların investisiya vəsaitlərinə çevrilməsi üzrə fasiləsiz, məqsədyönlü və
idarə olunan prosesdir. Digər iqtisadi subyektlərdən fərqli olaraq, bankların investisiya
fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi müəyyən spesifik xüsusiyyətlərə malikdir: birincisi,
maliyyələşdirmə mənbələrinin strukturunun müxtəlifliyi; ikincisi, maliyyələşdirmə mən-
bələrinin kəmiyyət və keyfiyyət parametlərinə qarşı dövlət tənzimlənməsi və qanunverici-
liklə müəyyən olunmuş məhdudiyyətlər; üçüncüsü, maliyyələşdirmə mənbələrinin
investisiya vəsaitlərinə transformasiyasının xüsusi mexanizminin mövcudluğu.

Qeyd olunan transformasiya bütün maliyyələşdirmə mənbələrinin ümumi mərkəzdə bir-
ləşdirilməsi ideyasına əsaslanır. Bu ümumi maliyyələşdirmə mərkəzində hər bir konkret
maliyyələşdirmə mənbəyi özünün fərdi xüsusiyyətlərini itirir və maliyyə vəsaitlərinin ümumi
fondu keyfiyyət və kəmiyyətcə müəyyən olunmuş məhdudiyyətlər çərçivəsində
məqsədyönlü surətdə istifadə olunur. 

Hesab edirik ki, bankların investisiya fəaliyyətinin maliyyə təminatı metodları kimi ka -
pital və borc maliyyələşdirilməsi məsələlərinin öyrənilməsi bu sahədəki tədqiqatların əsas
istiqamətlərindəndir.

fikrimizcə, kapital maliyyələşdirməsini məcmu halda bankın şəxsi kapitalını təşkil edən,
maliyyələşdirmə mənbələrinin akkumulyasiyası prosesi kimi nəzərdən keçirmək lazımdır.
Bu maliyyələşdirmə mənbələri daimi xüsusiyyətə malikdir. Bankın şəxsi kapitalı bankın
həyata keçirdiyi fəaliyyət onun yaradıldığı mərhələdə avans edilir və bankın investisiya
fəaliyyəti ilə əlaqədər olmayan xərclərin ödənilməsi üçün istifadə edilir.

Həmçinin, bankın şəxsi kapitalı investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi imkanlarını
və miqyasını birbaşa olaraq müəyyən edir. Bu fakt onu göstərir ki, maliyyələşdirmə mənbəyi
kimi bankın şəxsi kapitalının strukturu multiplikator effektinə malikdir. Yeni investisiya və-
saitlərinin formalaşmasında iştirak etməsə də bankın şəxsi kapitalı investisiya prossesinin
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maliyyə təminatını yaradır.
Eyni zamanda bankın şəxsi kapitalı bankın borc potensialını müəyyən edən ehtiyat kimi,

yəni bankın arzu olunan həcmdə və şərtlərlə borc kapitalı cəlb etmək qabiliyyəti kimi
nəzərdən keçirilir.

fikrimizcə, bankın şəxsi kapitalının belə xüsusiyyəti təcrübədə bu kapitalın
maliyyələşdirməsinin digər iştirakçıları tərəfindən banka olan etimad funksiyasının real-
laşdırılması kimi özünü əks etdirir. Yalnız kifayət qədər kapital bazasının mövcudluğu bankın
borc maliyyələşdirilməsi imkanlarını müəyyən edir. Bankın borc maliyyələşdirilməsinin
imkanlarının əsas funksiyası investisiya obyektlərinə vəsaitlərin yönləndirilməsi yolu ilə in-
vestisiyaların maliyyələşdirilməsində birbaşa iştirak etmək üçün maliyyə mənbələrinin for-
malaşdırılmasından ibarətdir. 

son illər bankların iqtisadi aktivliyə maliyyə dəstəyi daha da güclənmişdir, bank ak-
tivlərinin strukturunda müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur.

2012-ci ildə bank sektorunun aktivləri 3 696.6 mln. manat və ya 26.5% artaraq 17. 643.4
mln. manata çatmışdır. Bank kreditləri 2 700.6 mln. manat və ya 27.8% artaraq 1 yanvar
2013-cü il tarixinə 12 399.4 mln. manat səviyyəsinə çatmışdır.  Kreditlərin aktivlərə xüsusi
çəkisi 70.3% təşkil etmişdir.

Kredit portfelinin artımı əsasən əhalinin əmanətlərinin və qeyri-maliyyə korporativ sek-
torun depozitlərinin artması hesabına baş vermişdir.

uzunmüddətli kreditlərin həcmi 28,1% artaraq 2012-ci ilin sonuna 8 751.5 mln. manat
təşkil etmişdir. 2012-ci ilin sonuna kredit portfelinin strukturunda uzunmüddətli kreditlərin
xüsusi çəkisi 70,6% təşkil etmişdir.

Kreditlərin sahəvi strukturunu nəzərdən keçirsək sənaye istehsalına, əsaslı tikintiyə yəni,
əsas kapitala investisiyaların maliyyələşdirilməsinə yönəldilmiş vəsaitlərin artım tempinin
yüksək olduğunu görə bilərik.

Cədvəl 1. 
Kreditlərin sahəvi strukturu 

Mənbə:[2]

İllər 2012 2013 Dəyişmə

İqtisadiyyat sahələri
Məbləğ, mln.
manat

payı, 
%-lə

Məbləğ, mln.
manat

payı,  
%-lə

Məbləğ, mln.
manat

%-lə

Ticarət və xidmət 2843.5 29.3 2648.2 21.4 -195.3 -6.9

Ev təsərrüfatlarına 3085.5 31.8 4014.3 32.4 929.1 30.1

Kənd təsərrüfatı və
emal

457.2 4.7 535.4 4.3 78.2 17.1

İnşaat və əmlak 875.3 9 1270.3 10.2 395 45.1

senayə və istehsal 582.9 6 1297.6 10.5 714.7 122.6

Nəqliyyat və rabitə 409.7 4.2 805.9 6.5 396.2 96.7

Digər 1445.1 15 1827.7 14.7 382.6 26.5
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Kreditlər üzrə ən yüksək artım tempi inşaat və əmlak sektorlarında -45.1%, energetika
və təbii ehtiyatlara -71%, nəqliyyat və rabitə sektoruna -96.7%, sənaye və istehsal sektoruna
-122.6%, kənd təsərrüfatı və emala -17.1% verilən kreditlərdə müşahidə olunmuşdur. Yeni
bank texnologiya və alətlərinin tətbiqi və təbliği nəticəsində plastik kartlarla əməliyyatlar
üzrə kreditlər 30% artmışdır. 

son illər ərzində Azərbaycan banklarının şəxsi və borc maliyyələşdirilməsi mənbələrinin
strukturunun təhlili kapital və borc maliyyələşdirilməsinin müasir vəziyyətini xarakterizə
edən bir sıra tendensiyaları üzə çıxardı: maliyyələşdirmənin ənənəvi metodlardan daha pers -
pektivli metodlara keçid daha aydın bəlli olur və bu prosseslər bankların uzunmüddətli
maliyyələşdirmə imkanlarını genişləndirərək, eyni zamanda  vəsaitlərin cəlb olunmasına
çəkilən xərcləri aşağı salır. 

Maliyyələşdirmənin şəxsi mənbələri baxımından bu özünü onda əks etdirir ki, şəxsi ka -
pitalın strukturunda nizamnamə kapitalı, kapitallaşmış mənfəət və əmlakın yenidən
qiymətləndirilməsindən əldə olunan gəlirlər əvvəlki kimi ən böyük paya malik olmasına
baxmayaraq, son 3-5 illər ərzindəki dinamika emissiya gəlirləri, rezident və qeyri-rezi-
dentlərin vəsaitlərindən borc maliyyələşdirilməsində istifadədən əldə olunan gəlirlərin daha
surətli artım tempinə malik olmasını göstərir. 

Bunun obyektiv səbəbləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- birincisi, bank biznesinin maliyyələşdirməsində milli investorların (xüsusilə özəl

sahibkar strukturlarının) iştirakının aşağı səviyyəsi;
- ikincisi, bankların fəaliyyətində dövlətin iştirakının formasında birgə maliyyələşdirmə

prosedurlarının kifayət qədər inkişaf etməməsi.
Anoloji vəziyyət kommersiya banklarının borc kapitalı mənbələrində də müşahidə olunur.

Borc kapitalının strukturunda ən yüksək paya malik olan depozit mənbələri tədricən liderlik
mövqelərini itirirlər.

Kapital və borc maliyyələşdirilməsi problemlərinin tədqiqi bu sahədə dövlət tənzimlən-
məsinin müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və təhlili edilmədən aparıla bilməz.

Kapital maliyyələşdirilməsinin tənzimlənməsi sistemi Mərkəzi Bank tərəfindən qoyulan
tənzimləmə xarakterli tələblərin məcmusundan ibarətdir:

- birincisi, bankın şəxsi kapitalının mənbələrinin strukturu və tərkibinə qarşı qoyulan
tələblər;

- ikincisi, bankın yaradılması və onun sonrakı fəaliyyəti üçün zəruri şəxsi kapitalın
mütləq həcminə qarşı qoyulan tələblər;

- üçüncüsü, ayrı-ayrı kapital mənbələrinin formalaşması mexanizminə qarşı qoyulan
tələblər [3, 52].

Bütövlükdə, Azərbaycanda kapital maliyyələşdirilməsinin praktikada tətbiqi dövründən
başlayaraq, bu zamana qədər bu prosseslərin tənzimlənməsi dəyişməz prinsiplərə əsaslanır.
Bu sahədə baş verən dəyişikliklərin dinamikası isə kapital üzrə Bazel razılaşmasının ümumi
ideologiyasına və beynəlxalq yanaşmalara uyğundur.

Bankların investisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı problemlərin tədqiqi za-
manı bu sahədəki xarici təcrübənin ümumiləşdirilməsi bir sıra nəticələrə gəlməyə imkan verir:
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- bank fəaliyyətinin universallaşmasının ümumi tendensiyaları ilə əlaqədər olaraq uni-
versal və investisiya bankları tərəfindən həyata keçirilən müxtəlif əməliyyatlar arasın-
dakı fərqlərin tədricən aradan qalxması baş verir. Həmçinin, bir sıra ölkələrdə
ixtisaslaşmış investisiya bankları geniş yayılmışdır. Bu bankların fəaliyyət sferası
qiymətli kağızlarla əməliyyatlar, uzunmüddətli kreditlərin təqdim olunması, investisiya
layihələrinin maliyyələşdirilməsi, maliyyə və qeyri-maliyyə müəssisələrinin kapitalında
iştirak, birləşmə və udulma vasitəsilə biznesin restruktizasiyası, daşınmaz əmlakla bağlı
sövdələşmələr, konsaltinq və depozitor xidmətləri; 

- investisiya proseslərində dövlətin rolunun daha da güclənməsi hərtərəfli müşahidə
olunur. Bu irimiqyaslı milli layihələrin reallaşdırılmasında iştirak edən banklara qay-
tarılmaq şərti ilə müxtəlif büdcə və qeyri-büdcə fondlarının vəsaitlərindən istifadə
imkanlarının əldə olunması, dövlət güzəştləri və zəmanətlərinin təqdim olunması, kredit
təşkilatlarının kapitalında iştirak yolu ilə maliyyə dəstəyinin həyata keçirilməsini təmin
edir;

- inkişaf etmiş ölkələrin bank sistemləri üçün investisiya kreditləşdirilməsi sahəsində ki-
fayət qədər uzunmüddətlilik xarakterikdir (Avropa ölkələrində 10-15 il, ABŞ-da 7-12
il). Bu, əhəmiyyətli dərəcədə bankların investisiya fəaliyyəti sferasında ənənəvi
maliyyələşdirmə  mənbələrindən əlavə kollektiv və fərdi investisiyalaşdırılma yolu ilə
(broker depozitləri, fərdi təqaüd hesabları, sığorta depozitləri və s.) toplanmış vəsaitlərin
cəlb olunması ilə əlaqədardır. 

Azərbaycan banklarının investisiya fəaliyyətinin maliyyə təminatı sahəsindəki təcrübəsi
onu göstərir ki, bu fəaliyyət bütövlükdə ümumdünya tendensiyaları çərçivəsində inkişaf edir.

Bütün bunlarla yanaşı, bu sahədə Azərbaycan banklarının əsas problemləri iqtisadiyyatın
maliyyələşdirilməsi üçün “uzunmüddətli pulların” cəlb edilməsinin yeni imkanlarının axtarışı
ilə bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələlərin həlli prinsipial olaraq dövlətin sosial-
iqtisadi siyasətinin reallaşdırılması zamanı onun imkanları və maraqlarından asılıdır. Bir sıra
tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi dövlət orqanlarının və biznes strukturlarının nümayəndələri
mühüm bir təşəbbüs irəli sürürlər. Bu müddəaların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkə iqti-
sadiyyatının inkişafının əsas şərtlərindən biri bank sektorunun investisiya fəaliyyətinin
genişləndirilməsidir” [4, 110].

Cəlb olunan maliyyə resurslarının idarə olunması üzrə bank menecmentinin və in-
vestisiyaların həyata keçirilməsi üçün maliyyələşdirmə mənbələrinin cəlb edilməsinin bank
mexanizminin daimi təkmilləşdirilməsi zəruridir. 
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MALİyyƏ NƏZARƏtİ vƏ ONUN APARILMASININ FORMA vƏ
MEtODLARI

Gülnarə tANRIvERDİyEvA
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,

Əlləz DAŞDƏMİROv
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru  

Rəyçi: i.e.n., dos. səfər süleymanov
Аçar sözlər: dövriyyə aktivtləri, balans, milli standartlar, maliyyə hesabatı, hesablar planı
Beynəlxalq təcrübədən məlumdur ki, hər bir dövlət cəmiyyətin sosial inkişafına nail ol-

ması üçün ölkənin maliyyə vəsaitləri ilə bağlı olan maliyyə sistemini daim təkmilləşdirir və
bu vəsaitlərin məqsədəuyğun istifadəsinə nəzarət  edir. Maliyyənin idarə olunması məhz bu
problemlərin həllinə - idarə edilən obyektlərin və idarə edən subyektlərin vəhdətliyini özündə
əks etdirən çox mürəkkəb bir prosesə istiqamətlənmişdir.

İdarəetmənin ən mühüm funksiyalarından biri planlaşmadır. Milli iqtisadiyyatın təşkilində
və planlaşdırılmasında isə maliyyə planlaşdırılması prioritet xüsusiyyətlərə malikdir [1, səh
15].

Nəzarət və planlaşdırma idarəetmə elementləri olduğu üçün onların hər ikisi müəyyən
idarəetmə funksiyalarının yerinə yetirilməsində birləşir və bir-birini tamamlayır. Əgər plan-
laşdırma milli iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətini və müəssisənin perspektiv inkişafını
müəyyənləşdirirsə, nəzarət planlaşdırmanın və proqnozlaşdırmanın reallığını və
səmərəliliyini dəqiqləşdirir. 

Maliyyə nəzarəti həm dövlət müəssisələri, həm də digər iqtisadi subyektlərin təsərrüfat
maliyyə fəaliyyətini əhatə edən bir prosesdir. Maliyyə nəzarəti iki formada aparılır:

- Dövlət maliyyə nəzarəti;
- Qeyri - dövlət maliyyə nəzarəti.
Dövlət maliyyə nəzarəti maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etməklə dövlətin

maliyyə ehtiyatlarının idarə edilməsinin məqsədəuyğunluğundan  kənarlaşmaların vaxtında
müəyyən olunmasına və nöqsanların aradan qaldırılmasına istiqamətlənir. Bu nəzarət forması
bütün səviyyələrdə büdcələrin, büdcədəkənar formaların tərtibi, bağlanması, icrası prosesinə,
müəssisə və təşkilatların, bankların və digər qurumların fəaliyyətinə maliyyə nəzarətini həyata
keçirir. İqtisadiyyatın qeyri-dövlət sektorlarına dövlət maliyyə nəzarəti onların vergi və digər
məcburi tədiyyələrin və pul öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində, həmin təşkilatlara ayrılmış
büdcə yardımlarının, kreditlərin məqsədyönlü  istifadəsində qanunçuluğa riayət olunmasını,
habelə hesabat işlərinin aparılmasında dövlət qaydalarına əməl edilməsini təşkil edir.

Dövlət maliyyə nəzarəti vasitəsilə  planlaşdırılmış bütün vəsaitlərin vaxtında dövlət fond-
larına daxil olunmasına və bu vəsaitlərdən məqsədyönlü istifadəyə  nəzarət həyata keçirilir
[2, səh 55-56].
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Maliyyə nəzarətini  həyata keçirən dövlət orqanları aşağıdakılardır: Azərbaycan Respub-
likası Hesablama Palatası, Prezidentin İcra Aparatının Dövlət Nəzarət Şöbəsi, Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası vergilər Nazirliyi, Azərbaycan
Res publikası Dövlət Gömrük Komitəsi, Azərbaycan Mərkəzi Bankı.

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası «Hesablama Palatası haqqında» 1999-cü il
2 iyul tarixli Qanuna müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir. onun əsas funksiyası dövlət büd-
cəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarətin həyata keçirilməsindən ibarətdir.

Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi sahəsində Maliyyə Nazirliyi çox mühüm rola ma-
likdir. Belə ki, bu orqan  tərəfindən maliyyə siyasəti işlənib hazırlanır, habelə onun həyata
keçirilməsinə nəzarət edilir. Maliyyə Nazirliyinin bütün struktur bölmələri bu və ya digər
formada maliyyə münasibətlərinə: dövlət büdcəsinin tərtibi prosesinə, büdcə vəsaitinin daxil
olması və xərclənməsinə, büdcədənkənar fondların vəsaitlərinin hərəkətinə, valyuta əməliy -
yatlarının və dövlət investisiyalarının istifadəsinə  nəzarəti həyata keçirir. Nazirlik büdcə və-
saitinin qeyri-qanuni xərclənməsinin, yaxud vəsaitin təyinatı üzrə istifadə edilmədiyini aşkar
etdikdə, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirmə  məhdudlaşdırıla bilər, cərimə tətbiq edilməklə
vəsait geri alına bilər.

Ölkə qanunvericiliyinə müvafiq olaraq vergi məsələləri üzrə maliyyə nəzarəti Azərbaycan
Respublikası vergilər Nazirliyi və onun yerlərdəki orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Dövlət
gəlirləri tərkibində vergilərin xüsusi çəkisinin artması vergi orqanlarının nəzarət işində mə-
suliyyətini daha da artırmışdır. vergi orqanları tərəfindən  vergilərin düzgün hesablanmasına,
onların tam və vaxtında ödənilməsinə, vergi qanunvericiliyinə dəqiq riayət edilməsinə və
digər məsələlərə nəzarət edilir. vergi nəzarəti əsasən 2 formada həyata keçirilir: 

- Kameral yoxlama;
- səyyar yoxlama.
Kameral yoxlamalar vergi idarəsinə vergi ödəyiciləri tərəfindən hesabat sənədləri təqdim

edilən zaman aparılır. Bu zaman hesabat formalarının doldurulmasının, vergilərin hesablan-
masının  düzgünlüyü və s. yoxlanılır. səyyar vergi yoxlaması bilavasitə vergi ödəyicisinin
yerləşdiyi yerdə  həyata keçirilir və kameral yoxlamadan fərqli olaraq vergi orqanının qərarına
əsasən həyata keçirilir [3, səh 510].

Maliyyə vəsaitlərinin büdcəyə cəlb edilməsində, ölkədə maliyyə sabitliyinin qorunub
saxlanılmasında gömrük orqanlarının nəzarəti mühüm əhəmiyyətə malikdir. Gömrük nəzarəti
vasitəsi ilə ölkənin iqtisadi mənafeyi və təhlükəsizliyi, gömrük sərhədindən  keçirilən mal-
lardan vergilərin, rüsumların, habelə digər görük ödənişlərinin vaxtında və tam dövlət büd-
cəsinə köçürülməsi, valyuta nəzarəti və s. təmin edilir.

Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsində sığorta kampaniyaları özünəməxsus
funksiyalara malikdir. Bu zaman sığorta fondu vəsaitlərinin formalaşması və istifadəsi pro -
sesinin nəzarəti Dövlət sığorta Şirkəti və özəl sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir.

Respublikamızda formalaşan bank sistemi maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsində bir
çox səlahiyyətlərə malikdir. Mərkəzi Bank dövlət idarəsi orqanı kimi, ölkədə pul-kredit mü-
nasibətlərinin təşkil edilməsinə, kommersiya banklarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir.
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Kommersiya bankları isə öz müştərilərinin valyuta-kassa əməliyyatlarının aparılması qay-
dasına və valyuta qanunvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarət edir, təsərrüfat subyektlərinin
ssudaların qaytarılması zamanı kredit qabiliyyətlərini qiymətləndirmək üçün təsərrüfat
fəaliyyətini təhlil edir, verilmiş kreditin istifadəsinə, onun vaxtında və hesablanmış faizlə
qaytarılmasına nəzarət edir [6, səh 55].

Maliyyə nəzarəti aşağıdakı metodlarla aparılır:
Yoxlama – hesabat və xərc sənədləri əsasında maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin ayrı-ayrı

mərhələlərinin nəzərdən keçirilməsi və aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması təd-
birlərindən ibarətdir.

Müayinə aparma – müəssisə və təşkilatların ayrıca bir fəaliyyət sahəsini əhatə edir. Yoxla-
madan fərqli olaraq daha geniş maliyyə göstəriciləri dairəsindən istifadə edilir.

Nəzarətetmə – nəzarət orqanları tərəfindən bu və ya digər maliyyə fəaliyyətinə lisenziya
alınmış subyektlərə nəzarət edilməsini və onlar tərəfindən müəyyən edilmiş normativlərə
əməl edilməsini nəzərdə tutur.

Maliyyə fəaliyyətinin təhlili – illik hesabatların faktiki məlumatları əsasında aparılır. Bu
zaman proqnoz və tapşırıqların yerinə yetirilməsi səviyyəsi, maliyyə intizamına və xərc nor-
malarına riayət olunması aşkar edilir.

Müşahidə etmək – kredit təşkilatları tərəfindən verilmiş ssudanın istifadəsinə və müəs-
sisə-müştərilərin maliyyə fəaliyyətinə daimi nəzarətdir. 

Təftiş – maliyyə nəzarətinin əsas metodu olub, müəssisə və təşkilatların hesabat
dövründəki maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılmasını əhatə edir. obyektdən asılı olaraq
təftiş tam, qismən, kompleks qaydada aparılır. Eyni zamanda onlar planlı və növbədən kənar
aparıla bilər. Aparılan təftişlər xarakterinə görə iki cür olur: uçot qeydləri və hesabat
sənədlərinə və faktlara əsasən. Təftişin məqsədindən asılı olaraq müxtəlif yoxlama üsulların-
dan   istifadə edilir: nəğd pulun yoxlanması, əmtəə material qiymətlilərinin inventarlaşdırıl-
ması və s.

Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsinin ikinci forması qeyri-dövlət  maliyyə nəzarə-
tidir. Qeyri-dövlət maliyyə nəzarətinə təsərrüfatdaxili və auditor nəzarəti aiddir.

Təsərrüfatdaxili maliyyə nəzarəti müəssisə, idarə və təşkilatlarda iqtisadiyyata xidmət
edən mühasibat və maliyyə şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir. Burada nəzarət obyekti müəs-
sisə və təşkilatın özünün təsərrüfat maliyyə fəaliyyəti hesab edilir [7, səh 20].

İqtisadi idarəetmənin ən mühüm ünsürlərindən sayılan uçot və nəzarət bazar münasi-
bətlərində daha aktual xarakter daşıyır. Belə ki, inzibati qayda tətbiq edilən, ümumi nəzarət-
dən imtina etməyə səy edən hər bir təsərrüfat rəhbəri sərbəst təsərrüfatçılıq şəraitində
ayrı-ayrılıqda təsərrüfatdaxili idarəetmə nəzarətindən  necə səmərəli istifadə etmək yollarını
axtarır. Belə şəraitdə audit xidmətinə istinad edilməsi vacibdir. Audit fəaliyyətinin zəruriliyi
bir sıra nəzəri prinsiplərə əsaslanır. Qeyd etmək lazımdır ki, müstəqil sahibkarlığa malik
olan müəssisələrin təsərrüfat maliyyə fəaliyyətinə dövlət nəzarəti məhduddur. Daha dəqiq
desək, bazar münasibətləri şəraitində qeyri-dövlət müəssisələrində təsərrüfat-maliyyə
fəaliyyətinə birbaşa nəzarət və müdaxilə edilməsi yolverilməzdir. Lakin dövlət onun qərar-
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larının və qanunverici normativ sənədlərdən irəli gələn tələblərin yerinə yetirilməsində
maraqlıdır. Dövlətin müstəqil təsərrüfatların maliyyə işlərinə müdaxilə etmək imkanı məhdud
olduğu üçün auditə ehtiyac yaranır. Başqa sözlə, azad bazar iqtisadiyyatında dövlət və
sahibkar arasında təsərrüfat maliyyə prosesi üzrə məsuliyyət qarantı olmalıdır ki, bu iş də
yalnız audit vasitəsi  ilə icra edilir.

Azərbaycan Respublikasında “Auditor xidməti haqqında Qanun” 1994-cü ildə təsdiq
edilmişdir. 1995-ci ildə isə Auditor Palatası yaranmışdır.

Audit iki formaya ayrılır: daxili audit və kənar audit. Daxili audit müəssisələrin mənfəət
və rentabelliyini maksimum artırmaq məqsədilə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təkmil-
ləşdirilməsi üzrə qərarların səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilməklə  firma daxilində həyata
keçirilir. Kənar audit – xüsusi audit  firması dövlət vergi idarəsi, idarə və müəssisələr ilə,
banklar, xarici partnyorlarla, sığorta cəmiyyətləri ilə bağlanmış müqavilələr əsasında həyata
keçirilir.

Audit fəaliyyətinin özünəməxsus istiqaməti, tədqiqat obyekti, tətbiqi formaları və təşkili
xüsusiyyətləri vardır. onun belə xüsusiyyətlərə malik olması bazar münasibətlərində fəaliyyət
göstərən çoxukladlı mülkiyyət forması və idarəetmənin mürəkkəbliyi ilə bağlıdır  [5, səh 11].

Audit yoxlamaları bir neçə mərhələlərdən ibarətdir:
-   Hazırlıq mərhələsi – auditorun hərəkəti, təhlilin səmərəli və düzgün təmin edilməsi,

lazımi materialların seçilib sistemləşdirilməsi, yoxlanması və s. aid edilir;
-    İkinci mərhələdə böyük miqdarda analitik hesablamalar yerinə yetirilir;
-    Üçüncü mərhələdə  audit – ekspert rəyi qısaca və dürüst ifadə edilmiş qaydada ümu-

miləşdirilir və yekunlaşdırılır. 
Maliyyə nəzarəti həyata keçirilməsi vaxtına görə aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:
İlkin maliyyə nəzarəti müəssisələrin maliyyə planlarının, idarə və təşkilatların, gəlir və

xərc smetalarının, büdcə layihələrinin tərtib edilməsi və təsdiqi zamanı həyata keçirilir. Bu
nəzarət forması müəssisə və təşkilatların maliyyə fəaliyyətindəki əmək, material və maliyyə
ehtiyatlarından düzgün olmayan məqsədlər üçün istifadə olunmasının qarşısını alır. Maliyyə
planlarının tərtib edilməsi dövründə ilkin nəzarətin köməyilə əlavə maliyyə ehtiyatları üzə
çıxarılır ki, bu da müəssisələrin özünün maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olur.

Cari maliyyə nəzarəti – maliyyə planının icrası prosesində, maliyyə təsərrüfat əməliyyatları
keçirildikdə, pul vəsaitlərinin və əmtəə material qiymətlilərin sərfinin müəyyən edilmiş nor-
mativlərə uyğun olması yoxlanıldıqda, vəsaitlərin xərc planına uyğun buraxılması zamanı
həyata keçirilir. Maliyyə nəzarətinin bu forması büdcə ilə hesablaşmaların tam, vaxtında hə -
yata keçirilməsi üçün müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin  ardıcıl surətdə faktiki materiallar
əsasında təhlil edilməsini nəzərdə tutur.

sonrakı maliyyə nəzarəti – hesabat dövrünün və maliyyə ilinin bütövlükdə başa çatdırıl-
masından sonra həyata keçirilir. Dövlət büdcəsinin, büdcə idarələrinin smetalarının, müəssisə
və təşkilatların, maliyyə planlarının icrası zamanı, pul vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi
yoxlanılır. sonrakı maliyyə nəzarəti ilkin nəzarətlə qaşılıqlı əlaqədə olub, ona əsaslanır.

Tətbiqi formasına  görə məcburi maliyyə nəzarəti səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qanun-
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vericiliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilir. Təşəbbbüs əsasında maliyyə nəzarəti zəruri
hallarda dövlət müəssisələrinin və digər təşkilatların rəhbərlərinin qərarı ilə həyata keçirilə
bilər [4, səh 109].

Maliyyə nəzarət funksiyalarının reallaşması forması maliyyə nəzarəti hesab edilir. o,
maliyyə nəzarətinin məzmununu və təyinatını müəyyən edir. Müəssisələrin təsərrüfatçılıq
hüquqlarının genişlənməsi, maliyyə fəaliyyətinin həyata keçrilməsində onların səbətliyi,
müxtəlif hüquqi-təşkilatçılıq formalarının yaranması maliyyə nəzarətinin məzmununu xeyli
zənginləşdirir.

Müasir şəraitdə dünya iqtisadiyyatı ildən-ilə öz fəaliyyətini yeniləşdirir. Bütün bu inkişaf
bazar münasibətlərinin sayəsində mümkün olur. ona görə də dünyanın qeyri-bazar inkişaf
yolunu tutmuş ölkələr indi öz iqtisadi sistemlərini dəyişərək bazar iqtisadiyyatına keçirlər.
Bazar iqtisadiyyatı sistemində isə maliyyə, daha konkret desək, maliyyə nəzarəti  çox mühüm
əhəmiyyət kəsb etməkdədir.  
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The article explains main forms and methods of fiscal control. financial control by goven-

ment ensures the effective administration of financial sources and the timely revelitions of
negative aspects of this system.

The article explains the auditor system as one of the main forms of financial control.
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вые
В статье раскрывается, что финансовый контроль являясь специа¬лизиро-ванным

методом управления хозяйственной деятельности и специальной областью экономи-
ческих знаний, объединяет в себе специальные методические способы, разработанные
в этой области или базирующиеся на достиcениях бухгалтерского учета,  аудита, ста-
тистики и финансов.

Цели и задачи финансового контроля отраcаются в планировании финансов. Конт-
роль и планирование являются элементами управления, они объединяются в выполне-
нии функции управления и дополняют друг-друга. 

XÜLASƏ
Maliyyə nəzarəti və onun aparılmasının forma və metodları

Məqalədə maliyyə nəzarətinin forma və metodları şərh edilməklə göstərilir ki, dövlət
maliyyə nəzarəti maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsini  təmin etməklə dövlətin maliyyə
ehtiyatlarının idarə edilməsinin məqsədəuyğunluğundan kənarlaşmaların vaxında müəyyən
olunmasına, nöqsanların aradan qaldırılmasına istiqamətəndirilir.

Məqalədə mühüm maliyyə nəzarətinin forması kimi  auditor xidmətinin funksiyaları geniş
izah edilir. 
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BAZAR İQtİSADİyyAtI ŞƏRAİtİNDƏ BÜDCƏ 
PROSESİNİN tƏŞKİLİ PRİNSİPLƏRİ

Rəşad MURADOv 
AR Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dissertantı

Rəyçi: iqtisad üzrə elmlər doktoru Dünyamalı vəliyev
Açar sözlər: büdcə, büdcə quruluşu, büdcə sistemi, büdcə prosesi, vahid hüquqi baza,

vahid pul sistemi, illik büdcə
Məqalədə Azərbaycan Respublikasında büdcə prosesinin əsas vəzifələri göstərilmişdir.

Büdcə quruluşunu fərqləndirən iki forma barədə məlumat verilmişdir. Həmçinin büdcə pro -
sesinin təşkili zamanı büdcələrin qarşılıqlı asılılığını və büdcə prosesinin iştirakçılarının
qarşılıqlı fəaliyyətini əks etdirən əsas prinsiplərə toxunulmuşdur.

Büdcə prosesi anlayışı və onun mərhələləri ilə bağlı elmi ədəbiyyatda müxtəlif mülahizələr
mövcuddur. Büdcə prosesində iqtisadi, hüquqi və siyasi aspektlər bir-biri ilə sıx bağlıdır.
“Proses” termini (latınsa processus – keçid, irəliləmə) – vəziyyətin ardıcıl əvəz olunması,
vahid fasiləsiz hərəkəti təmsil edən inkişafın qanunauyğun şəkildə bir-birinin ardınca gələn
mərhələlərin sıx əlaqəsindən ibarətdir [3]. Büdcə prosesi dedikdə dövlət hakimiyyəti orqan-
larının, bələdiyyələrin və bu prosesin iştirakçılarının büdcə layihəsinin tərtib olunması, baxıl-
ması, təsdiqi, icrası və icraya nəzarət sahəsində hüquqi normalarla reqlamentləşdirilən
fəaliyyəti başa düşülür. 

Büdcə prosesinin təşkili ölkənin büdcə quruluşuna və büdcə qanunvericiliyində öz əksini
tapmış büdcə sisteminin qurulma prinsiplərinə əsaslanır. Büdcə quruluşu dedikdə büdcə sis-
teminin yaradılmasının təşkilatı prinsipləri, onun strukturu, büdcələrin qarşılıqlı əlaqələri,
gəlir və xərclərin onlar arasında bölüşdürülməsi qaydası başa düşülür [4]. Bir qayda olaraq
büdcə quruluşunun iki formasını fərqləndirirlər: federativ və unitar dövlətlərin büdcə quru-
luşu. unitar dövlətlərdə büdcə sistemi ikipilləli olur: dövlət büdcəsi və çoxsaylı yerli büd-
cələr. Bu dövlətlərdə yerli büdcələr özlərinin gəlir və xərcləri ilə dövlət büdcəsinin tərkib
hissəsi sayılmırlar. federativ dövlətlərin büdcə sistemi isə üçpilləli olur: dövlət büdcəsi və
ya federal büdcə; federasiya sübyektlərinin büdcələri; yerli büdcələr. federal dövlətlərdə də
yerli büdcələrin gəlir və xərcləri federasiya subyektlərinin büdcələrinə, onlar da öz
növbəsində federal büdcəyə daxil olmurlar. Ölkə ərazisində fəaliyyətdə olan bütün büd-
cələrin məcmusu isə büdcə sistemini təşkil edir. Büdcə sistemi aşağıdakı prinsiplərə uyğun
qurulur. 

Büdcə quruluşu büdcə sisteminə daxil olan bütün büdcələrin vəhdəti (yeganəliyi), tamlığı,
reallığı, aşkarlığı və müstəqilliyi kimi prinsiplərə əsaslanır.
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Şəkil 1. Büdcə sisteminin təşkili prinsipləri
Büdcə prosesinin təşkili zamanı büdcələrin qarşılıqlı asılılığını və büdcə prosesinin işti-

rakçılarının qarşılıqlı fəaliyyətini əks etdirən iki prinsip – büdcələrin vəhdəti və müstəqilliyi
prinsipləri başlıca rol oynayır. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində [3] büdcə
sisteminin vəhdəti aşağıdakıların hesabına təmin olunur: vahid hüquqi baza; vahid büdcə
təsnifatından istifadə olunması; büdcə sənədlərinin vahid forması; büdcə prosesinin prinsip -
lərinin ümumiliyi; vahid pul sistemi; bütün səviyyə büdcələrinin qarşılıqlı fəaliyyəti; vahid
sosial-iqtisadi, o cümlədən vergi siyasəti. Tamlıq prinsipi hər bir büdcənin hər bir mad-
dəsində bütün xərclərin və daxilolmaların nəzərə alınmasını nəzərdə tutur. Büdcə sisteminin
reallığı dedikdə büdcədə gəlir və xərclərin xarakterinin düzgün əks olunması və qarşılıqlı
əlaqəsi başa düşülür. Aşkarlıq prinsipi nəzərdə tutur ki, büdcələrə baxılması, onların təsdiqi
və icrası haqqında hesabatlar aşkar şəkildə həyata keçirilir. Büdcələrin müstəqilliyi aşağı-
dakıları nəzərdə tutur: onları uyğun nümayəndəli hakimiyyət orqanları təsdiq edir; büdcələrin
icrası uyğun icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilir; hər bir büdcənin məxsusi
gəlirləri vardır ki, bu da onların ərazisində qarşıya qoyulan konkret məqsədlərə uyğun olaraq
xərclənir.

Büdcə prosesinin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:
- dövlətin maddi və maliyyə resurslarının aşkar edilməsi;
- büdcə gəlirlərinin hesabatının reallığa maksimum yaxınlaşdırılması;
- büdcə xərclərinin maksimum dəqiq hesablanması;
- büdcənin maksimum balanslaşdırılmasının təmin olunması;
- büdcənin reallaşdırılan iqtisadi proqramla razılaşdırılması;
- gəlir mənbələrinin müxtəlif büdcə səviyyələri, sahələr, ərazilər arasında yenidən

bölüşdürülməsi məqsədi ilə büdcə tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi.
Büdcə prosesinin əsasında Azərbaycan Respublikasının büdcə quruluşuna xas olan və

yuxarıda qeyd etdiyimiz vahidlik, tamlıq, reallıq, aşkarlıq və bütün büdcələrin müstəqilliyi
kimi prinsiplər durur. Eyni zamanda büdcə prosesi üçün bir sıra başqa prinsiplər də xarak-
terikdir. Məsələn, büdcə prosesində səlahiyyətlərin bölgüsü nümayəndəli və icra hakimiyyətləri
arasında səlahiyyət hədlərinin müəyyənləşdirilməsi prinsipinə əsaslanır. Bu prinsipə görə büd-
cənin tərtibi və icrası icra hakimiyyətləri orqanlarının funksiyalarına, büdcənin təsdiqi və
icrasına nəzarət – nümayəndəli hakimiyyət orqanlarının funksiyasına daxildir.

Büdcə prosesinin bütün mərhələləri üçün istisnasız olaraq büdcə göstəricilərinin ixtisas-
laşması prinsipi xasdır. Bu prinsip büdcə sisteminin gəlirlərinin mənbələr üzrə, xərclərin isə
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məqsədli istiqamətlər üzrə konkretləşdirilməsini nəzərdə tutur və büdcə təsnifatı – büdcə
gəlirlərinin və xərclərinin bircins əlamətlərə görə sistemli şəkildə qruplaşdırılması vasitəsi
ilə reallaşdırılır. Büdcə təsnifatı xüsusi hüquqi aktla rəsmiləşdirilir. 

Büdcə prosesi üçün “illik büdcə” prinsipi də xasdır ki, bu da onun mərhələlərinin hər il
təkrar olunmasında özünü göstərir. Büdcələrin daha uzun və ya qısa müddət üçün işlənib
hazırlanması və qəbul olunması büdcə prosesini və büdcənin “illik büdcə” prinsipini pozmur,
belə ki, istənilən halda  illik büdcə qəbul olunur.

Büdcə prosesinin nə dərəcədə düzgün təşkili onun mahiyyətinin dəqiq müəyyən-
ləşdirilməsindən asılıdır. Bu vaxta qədər büdcə prosesinin tərkib hissələrini əsasən onun
mərhələləri ilə məhdudlaşdırırlar (tərtibi, baxılması və təsdiqi, icrası və büdcənin icrası
haqqında hesabatın tərtib olunması). Eyni zamanda büdcə prosesinə kifayət qədər
mürəkkəb hadisə kimi elementlər üzrə baxılmalıdır ki, bunlara da onun mərhələlərini, işti-
rakçıları və metodlarını, alət və modellərini aid etmək lazımdır. Bundan başqa büdcə qərar-
larının qəbuluna təsir göstərən daxili və xarici amillərin də nəzərə alınması
məqsədəuyğundur.

Müxtəlif ölkələrdə büdcə prosesinin elementlərinin və onların məzmununun təhlili inkişaf
etmiş bazar iqtisadiyyatlı demokratik dövlətlərdə büdcə proseslərinin əlamətlərini aşağıdakı
kimi aşkar etməyə və qruplaşdırmağa imkan verir:

- növbəti büdcə ili üçün planın tərtibi ilə yanaşı çoxillik büdcə proqnozlarının işlənib hazır-
lanması;

- büdcədə gəlir və xərclərdən başqa, həm də büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi mən-
bələrinin və ya profisit yarandığı halda onun istifadə istiqamətlərinin məcburi qaydada əks
etdirilməsi;

- qanunverici və icra hakimiyyəti orqanları arasında yaranan problemli məsələlərin
razılaşdırılması prosedurlarının və mexanizmlərinin işlənib hazırlanması (razılaşdırıcı komis-
siyaların yaradılması); 

- mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları arasında büdcə gəlirlərinin və xərclərinin
bölüşdürülməsi ilə bağlı nəzarət hesablamaları; 

- büdcə təyinatlarının həcminə (sekvestr və əlavə daxilolmaların bölüşdürülməsi prose-
duru) və ya istiqamətinin dəyişdirilməsinə (qarşılıqlı hesablaşmalar) təsir edən idarəetmə
metodlarının işlənib hazırlanması; 

- büdcənin icrası haqqında hesabatın dərc olunması və onun icrası haqqında parlamentin
qərarının qəbul olunması. 

Büdcə prosesi Azərbaycan Respublikasının “Büdcə sistemi haqqında” qanunu [1] və
Nazirlər Kabinetinin “Dövlət büdcəsinin tərtibi, təsdiqi və icrası qaydaları” haqqındakı qərarı
[2] ilə müəyyənləşdirilir və büdcə sisteminin bütün səviyyələri üçün eynidir. Dövlət büd-
cəsinin tərtibindən başlayaraq onun icrası və icra haqqındakı hesabatın təsdiqinə qədərki dövr
iki il yarımdan artıq çəkir və büdcə dövrü (tsikli) adlanır. Bütün büdcə dövrü büdcə prosesinin
mərhələlərinə bölünür:
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• Büdcə layihəsinin tərtibi mərhələsi;
• Büdcəyə baxılması və təsdiqi mərhələsi;
• Büdcənin icrası mərhələsi;
• Büdcənin icrası haqqında hesabatın tərtibi və təsdiqi mərhələsi.
Büdcə prosesinin hər bir mərhələsi aşağıdakı əlamətlərinə görə fərqlənirlər:
- hər bir mərhələnin əsasında duran vəzifələri ilə. Məsələn, büdcə layihəsinin vəzifəsi

xərc öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə sosial-iqtisadi inkişaf proqnozu əsasında
büdcə layihəsinin vaxtında hazırlanmasıdır;

- hər bir mərhələ üçün subyektlərin müəyyən tərkibi xarakterikdir və onların səlahiyyətləri
büdcə prosesinin mərhələsindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir;

- büdcə prosesinin hər bir mərhələsi müəyyən müddətlə məhdudlaşdırılır;
- hər bir mərhələ müəyyən hərəkət və ya uyğun hüquqi aktın qəbul olunması ilə yekun-

laşır. Məsələn, büdcə layihəsinin tərtibi və baxılması mərhələsi dövlət səviyyəsində büdcə
haqqında qanunun, bələdiyyə səviyyəsində isə bələdiyyə qurumunun hüquqi aktının qəbul
olunması ilə başa çatır.

Beləliklə, büdcə prosesinin mərhələlərinin hər biri dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli
və icra orqanlarının, büdcə prosesinin iştirakçılarının büdcənin formalaşdırılması,
bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə bağlı hüquqi normalarla tənzimlənən müstəqil və tamam-
lanmış mərhələ hesab oluna bilər.

Büdcə prosesinin mərhələləri ciddi ardıcıllıqla yerinə yetirilir və bu ardıcıllıq dəyişdirilə
bilməz. Büdcənin özü bir il ərzində qüvvədə olur. Azərbaycanda büdcə ili 12 ay (1 yanvardan
31 dekabra) qədər davam edir. Prosesin bütün mərhələlərində büdcə göstəricilərinə nəzarət
edilir və iqtisadi təhlillər aparılır.

Büdcə prosesinin əhəmiyyətli hissəsi büdcə layihəsinin tərtibi və təsdiqi ilə bağlıdır.
Büdcə prosesinin bu hissəsinə çox vaxt büdcə planlaşdırması deyilir. Büdcə planlaşdır-
masının iqtisadi mahiyyəti müxtəlif səviyyəli büdcələrin tərtibi və icrası prosesində sosial-
iqtisadi inkişaf proqramı əsasında ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) və milli
gəlirinin maliyyə sisteminin həlqələri arasında mərkəzləşdirilmiş şəkildə bölgüsü və yenidən
bölgüsündən ibarətdir. Büdcə planlaşdırması özündə büdcənin tərtibi, baxılması və təsdiqi
kimi üç mərhələni, onun normativ-hüquqi və təşkilati əsasını, həmçinin büdcənin tərtibinin
nəzəri və metodoloji məsələlərini birləşdirir və aşağıdakı əsas prinsiplərə əsaslanır [4, s.128]:

- büdcə məsələlərinin vahid hüquqi normalarla tənzimlənməsi;
- büdcənin xərc istiqamətlərinin ünvanlı və məqsədli xarakterli olması;
- illik büdcə planlaşdırmasının fasiləsizliyi;
- maliyyə göstəricilərinin (normalar, vergi dərəcələri, smetalar) sabitliyi;
- balans metodu.
Büdcə planlaşdırılması prosesində aşağıdakı kimi məsələlər həll olunur:
- ölkənin maliyyə planlarının tərtibinin təşkili, onların perspektiv dövr üçün dövlətin
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ümumi maliyyə proqramı ilə üzvi şəkildə əlaqələndirilməsi, ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf
planı layihəsinin göstəriciləri ilə əlaqələndirilməsi;

- maliyyə resurslarının ümumi həcminin müəyyənləşdirilməsi, onların ayrı-ayrı nazirliklər,
idarə və sahələr, regionlar arasında bölüşdürülməsi, inkişafa yönəldilə biləcək daxili
resursların həcminin müəyyənləşdirilməsi, təsərrüfat subyektlərinin maliyyə planlarına uyğun
olaraq büdcəyə bütün mənbələr üzrə gəlirlərin daxil olmasının həcminin müəyyənləşdirilməsi
və əsaslandırılması;

- büdcə xərclərinin bütün istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və onların məqsədli isti-
fadəsinin həm ümumi, həm də büdcə təsnifatına uyğun olaraq bütün xərc növləri üzrə
həcminin müəyyən edilməsi;

- ümumi maliyyə əlaqələrinin yaradılması, mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş
maliyyələr arasında zəruri nisbətlərin müəyyən edilməsi, maliyyə planlarından hər birinin
geniş təkrar istehsalın tələbatlarının ödənilməsində, iqtisadiyyatın inkişafında iştirak
dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi;

-  həm ümummilli tədbirlərin, həm də ayrı-ayrı regionların sosial-iqtisadi və mədəni təd-
birlərinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş mərkəzləşdirilmiş pul fondunun dövlət
hakimiyyət orqanlarının sərəncamına verilməsi;

- pul daxilolmalarının və ya maliyyə resurslarının cəlb olunması üçün işlərin təşkili və
yerinə yetirilməsi, iqtisadiyyatın büdcə maliyyələşdirilməsində olan bütün sahələrinin bu
resurslarla təmin olunma imkanının müəyyənləşdirilməsi;

-  büdcənin icrasının gedişinə dövlət maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi.
Büdcə planlaşdırılması zamanı bir sıra prinsiplərə əməl olunmalıdır ki, onlardan

aşağıdakıları xüsusi qeyd etmək olar:
- büdcə münasibətlərinin demokratikləşdirilməsi – büdcə planlaşdırması zamanı dövlət

büdcəsi və icmal büdcə, yerli büdcələr arasında, həmçinin hər bir səviyyə büdcəsinin daxili
həlqələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin nəzərə alınması;

- bütün maliyyə planları arasında büdcə planlaşdırmasının prioritet əhəmiyyətə malik ol-
ması;

- büdcə planları sisteminin vəhdəti – büdcə planları həm gəlir, həm də xərc hissələri üzrə
razılaşdırılmış olmalıdır;

- büdcə təyinatlarının və öhdəliklərinin direktiv və məqsədli xarakteri;
- büdcə planlaşdırılmasının ölkənin və regionların sosial-iqtisadi inkişaf planları ilə üzvi

şəkildə əlaqələndirilməsi.
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В статье со стороны автора дается информация о двух формах, различающих бюд-

жетную структуру. Указываются основные принципы, которые затрагивают взаимодея-
тельность участников бюджетного процесса и взаимозависимость бюджетов в период
организации бюджетного процесса.

В статье также рассматриваются основные задачи бюджетного процесса в Азербай-
джанской Республике. 
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The author  provides information about  the two different  forms  of the structure of the

budget in the article. During the budget forming process  mutual dependence of the budgets
and the basic principles that reflect the mutual activities of the participants in the budget
process are shown in the article.

The article also shows the main tasks of the budgeting process in Azerbaijan  Republic.
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dətli   icarəyə  verilmiş əsas  vəsaitlər, uzun  müddətə  icarəyə  götürülmüş   əsas  vəsaitlərin
uçotu,  cari  icarə  uçotu

Bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində  geniş yayılmış   iqtisadi  əlaqələrdən   biri  də əsas  və-
saitlərin  icarəyə  verilməsidir. İcarə  dedikdə  torpağa,  digər  təbii  ehtiyatlara,  müəssisələrə
və  ayrıca  götürülmüş  komplekslərə,  habelə   müstəqil təsərrüfat  və  digər   fəaliyyət   üçün
lazım  olan   əmlaka  müqavilə  əsasında,  əvəzi   ödənilməklə müddətli  sahib  olmaq və
bunlardan   istifadə  etmək   başa  düşülür.  İcarəyə  xalq  təsərrüfatının  bütün  sahələrində,
mülkiyyət  formasından  asılı  olmayaraq  bütün  əmlak  növləri üçün icazə verilir.  Respub-
likamızda icarə  münasibətləri “İcarə  haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə   tən -
zimlənir.   

İcarəyə  verilən  əsas  vəsaitlər  Azərbaycan Respublikası  “Mühasibat  uçotu  haqqında”
Qanun tələblərinə  uyğun  olaraq  icarəyə  verən  və  icarədar  tərəfindən uçota  alınır. İcarə
müqaviləsinə    uyğun  olaraq, icarəyə  verən   icarəyə  verdiyi  əmlakı  öz  balansının  əsas
vəsaitlər  bölməsində  qeyd  edib uçotunu  aparır,   icarədar  isə icarəyə  götürdüyü  əmlakı
öz  balansının  əsas  vəsaitlər  bölməsində   qeyd edir  və  uçotunu  aparır. Müasir  iqtisadi
şəraitdə əsas vəsaitlərin  uçotunun  aparılması  xüsusiyyətləri  mühüm  əhəmiyyət  kəsb edir.

son  illərdə  təsərrüfat təcrübəsində icarə  münasibətləri  geniş   yayılmışdır. Bu da  onunla
əlaqədardır  ki,  bir  çox  müəssisələrin,  xüsusi  ilə  yeni  yaradılan müəssisələrin maliyyə
imkanları  yaxşı olmadığına  görə ilkin  dövrlərdə  binaları,  qurğuları,  maşınları,  avadan-
lıqları,  nəqliyyat  vasitələrini icarəyə  götürməklə  fəaliyyətə başlayırlar. Yeni  yaradılan və
maliyyə imkanları  zəif  olan müəssisələr (firmalar, kompaniyalar) icarə münasibətləri
hesabına öz  fəaliyyətlərini  yaxşılaşdırır  və   inkişaf  edirlər.

İcarə münasibətləri  zamanı   tərəf  kimi   icarəyə verənlər və   icarədarlar  çıxış edirlər.
Xüsusi  əmlak   hüququ   ilə  əmlaka sahib  olan  və ya  qanunvericiliklə  əmlakın  sərancam
vericisi   kimi   çıxış  edən   hüquqi  və  fiziki  şəxslər   icarəyəverən (icarəçi),   hər  hansı
hüquqi    və  fiziki   şəxs  icarədar  ola  bilər.  Əsas  vəsaitlərin   icarə    formalarını  belə  təs-
nifləşdirmək   olar:

- bütövlükdə   müəssisənin icarəsi (icarə  müssisəsi);  
- ayrı-ayrılıqda sexlərin,  istehsal  binalarının, istehsal  sahəsinin  və   digər   sahələrin

icarəsi (təsərrüfatdaxili    icarə  podratı);
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- ayrıca  komplekslərin  və  obyektlərin fərdi  və  ya  qrup  halında  icarəsi.
İcarəyəverən  və  icarədar arasındakı  münasibətlər  tərtib  olunmuş icarə  müqaviləsinə

əsasən  tənzimlənir. İcarə  müqaviləsinə  qoyulan   ümumi  tələblər bunlardır:
1.İcarə  müqaviləsi  yazılı  şəkildə  tərtib  olunmalıdır; 
2.Bir  sənədlə  rəsmləşdirilməli və hər iki tərəfin imzası ilə təsdiq   olunmalıdır;
3.Bağlanmış  icarə  müqaviləsi  dövlət  orqanlarında  qeydiyyatdan  keçməlidir,  əks  halda

müqavilə  əsassız  sayılır.
Tipik icarə müqaviləsini nəzərdən keçirək:  
- icarəyə verilən    əmlakın   tərkibi    və  qiyməti;
- icarənin  müddəti;
- əmlakın  ikinci  əldən  icarəyə  verilməsinə  münasibət;
- icarəyə  götürülmüş   əmlakın  təmiri  və  saxlanması  xərcləri;
- icarəverənin   əmlakı   icarədara  müqavilə  şərtlərinə   uyğun   verməsi   vəzifəsi;
İcarədarın   əmlakdan   müqavilə  şərtlərinə  uyğun  istifadə   etməyi bu şəkildə  olacaq:
- icarə  haqqının    müqavilə  şərtlərinə  uyğun  ödənilməsi;
- icarə  müqaviləsinə  xitam verilməsi  və  icarəyə  verilmiş  əmlakın    qaytarılma   şərtləri.
Bir  qayda   olaraq, icarəyə verilmiş   əsas  vəsaitlərin icarə  haqqı  məbləği və  ödənilməsi

müqavilədə  göstərilir. fikrimizcə, əsasən  icarə  haqqının  tərkibinə   aşağıdakılar  daxil
edilməlidir :

- icarə  müddəti  əsas  vəsait  obyektinin   istismar  müddətinə  bərabər  olması;
- icarə  haqqına  əsas vəsait  obyektinin   dəyəri,  kredit  faizləri  və  komissiyon  ödəmələrin

daxil  edilməsi;
- icarəyə   götürülmüş   əmlakın   dəyərindən  hesablanmış amortizasiya  ayırmalarının

müəyyən edilməsi;
- icarəyə  verilmiş əsas  vəsait  obyektinin  xarab  olmasını  və  sıradan  çıxması  ilə  xərcləri

icarədarın  öz  üzərinə   götürməsi;
- icarə  müddəti  başa  çatdıqdan  sonra    obyektlərin   təmiri    üçün   icarədar    tərəfindən

icarəyə   verən  təşkilata  ödənilə  bilən  vəsaitlərin müəyyən edilməsi (1. s.126).
Mühasibat uçotunda icarə münasibətlərinin uçota alınması icarə formalarından, yəni uzun

müddətli icarə (lizinq-bir ildən çox) və cari icarə (bir ilə qədər) asılıdır. İcarə  formalarının
növlərindən  asılı  olaraq, mühasibat   uçotunda uçota  alınması  və  uçotun  təşkilində  mühüm
rolu  vardır.  Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  icarə obyektlərinin  uçotda  əks  etdirilməsi  hər bir
icarə  subyektində-icarəyə  verən  və  icarəyə  götürümüş (icarədar),  müxtəlif  qaydada
aparılır.

Məsələn, icarəyə verən müəssisədə cari icarə uçotu aşağıdakı  kimi   aparılır: 
İcarə obyekti  kimi əsas  vəsait  şəkilində   əmlak  çıxış  edir. o,  müəssisənin balansında

ilk dəyərlə  uçota  alınır.  Əsas  vəsaitlərin  cari  icarəyə  verilməsi     icarə  müqaviləsi   və
qəbul - təhvil   sənədlərilə  rəsmiyyətə  salınır. Hesab edirik ki,  bu  zaman   müəssisənin
mühasibatlığında    aşağıdakı  yazılış  edilməlidir:

Debet 01 (111) “Əsas  vəsaitlər” (torpaq,  tikili və avadanlıqlar-dəyəri)  hesabının “İcarəyə
verilmiş  əsas  vəsaitlər”  subhesabı.
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Kredit   01 (111)   “Əsas  vəsaitlər”   hesabının  “İstismarda   olan əsas   vəsaitlər”;  “Ehti -
yatda  olan  əsas  vəsaitlər”  subhesabları.   

Bu  zaman  obyektlərin  verilməsi uçotda balans  dəyəri ilə  göstəriləcək.  Cari icarəyə
verilmiş  əsas  vəsaitlərə  köhnəlmə məbləği icarəyə  verən  tərəfindən  aşağıdakı  kimi  uçota
alınacaq:

Debet  80  (801)   “Mənfəət  və  zərər” (Ümumi  mənfəət-zərər) hesabı,  Kredit  02 (112)
“Əsas  vəsaitlərin  köhnəlməsi (torpaq,  tikili və  avadanlıqlar  (amortizasiya)” hesabı.

Məlumdur ki, icarəyə verilmiş əsas  vəsait  obyektlərinin köhnəlmə  məbləği   icarə
verənə  icarə haqqından  ödənilir  və   buna   görə də məhsulun  maya  dəyərinə  daxil
edilməyərək    uçotda   mənfəətin   azalması  kimi göstərilir. İcarə  haqqı   hesabat dövrü
ərzində  hesablanır   və  bu,  müəssisənin  satışından  kənar  mənfəəti  sayılır. Hesab edirik
ki,  icarə  müqaviləsinin   şərtlərinə  əsasən icarə  haqqı   hər  ay   üçün   ayrıldıqda və ya
avans qaydasında bir  neçə  ay üçün  qabaqcadan   hesablana  bilər.

İcarə  haqqı   hər  ay  hesablandıqda:
Debet  76  (538)
Kredit  80 (801)
İcarə  haqqı   bir  neçə  ay  qabaqcadan  hesablandıqda:
Debet   76  (538)
Kredit   83  (542)

İcarədardan   icarə  haqqı  daxil  olduqda isə bu aşağıdakı kimi olar:
Debet   50, 51 (221,223)
Kredit  76  (538) yazılışları olmalıdır.

Avans qaydasında  hesablanmış icarə  haqqı  hər  ay  təyinatına  görə  silindikdə;
Debet   83 (542)
Kredit   80 (801)  mühasibat  yazılışları  tərtib  edilir.

İcarəyə  verilmiş   əsas   vəsaitlər  icarəyə verənə  qaytarıldıqda onun balans  dəyərinə
yazılış:

- Debet  01 (111)  “Əsas  vəsaitlər”  (Torpaq,  tikili  və   avadanlıqlar-dəyər)  hesabının
“İstismarda  olan  əsas  vəsaitlər”, “Ehtiyatda olan əsas vəsaitlər”  subhesabları;

- Kredit 01 (111) “Əsas vəsaitlər” (torpaq,  tikili və avadanlıqlar-dəyər)  icarəyəyə  ve -
rilmiş  əsas  vəsaitlər”  subhesabı.

İcarədarın     kapital  qoyuluşu hesabına  əsas  vəsaitlərin  artmış  dəyərinə
Debet  01   (111)
Kredit 87-3 (335)   yazılışı   verilir.   sonuncu  məbləğ   icarədara  birbaşa

ödənildikdə:
Debet   87-3  (335)
Kredit   50,51 (221, 223)

İcarə  haqqının    azaldılması  yolu  ilə   ödəniş  aparıldıqda:
Debet   87-3  (335)
Kredit  76      (538)   müxabirləşmələri  tərtib  edilir.
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Əsas  vəsaitləri   uzunmüddətli     icarəyə  verdikdə,  uzunmüddətli  icarənin  uçotu  üçün
09 №-li “Daxil   olası  icarə   öhdəlikləri” (214),  sintetik   hesabdan  istifadə  edilir. obyektləri
uzunmüddətli   icarəyə  verərkən    müəssisə  onları  özünün  balansından  silir və  bu əməliy -
yatı   aşağıdakı  kimi   mühasibat  yazılışı  etməklə   yerinə  yetirir (3. səh. 126).

obyektlərin  balans  dəyəri   üçün:
Debet   47  (611)
Kredit   01  (111)

obyektin  köhnəlmə  məbləği  üçün:
Debet  02   (112)
Kredit  47   (611)

İcarəyə  verilmiş  obyektin  icarədarla   razılaşdırılmış  qiyməti  üçün:
Debet  09  (214)
Kredit  47  (611)

Hesablanmış  əlavə  dəyər   məbləğinə:
Debet   47  (611)
Kredit   68  (422)  mühasibat  yazılışı  aparılır.

Əlavə  dəyər  (ƏDv)  məbləğinin   hesablanması   Azərbaycan Respublikası   “Əlavə
dəyər   vergisi  haqqında”  qanuna  uyğun  hesablanır.

47 N-li     hesabın    kredit   qalığı   obyektin   satış  və   qalıq  dəyərinin    fərqini  göstərir
və icarəyəverənin  gəliridir.  Bu  gəlir   yalnız  hesabat   dövrünə  yox, bütün  icarə  müddətinə
aid  olduğu  üçün  83N-li  hesab silinir  və  aşağıdakı  mühasibat  yazılışı  aparılır:

Debet   47   (611)
Kredit   83  (542)

və  uyğun  hesabat  dövründə:
Debet   83   (542)
Kredit   80  (801)

Əgər icarə  müddəti  ərzində əlavə icarə faizinin  alınması  nəzərdə tutulmuşdursa,  həmin
məbləğin   hər  bir hesabat  dövrü  üçün  hesablanması: 

Debet   09  (214)
Kredit  80  (801)

Daxil  olması   isə:
Debet   51( 221,223)
Kredit  09 (214)  müxabirləşməsi   ilə  uçotda əks  etdirilir.

uzun müddətə icarəyə götürülmüş icarə müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq, gələcəkdə
alınma hüququ olan, yaxud alınma hüququ olmayan əsas vəsaitlər 03 N-li “uzun müddətə
icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər” hesabında icarəyə verən və icarədar arasında razılaşdırılmış
qiymətlərlə uçota alınır. uzun müddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amor-
tizasiyası) 02  N-li “əsas vəsaitlərin köhnəlməsi hesabında uçota alınır. uzun müddətə icarə
şərti ilə müəssisəyə daxil olmuş əsas vəsaitlərin mədaxili 03 N-li “uzun müddətə  götürülmüş
əsas  vəsaitlər  hesabının  debetinə  və  97 N-li  “İcarə  öhdəlikləri  hesabının   kreditində  əks
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etdirilir. Əsas  vəsait obyektləri  maliyyə icarəsinə (Lizinq-əməliyyatları)  götürülərkən belə
mühasibat  yazılışı  aparılır ( 4.səh.275).

sözsüz ki, bu cür  əsas  vəsaitlərə köhnəlməni icarədar hesablayır  və  həmin  məbləği
özünün   istehsal   və ya  tədavül  daxil  edir. Lakin uzunmüddətli  icarə  zamanı obyektin
razılaşdırılmış   dəyərindən başqa   icarə  müddətində   əlavə  faiz  də  hesablana  bilər. Belə
faiz  məbləğləri  əsas  vəsaitin  əldə  edilməsi  ilə  əlaqədar  olduğuna  görə   istehsal  və  ya
tədavül  xərclərinə  yox,   müəssisənin  sərəncamında  qalan  mənfəətdən  ödənilir. Bu zaman
mühasibatlıqda  icarə  faizi   məbləğinə   aşağıdakı  yazılış  edilir:

Debet   81 (901)
Kredit  97 (406)

uzun müddətə    icarəyə   götürülmüş   əsas  vəsaitlərə   görə  icarəyə  verənə  olan  borclar
ödənildikdə:

Debet  97  (406)
Kredit  51  (223)

Həmin  əsas  vəsaitlər    icarədarın  mülkiyyətinə  keçərsə  zaman:
Debet   01  (111)
Kredit   03 (406) 

uzun  müddətə  icarəyə  götürülmüş əsas  vəsait  obyektləri   müqavilə  müddəti  qur-
tardıqdan  icarəyə  verənə  qaytarılarsa:

Debet   02-2  (112)
Kredit   03     (406)

İcarə  müddəti   başa  çatmış   obyektlər   icarəyəverənə  qaytarılarkən tam amortizasiya
olmayan  dəyər:

Debet   88  və  ya    81 (901)
Kredit   03 (406)  müxabirləşmələri   ilə  uçotda  əks  etdirilir.

Belə hesab edirik ki, bu yazılışlarla icarədar icarə obyektlərinin istismardan çıxmasını
əks etdirə və onlara hesablanmış köhnəlmə məbləğlərini silə bilər.
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Transfer of property under a lease contract issues a transfer Act. in the lease agreement

provides for the composition and value passed to rental property leases, the res ponsibilities
of the parties to maintain the property in the condition property stipulates the duration of
their upcoming service calculated on the basis of valuation, taking into account the actual
wear and tear and depreciation of existing rules, and the amount of the rent. Rent for the
property includes, as a rule, the means provided for by the rules the full rehabilitation and
estimates the cost of repairs, and part of the profit determined by the of not less than bank in-
terest. 

Резюме
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Ключевые слова: аренда, договор по аренде, арендатор, учет  арендных отноще-

ний
Передача в  аренду   имущества   по   договору  аренды  и  оформляется приемно-

передаточным актом. В договоре аренды предусматривают  состав  и стоимость пере-
даваемое в  аренду имущества сроки аренды,  распределение обязанностей сторон по
поддержанию имущества в  состоянию   имущества,  оговариваются  срок   их  пред-
стоящей  службы,  рассчитанной   исходя  из  оценки имущества   с учетом его факти-
ческого  износа и действующих  норм амортизационных отчислений, и  величина
арендной  платы. Арендная  плата за имущества включает в себя, как правило, средства,
предусмотренные нормами отчислений  на полное восстоновление и  сметами затрат
на ремонт основных средств, и часть прибыли,  устанавливаемую  договором  на
уровне   не  ниже  банковского  процента. 



BANK FƏALİyyƏtİ ƏLEyHİNƏ tÖRƏDİLƏN CİNAyƏtLƏRLƏ
BEyNƏLXALQ vƏ REGİONAL MÜBARİZƏNİN ƏSAS 
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Açar sözlər: bank,  zərər,  informasiya, cinayət
Bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlərlə dövlətlər təkcə milli (dövlətdaxili)

səviyyədə mübarizə aparmır; dövlətlər həmin cinayətlərlə hüquqi mübarizəni həm də beynəl -
xalq hüquqi məkanda həyata keçirirlər. Məlum olduğu kimi dünyada mövcud olan müstəqil
hüquq sistemlərindən biri kimi tanınan beynəlxalq hüquq dövlətlərin əməkdaşlığı prin-
sipindən çıxış edir ki, bu, beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri sırasına daxildir. BMT-nin
Nizamnaməsində, beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında Bəyannamədə (1970) və Helsinki
Yekun Aktında (1975) rəsmi surətdə təsbit olunan həmin prinsipə görə, dövlətlər ayrı-ayrı
müxtəlif sahələrdə (siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə) bir-biri ilə əməkdaşlıq etmə-
lidir. Dövlətlərin bir-biri ilə əməkdaşlıq etməyə borclu olduğu sahələrdən biri məhz
cinayətkarlıqla mübarizə hesab edilir. Bu isə onu göstərir ki, dövlətlərin cinayətkarlıqla
mübarizədə əməkdaşlığı həyata keçirmələri sözügedən prinsipin təzahür formalarından biridir.
Dövlətlərin cinayətkarlıqla mübarizədə əməkdaşlıq etmələri ona görə zəruridir ki, bəzi cinayət
əməlləri dövlətlərin maraqlarına qəsd edir və ya beynəlxalq birlik üçün təhlükə törədir. Digər
tərəfdən cinayətkarlığın qarşısının alınması və kökünün kəsilməsi üçün səylərin
əlaqələndirilməsi tələb edilir ki, bundan ötrü dövlətlər cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində
bir-biri ilə əməkdaşlıq etməlidir. Bunlardan başqa, dövlətlər cinayətkarlıqla mübarizədə bir-
biri ilə əməkdaşlıq etmələri, həm də belə bir amillə şərtlənir ki, cinayət işləri üzrə qarşılıqlı
hüquqi yardım göstərilməlidir.

Cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində dövlətlərin əməkdaşlığı iki əsas formada (istiqamətdə)
həyata keçirilir ki, konvension əməkdaşlıq həmin formalardan (istiqamətlərdən) biridir. Kon-
vension əməkdaşlıq elə bir formadır ki, bu forma çoxtərəfli, universal, regional və ikitərəfli
lokal beynəlxalq müqavilələrin bağlanmasını nəzərdə tutur. Bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən
cinayətlərlə mübarizəyə gəldikdə, qeyd etməliyik ki, dövlətlər həm də bu sahədə konvension
əməkdaşlığı həyata keçirirlər. Düzdür, beynəlxalq cinayət hüququ xüsusi olaraq ictimai təh-
lükəli əməllərin “bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlər” kimi növünü ayırmır və
nəzərdə tutmur. Nəzərə almalıyıq ki, beynəlxalq cinayət hüququ cinayətləri iki əsas növə
bölür; 1) beynəlxalq cinayətlər; 2) beynəlxalq xarakterli cinayətlər. 

Beynəlxalq cinayətlər dedikdə, insan sivilizasiyasına qəsd edən və beynəlxalq hüququn
əsas prinsiplərini pozan xüsusi təhlükəli əməllər başa düşülür. Müharibə - hərbi cinayətlər,
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sülh və insanlıq əleyhinə ictimai təhlükəli əməllər beynəlxalq cinayətlərdir (məsələn, tə-
cavüzkar müharibə aparma, soyqırımı, əhalini məhv etmə, köləlik, işgəncə, aparteid, yəni
irqi ayrı seçkilik, hərbi soyğunçuluq və s.). Beynəlxalq xarakterli cinayətlərə gəldikdə isə,
qeyd etməliyik ki, beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan və beynəlxalq cinayətlərə (sülh
və insanlıq əleyhinə, müharibə cinayətlərinə) aid olunmayan, lakin dövlətlər arasında nor-
mativ münasibətlərə qəsd edən, müxtəlif sahələrdə (iqtisadi, sosial-mədəni, əmlak və digər
sahələrdə) dinc əməkdaşlığa zərər vuran, habelə təşkilat və vətəndaşlara ziyan yetirən ictimai
təhlükəli əməllər beynəlxalq xarakterli cinayətlər adlanır; belə cinayətlərə görə ya beynəlxalq
müqavilələrdə müəyyən olunmuş normalara, ya da bu müqavilələrə uyğun olaraq milli Qa-
nunvericilik maddələrinə əsasən cəza təyin edilir. Müəlliflərdən İ.İ.Karpes beynəlxalq xarak-
terli cinayətləri xarakterizə edən əsas cəhətləri müəyyənləşdirməyə təşəbbüs göstərmişdir.

Müəlliflərdən A.v.Naumov beynəlxalq xarakterli cinayətləri (qeyd edək ki, beynəlxalq
müqavilələrdə nəzərdə tutulduğuna görə onlara həm də konvension cinayətlər deyilir) beş
qrupa bölür ki, bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlərin bu və ya digər növü həmin
qruplardan birinə iqtisadi xarakterli cinayətlər qrupuna aid edilir (15, 124). Məsələn, bank
fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlərin növlərindən biri olan saxta pul hazırlama kimi əməl
iqtisadi xarakterli cinayətlərə aiddir ki, həmin cinayətlər beynəlxalq xarakterli cinayətlərin
növü (qrupu) hesab edilir. saxta pul hazırlama və ya pul nişanlarının saxtalaşdırılması kimi
əməl o halda beynəlxalq xarakterli cinayət (beynəlxalq xarakterli iqtisadi cinayət) hesab
edilə bilər ki, həmin əməldə xarici element iştirak etsin. Əgər saxta pul hazırlama əməlində
xarici element iştirak edərsə, həmin əməl transmilli cinayətlər sırasına aid olunur. “Transmilli
cinayətlər” termini informasiyaların, pulların, şəxslərin, fiziki obyektlərin və digər vasitələrin
dövlət sərhədləri vasitəsilə hərəkətetmə prosesini xarakterizə edir.

BMT-nin sənədlərində qeyd olunur ki, transmilli cinayətlərin törədilməsi heç də dövlət
sərhədlərini keçmə kimi məsələ ilə bağlı olmaya da bilər (6). Məsələn, qanunsuz (saxta) mal
hər hansı müəyyən ölkə ərazisində istehsal olunur və yalnız onların yayılması beynəlxalq
miqyasda həyata keçirilir. Digər misalda saxta pul nişanları bu və ya digər dövlətin ərazisində
hazırlanır və yalnız onların satışı digər dövlətlərdə həyata keçirilir. Xarici elementli (trans-
milli) saxta pul hazırlama kimi beynəlxalq xarakterli cinayət əməli ilə beynəlxalq hüquq
çərçivəsində mübarizə aparılır. Bu cinayətlə dövlətdaxili (milli) hüquqi məkanda effektiv
mübarizə aparmaq mümkünsüzdür, çünki xarici elementli (transmilli) saxta pul hazırlama
beynəlxalq xarakterli cinayətdir və bu cinayət iki və daha çox dövlətin maraqlarına toxunur.
Həmin cinayətlə beynəlxalq hüquqi məkanda mübarizə aparmaq üçün dövlətlər tərəfindən
konvension əməkdaşlıq həyata keçirilir ki, bu (konvension əməkdaşlıq) qeyd etdiyimiz kimi,
cinayətkarlıqla beynəlxalq hüquq səviyyəsində mübarizədə dövlətlərin həyata keçirdikləri
əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən (növlərindən) biri sayılır.

Xarici elementin (transmilli) saxta pul hazırlama cinayəti ilə mübarizə işində dövlətlərin
əməkdaşlığı müvafiq beynəlxalq Konvensiya əsasında həyata keçirilir. söhbət “Pul nişan-
larının saxtalaşdırılması ilə mübarizə haqqında” Beynəlxalq Konvensiyadan gedir ki, həmin
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Konvensiya 1929-cu ildə Cenevrə şəhərində qəbul edilmişdir. sözü gedən Konvensiya, eləcə
də ona əlavə olunmuş protokol (1929) pul nişanlarının saxtalaşdırılması kimi cinayət əməli
ilə mübarizədə dövlətlərin həyata keçirdikləri əməkdaşlığın beynəlxalq-hüquqi əsası və bazası
sayılır. Konvensiyada göstərilir ki, iştirakçı dövlətlərin (Konvensiyaya qoşulan dövlətlərin)
Qanunvericiliyində milli və ya xarici pul nişanlarına münasibətdə törədilən cinayətlərə görə
cəza verilməsində fərq müəyyən edilməməlidir (4). Belə ki, Konvensiya üzvü olan dövlətlərin
Qanunvericiliyi həm milli, həm də xarici pul nişanlarının saxtalaşdırılmasına görə məsuliyyət
nəzərdə tutan, müvafiq cinayət-hüquqi sanksiyalar müəyyənləşdirməli, bu məsələdə ayrı-
seçkiliyə yol verməməli və fərq qoymamalıdır. Məsələyə bu cür yanaşma öz ifadəsini bir sıra
dövlətlərin cinayət Qanunvericiliyində tapmışdır. Məsələn, Rusiya federasiyasının Cinayət
Məcəlləsinin 186-cı maddəsi həm milli valyutanın (Rusiyanın pul nişanlarının), həm də xarici
valyutanın (xarici ölkələrin pul nişanlarının) saxtalaşdırılmasına görə məsuliyyət nəzərdə
tutur. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin (irəlidə - AR CM) 204-cü maddəsinə
görə, AR-nin milli valyutasını (manatı) və ya xarici ölkələrin pul nişanlarını (xarici valyutanı)
saxtalaşdıran şəxslər fərq qoyulmadan və ayrı-seçkiliyə yol verilmədən eyni cinayət-hüquqi
sanksiyalarla cəzalandırılır (1). Deməli, cinayətkar şəxslər (saxta pul hazırlayanlar) onların
milli pul nişanlarını və ya xarici valyutaları saxtalaşdırmasından asılı olmayaraq məsuliyyətə
cəlb edilirlər. Belə göstərişin əsasını “Pul nişanlarının saxtalaşdırılması ilə mübarizə haqqında
beynəlxalq Konvensiya”nın 5-ci maddəsi təşkil edir (4). Məhz bu maddədən məlum olur ki,
həm milli valyutanın, həm də xarici pul nişanlarının saxtalaşdırılması cinayət məsuliyyətinə
səbəb olur. 

Qeyd etməliyik ki, pul nişanlarını saxtalaşdırma cinayəti pul tədavülü və dövriyyəsi
sahəsində yaranan ictimai münasibətlərə qəsd edir, dövlətin iqtisadi əsaslarını sarsıdır, eləcə
də kredit tənzimetməsini həyata keçirilməsini pozur. odur ki, o, beynəlxalq xarakterli
cinayətlərin təhlükəli növlərindən biri sayılır. Bu səbəbdən dövlətlərin pul nişanlarını saxta-
laşdırma cinayətinə qarşı birgə mübarizə aparmaq istəyi 29 aprel 1929-cu il tarixində Cenevrə
şəhərində sözügedən beynəlxalq Konvensiyanın bağlanmasına səbəb oldu. Şübhəsiz, Cenevrə
Konvensiyası pul nişanlarını saxtalaşdırma cinayəti ilə mübarizədə böyük rol oynayır.
Bununla yanaşı qeyd etməliyik ki, sözügedən Konvensiyada qiymətli kağızların (veksellərin,
çeklərin, istiqraz vərəqələrinin, akkreditivlərin və qiymətli kağızların digər növlərinin) sax-
talaşdırılması və satışı haqqında heç nə deyilmir. Konvensiyaya görə saxtalaşdırmanın pred-
meti yalnız pul nişanları ola bilər. Başqa sözlə, Cenevrə Konvensiyası ancaq pul nişanlarına
aid olub, onların saxtalaşdırılması ilə beynəlxalq-hüquqi mübarizəyə həsr edilmişdir. Bu isə
onu göstərir ki, beynəlxalq münasibətlərin müasir inkişaf dövrünə və maliyyə-iqtisadi pro -
seslərin dövlətdaxili vəziyyətinə rəğmən Cenevrə Konvensiyasının obyekti qeyri-müəyyən
dərəcədə məhduddur. Lakin unutmaq olmaz ki, qiymətli kağızların saxtalaşdırılması pul
nişanlarının saxtalaşdırılması kimi ictimai təhlükəli əməldir. Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki,
qiymətli kağızları saxtalaşdırma əməlinin ictimai təhlükəliliyi heç də az deyildir. Bu əməl
sirr deyil ki, qiymətli kağızların tədavülü sahəsində yaranan ictimai münasibətlərə qəsd edir,
bazar institutlarının fəaliyyətinin, dövlətin maliyyə sabitliyinin və iqtisadi təhlükəsizliyinin
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əsaslarını pozur. Həmin əməlin ictimai təhlükəliliyi də məhz bunlardan ibarətdir. odur ki,
həm də qiymətli kağızların saxtalaşdırılması cinayəti ilə beynəlxalq səviyyədə mübarizə
aparılmalıdır. Təsadüfi deyildir ki, ayrı-ayrı müxtəlif ölkələrin Qanunvericiliyi saxta qiymətli
kağızlar hazırlamağa, əldə etməyə və ya saxlamağa görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur.
Məsələn, AR CM-nin 204-cü maddəsi saxtalaşdırmanın predmetinə pul nişanlarından başqa,
qiymətli kağızları da daxil edir. Eyni yanaşmaya Rusiya federasiyasının CM-nin 186-cı
maddəsində də rast gəlirik (14). Belə olan halda nə üçün saxta qiymətli kağızlar hazırlama
əməli ilə beynəlxalq-hüquqi mübarizə aparılmasın? Bundan ötrü, yəni qiymətli kağızların
saxtalaşdırılması ilə beynəlxalq səviyyədə mübarizə aparmaq üçün xüsusi olaraq ayrıca
beynəlxalq Konvensiyanın qəbul edilməsinə fikrimizcə ehtiyac və zərurət yoxdur. Zənn
edirik ki, Cenevrə Konvensiyasında onun müddəalarının qiymətli kağızların saxtalaşdırıl-
masına aid olması və şamil edilməsi barədə göstəriş nəzərdə tutulması yetərli olub, kifayət
edər. Belə bir göstəriş qiymətli kağızların saxtalaşdırılması ilə mübarizədə dövlətlərin həyata
keçirdikləri əməkdaşlığın beynəlxalq-hüquqi əsası olardı. Düzdür, beynəlxalq hüquq
ədəbiyyatı səhifələrində bəzi müəlliflər belə bir fikir söyləyirlər ki, Cenevrə Konvensiyasında
qiymətli kağızların saxtalaşdırılması əməlinə dair heç nə deyilməsə də, belə əməl saxta pul
nişanlarının hazırlanmasına və satışına bərabər tutulur (4). Digər müəlliflər isə belə hesab
edirlər ki, Cenevrə Konvensiyasının mətni köhnəlmişdir və “pul nişanları” anlayışı geniş
mənada başa düşülməlidir. Şübhəsiz alimlərin söylədikləri bu cür fikirlər məcburi xarakter
daşımır. Məsələyə ən düzgün və ağlabatan yanaşma bundan ibarətdir ki, Cenevrə Konven-
siyası həm də qiymətli kağızları saxtalaşdırmanın predmeti hesab etsin. Bununla o, qiymətli
kağızların saxtalaşdırılması kimi cinayət əməlini də əhatə etmiş olardı. 

Dünyanın müasir dövrü bu gün cinayətkarlığın qloballaşması kimi təhlükəli tendensiya
ilə mübarizə aparmaq problemi ilə üzləşmişdir; bu problem isə təkcə milli (dövlətdaxili)
metod və vasitələrin köməyi ilə həll edilə bilməz, çünki onlar məhdud xarakterə malikdir.
odur ki, həmin problemi həll etmək üçün həm də beynəlxalq-hüquqi vasitə və metodlardan
istifadə edilməlidir. söhbət ilk növbədə beynəlxalq xarakterli iqtisadi cinayətlərlə mübarizə
aparmaq üçün dövlətlərin öz səylərini birləşdirərək konvension əməkdaşlığı həyata keçir-
mələrindən gedir. Konvension əməkdaşlıq isə üç formada həyata keçirilir. Birinci forma
ikitərəfli əməkdaşlıq adlanır ki, bu formanın tarixi köhnə vaxtlara gedib çıxır. Əvvəlki dövr-
lərdə də cinayətkarlıqla mübarizə aparmaq üçün dövlətlər ikitərəfli konvension əməkdaşlığı
həyata keçirmişdir. Müasir dövrdə konvension əməkdaşlığın bu forması öz aktuallığını itir-
məyərək, saxlayır. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, dövlətlər bu gün də hüquqi yardım
göstərilməsi, cinayətkarların verilməsi (ekstradisiya) və mühakimə olunmuş şəxslərin cəza-
sını çəkmək üçün vətəndaşı olduğu ölkəyə verilməsi məsələləri haqqında ikitərəfli beynəlx-
alq sazişlər bağlamaq praktikasından geniş səviyyədə, tez-tez hallarda istifadə edirlər.

Beynəlxalq xarakterli cinayətlərlə mübarizə aparmaq üçün dövlətlər öz aralarında həm
də regional beynəlxalq sazişlər bağlayırlar ki, bu onların həyata keçirdikləri konvension
əməkdaşlığın ikinci forması sayılır. Regional beynəlxalq sazişlər isə ayrı-ayrı dövlətlərarası
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beynəlxalq regional təşkilatlar çərçivəsində bağlanılır. Məsələn, Müstəqil Dövlətlər Birliyi
(MDB) çərçivəsində (MDB öz beynəlxalq-hüquqi statusuna görə dövlətlərarası regional təş -
kilat hesab edilir) Minsk şəhərində 1993-cü ildə “Hüquqi yardım və mülki, ailə və cinayət
işləri üzrə hüquq münasibətləri haqqında” Konvensiya qəbul edilmişdir (5). Bu konvensiya
cinayətkarların verilməsi, cinayət təqibinin həyata keçirilməsi, ittiham hökmünə və məhkum-
luğa dair informasiyaların mübadiləsi, habelə digər məsələlər barəsində dövlətlərarası
beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsini nizama salır.     

Dövlətlərin beynəlxalq xarakterli cinayətlərlə mübarizədə həyata keçirdikləri əməkdaşlığın
üçüncü forması universal əməkdaşlıq adlanır. universal əməkdaşlıq dedikdə, çoxtərəfli
beynəlxalq müqavilələr əsasında həyata keçirilən əməkdaşlıq başa düşülür. Belə əməkdaşlığın
həyata keçirilməsi təsadüfi xarakter daşımayaraq, yaranmış obyektiv zərurətlə bağlıdır. Belə
ki, dövlətlərin beynəlxalq xarakterli cinayətlərlə mübarizədə həyata keçirdikləri ikitərəfli və
regional əməkdaşlıq iştirakçıların (iştirakçı dövlətlərin) dairəsinin məhdud olması ilə xarak-
terizə olunur. Aydın bir həqiqətdir ki, hər iki konvension əməkdaşlıq forması beynəlxalq
xarakterli cinayətlərlə mübarizədə dövlətlərin fəaliyyətlərinin tam şəkildə əlaqələndirilməsinə
imkan vermir. Digər tərəfdən nəzərə almalıyıq ki, ikitərəfli və regional əməkdaşlıq bütövlükdə
beynəlxalq birliyin maraqlarını əhatə etmir. odur ki, dövlətlər beynəlxalq xarakterli
cinayətlərlə mübarizədə universal konvension əməkdaşlığı həyata keçirməyə başladılar. uni-
versal konvension əməkdaşlığın həyata keçirməyin vasitəsi isə çoxtərəfli beynəlxalq müqa -
vilələr hesab edilir ki, bu müqavilələr bir sıra xarakterik cəhətlərlə xarakterizə olunur: 1)
bütün dövlətləri istisnasız olaraq müqavilənin iştirakçısı olmaq hüququ ilə təmin edir; 2)
cinayət tərkibini ümumi standart kimi müəyyənləşdirir; 3) iştirakçı dövlətlərin üzərinə
beynəlxalq və milli cinayət-hüquqi tənzimetmələri uyğunlaşdırmaq öhdəliyi qoyur; 4) işti-
rakçı dövlətlər arasında yurisdiksiyaya aidiyyət (bölgüsü) məsələlərini həll edir.  

Nə üçün bizim bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlər sırasına aid etdiyimiz ictimai
təhlükəli əməllərlə mübarizə etmək üçün dövlətlər universal konvension əməkdaşlığı həyata
keçirməsin və bundan ötrü onlar öz aralarında çoxtərəfli beynəlxalq müqavilə bağlamasın?
Axı həmin əməllərdə son zamanlar, cinayətkarlığın qloballaşması şəraitində xarici element
iştirak edir və onlar transmilli, yəni beynəlxalq xarakter alır. Buna görə də hesab edirik ki,
bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən beynəlxalq xarakterli cinayətlərin digər növləri (məsələn,
qanunsuz kredit alma, kreditor borclarını ödəməmə və digər növləri) ilə beynəlxalq səviyyədə
effektiv mübarizə aparmaq üçün dövlətlər öz aralarında çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələr
bağlamalı, bu yolla universal konvension əməkdaşlığı həyata keçirməlidir.

Xüsusilə də kibercinayətlərlə mübarizə işində dövlətlərin universal konvension əmək-
daşlığı həyata keçirmələrini vacib sayırıq. Kompüter texnologiyasının tətbiqi nəticəsində baş
verən köklü dəyişikliklər (mübaliğəsiz olaraq deyə bilərik ki, “inqilabi” dəyişikliklər), habelə
kompüter şəbəkələrinin birləşməsi və qloballaşması beynəlxalq xarakterli ictimai təhlükəli
əməlin kibercinayət kimi yeni növünün yaranmasına gətirib çıxardı ki, həmin cinayət növü
sərhəd anlayışı tanımır. Kibercinayətlərlə mübarizə aparmaq üçün dövlətlər regional konven-
sion əməkdaşlıq həyata keçirirlər. Belə ki, kibercinayətlərlə mübarizə aparmaq məqsədi ilə

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 63

n İPƏK YOLU n 2/2014



Avropa Şurası 2001-ci ilə “Kibercinayətkarlıq haqqında” Beynəlxalq Konvensiya qəbul etdi
(3). Lakin Konvensiyaya Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər qoşulduğuna görə o işti-
rakçıların dairəsi baxımından məhduddur. Bu səbəbdən Konvensiya kibercinayətlərlə
mübarizədə dövlətlərin fəaliyyətlərini tam şəkildə əlaqələndirməyə imkan vermir, bütün
dünya ölkələrinin maraqlarını nəzərə almır. odur ki, bizim fikrimizcə, kibercinayətlərlə
mübarizə aparmaq üçün dövlətlər öz aralarında universal əməkdaşlıq həyata keçirməli və
bu məqsədlə kibercinayətkarlıq haqqında çoxtərəfli beynəlxalq müqavilə bağlamalıdırlar.
Bağlanmış belə müqavilə zənn edirik ki, bütün dünya dövlətlərinin kibercinayətkarlıq prob-
leminə eyni şəkildə yanaşmasını təmin edərdi. Axı, bir az əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi
kibercinayətkarlıq beynəlxalq xarakterli ictimai təhlükəli əməl olub, dövlət sərhədlərini
tanımır.

XXi əsrin əvvəlləri cinayətkar aləmin dünyada “zəfər” vaxtı kimi xarakterizə olunur. Bu,
onunla bağlıdır ki, həmin dövrdə transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq kimi yeni təhlükəli ten-
densiya geniş xarakter aldı. Həmin təhlükəli tendensiya bu gün daxili məsələdən çox, qlobal-
transmilli problemə çevrilmişdir. Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq birlik inad və təkidlə
transmilli cinayətkarlıq problemini həll etməyin yollarını axtarır. Bunun nəticəsində 2000-
ci ildə “Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı” BMT Konvensiyası qəbul edilmişdir (6).
Şübhəsiz bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən beynəlxalq xarakterli ictimai təhlükəli əməllərlə
mübarizədə həmin Konvensiyanın rolu və əhəmiyyəti böyükdür. Biz, heç cür inkar edə
bilmərik ki, sözügedən Konvensiya bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən və bir tərəfdən trans-
milli, digər tərəfdən isə mütəşəkkil xarakter alan cinayətlərlə aparılan mübarizənin beynəl -
xalq-hüquqi əsasını təşkil edir. unutmaq olmaz ki, bank fəaliyyəti əleyhinə olan cinayətlər
həm transmilli, həm də mütəşəkkil formada törədilə bilər. odur ki, həmin cinayətlərin hüquqi
tənzimlənməsi transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı BMT Konvensiyası əsasında həyata
keçirilir. 

Qeyd etməliyik ki, cinayətkarlıqla, o cümlədən bank fəaliyyəti əleyhinə olan cinayətlərlə
mübarizədə dövlətlər təkcə konvension əməkdaşlıq həyata keçirmirlər. Bundan ötrü onlar
həm də institusion əməkdaşlıqdan istifadə edirlər. Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, cinayətkar-
lıqla mübarizə sahəsində dövlətlərin əməkdaşlığı iki əsas istiqamətdə inkişaf edir ki, insti-
tusion əməkdaşlıq onlardan biridir. İnstitusion (institusional) əməkdaşlığın nə demək
olduğuna gəldikdə isə qeyd etməliyik ki, institusional əməkdaşlıq bu və ya digər beynəlxalq
müqaviləyə uyğun olaraq yaradılan müxtəlif komitə və komissiyalar, beynəlxalq universal
təşkilatlar (məsələn, BMT), BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təşkilatları, habelə İnterpol, eləcə də
Avropol (Europol) çərçivəsində həyata keçirilir.

Beynəlxalq xarakterli cinayətlərlə (əlbəttə, bank fəaliyyəti əleyhinə olan cinayətlərlə)
mübarizədə BMT çərçivəsində həyata keçirilən institusional əməkdaşlıqdan xüsusi olaraq
danışmaq lazımdır. universal beynəlxalq (dövlətlərarası) təşkilat olan BMT yaddan çıxar-
mamalıyıq ki, cinayətkarlıqla mübarizədə dövlətlərin fəaliyyətlərini əlaqələndirmə mərkəzi
sayılır. o, yeganə beynəlxalq təşkilatdır ki, həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə
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cinayətkarlığın qarşısını almaq və onunla mübarizə aparmaq məqsədilə ayrı-ayrı ölkələrə ef-
fektiv kömək etmək üçün lazım olan mandata və beynəlxalq institusional mexanizmə ma-
likdir. Cinayətkarlıqla mübarizədə dövlətlərin əməkdaşlığı sahəsində BMT-nin fəaliyyəti üçün
xarakterik olan istiqamətlərdən biri beynəlxalq xarakterli cinayətlərlə mübarizə məsələsidir.
Əgər bank fəaliyyəti əleyhinə olan cinayətlərdə xarici element iştirak edərsə, onlar beynəlxalq
xarakterli cinayətlər sırasına aid edilir və BMT çərçivəsində mübarizənin predmetinə çevrilir. 

Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyik ki, BMT-nin əsas orqanlarından biri olan Baş Assambleya
cinayətkarlıqla mübarizədə vacib rol oynayır. Bu orqanın sessiyalarında cinayətkarlıqla
mübarizənin müxtəlif aspektlərinə baxılır. BMT tərkibində beynəlxalq hüquq komissiyası
yaradılmışdır ki, Baş Assambleya həmin komissiyanın köməyi ilə ayrı-ayrı cinayətlərə dair
Konvensiyalar hazırlayır və qəbul edir.

Cinayətkarlıqla mübarizənin müxtəlif aspektlərinə həm də EKosos-un (İqtisadi və sosial
Şuranın) fəaliyyəti çərçivəsində baxılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, BMT-nin əsas hüquq-
mühafizə strukturları məhz EKosos çərçivəsində cəmlənmişdir ki, o, BMT-nin əsas orqan-
ları sırasına daxildir.

Şübhəsiz, beynəlxalq cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində dövlətlərin və onların hüquq-
mühafizə orqanlarının fəaliyyətləri əlaqələndirilməlidir. Bu işdə dövlətlərarası beynəlxalq
təşkilat olan İnterpol (Beynəlxalq Cinayət Polis Təşkilatı) mühüm rol oynayır ki, beynəlxalq
xarakterli cinayətlərin qarşısını almaq və onun kökünü kəsmək, müxtəlif ölkələrin cinayət
polisləri arasında əməkdaşlığı geniş səviyyədə inkişaf etdirmək yolu ilə belə cinayətlərlə
mübarizə aparmaq onun əsas vəzifəsi sayılır. 1956-cı ildə qüvvəyə minən nizamnaməsi
əsasında fəaliyyət göstərən İnterpolda dünyanın 190-dan çox  dövlətləri iştirak edir. Azər-
baycan Respublikası da İnterpolun üzvüdür. 

Bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlərlə mübarizədə dövlətlərin, onların hüquq-
mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsində də İnterpol vacib rol oynayır.
Beynəlxalq hüquq-mühafizə təşkilatı olan İnterpolun fəaliyyəti, yaddan çıxarmamalıyıq ki,
həm də bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətləri əhatə edir. söhbət ilk növbədə bank
fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlər sırasına aid etdiyimiz saxta pul hazırlama (pul nişan-
larını saxtalaşdırma) kimi əməldən gedir ki, həmin əməl İnterpolun fəaliyyət predmetinə daxil
olan cinayətlərdən sayılır. unutmaq olmaz ki, hal-hazırda saxta pul hazırlama cinayəti ilə
mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın bütün məsələləri İnterpol çərçivəsində həll olu -
nur. Təsadüfi deyildir ki, İnterpolun Haaqqa şəhərində yerləşən xüsusi şöbəsi saxta pul nişan-
larının qeydiyyatı və identifikasiyası ilə məşğul olur. İnterpolun fəaliyyəti həm də bank
fəaliyyəti əleyhinə cinayət törədən şəxslərin (cinayətkarların) beynəlxalq axtarışına
yönəlmişdir ki, bundan ötrü o, həmin cinayətlərin törədildiyi dövlət ərazisindən kənarda
əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirir.

Bank fəaliyyətinə qarşı törədilən cinayətlər sırasına aid etdiyimiz ictimai təhlükəli əməl-
lərlə həm də regional səviyyədə beynəlxalq-hüquqi mübarizə aparılır. Regional səviyyədə
aparılan beynəlxalq-hüquqi mübarizə də iki əsas istiqamətdə (növdə) həyata keçirilir ki, kon-
vension əməkdaşlıq onlardan biridir. söhbət regional konvension əməkdaşlıqdan gedir ki,
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belə əməkdaşlıq regional xarakterli beynəlxalq müqavilələrin bağlanması yolu ilə həyata
keçirilir. İlk növbədə bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlər sırasına aid etdiyimiz
kibercinayətlərlə mübarizə sahəsində regional səviyyədə həyata keçirilən konvension əmək-
daşlıqdan başlayaq. Bu sahədə konvension əməkdaşlığı həyata keçirmək üçün bir sıra re-
gional dövlətlərarası beynəlxalq təşkilat (məsələn, Avropa Şurası, MDB və digər təşkilatlar
çərçivəsində) beynəlxalq müqavilə bağlanmışdır. 

İnformasiya texnologiyaları sahəsində törədilən cinayətlərlə mübarizə aparmaq üçün
dövlətlərin avropa səviyyəsində öz səylərini birləşdirməsi buna gətirib çıxartdı ki, Avropa
İttifaqı çərçivəsində 23 noyabr 2001-ci il tarixində “Kibercinayətkarlıq haqqında” beynəlxalq
Konvensiya qəbul edildi. Bu Konvensiyanın qəbul edilməsi onu göstərdi ki, kibercinayətkar-
lıqla mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri ilə bilavasitə məşğul olan qu-
rumlar arasında Avropa Şurası mühüm rol oynayır. Düzdür, belə məsələlərlə bilavasitə BMT,
MDB, ATƏT, Avropa İttifaqı və “Böyük səkkizlik” ölkələri də məşğul olur. Lakin kiberci-
nayətkarlıqla mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri ilə məşğul olan qurumlar
sırasında Avropa Şurasının adını xüsusi olaraq çəkmək lazımdır. Avropa Şurası tərəfindən
kibercinayətkarlıq haqqında regional səviyyədə beynəlxalq Konvensiya kimi vacib sənədin
qəbul edilməsi dediklərimizə sübutdur.

İkinci növ (qrup) əməllər “kompüterdən istifadə ilə bağlı cinayətlər” kimi terminlə əhatə
olunur. Bu növ cinayətlər sırasına Konvensiya aid edir: 1) kompüterdən istifadə ilə bağlı
saxtalaşdırma; 2) kompüterdən istifadə etməklə dələduzluq. Üçüncü növ əməllər kompüter
sistemi ilə yayılan uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı olan hüquq pozuntuları, dördüncü növ əməl-
lər isə müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların pozulması ilə bağlı hüquq pozuntuları adlanır.
Aydın məsələdir ki, birinci və ikinci növ cinayətlər bank fəaliyyəti ilə bağlı olan əməllərdir.
Belə ki, həmin cinayətlərin bank fəaliyyəti sferasında törədilməsi mümkündür. Heç kəsə sirr
deyildir ki, bu kimi ictimai təhlükəli əməllərin hədəfinin həm də bankların olması şəksizdir.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayətlərin (söhbət birinci və
ikinci növə aid olan cinayətlərdən gedir) çoxuna görə AR CM-də məsuliyyət nəzərdə tutul-
muşdur (Məsələn, kompüter sisteminə qanunsuz daxilolma, kompüter məlumatlarını qanun-
suz ələkeçirmə, kompüter sisteminə  və ya kompüter məlumatlarına qanunsuz müdaxilə və
s.). Avropa Şurasının üzvlərindən biri olan Respublikamızın “Kibercinayətkarlıq haqqında”
Konvensiyanın iştirakçısı olması səbəbindən bizim ölkənin qanunverici orqanı görünür ki,
bir sıra cinayət tərkibini CM-nə daxil etmişdir. 

Kibercinayətkarlıqla mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri ilə həm də
Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) məşğul olur. Öz hüquqi statusuna görə dövlətlərarası
beynəlxalq təşkilat kimi tanınan MDB çərçivəsində 2001-ci ildə “Müstəqil Dövlətlər Bir-
liyinin iştirakçısı olan dövlətlərin kompüter informasiyası sahəsində cinayətlərə qarşı
mübarizədə əməkdaşlığı haqqında” saziş bağlanmışdır (2). Bağlanmış bu saziş həmin
cinayətlərlə effektiv mübarizəni təmin etmək məqsədinə xidmət edir. 

Avropa Şurası tərəfindən həm də 1990-cı ildə “Cinayət fəaliyyətindən gələn gəlirin yuyul-
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ması, ifşa edilməsi, müsadirə edilməsinə dair” Avropa Konvensiyası qəbul edilmişdir ki, bu
Konvensiya çirkli pulların yuyulması – cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqal-
laşdırılması kimi kriminal əməllə regional səviyyədə mübarizədə vacib rol oynayır (7).
Düzdür, biz, həmin əməli bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlər sırasına aid etməmişik.
Amma reallıq bundan ibarətdir ki, çirkli pulların yuyulması (cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərini leqallaşdırma) əməli bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə mane olan əməldir.
Belə ki, çirkli pullar cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri çox vaxt bankların vasitəsi
ilə yuyulur, leqallaşdırılır. Bu zaman banklar öz iradəsindən asılı olmayaraq həmin prosesin
necə deyərlər, iştirakçısına çevrilir. unutmaq olmaz ki, banklar adətən çirkli pulların yuyul-
ması prosesində qəsdən bilə-bilə iştirak etmir. Çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq
məqsədi ilə onlar hər bir vaxt xidmət göstərdiyi bütün müştərilərin kimliyini təyin etmə-
lidirlər. Ödənişləri həyata keçirərkən banklar tərəfindən müştərilərdən vəsait alanın (bene-
fisiarın) göstərilməsi tələb olunmalıdır. Anonim hesabların, o cümlədən anonim əmanət
hesablarının açılmasına yol verilmir. 

Cinayətkarlıqla, o cümlədən bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlərlə mübarizədə
dövlətlərin regional səviyyədə əməkdaşlığı nəinki beynəlxalq müqavilə bağlamaq yolu ilə
(konvension əməkdaşlıq), həmçinin regional beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində (institusion
əməkdaşlıq) həyata keçirilir. söhbət ilk növbədə Avropa İttifaqı çərçivəsində 01.07.1999-cu
il tarixindən fəaliyyət göstərən və Hollandiyanın Haaqa şəhərində yerləşən Avropoldan (Eu-
ropol - Avropa Polis Təşkilatından) gedir (8). Avropol bir tərəfdən Avropa İttifaqı adlı quru-
mun orqanı sayılır, digər tərəfdən müstəqil hüquq subyektliyinə malik olan regional
beynəlxalq hüquq-mühafizə təşkilatı kimi tanınır. Belə ki, məsələn, Avropol beynəlxalq
hüquq-mühafizə təşkilatı olan İnterpolla, habelə Avropa İttifaqının üzvü olmayan dövlətlərlə
münasibətə daxil ola bilər (Avropolun yaradılması haqqında Konvensiyanın 10, 26 və 42-ci
maddələri). Təsis müqaviləsi sayılan Konvensiya (söhbət Avropolun yaradılması haqqında
Konvensiyadan gedir) müəyyən edir ki, üzv dövlətlərin, hər şeydən əvvəl Avropa İttifaqının
tərkibinə daxil olan ölkələrin milli hüquq-mühafizə orqanlarının işini yaxşılaşdırmaq və onlar
arasında əməkdaşlığın effektivliyini artırmaq Avropolun məqsədi sayılır. Qeyd etməliyik ki,
Avropa itifaqının üzvü olan istənilən dövlət üzv qismində Avropolun tərkibinə daxil ola bilər. 

sözügedən regional beynəlxalq hüquq-mühafizə təşkilatının səlahiyyətinə gəldikdə, demək
lazımdır ki, Avropolun səlahiyyəti ictimai cəhətdən daha təhlükəli olan bir sıra əməllərlə
(məsələn, terrorizm, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, insan alveri, qanunsuz im-
miqrasiya, avtonəqliyyat vasitələrinin qaçırılması, radiaktiv maddələrin və nüvə material-
larının qanunsuz dövriyyəsi ilə və s.) mübarizəni əhatə edir. onlar arasında bizim bank
fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlərə aid etdiyimiz əməllərə də təsadüf olunur. Məsələn,
Avropa İttifaqının kollektiv valyutası olan avronun saxtalaşdırılması (saxta avro hazırlama)
və çirkli pulların yuyulması (cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı
leqallaşdırma) belə əməllərə misal ola bilər. Avropolun səlahiyyətlərinə həm də bu kimi bank
fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlərlə mübarizə aiddir. Respublikamız Avropolun üzvü
deyildir. ona görə də, bu beynəlxalq hüquq-mühafizə təşkilatının üzvü yalnız Avropa İtti-
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faqının tərkibinə daxil olan dövlətlər (Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlər) ola bilər. Azər-
baycan Respublikası isə Avropa İttifaqının üzvü deyil, lakin Avropa İttifaqının əsas orqan-
larından (institutlarından) biri olan Avropa İttifaqı Şurası Avropola səlahiyyət vermişdir ki,
o, başqa dövlətlərlə, yəni Avropa İttifaqının üzvü olmayan ölkələrlə əməkdaşlıq haqqında
saziş bağlasın. Belə sazişin Avropol ilə Azərbaycan Respublikası arasında imzalanmasını
müasir dövrün reallıqları baxımından vacib sayır və məqsədəuyğun hesab edirik, çünki
əməkdaşlıq haqqında saziş onların (hər iki tərəfin) ümumi maraqlarına cavab verərdi.
Güman edirik ki, əməkdaşlıq haqqında saziş Avropolun səlahiyyətinə daxil edilən
cinayətlərin qarşısının alınması, üzə çıxarılması, kökünün kəsilməsi və təhqiqat-istintaqının
aparılması kimi məsələləri əhatə edərdi. Belə sazişin həm də bank fəaliyyəti əleyhinə
törədilən cinayətlərlə mübarizə sahəsində böyük əhəmiyyət kəsb edəcəyinə tam əminliklə
inanırıq.      
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Abstract
PRINCIPAL DIRECtIONS OF tHE INtERNAtIONAL AND REGIONAL

StRUGGLE WItH CRIMES COMMIttED AGAINSt BANKING OPERAtIONS
Sabuhi ALIyEv
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Bank, being an entrepreneurial entity, in line with current and international conditions, is

an important means in development of continually changing and developing economy which
requires renovation, adaptation in legal system in parallel with this development. The modern
bank, with its multilateral operation, is characterized by huge money turnover and provides
basis for economic progress by financing various fields of economy. 

one of the most actual duties of criminal law is to combat against the crimes which offend
the economic relations related to money and financial turnover, as well as bank operation, in
other words, the financial-credit sphere (financial-credit sector of economy).  in the period
in which banking operations are widespread and special attention is focused on these opera-
tions, it is crucial to conduct scientific researches on criminal-legal aspects of regulation of
this type of operations and to make offers thereon. 

in this context, the submitted article brings into foreground the economic importance
of banks for the country, touches upon the features of crimes perpetrated against banks, and
briefly reviews the criminal-legal standards for such crimes stipulated in the Criminal Code
of the Republic of Azerbaijan. 

Резюме
ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ мЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ

БОРЬБы С ПРЕСТУПЛЕНИЯмИ, СОВЕРШЕННымИ ПРОТИВ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сабухи АЛИЕВ

Отзыв: к. ф. н. Азад Ибрагимли
Ключевые слова: банк, ущерб, информация, преступление
Будучи субъектом предпринимательства банк является важным средством в разви-

тии постоянно изменяющейся развивающейся и параллельно с этим развитием эконо-
мики, требующей размещения и приспособления в правовой системе. Современный
банк, занимаясь многосторонней деятельностью характеризуется значительным денеж-
ным оборотом и финансируя различные области экономики создает основу для эконо-
мического прогресса.

Борьба с преступлениями, посягающими на денежный и финансовый оборот, а
также экономических отношений, связанных с банковской деятельностью, иными сло-
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вами на финансово-кредитную сферу (финансово-кредитный сектор экономики) счи-
тается одной из актуальных задач уголовного права. В период, когда банковская дея-
тельность получила широкий размах и уделения особого внимания этой деятельности
очень насущным является проведение научных исследований уголовно-правовых
аспектов регулирования этой деятельности и внесения предложений по этому поводу. 

В этом значении в статье на передний план выставляется экономическая важность
банков для страны, затрагиваются особенности преступлений, совершенных против
банков, кратко анализируются уголовно-правовые нормы, предусмотренные Уголов-
ным Кодексом Азербайджанской Республики за такие преступления.
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İQtİSADİyyAtIN RASİONALLIQ MƏSƏLƏSİ

Ağanemət AĞAyEv
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Rəyçi: 
Açar sözlər: iqtisadiyyat, iqtisadi münasibətlər sistemi, iqtisadi davranış
Kamil iqtisadi davranışların platforması
İqtisadi sistem bütövlükdə iqtisadi davranışların rasional təşkilindən asılıdırsa, iqtisadi

davranışların özü onların reallaşdığı platformadan irəli gəlir. Yəni, şəxsin (bəsit anlamda in-
sanın, nisbətən mürəkkəb anlamda firmanın) iqtisadi davranışının oblastı onun sosial-iqtisadi
təbiətini və nəticələrini müəyyən edir.

İnsan elə bir əqli potensiala sahibdir ki, o, təkcə “olar”larla “olmaz”lar, yəni yaxşı ilə pis
arasında seçim etmək istedadına malik deyildir. o, həm də çoxlu “olar”lar arasında ən rasi -
onalını, başqa sözlə yaxşılar arasında ən yaxşısını (ən azından ən yaxşıya yaxın olanını) seçə
bilmək qüdrətinə malikdir. Bu, insanı digər canlılardan fərqləndirən ən ali xüsusiyyətlərdən
biridir.

Məhz, yaxşılardan ən yaxşısını seçə bilmək istedadı, insanı yaxşılardan ibarət oblasta
aparır. Başqa sözlə, bu oblasta fərdin davranış funksiyası həmişə müsbət qiymət alır, yaxud
bu oblasta fərdin davranış funksiyasının mənfi qiymət alması şansı sıfra bərabərdir. Bu plat-
formada insanın davranışlarının, o cümlədən iqtisadi davranışlarının nəticəsi mütləq yaxşıdır:
minimum yaxşı, maksimum isə ən yaxşı.

Məhz bu oblast və ya platforma rasional və ya kamil iqtisadi davranışların platforması ad-
lana bilər.

İnsan və iqtisadiyyat
XiX-XX əsrlərdə yaşamış rus filosofu Nikolay Aleksandroviç Berdyayevin iqtisadiyyata

yanaşması xüsusilə diqqəti çəkir. 
filosof iqtisadiyyata ictimai münasibətlər sistemində belə yanaşır: “Çətin ki, iqtisadiyyat

yeni insan formalaşdıra bilsin. İqtisadiyyat həyatın məqsədi deyil, vasitələri sırasına aiddir.
Nə vaxt ki, onu həyatın məqsədinə çevirirlər, o zaman insaniyyətin tənəzzülü başlayır” [1].

Bu yanaşmadan görürük ki, müəllif iqtisadi münasibətlər sisteminə insani münasibətlər
sisteminin üst elementlərindən biri kimi baxır. Ən əsası da odur ki, iqtisadi münasibətləri so-
nuncu üçün köməkçi, tamamlayıcı hesab edir.

Əslində, bu, iqtisadiyyata daha üstün insani dəyərlər (hansı ki, biz bunu çox ümumi ifadə
ilə əxlaq adlandıra bilərik) çərçivəsində yanaşmanın bariz misalıdır. Deməli, iqtisadi müna-
sibətlər sistemi, o cümlədən onun bazis hərəkətverici elementi olan iqtisadi davranışlar öz
formasını əxlaqi çərçivədə müəyyən etməlidir.

Müəllifə görə, əks halda bu, insaniyyətin tənəzzülü ilə nəticələnəcəkdir. Başqa sözlə ifadə
etsək, iqtisadi davranış və onun mahiyyəti insaniyyət üçün, onun həqiqi məqsədləri üçün ya
köməkdir, ya da maneə, üçüncü hal yoxdur.
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Necə ki, XiX-XX əsrlərdə yaşamış tanınmış fransız siyasi xadimi Jan Jores iqtisadiyyat
haqqında yazırdı: “İnsanda belə bir vəhdət mövcuddur: insan özü ilə iqtisadi mühitinin
qarşılıqlı vəhdətindədir. Hansı ki, insanın iqtisadi həyatını onun mənəvi həyatından ayırmaq
mümkün deyildir. İnsanın mövcudiyyətini iki hissəyə - ideal həyata və iqtisadi həyata ayır-
maq mümkünsüzdür” [1].

İqtisadiyyatın, onunla bağlı münasibətlər sisteminin təbiəti barəsində təqdim olunan bu
yanaşmaları ümumiləşdirsək, deyə bilərik ki, insanın iştirak etdiyi iqtisadi münasibətlər sis-
temi onun mənəvi (qeyri-iqtisadi) münasibətlər sistemini daim təqib edir. Təbiətən ayrılmaz
olan bu hissələr yalnız və yalnız insani norma və çərçivələr, başqa sözlə əxlaq dairəsində
sağlam sinerjiyə malik ola bilərlər. Əks halda onlar bir-birlərini puç etməklə, ümumilikdə
insaniyyətin tənəzzülü ilə nəticələnəcəklər.

İqtisadi davranışın əsas rasionallıq şərti
İqtisadiyyata və ya iqtisadi münasibətlərə belə bir tərif vermək də doğru olardı: iqti-

sadiyyat ehtiyac və istəklərin reallaşması üçün resursların əldə edilməsi və istifadə edilməsi
ilə bağlı münasibətlərdir.

Bu prizmadan yanaşsaq, resursların əldə edilməsi və istifadəsi məsələlərinin, yəni iqti-
sadiyyatın rasionallığı ehtiyac və istəklərin rasionallığı ilə bağlıdır. Təbii ki, iqtisadiyyata
daha geniş anlamda baxdığımızda. fikrə misalla konkretlik gətirək. Məsələn, şəxs başqasının
bank hesabında olan böyük miqdarda vəsaitin ələ keçirilməsi, oğurlanması yolu ilə varlan-
maq istəyinə sahibdir. Bunun üçün o, ən qabaqcıl informasiya texnologiyaları ilə bağlı bi-
liklərə malik olmalı olduğunu anlayır. o, ən mötəbər mənbələrdən təlim almaq, savadlanmaq
qərarına gəlir, leqal, doğru yolla pul əldə etmək məqsədilə çalışmağa başlayır. 

İllər keçir, o, ağır zəhmətlə, əzmlə savad qazanır. Nəhayət, bir gün “böyük” planının re-
allaşdırılması zamanı gəlir. o, illərlə əldə etdiyi savadının müqabilində arzularında yaşatdığı
cinayəti həyata keçirir. Bir müddətdən sonra yaxalanır və ömrünü dəmir barmaqlıqlar
arasında haçansa azadlığa qovuşmaq, bir daha həmin cinayəti təkrarlamaqla firavan həyata
sahib olmaq arzusu ilə sona yetirir.

Konkret bu misalda şəxsin davranışına, bu davranışın tərkib hissəsi olan iqtisadi müna-
sibətlərə rasionallıq və qeyri-rasionallıq tərəflərindən qiymət versək, görürük ki, savad və
təhsil qədər ali insani dəyərlərin özü belə, bu dəyərlərə sahib olmaq üçün zəruri resurslara
sahib olmaq məqsədilə çalışmaq belə, qeyri-rasionaldır, puçdur. 

Əcəba, nədir bu ali dəyərləri qeyri-rasional edən? Cavab isə sadədir: son hədəf, son
niyyət. Aralıq hədəflər, aralıq niyyətlər isə davranışlara qiymət vermək üçün yetərli deyildir.

Burada önəmli olan əməl və hərəkətlərin, habelə onlardan da daha bazisdə yerləşən
ehtiyac və istəklərin təbiətidir. Bu baxımdan iqtisadi münasibətlərin rasionallığı insanın
ehtiyac və istəklərinin kamilliyindən bilavasitə asılıdır. Başqa sözlə, iqtisadi davranışın ra-
sionallıq dərəcəsi ruhun, niyyətin, hədəfin kamillik dərəcəsindən birbaşa asılı kəmiyyətdir,
deyə bilərik. Məhz, bu asılılıq iqtisadiyyatı mənəviyyat və mənəviyyatsızlıq, halal və haram,
“olar”lar və “olmaz”lar, pislər və yaxşılar təzadında öyrənməyin zəruriliyini sübuta yetirir. 

İstedad - kamil iqtisadi davranışın səbəbi və nəticəsi kimi
Burada istifadə olunan əsas məfhum kimi “istedad” anlayışına tərif verək:
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İstedad - əqli potensialın istifadə olunan və ya oluna bilən hissəsidir. Bu anlayışı “savad”,
“bilik”, “bacarıq” anlayışlarının sinonimi kimi qəbul edirik. 

İqtisadi davranışlar müstəvisində “istedad” dedikdə iqtisadi subyektin malik olduğu
bacarıqlar çoxluğunu nəzərdə tuturuq ki, məhz bunun vasitəsilə o, ətraf aləmi müəyyən məh-
dudiyyətdə dərk edərək onu həmin məhdudiyyətdə özünün, yaxud başqasının mənafeyi na -
minə dəyişmək imkanına malikdir.

“Təhsil”, “təlim” anlayışları isə istedad imkanlarının genişləndirilməsi deməkdir. Təsadüfi
deyil ki, burada istedad imkanlarının məhz genişləndirilməsini qeyd edirik. Çünki, təhsil və
ya təlim istedad imkanlarını böyüdür, böyümə isə hələ birmənalı şəkildə yaxşılaşma və tək-
milləşmə demək deyildir. 

Mikroiqtisadi səviyyədə iqtisadi davranışların birinci fazası olan iqtisadi resurslardan biri
də istehsal vasitələri – kapital, torpaq, vaxt resursu ilə yanaşı məhz “istedad”dır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əgər davranış iqtisadi platformada baş verirsə onda iqtisadi
subyekt (fərd və ya firma) məhz bunun vasitəsilə iqtisadi prosesləri müəyyən məhdudiyyətdə
dərk edərək həmin məhdudiyyətdə özünün, yaxud başqasının mənafeyi naminə onu dəyişir.
Beləliklə, iqtisadi resurslarla yeni iqtisadi dəyərin yaradılması hadisəsi baş verir.

Yeni iqtisadi dəyər isə iqtisadi artımdır. Beləliklə, mikroiqtisadi səviyyədə iqtisadi
davranışn ikinci həlqəsi də reallaşandan sonra yaranmış yeni iqtisadi dəyərin sosial dəyərə -
iqtisadi inkişafa çevrilməsi başlanır. 

Ən ali sosial dəyərlərdən biri də məhz savadın, istedadın inkişafıdır. Nəticədə, savad və
istedad iqtisadi sistemi, iqtisadi sistem isə öz növbəsində bu ali sosial dəyərləri yaradır. 

Beləliklə, istedad kamil iqtisadi davranışın (həm fərd, həm də sistem səviyyəsində) bir
tərəfdən səbəbi, digər tərəfdən nəticəsi olur.

Rasional davranışın əsasında rasional təfəkkür dayanır. Rasional iqtisadi davranışa gəlincə
isə o, rasional fərdi və ictimai davranışın bir elementidir. 

Beləliklə, fərd və ya institusional vahid ən faydalı iqtisadi davranışa sahib olmaq üçün
öncə ümumilikdə özünün fərdi və ictimai davranışını rasionallaşdırmalıdır. Bunun üçün isə
o, rasional təfəkkürə malik olmalıdır.

Bəs rasional təfəkkür nədir?
Rasional təfəkkür davranışa təkan verən niyyət, məram, məqsəd kimi ön amilin ən

doğrusunun seçilməsi qabiliyyətidir.
Bu mənada rasional təfəkkür fərdin xasiyyəti ilə bağlı məsələdir. Lakin, tam ondan asılı

deyildir. Çünki, rasional təfəkkür fərdin xasiyyətindən daha geniş anlayışdır, çoxluqdur. Buna
görə də rasional təfəkkür fərdin xasiyyətini dəyişmək imkanına malikdir.

Təfəkkür davranışın “tətiyi”dirsə, onda təfəkkür məsələsinin düzgün öyrənilməsi qoyulan
nəzəri problemin ana xəttini təşkil edir. 

Rasional təfəkkürün mühüm elementlərindən biri təfəkkürün əhatəsi məsələsidir. Rasional
təfəkkür birmənalı şəkildə geniş təfəkkürdür. Burada genişlik iki mənada başa düşülməlidir:

Birincisi, geniş təfəkkür dedikdə daha çox sayda faktorları nəzərə alan düşüncə, ağıl
nəzərdə tutulur.
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İkincisi, geniş təfəkkür təkcə şəxsi faydalılığı deyil, özgə faydalılığı da əhatə etməlidir.
Məsələyə aşağıdakı misalda baxaq. fərz edək ki, fərd elektrik avadanlığı almaq üçün

seçim edir. Bunun üçün aşağıdakı seçim meyarlarını əsas götürə bilər: 
1. satış qiyməti;
2. Keyfiyyəti;
3. Enerji sərfiyyatı;
4. Ekoloji təsirləri.
fərd bu meyarlardan təkcə birincisi ilə də kifayətlənə bilər. Bu, həm az faktorlu seçim

olacaq, həm də təkcə şəxsi faydalılığa əsaslanmış olacaq.
Lakin, sadalanan faktorların bütünlüklə nəzərə alınması, hətta digər faktorlara da baxıl-

ması təfəkkürün genişliyini göstərir və bu halda seçim yalnız şəxsi faydalılığa əsaslanmış
olmur. Məsələn, ekoloji cəhətdən az tullantılı avadanlıq, eyni zamanda ətrafdakı canlı aləmin
hər bir üzvü üçün faydalıdır. 
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miqrasiyası, beynəlxalq valyuta münasibətləri 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan Respublikası üçün xarici iqtisadi əlaqələr strate-

giyasının hazırlanması, ölkənin dünya bazarında effektiv çıxış etməsi, qlobal iqtisadi məkanda
digər dövlətlərlə ikitərəfli iqtisadi münasibətlərin yaradılması, ölkənin idxal-ixrac poten-
sialının formalaşdırılması başlıca məqsədlərdir. Bu baxımdan bütün bunlara nail olmaq üçün
ilk növbədə xarici iqtisadi əlaqələrin əsas istiqamət və formaları təhlil edilməlidir. Qeyd olu -
nan səbəbdən məqalədə xarici iqtisadi əlaqələrin əsas formaları, üstün və zəif cəhətləri
göstərilməklə təhlil edilmişdir.

Dünya ölkələri arasında xarici iqtisadi əlaqələrin müxtəlif formaları vardır. Xarici iqtisadi
əlaqələr, xarici ticarət, valyuta və ödəmə-hesablaşma münasibətləri, kapitalın ixracı və
yerdəyişməsi, işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası, beynəlxalq turizm, beynəlxalq inteq -
rasiya prosesləri, transmilli korporasiya və maliyyə-kredit təşkilatlarının yaradılması və
inkişafı, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin dövlətlərarası tənzimlənməsi, elmi-texniki və is-
tehsal əməkdaşlığı formasında həyata keçirilir.

Xarici iqtisadi fəaliyyətin ilkin forması kimi xarici ticarət meydana gəlmişdir. Xarici ticarət
ölkənin milli təsərrüfatının normal fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri şərtə çevrilmişdir. 

Beynəlxalq ticarətin meydana gəlməsinin əsas səbəbi iqtisadi resursların ölkələr arasında
qeyri-bərabər bölgüsü, yerli istehsalın kifayət etməməsi, malların qiymətinin beynəlxalq
miqyasda fərqlənməsi və müxtəlif ölkələrdə fərqli mallar istehsalının mövcudluğu olmuşdur.

Buradan aydın olur ki, ayrı-ayrı ölkələr əsasən o əmtəə və xidmətləri ixrac edirlər ki, on-
ların ixtisaslaşması istiqaməti nəzərə alınmaqla daxili istehsal xərcləri dünya səviyyəsindən
aşağı olsun. Bunun əksinə olaraq o əmtəə və xidmətləri idxal edirlər ki, onların istehsalının
təşkilinə çəkilən xərclər ölkə daxilində dünya səviyyəsindən yüksək olsun. Beləliklə, əmtəə
və xidmətlər vahidinin milli və beynəlxalq dəyərləri arasındakı nisbəti xarici ticarət əməliy -
yatlarının səmərəlilik dərəcəsinin vacib göstəricisi kimi özünü göstərir [1,səh.87].

Beynəlxalq ticarət beynəlxalq əmək bölgüsünün daha da genişlənməsinə və dərinləşmə -
sinə, mövcud resurslardan səmərəli istifadə edilməsinə, dünya ölkələri arasında elmi-texniki
sahədə əməkdaşlığın genişlənməsinə, dünya xalqlarının maddi və mənəvi tələbatlarının
ödənilməsinə şərait yaradır. Bəzi qiymətləndirmələrə görə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin
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həcminin 80%-i ticarətin payına düşür. Qeyd etməliyik ki, bütün ölkələr üçün beynəlxalq
ticarətin çox mühüm əhəmiyyəti vardır.

Dünya ölkələri arasında beynəlxalq ticarət təşkil etmək üçün bir sıra şərtlərə əməl edilmə-
lidir. Beynəlxalq ticarət şərtlərinə qısa və uzunmüddətli amillər təsir göstərir. Qısamüddətli
amillərə xarici ticarət siyasəti, valyuta məzənnəsində baş verən dəyişmələr, birtərəfli transfer
ödəmələri və konyunktura dalğalanmaları aiddir. uzun zaman ərzində isə beynəlxalq ticarət
şərtləri iqtisadiyyatın istehsal və istehlakının strukturunda baş verən dəyişikliklərlə müəyyən
edilir. Beynəlxalq ticarətin ölkənin iqtisadi həyatında rolu beynəlxalq ticarətə dair
nəzəriyyələrdə öz əksini tapıb.

Beynəlxalq ticarətə dair nəzəriyyələr uzun bir təkamül prosesi keçərək, çox əsrlik tarixə
malikdir. Ölkələr arasında ticarətin mövcud olması, inkişafı səbəblərinin izahı və əsasları
onlar arasında beynəlxalq mübadilənin özü yarandıqdan xeyli sonra meydana gəlmişdir.
Hələ ilkin dövrlərdən beynəlxalq ticarətə dair iki prinsipial münasibət formalaşmışdır. Birinci
azad ticarət, onun məhdudiyyətsiz həyata keçirilməsini təbliğ edir. İkinci isə milli iqtisadiy -
yatın maraqlarını nəzərə alaraq beynəlxalq ticarətə dövlət müdaxiləsini nəzərdə tutan pro-
teksionist siyasətdir.

Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri inkişafında merkantelizm, fiziokratizm, klassik
nəzəriyyələr, neoklassik nəzəriyyələr və müasir nəzəriyyələr istiqamətlərindən keçmişdir.

Beynəlxalq ticarətə dair ilk nəzəriyyə merkantelistlər tərəfindən irəli sürülmüşdür.
Merkantelistlər ölkənin zənginliyi naminə ölkəyə daha çox qızıl, gümüş gətirilməsinin,
ölkədən ixrac edilən əmtəələrin miqdarının ölkəyə gətirilən malların həcmindən əhəmiyyətli
dərəcədə yüksək olmasının və nəhayət xüsusi ticarət rejiminin tətbiq edilməsinin tərəfdarı
idilər. Lakin uzun müddət dünya iqtisadiyyatında özünəməxsus yer tutan, həmin dövrün
dövlətlərinin iqtisadiyyatında başlıca hərəkətverici qüvvə olan merkantelist ideyaların da
müəyyən çatışmayan cəhətləri var idi. son dövrdə iqtisadçılar tərəfindən göstərildiyi kimi
merkantelist ideyaların başlıca çatışmazlığı “ticarət edən tərəflərdən birinin iqtisadi mənfəəti
mütləq digər tərəfin iqtisadi ziyanı hesabına əldə edilir” fikri idi. Məhz belə yanlış fikirlər
sonradan onların tənqid olunmasına gətirib çıxarırdı.

İqtisadi təlimlər tarixində merkantelizmdən bir qədər sonra yaranmış olan fiziokratizm
təlimi praktik olaraq tamamilə xarici ticarəti inkar etsə də, iqtisadi nəzəriyyənin inkişafı
baxımından olduqca qiymətlidir.

fiziokratlar merkantelistlərdən fərqli olaraq sərvətin mənbəyini pulda deyil, torpaqda
görürdülər. onların fikrinə görə, cəmiyyətin sərvətinin və xalqın rifahının əsasını ticarət və
sənaye deyil, məhz kənd təsərrüfatı istehsalı təşkil edir. onlar dəyərin mənbəyini tədavül
sferasında deyil, istehsal sferasında axtarırdılar və milli gəlirin yaranmasında ticarətin rolunu
qəbul etmirdilər.

Bu iki iqtisadi məktəbin nümayəndələrinin ideyalarını müasir dövrün tələblərinə və
günümüzdə tətbiq imkanlarına uyğun müqayisə etsək, belə nəticəyə gəlmək olar ki, xarici
ticarətin ölkə iqtisadiyyatı üçün üstün rolu baxımından merkantilist ideyaların tətbiqi daha
məqsədəuyğundur. Lakin hazırda dünyada baş verən qloballaşma şəraitində Ümumdünya
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Ticarət Təşkilatının xarici ticarət rejimi ilə bağlı tələblərini nəzərə alaraq, fiziokratların irəli
sürdüyü dövlətin iqtisadiyyata, o cümlədən xarici ticarətə qarışmaması ideyasının timsalında
müəyyən liberallaşma tədbirlərinin həyata keçirilməsi də faydalı olar.

İngilis siyasi-iqtisad məktəbinin klassikləri A.smit, D.Rikardo, və s.Mill iqtisadi
baxışlarında xalqların zənginliyini yaradan və onların mümkün olan mal və xidmətləri əldə
etməsini təmin edən istehsal sahəsinin əhəmiyyətinə əsaslanırdılar. Adam smitin fikrincə,
sərbəst ticarət prinsipi ölkəyə elə imkan verir ki, ölkə bütün gücünü daha yaxşı və ucuz is-
tehsal edə biləcəyi məhsullara yönəltsin. Bu cür əmək bölgüsü beynəlxalq ticarətin inkişaf
etməsini şərtləndirir və onun iştirakçılarına xeyir verir. Bu baxımdan qeyd olunan üstünlüklər
hər bir ölkədə istehsalın mütləq xərclərinin fərqi ilə müəyyən olunur [2,səh.110].

Adam smit sənaye və ticarətin dövlət tərəfindən nizama salınmasının qalıqlarının ləğv
edilməsini tələb edirdi. Bundan əlavə o, İngiltərənin bütün xarici siyasətini ətraflı tənqid etmiş
və xarici ticarət azadlığı üçün proqram işləyib hazırlamışdır. Belə ki, merkantelistlərin əksinə
olaraq o, ticarətin sərbəst olması ideyasını müdafiə edir və hesab edirdi ki, beynəlxalq ticarət
vasitəsilə ayrı-ayrı ölkələr varlandıqca, dünya iqtisadiyyatı da inkişaf etmiş olur.

Başqa bir ingilis iqtisadçısı David Rikardo bu fikirləri bir qədər də inkişaf etdirmişdir. o,
smitin mövqeyini ayrı-ayrı hallar üçün düzgün hesab etsə də, xərclərin mütləq yox, müqa -
yisəli dərəcədə fərqi ilə müəyyənləşdirilən “müqayisəli üstünlüklər” nəzəriyyəsini irəli sür-
müşdür. o, sübut etmişdir ki, ölkələr arasında qiymətlərdə az da olsa fərq qalmaqda davam
edir və bunun nəticəsində hər bir ölkə nisbi üstünlüyə malikdir. Yəni bu ölkədə həmişə elə
bir mal tapmaq mümkündür ki, mövcud istehsal xərclərinin nisbətində onun istehsalı digər
ölkədəki istehsaldan daha sərfəli olsun. Həmin ölkə məhz belə malın istehsalı və ixracı üzrə
ixtisaslaşmalıdır.

Beynəlxalq ticarətə dair nəzəriyyənin sonrakı inkişafı istehsal amillərinin başlıca olaraq
torpaq, kapital və əməyin tətbiqinə əsaslanır və bu amillər beynəlxalq ticarətdə ölkə üçün
mümkün üstünlüyü müəyyənləşdirir. İstehsal amillərinin qiymətlərində olan fərqə əsaslanan
iqtisadi nəzəriyyələr ilk dəfə Hekşer və olin tərəfindən irəli sürülmüşdür. Hekşer-olin
beynəlxalq ticarət modelinin müqayisəli üstünlüyünün istehsal faktorları ilə təchizatda olan
beynəlxalq fərqlərdən irəli gəlməsi müddəasını irəli sürür.

Nəhayət, beynəlxalq ticarətə dair nəzəriyyələrin müqayisəli təhlili aşağıdakı nəticələrə
gətirib çıxarır:

- Ölkələr eyni malları (xidmətləri) bir-birinə mal (xidmət) çeşidinin müxtəlifliyi şərti
ödəndikdə idxal və ixrac etməyə meyilli olurlar.

- Ölkələr məhsulların keyfiyyətində nəzərəçarpacaq fərqlər olduğu şəraitdə eyni malları
ixrac və idxal etməyə meyil edirlər.

- Ölkələr istehsalında texnoloji üstünlüyə malik olduqları və daha yüksək məhsuldarlıqla
istehsal etdikləri malları ixrac etməyə meyilli olurlar.

- Ölkələr özlərinin malik olduğu nisbətən zəngin istehsal amillərinin səmərəli istifadəsinə
əsaslanan mal və xidmətləri ixrac etməyə və nisbətən az olan istehsal amillərindən is-
tifadəyə əsaslanan əmtəə və xidmətləri idxal etməyə meyil edirlər.
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Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasına uyğun olaraq ölkələrin sosial, iqtisadi və demoq -
rafik inkişafının əsas amillərindən birini də işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası və
əhalinin yerdəyişməsi təşkil edir. Xarici iqtisadi əlaqələrin əsas formalarından biri olan işçi
qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti-əmək qabiliyyətli əhalinin iqtisadi səbəblərdən bir dövlətdən
digər dövlətə hərəkətidir.

Dövlətlər arasında işçi qüvvəsinin miqrasiyası ilə bağlı yaranan iqtisadi əlaqələr im-
miqrantların ölkələrinə göndərdikləri pul, işçi qüvvəsini ixrac edən ölkələrə subsidiya və
kompensasiyaların ödənilməsi də daxil olmaqla mal və kapitalın axını ilə müşayiət olunur.
Xaricdən olan işçi qüvvəsi daha ucuz başa gəldiyindən qəbul edən ölkə üçün bu istehsal et-
diyi məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır.

Ümumilikdə, isə işçi qüvvəsinin ixracının əsas mübət cəhəti onunla izah olunur ki, onun
ixracı ölkəyə valyuta daxilolmalarının mühüm mənbələrindən biri kimi qiymətləndirilir.

Qərb mütəxəssislərinin qənaətinə görə şəxsi köçürmələrin rolu, xüsusilə orta səviyyəli
ölkələr üçün böyükdür. Belə ölkələr üçün işçi qüvvəsinin ixracı valyuta daxilolmalarının
mühüm mənbələrindən birini təşkil edir, hətta bəzi illərdə xarici iqtisadi əlaqələrin digər
növlərindən gələn daxilolmaları ötür. Məsələn, son 15 il ərzində Pakistan xaricdə işləyən
vətəndaşlarından daxil olan valyuta ölkənin mal və xidmət ixracından gələn daxilolmaların-
dan 5 dəfə çox olmuşdur.

Ümumilikdə, qəbul edən ölkələr üçün işçi qüvvəsinin miqrasiyası müsbət qiymətləndirilir.
Bu ölkələr onlardan xüsusilə iqtisadiyyatın yerli işçilərin cəlb olunmadığı sahələrində istifadə
edirlər. İmmiqrantlar əksər ölkələrdə ağır, ziyanlı, az əməkhaqqı ödənilən, adətən yerli iddia
etmədikləri fəaliyyətə cəlb olunurlar. Qərbi Avropanın bəzi ölkələrində belə işlərdə bəzən
xarici işçilərin payının 70%-ə qədər olduğu müşahidə edilmişdir. Hətta bir sıra hallarda milli
iqtisadiyyatın bəzi sahələrində-tikinti, avtomobil sənayesi, xidmət sahələrində immiqrant-
larsız normal fəaliyyət mümkün deyildir.

Təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşdirilməsi dövlətlər arasında təkcə əmtəə və işçi
qüvvəsinin yerdəyişməsini deyil, eyni zamanda kapitalın da iştirakını tələb edir. Kapitalın
beynəlxalq hərəkəti müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin mühüm tərkib hissəsi və əsas
formalarından biridir. Kapital ixracı yerli sənaye, xammal və əmək resurslarından istifadə
etməklə sistematik olaraq əlavə gəlir əldə etmək məqsədilə kapitalın ölkə sərhədlərindən
kənarda yerləşdirilməsini ifadə edir. Kapitalın hərəkəti əmtəənin hərəkətindən fərqlənir.
Xarici ticarət adətən malların istehlak dəyəri ilə mübadiləsini nəzərdə tutur. Kapital ixracı
(xarici investisiya qoyuluşu) isə ölkənin milli dövriyyəsindən kapitalın bir hissəsinin
çıxarılıb, digər ölkədə mal və ya pul formasında istehsal prosesinə keçirilməsidir. İlk əvvəl
kapital ixracı bir sıra sənaye cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlər tərəfindən həyata keçirilirdi
və əsasən də müstəmləkə imperiyalarından müstəmləkə ölkələrinə doğru yönəlirdi. Burada
kapitalın ölkə daxilində və xaricdə gəlirlilik səviyyəsi arasındakı fərq mühüm rol oynayırdı
[3,s.97].

Dünya təsərrüfatının inkişafı kapital miqrasiyasının sərhədlərini əhəmiyyətli dərəcədə
genişləndirmişdir. Hazırda kapital ixracı istənilən inkişaf edən iqtisadiyyatın başlıca
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funksiyalarındandır. Belə ki, həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan, xüsusilə Yeni
sənayeləşdirilmiş Ölkələr (YsÖ) kapitalı ölkədən kənara çıxarırlar.

Bununla bərabər qeyd edilməlidir ki, 70-ci illərdən yüksək inkişaf etmiş ölkələrə kapital
ixracı daha da güclənmişdir. Bu proses əsasən qeyd olunan ölkələrdə ciddi siyasi və iqtisadi
böhranların olmaması ilə əlaqədardır.

XX əsrin ikinci yarısından etibarən kapital ixracı daim artır. Kapital ixracı artım tempinə
görə həm əmtəə ixracını, həm də inkişaf etmiş ölkələrin Ümumi Daxili Məhsulunun  (ÜDM)
həcmini üstələyir. Hazırda kapitalın başlıca ixracatçıları yüksək inkişaf etmiş ölkələr, ilk
növbədə  “Böyük Yeddilik” ölkələri, eləcə də Yaxın Şərqin neft dövlətləridir. İqtisadi Əmək-
daşlıq və İnkişaf  Təşkilatının (oECD) hesablamalarına görə 2012-ci ildə inkişaf etmiş öl -
klələrdən kapital ixracının həcmi 800-900 milyard dollar olmuşdur. Eyni zamanda qeyd
edilməlidir ki, yüksək inkişaf etmiş ölkələrin öz aralarında da kapitalın fəal miqrasiyası
aparılır. Bu ölkələr arasında Amerika Birləşmiş Ştatları-Qərbi Avropa ölkələri-Yaponiya
üçlüyü xüsusi yer tutur. Ümumilikdə, bütün xarici investisiyaların 70 %-i sənaye cəhətdən
inkişaf etmiş ölkələrin payına düşür. Əsas kapital idxal edənlər isə Mərkəzi və Şərqi
Avropanın, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB), eləcə də Amerika və Asiyanın inkişaf et-
məkdə olan ölkələridir. Bununla belə, inkişaf etmiş ölkələrdən ilk növbədə ABŞ, Böyük Bri-
taniya, fransa,Yaponiya bu baxımdan da liderliyi əldə saxlayır.

Azərbaycan Respublikası hazırda kapital idxal edən ölkədən artıq kapital ixrac edən ölkəyə
çevrilmişdir. Keçid dövrünün ilk illərində iqtisadi problemləri, o cümlədən yeni
texnologiyaların tətbiqi, daha çox xərc tələb edən sənaye sahələrinin restruktizasiyası üçün
daxili ehtiyatlar kifayət etmirdi. Bu səbəbdən iqtisadiyyatın bütün sahələrinə, ilk növbədə isə
neft sektoruna iri həcmli xarici investisiya cəlb olunmağa başlamışdı. Bunun nəticəsində
ölkəmizin neftdən gələn gəlirləri ildən-ilə artmaqdadır. Məhz bu gəlirlərdən səmərəli istifadə
etmək üçün yaradılan Dövlət Neft fondunun vəsaitlərini düzgün istiqamətləndirməklə poten-
sial kapital ixracatçısına çevrilmişdir.

Beynəlxalq miqyasda kapital ixracının əsas səbəbləri dünya təsərrüfatının müxtəlif yer-
lərində kapitala olan tələblə təklifin uyğunsuzluğu və ölkələr arasında təbii sərvətlərin və
əmək resurslarının qeyri-bərabər bölgüsüdür.

Dünya ölkələrində kapital daha ucuz xammal və işçi qüvvəsi olan yerə ixrac edilir. Belə
ki, əlverişli investisiya mühiti, xüsusi iqtisadi zonalarda güzəştli investisiya rejimi, qəbul
edən ölkənin kapitalın donoru olan ölkədən daha aşağı ekoloji standartlara malik olması
şərtləri əsas götürülür.

Kapital ixracı xarici bazarlar uğrunda mübarizədə ölkələrin iqtisadi və siyasi mövqeyini
möhkəmləndirmək məqsədilə həyata keçirilir. Beynəlxalq kapital hərəkəti müxtəlif for-
malarda reallaşır. Yaranma mənbəyinə görə kapital ixracının dövlət və xüsusi formaları ola
bilər. Müasir dövrdə kapital ixracı üçün dövlət büdcəsinin vəsaitinin xeyli hissəsi sərf edilir.
Dövlət kapital ixracı əsasən göndərilən malları kreditləşdirmək vasitəsi kimi istiqrazlar və
xarici bankların cari hesablarına qoyuluşlar şəklində ixrac olunur.

Dünya ölkələrində kapitalın hərəkəti birbaşa investisiyalar; portfel investisiyaları (xarici
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səhm, qiymətli kağızlar şəklində); dövlətlərə, sənaye və ticarət korporasiyalarına, bank və
digər maliyyə institutlarına borc kapitalının orta və uzunmüddətli beynəlxalq kreditləri və
iqtisadi yardım (əvəzsiz və ya güzəştli kreditlər) formasında həyata keçirilir.

Beynəlxalq kapital hərəkətinin təsnifatında onun sahibkarlıq və ya borc formasında aparıl-
masına xüsusi diqqət verilir. sahibkarlıq formasında kapital ixracı sahibkarlar tərəfindən
xaricdə öz filiallarını yaratmaq, hüquqi cəhətdən müstəqil törəmə müəssisələri təşkil etmək,
milli və xarici kapitalın iştirakı ilə müştərək müəssisə yaratmaq yolu ilə həyata keçirilir.

Müasir şəraitdə kapital ixracının mühüm xüsusiyyətlərindən biri də dövlətlərin beynəlxalq
təşkilatları tərəfindən kapital ixracının artmasıdır. Bu işdə beynəlxalq kredit təşkilatları
mühüm rol oynayırlar. Beynəlxalq kredit təşkilatları kommersiya şərtlərinə əsasən fəaliyyət
göstərirlər.

Eyni zamanda hərbi-siyasi aspektlər, güclü dövlət dəstəyi, transmilli korporasiyaların
hökmranlığının güclənməsi, kapitalın tez bir zamanda hər hansı ölkəyə miqrasiyasına səbəb
olan periodik maliyyə-valyuta böhranları kapital ixracının digər xarakterik xüsusiyyətləridir.

Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə aparıcı yer tutan kapitalın
beynəlxalq hərəkəti dünya iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu təsir ilk
növbədə özünü onda göstərir ki, kapital miqrasiyası dünya iqtisadiyyatının inkişafına yardım
edir. Xarici investisiya axını əksər qəbul edən ölkələrə istehsal kapitalı çatışmazlığını aradan
qaldırmağa kömək edir, iqtisadi artım tempini yüksəldir. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti
ölkələr arasında qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmini artırır, beynəlxalq ticarətin inkişafına
təkan verir [4,səh.175].

Beynəlxalq kapital hərəkəti ilə bağlı neoklassik nəzəriyyə qəti şəkildə XX əsrin ilk onil-
liyində E.Hekşer, B.olin, P.Nurkse və K.İverson tərəfindən formalaşdırılmışdır. Eli Hekşer
öz konsepsiyası daxilində və son faydalılıq nəzəriyyəsinə əsaslanaraq istehsal amilləri
qiymətlərində beynəlxalq tarazlığa doğru meyil haqqında tezisi irəli sürmüşdür. Bu meyil
həm qiymət və həm də miqdar nisbəti müxtəlif ölkələrdə müxtəlif olan istehsalın beynəlxalq
hərəkəti vasitəsilə özünə yol açır. 

Bertli olin göstərmişdir ki, istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkəti tələblə bağlı olub,
məhsuldarlıq həddi aşağı olan ölkələrdən gedir, yüksək olan ölkələrə isə gəlir. ona görə ka -
pital üçün məhsuldarlıq həddi hər şeydən əvvəl faiz dərəcəsi ilə müəyyən edilir. onun
fikrincə, kapitalın beynəlxalq hərəkətinə gömrük maneələri, firmaların öz kapital qoyu-
luşlarının coğrafi diversifikasiyasını artırmağa çalışması, ölkələr arasında siyasi fikir
ayrılıqları, xarici investisiyalarda böyük riskin mövcudluğu və başqa bu kimi amillər təsir
göstərir.

K.İverson kapitalın beynəlxalq hərəkətini real və tənzimlənən hissələrə bölürdü. o,
göstərdi ki, kapitalın məhsuldarlıq həddi aşağı olan ölkədən yüksək olan ölkəyə aparılması
hər iki ölkədə istehsal amillərinin daha səmərəli istifadə olunduğunu göstərir. onun fikrincə,
müxtəlif növ kapitalların beynəlxalq mobillik dərəcəsi müxtəlif olur və məhz buna görə də
eyni ölkə kapitalın həm ixracatçısı, həm də idxalatçısı ola bilər.

Dünya ölkələri arasındakı beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin formalarından biri də qızıl-val -
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yuta ehtiyatlarının beynəlxalq hərəkəti vasitəsilə həyata keçirilməsidir. Buna müxtəlif ölkələr
arasında valyuta münasibətləri, valyuta bazarının iştirakçıları arasında valyuta əməliyyatları,
milli valyuta bazarının inkişafı və tənzimlənməsi, eləcə də beynəlxalq valyuta bazarının
əməliyyatlarında iştirak, valyuta məhdudiyyətlərinin həyata keçirilməsi və valyuta klirinq -
lərinin istifadə olunması daxildir. Beynəlxalq valyuta münasibətləri-dünya pulunun fəaliyyəti
və ölkələr arasında müxtəlif təsərrüfat əlaqələrinə xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar olan iqti-
sadi münasibətlərdir.

Bu münasibətlər özündə ölkələr, onların fiziki və hüquqi şəxsləri arasında iqtisadi, siyasi,
elmi-texniki və mədəni əlaqələr nəticəsində yaranan pul tələbi və öhdəlikləri ilə bağlı
ödəmələrin tənzimlənməsini ifadə edir. Ölkələr arasında valyuta münasibətləri dünya təsər-
rüfat sistemi çərçivəsində, beynəlxalq xidmətlər formasında, əmtəə və kapital ixracı əsasında
yaranır. valyuta münasibətləri beynəlxalq hesablaşmalar, ödəmələr, valyuta mübadiləsi
kurslarının müəyyən edilməsi mexanizmi vasitəsilə reallaşır [5, s.245].

XX əsrin ikinci yarısından etibarən beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ənənəvi formaları
olan mal mübadiləsi əməliyyatları, kapitalın və işçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti ilə bərabər
texnologiyaların beynəlxalq ticarəti də yaranmağa və inkişaf etməyə başlamışdır. Elmi-texniki
biliklər üzrə ticarətin mahiyyəti elmi və praktiki dəyərləri olan elmi-texniki fəaliyyətin
nəticələrini alış-veriş əsasında xarici kontragentə (firmaya, şirkətə) satmaqdan ibarətdir.
Təcrübədə bu əməliyyat “beynəlxalq texnologiya mübadiləsi” adını almışdır.

Xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində bu formanın yaranmasının əsas şərtləri işləmələrin və
yeni texnologiyaların istifadəsinə olan tələbatın artması ilə bağlıdır. Amerikan iqtisadçısı
Maykl Poznerin fikrinə görə, yeni texnologiyanın yaradılması ölkəyə məhsulun bu
texnologiyaya əsaslanan istehsalı və ixracı üzərində müvəqqəti monopoliya yaratmağa imkan
verir. Nəticədə  ölkə texnologiya (bilik ) kimi  istehsal faktoru sahəsində nisbi üstünlüyə
malik olur.

Texnologiyaların beynəlxalq ticarəti geniş mənada – ölkələr arasında istənilən elmi-texniki
biliklərin və istehsal təcrübəsi mübadiləsi kimi, dar mənada konkret texnoloji proseslərin
təkrar istehsalına aid elmi – texniki bilik və təcrübələrin ötürülməsi kimi başa düşülür. Geniş
mənada texnoloji mübadilə elmi- texniki nəşrlər, sərgi, yarmarka, simpoziumların keçirilməsi;
mütəxəssislərin miqrasiyası, elm və texnika sahəsində əməkdaşlıq üzrə beynəlxalq təşkilat-
ların fəaliyyətini özündə birləşdirir.

Dar mənada isə texnoloji mübadilə kommersiya formasında elmi-texniki informasiyanın
istifadə edilməsi hüquqlarının (patent, nou-hau, qeydiyyatdan keçmiş əmtəə nişanları və s.)
beynəlxalq saziş şərtləri əsasında ötürülməsi (transferi), yeni elmi-texniki tədqiqatlar əsasında
maşın və avadanlıqların yaradılması, yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması is-
tiqamətində həyata keçirilir.

Texnologiyaların xarici iqtisadi əlaqələr sisteminə ötürülməsinin əsas forması lisenziya
razılaşmalarıdır. onlar patentləşdirilmiş kəşflərə, “nou-hau”lara olan lisenziyalara bölünürlər.
Xüsusi bir forma olan beynəlxalq injinirinq isə istehsal, kommersiya və elmi-texniki xarakterli
xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətdir. Beynəlxalq injinirinq – ixtisaslaşdırılmış
mühəndis məsləhət firmaları,  sənaye və tikinti kompaniyaları tərəfindən göstərilən



n İPƏK YOLU n 2/2014

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ82

istehsal,kommersiya və elmi-texniki istiqamətli xidmətlərin kompleksindən ibarətdir.
Beynəlxalq injinirinqin özü də texnoloji proseslərin hazırlanması və rentabelli istehsalın
təmini ilə əlaqədar injinirinqə bölünür. Eyni zamanda bura istismar  proseslərinin, müəs-
sisələrin  idarə edilməsi və onun məhsullarının realizasiyasının optimallaşdırılması da aid
oluna bilər.  Beynəlxalq injinirinq xidmətinin əsas məqsədi layihə əsasında həyata keçirilən
kapital qoyuluşundan son nəticədə az əmək, material və maliyyə vəsaiti sərf etməklə daha
yüksək səmərə əldə etməkdən ibarətdir. Hazırda injinirinq xidmətinin əsas müştəriləri  əksər
hallarda iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələrdir. Belə ki, son illər ölkələr üzrə məsləhət
xidmətləri istehlakının 48%-i həmin ölkələrin payına düşmüşdür.

Texnologiya xidmətlərinin daha bir forması isə françayzinqdir. Bu xidmət müxtəlif
sahələrdə  istifadə olunur. Belə ki, istehsal  françayzinqi – konkret məhsulun hazırlanması
texnologiyasının baş şirkətdən törəmə müəssisə və filiallara ötürür;  əmtəə françayzinqi – bir
firma digərinə əmtəənin satışını təşkil etmək  üçün icazə verir;  xidmətlər sferasında françay -
zinq – mahiyyətcə əmtəə françayzinqinə yaxındır, lakin  bu halda əməkdaşlığın obyekti də -
yişir.

Hazırki şəraitdə beynəlxalq elmi-texniki  biliklər üzrə ticarətin artmasına ilk növbədə,
elmi-tədqiqat və təcrübə konstruktor işləri üçün vəsaiti olmayan ayrı-ayrı ölkələrin digər
ölkələrdəki qabaqcıl elmi-texniki nailiyyətlərdən bəhrələnməkdə maraqlarının olması təsir
göstərir.İkinci bir mühüm səbəb isə Transmilli şirkətlər tərəfindən elmi-texniki fəaliyyətin
inhisaara alınmasıdır. Çünki uzunmüddətli və baha başa gələn elmi-tədqiqat işlərinin həyata
keçirilməsinə ancaq onların gücü çatar. Eyni zamanda yeni texnologiyalar TMŞ-lər
çərçivəsində öz filiallarına və ya törəmə şirkətlərinə ötürülür. statistik məlumatlara əsasən
beynəlxalq  lisenziya  ticarətinin  2/3 hissəsi məhz firmadaxili mübadilənin payına düşür.
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forming mutual economic relations between states in the market economic conditions is
very important in the conditions of market economy. Economic relations between countries
are realized in various ways. Each of these economic relations has its own special place and
role in the economic development of the government. so the main forms of foreign economic
relations and their advantages have been learned in the article separately. 

Рэзюмэ
ВНЕШНЕЭКОНОмИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ФОРмы ЕЕ РЕАЛИЗАцИИ 

док.экон.по философ АУ, Габил АСЛАНОВ
док.экон.по философ БГУ, Зохрабм ЭЙВАЗОВ 

Отзыв: док.экон.наук.,проф. Г.Б.Рустамбеков
Ключевые слова: внешние экономические отношения; внешняя торговля; экспорт

капитала; международная миграция рабочей силы; международные валютные   отно-
шения.

Формирование взаимных экономических отношений страны в условиях   рыночной
экономики имеет важное значение. Экономические отношения между странами про-
водятся в различных формах . Каждый из этих экономических отношений имеет осо-
бую роль и место в экономическом развитии страны . Именно в этой статье были
изучены основные формы внешнеэкономических связей и их преимущества раз-
дельно.
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inkişaf 
XÜLASƏ
Ölkə iqtisadiyyatının əsas sənayelərindən biri yeyinti sənayesidir və Azərbaycan Respub-

likasının yeyinti sənayesində ölkə iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən sənayelərdəndir. Azər-
baycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra digər sənayelər kimi yeyinti sənayesi də inkişaf
etməyə başladı. Məhz bunun nəticəsində Azərbaycanın yeyinti və qida sənayesinin idxaldan
asılılığı getdikcə azalmağa başlamışdır. Azərbaycanın təbii resurslarının bolluğu yeyinti sə-
nayesini stimullaşdırır. Ölkə rəhbərliyinin dəstəyi ilə mütəmadi olaraq təsdiq edilən dövlət
proqramları və təşkil edilən yeyinti və qida sərgiləri ölkənin yeyinti sənayesinin sabit və
adekvat ərzaq təklifinin formalaşdırılmasına, səmərəli istehsal və satış infrastrukturunun
yaradılmasına, ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə və
hər bir vətəndaşın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəldilmişdir.

1. MÖvZUNUN AKtUALLIĞI
Tarix boyu yeyinti məhsullarının istehsalı cəmiyyətin bütün inkişaf mərhələlərində

ölkələrin qarşısında duran mühüm problemlərdən biri olmuşdur. Dünya əhalisinin sürətlə
artdığı, təbii ehtiyatların tükəndiyi, dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan regionlara
bölündüyü müasir dövrdə yeyinti məhsullarının əhəmiyyəti azalmamış, əksinə daha da art-
mışdır. 

XX əsrdə dünya yeyinti bazarında çox böyük dəyişikliklər baş vermiş, müsbət irəliləyişlər
olmuşdur. Bütün bunlara baxmayaraq, ölkələr tərəfindən verilən təkliflər bu problemin or-
tadan qaldırılmasına kifayət etməmişdir. Ümumdünya Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
ekspertlərinin fikrincə, 2000-ci ildə inkişaf etməkdə olan ölkələrin 1,1 milyard nəfər əha -
lisinin hətta minimal səviyyədə ərzaq təminatı imkanı olmamışdır. Bu tip ölkələrdə hər il
aclıqdan 13-18 milyon nəfərin ölməsi qeydə alınır ki, onların 3/4-ü uşaqlardır. Ən nikbin
proqnozlarda belə yaxın on illikdə planetdə aclıq çəkən insanların sayının artacağı istisna
edilmir. Bu halda, ərzaq təhlükəsizliyi probleminin XXi əsrin i yarısında da ölkələrarası
əlaqələrə öz təsirini göstərməsi və bu işdə çox mühüm rol oynaması qaçılmazdır. ona görə
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də hər bir müstəqil dövlətin özünü daxili imkanları hesabına ərzaq məhsulları ilə təmin etməsi
çox vacibdir [3, s.261]. 

Yeyinti məhsullarının istehsalı ərzaq təhlükəsizliyi probleminin mühüm tərkib
hissələrindən biridir. Buna görə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında qarşıda duran
əsas məsələlərdən biri ölkədə yeyinti məhsulları bazarının mövcud vəziyyətinin təkmil-
ləşdirilməsidir. 

Respublikamızın və xarici ölkə alimlərinin əsərlərinin çox böyük nəzəri və təcrübi
əhəmiyyətini azaltmadan qeyd edək ki, yeyinti məhsulları bazarının inkişaf perspektivləri
xüsusi məqalə predmeti olmamışdır. Bütün bunlar məqalə mövzusunun seçilməsi zəruriliyini
şərtləndirmişdir.

2. AZƏRBAyCANIN yEyİNtİ SƏNAyESİ 
Müstəqil Azərbaycan mövcud sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində hərtərəfli, geniş

və dinamik inkişaf yolundadır. Artıq ölkə ərzaq, enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyini təmin
edərək öz siyasi və iqtisadi müstəqilliyinə nail olmuşdur. Lakin müasir qloballaşma prosesi
daim irəli getməyi tələb edir. odur ki, elmin nailiyyətlərinin və innovasiyaların geniş tətbiqinə
nail olmaqla, dayanıqlı inkişaf etmək və gələcək iqtisadi-siyasi prosesləri görmək, orada baş
verən dəyişikliyə uyğun təşkilati-iqtisadi xarakterli kompleks tədbirlərin işlənilməsi və həyata
keçirilməsinə nail olmaq həlledici şərtdir [2, s. 2].

2.1 Dövlət Proqramı  
İqtisadiyyatın liberallaşdırılması, əmtəələrin, kapitalın və texnologiyaların sərbəst hərəkəti

qloballaşma prosesinin xarakterik xüsusiyyətləri kimi şərtlənməklə bir sıra hallarda planlı
təsərrüfatdan yeni iqtisadi sistemə keçən ölkələrdə strateji maraqların qorunması baxımından
ziddiyyətli təzahürlər doğurur. Elə buna görə də həmin ölkələrdə iqtisadi təhlükəsizlik prob-
lemləri aktuallaşır [6, s.317]. Qloballaşma prosesinin doğurduğu neqativ meyillər daxili və
xarici rəqabətin əlverişsiz təzahürlərinə səmərəli reaksiya verməyi çətinləşdirdikcə, ayrı–ayrı
istehsal sahələrinin qeyri-tarazlı inkişafı, istehsalın yetərincə stimullaşdırılması, daxili bazarın
çevik və səmərəli şəkildə qorunmaması, aqrar sahədə qloballaşma prosesinin doğurduğu
destruktiv təzahürlər milli ərzaq təhlükəsizliyi problemini aktuallaşdırmışdır. Bu prosesdə
baş verə biləcək neqativ halların qarşısını almaq, ölkədə etibarlı ərzaq təminatı yaratmaq
məqsədi ilə hələ 7 il əvvəl “2008-2015-ci illərdə Azərbaycanda əhalinin ərzaq məhsulları ilə
etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” qəbul edilmiş və həmin proqram uğurla həyata
keçirilməkdədir. Başqa sözlə, Azərbaycan əhalisinin etibarlı ərzaq təminatı dövlətin iqtisadi
siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biridir. Adı çəkilən proqram çərçivəsində ölkəmizdə bir
sıra önəmli investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına
yardım mexanizminin formalaşması, beynəlxalq təşkilatlarla regional layihələrin icrası res -
publikamızda kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalının əhəmiyyətli dərəcədə art-
masına təminat yaratmışdır [5, s.138].

Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkənin hər bir vətəndaşının sağlam və məhsuldar həyat
tərzi üçün onun qəbul edilmiş normalara uyğun ərzaq məhsulları ilə tam təmin edilməsinə
nail olmaqdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün Dövlət Proqramı çərçivəsində aşağıdakı və -
zifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulub:
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 ölkədə ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq;
 əhalini təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin etmək;
 ərzaq təminatı sahəsində risklərin idarə olunmasını təmin etmək;
 ərzaq təminatı sisteminin institusional inkişafını həyata keçirmək və sahibkarlıq

mühitini yaxşılaşdırmaq.
Qeyd olunan vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün bu sahədə həyata keçirilmiş tədbirlər

ölkədə sabit və adekvat ərzaq təklifinin formalaşdırılmasına, səmərəli istehsal və satış
infrastrukturunun yaradılmasına, ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət sisteminin tək-
milləşdirilməsinə və hər bir vətəndaşın ərzaq məhsullarına çıxışının təmin olunmasına
yönəldilmişdir [4, s.295].

2.2 Azərbaycanın yeyinti Sənayesinin Statistik Xülasəsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət statistika komitəsinin rəsmi məlumatlarına görə, təkcə

2000-2010-cu illər ərzində bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə ümumi məhsulun həcmi 3,7
dəfə artmışdır. Həmin dövrdə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sayı 8,1 dəfə, fərdi sahibkarlar,
ailə - kəndli və ev təsərrüfatlarının sayı 3,6 dəfə artmışdır. 2011-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən,
kənd təsərrüfatında ümumi məhsulun həcmi 5,8 %, o cümlədən bitkiçilik məhsulları 8%,
heyvandarlıq məhsullarının istehsalı isə 3.5 % artmışdır. Bütün bu naliyyətlərə baxmayaraq,
təkcə 2006-2010-cu illərdə ölkəmizə gətirilən (idxal olunan) hazır ərzaq məhsullarının, spirtli
və spirtsiz içkilər, sirkə, tütün və s. həcmi 2,6 dəfə artmış və onların idxaldakı xüsusi çəkisi
2006-cı ildə 5,2 % dən 2010-cu ildə 9,3 % -ə çatmışdır. 2010-cu ildə ölkə idxalında bütün
növ yeyinti məhsullarının xüsusi çəkisi 18,6 % təşkil etmişdir ki, bu da 2006-cı illə
müqaisədə 8% çoxdur [1, s.8]. 

2009-cu ildə qida məhsullarından şəkər istehsalı 16.5 faiz artaraq 314.9 min ton, çay 8.3
faiz artaraq 7.7 min ton, ət 2.8 faiz artaraq 159.5 min ton, süd 3.0 faiz artaraq 61.7 milyon
dkl, kərə yağı 0.9 faiz artaraq 14.2 min ton, şampan şərabı 17.7 faiz artaraq 42.2 min dkl,
pivə 9.5 faiz artaraq 3.5 milyon dkl, araq 15.6 faiz artaraq 865.5 min dkl olmuşdur. 2010-cu
ildə emal bölməsinin məhsullarından qida məhsulları istehsalı 2,4%, içki istehsalı 11,8%
artmışdır. 2011-ci ildə emal bölməsinin məhsullarından qida məhsulları istehsalı 6.3 faiz,
içki istehsalı 10.2 faiz artmışdır [4, s.297].

ARDsK-nin məlumatlarına görə, 2011-ci ildə həmin kateqoriyadan olan məhsulların
idxalı xeyli azalmışdır. Bütün bu faktlar onu göstərir ki, hələ də ölkəmizdə yeyinti məh-
sullarına olan təlabat yerli istehsal hesabına tam təmin edilmir. Digər tərəfdən, dünyada
davam edən iqtisadi və maliyyə böhranı, dünya ərzaq bazarında müşahidə olunan qeyri-
sabitlik Azərbaycanda da yeyinti məhsullarının qiymətinə öz təsirini göstərir. Belə
vəziyyət daxili yeyinti bazarının idxaldan asılılığının maksimum dərəcədə azaldılmasını
və müvafiq ehtiyatların yaradılmasını tələb edir ki, buna da sahədə formalaşan mövcud
çeşid siyasətinin və yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin idarəedilməsi mexanizminin tək-
milləşdirilməsi yolu ilə nail olmaq mümkündür. Beləliklə, ölkəmizin yeyinti sənayesində
qeyd edilən istiqamətlərdə dərin və kompleks xarakterli elmi tədqiqatların aparılması
əsasında əməli xarakterli təklif və tövsiyələrin işlənib hazırlanmasına zəruri ehtiyac duyulur
[6, s.319].
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3. AZƏRBAyCANIN yEyİNtİ SƏNAyESİNİN tƏKMİLLƏŞDİRMƏ ÜStÜN-
LÜKLƏRİ

Respublikamızda yeyinti sənayesinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı bir sıra üstünlüklər vardır:
 Yeyinti sənayesinin tarixi ənənələri;
 Yeyinti sənayesinin istehsalı üçün zəngin xammal bazası;
 Ölkəmizdə yetişdirilən meyvə-tərəvəz məhsullarının bir çoxunun dünyada analoqunun

olmaması;
 Bir sıra istehsalatların respublikanın kiçik və orta şəhərlərində yerləşdirilməsi imkanı

və ərazi ehtiyatı;
 Nəqliyyat daşımaları baxımından əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqe; 
 Potensial ixrac bazarlarına yaxınlıq.
Qeyd edilənlər bu sənaye sahəsinin inkişaf etdirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb et-

məkdədir. sahənin inkişaf etdirilməsi məqsədilə, daxili və xarici bazar üçün məhsul istehsalı
həcminin artırılması, həmçinin əsaslı vəsaitlərin ilk növbədə fəaliyyətdə olan müəssisələrin
yenidən qurulması, genişləndirilməsi və texniki cəhətdən silahlandırılmasına yönəldilməsi,
xarici investisiyaların, ekspertlərin, texnologiya və nou-hauların cəlb edilməsi, digər yeyinti
məhsulları istehsalçıları ilə əməkdaşlıq və kooperasiya əlaqələrinin qurulması, MDB və yaxın
xaric ölkələrinin bazarlarına keyfiyyətli məhsulun ixrac edilməsi, emal-yeyinti sənayesinin
inkişafı üçün xammal mənbəyi hesab edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının bölgələr üzrə
inkişafı, daxili və xarici istehlak bazarının tələbatının rəqabətədavamlı yeyinti məhsullarla
təmin edilməsi, yeyinti sənayesi üçün xammal və hazır məhsulun ekoloji təmizliyinin və key-
fiyyətinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması, emal sənayesi üçün tələb olunan avadan-
lıqların respublikamızda istehsalının təşkil edilməsi zəruridir [6, s.320].

3.1 Azərbaycanın yeyinti Sənayesində Qablaşdırılmış Qidalar 
“Euromonitor İnternational” 2012-ci ildə Azərbaycanın Yeyinti sənayesində qablaşdırılmış

qidalar haqqında xülasə çap edib. Xülasədə qeyd edilir ki, 2012-ci il ərzində Azərbaycanın
qablaşdırılmış qida sənayesi Azərbaycan dövlətinin biznesə dəstək üçün ayırdığı özəl kre -
ditlərdən bəhrələnərək inkişaf etməkdə davam edir. Bu yerli istehsalçılara istehsal etdikləri
qablaşdırılmış qida məhsullarını təkminləşdirməyə və eyni zamanda istehsal texnologiyalarını
müasirləşdirməyə şərait yaratdı. 2012-ci ildə qablaşdırılmış qida sənayesində ən dinamik
sahələr şirniyyat, qablaşdırılmış tort, keks və dondurma olmuşdur və bu sahədə keyfiyyətin
artım göstəriciləri də diqqəti cəlb etmişdir. Hal hazırda bu tip qablaşdırılmış məhsullar yal-
nızca uşaq seqmentini deyil, eyni zamanda gənc, orta və yuxarı yaşlı əhalini də özünə seqment
seçib. 

Dövlətin yerli qablaşdırılmış qida məhsulları istehsalçılarına ayırdığı güzəştli biznes kre -
ditləri nəticəsində yerli şirkətlər öz məhsul çeşidi ilə bərabər müəssisələrinin də inkişafını və
genişlənməsini təmin edə bildilər. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın qablaşdırılmış
qida bazarında mövcud olan malların əksəriyyəti Rusiya, Türkiyə, ukrayna, Belarusiya, Polşa
və son zamanlarda Xorvatiya kimi ölkələrdən idxal olunur. Bu ölkələrdən idxal olunan məh-
sulların Azərbaycan istehlakçıları arasında yüksək imici vardır və ekoloji sağlam, qiymət/key-
fiyyət imici kimi qavranılır. 
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“Euromonitor İnternational”ın araşdırmasına görə, qablaşdırılmış məhsullar 2017-ci ildə
müşahidə olunan 2012-ci ilə nisbətən daha böyük sabit dəyərə qalxacaq. İqtisadiyyatı günü
gündən inkişaf edən və böyüyən Azərbaycanın istehlakçıları da açıq şəkildə istehsal olunmuş
məhsullardan daha çox qablaşdırılmış qidalara üstünlük verir [8]. 

4. AZƏRBAyCANIN QİDA SƏNAyESİNƏ DÖvLƏt DƏStƏyİ 
2014-cü ilin May ayının 22-24-də keçirilən 20-ci “World food Azerbaijan” sərgisi

dövlətin qida sənayesinə verdiyi önəmin nümunəsidir. Bu sərgi artıq ənənə halını alıb və in-
diyə kimi 20 dəfə keçirilib. Bu il özünün 20 illik yubileyini qeyd edən “World food Azer-
baijan” Beynəlxalq qida sənayesi sərgisi ötən dövrdə qida məhsulları bazarında həm yerli,
həm də xarici istehsalçılar üçün istiqamətləndirici funksiyanı yerinə yetirmişdir. “World
food Azerbaijan” sərgisi ilk dəfə öz qapılarını 1995-ci ildə açmışdır və o vaxtdan etibarən
onun nüfuzu Azərbaycan, Xəzəryanı region və bütün dünyanın mütəxəssisləri arasında dur-
madan artır. Bu illər ərzində sərgidə 1400-dən artıq şirkət iştirak etmişdir. sərgi Azərbay-
canda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi fondu (AZPRoMo) və Azərbaycan Respublikası
sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası tərəfindən dəstəklənir. sərginin
qarşıya qoyduğu və uğurla reallaşdırdığı əsas məqsədlərdən biznes üçün yeni tərəfdaşlar
tapmaq, mövcud işgüzar münasibətləri daha da möhkəmləndirmək, müqavilələr bağlamaq
və yeni məhsul növlərini təqdim etmək kimi məsələləri qeyd etmək olar [10].
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food industry is one of the main industries of any countrys economy, as well as  is Azer-

baijan economy. After Azerbaijan gains its independency, food industry started to develop
like other industries. As a result, dependency on imported goods started to decrease. Having
great natural resources encourage country’s food industry. frequently confirmed state pro-
grams and organized food exhibitions by the government allow forming an adequate product
supply, creating effective production and sales infrastructure, improving controlling systems
for product quality and food security for each citizen of the country. 
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Одной из важных составляющих экономики страны, в том числе Азербайджана, яв-

ляется пищевая промышленность. После приобретения независимости Азербайджаном
на ряду с другими отраслями промышленности, также начала развиваться и пищевая
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промышленность. В результате этого зависимость Азербайджана от импорта продо-
вольствия начала снижаться. Богатство природных ресурсов Азербайджана, стимули-
рует пищевую промышленность. Регулярно поддерживаемые со стороны правительства
государственные программы и организованные пищевые выставки позволяют сфор-
мировать достаточный список продукции, создать эффективную систему производства
и инфраструктуры продаж, улучшить управление системами контроля качества про-
дукции и обеспечить продовольственную безопасность для каждого гражданина
страны.
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İqtisadiyyatın bütün sahələrinin yeni istiqamətlərinin müəyyən edilməsində və inkişafında

elmi nailiyyətlərin tətbiqi bütün dünyada çox vacib olub xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bütün
sahələrdə olduğu kimi, neftqazçıxarmada da elm və yeni texnologiyaların tətbiqi sahənin
prioritet istiqamətlərini müəyyən etməklə, iqtisadiyyatın inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir.
İqtisadiyyatın digər sənaye sahələri ilə yanaşı, neftqazçıxarma sənayesində də innovasiyalı
iqtisadiyyatın qurulmasında ilk olaraq sahənin prioritet istiqamətlərinin, onların həyata keçi -
rilməsi üçün zəruri potensialın müəyyənləşdirilməsi, onun səmərəli tətbiq olunması və in-
novasiya yönümlü yeni texnika-texnologiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması ən vacib
amillərdəndir. sahənin prioritet istiqamətləri üzrə innovasiya alt proqramlarının və pilot la -
yihələrinin hazırlanması, hər bir sahə üzrə innovasiyaların tətbiqi işinin hazırki vəziyyətinin
araşdırılması, qarşıya çıxan problemlərin tədqiq edilməsi və mövcud nöqsanların aradan
qaldırılması məqsədilə təkliflərin hazırlanıb hal-hazırda həyata keçirilməsi zəruri olan
mühüm məsələlərdəndir.

Ölkə iqtisadiyyatında innovasiya sahələrinin inkişafı istiqamətində və müxtəlif sahələr
üzrə hazırlanmış dövlət proqramları və layihələri çərçivəsindətədbirlərin həyata keçirilmə -
sinə xüsusi diqqət verilir. Belə ki, Dövlət proqramlarında sənaye sahəsinin inkişafına
yönəldilmiş tədbirlər müəyyən edilərkən innovasiya yönümlü yeni texnika-texnologiyaların
tətbiqi üzrə tədbirlərin nəzərə alınması və həyata keçirilməsi vacib məsələ kimi ön plana
çəkilmişdir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi regionlarda yerləşən müəs-
sisələrin fəaliyyət istiqamətlərində hansı yeniliklərə ehtiyac olduğu və tətbiqi istiqamətində
hansı kiçik və orta müəssisələrin yaradılmasının məqsədə müvafiqliyi müəyyənləşdirilməli
və bu sənaye müəssisələrində innovasiyaların tətbiq istiqamətləri və onların tətbiqinin
nəticələrinin səmərəliliyini dəyərləndirmək məqsədilə tədbirlərin icra vəziyyətinin monito -
rinqinin aparılması zəruridir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə sənayesinin aparıcı sahəsi olan neftqazçıxarma sənayesinin
inkişaf etdirilməsi böyük sənaye potensialına malik olan dövlətlərdə olduğu kimi bizim
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ölkəmiz üçün də çox aktualdır, belə ki, respublikanın neft-qaz potensialının inkişafı həm
dünya, həm də respublika daxili enerji təhlükəsizliyi probleminin həllinin təmin edilməsində
əhəmiyyətli rol oynayaraq cəmiyyətin sosial-iqtisadi sabitliyinin təmin edilməsində vacib
amil olaraq bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatının, o cümlədən, regionların iqtisadiyyatının
inkişaf etdirilməsinin təminatçısı kimi dəyərləndirilir [3;53].

Ölkənin neftqazçıxarma sənayesinin texniki-texnoloji yeniləşdirmə üzrə perspektiv inkişaf
istiqamətlərinin hazırlanmasında ictimai istehsalda enerji resurslarının daimi artan istehlakı
və istehsalı, sənaye sahələrinin tələbatlarının ödənilməsində enerji resurslarının, enerji
daşıyıcılarının və enerji qurğularının qarşılıqlı əvəz etməklə istifadəsi, enerji resurslarının is-
tehsalının yüksək səmərəlilik səviyyəsi, onların paylaşdırılmasının mərkəzləşdirilməsi, enerji
resurslarının istehsalının həm sənaye, həm də qeyri-sənaye sahələri üzrə istehlakına müvafiq
təmin edilməsi, əsas fondlara investisiya qoyuluşunun sahə strukturunun istehsalın xarakterinə
uyğun tərtib edilməsi və innovasiya yönümlü texnika-texnologiyanın tətbiqinin təmin
edilməsi, regionların və ərazilərin infrastrukturunun inkişafında bu tədbirlərin təsirinin
qiymətləndirilməsi amillərini nəzərə alınaraq tətbiq edilməsi innovasiyaların tətbiqinin və
səmərəliliyinin səviyyəsini dəyərləndirməyə imkan verər.

Qeyd etdiyimiz kimi ölkə sənayesinin tərkib hissəsi və başqa sahələrin inkişafının təmi-
natçısı olan neft və qaz yataqlarının işlənməsinin iqtisadi göstəricilərinin səviyyəsi fəaliyyətdə
olan fondun məhsuldarlığı, neftqazçıxarma müəssisələrində innovasiya texnologiyalarının
tətbiqindən çox asılıdır. Bu məqsədlə neft və qaz hasilatının tənzimlənməsi və artırılması
üçün neftqazçıxarma sənaye müəssisələrinin fəaliyyətdə olan texnika - texnologiyalarının
yeniləşdirilməsi məqsədilə hər bir müəssisə üzrə innovasiya yönümlü texnologiyaların tətbiqi
istiqamətində Tədbirlər Planının hazırlanması və onun maliyyə təminatının müəyyən edilməsi
yeni texnologiyaların daimi səmərəli yeniləşdirilməsini zəruri edər. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrinin inkişafında
müstəsna əhəmiyyətə malik olan yanacaq-enerji kompleksinin inkişaf istiqamətləri yeni Neft
strategiyasında müəyyən edilmiş və onun həyata keçirilməsində mühüm rola malik olan
“Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə
Dövlət Proqramı”nda neftqazçıxarma sənaye müəssisələrində innovasiya yönümlü yeni
texnika-texnologiyanın tətbiqi üzrə çox mühüm işlər həyata keçirilir. Belə ki, neftqazçıxarma
sənayesinin müasir vəziyyəti və perspektiv inkişafının tədqiqi göstərir ki, bu sahənin sürətli
inkişafının təmin edilməsi son nəticədə ölkə sənayesinin beynəlxalq standartlara müvafiq
yenidən qurulmasında və yeni sənaye müəssisələrinin yaradılmasında xüsusi əhəmiyyətə ma-
likdir [1].

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın neftqazçıxarma sahəsinin inkişafında ölkənin
yanacaq-enerji kompleksinin ən vacib tərkib hissəsi olan neft-qaz hasilatı və emalı sahələrinin
prioritet istiqamətlərinin inkişafına yönəldilmiş “Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji
kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş təd-
birlərin, o cümlədən innovasiya yönümlü texnologiyaları üzrə tədbirlərin müəyyən edilmiş
icra müddətinə müvafiq həyata keçirilməsi öz növbəsində ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının
sahələrinin dinamik inkişafını təmin etmişdir.  
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Yuxarıda qeyd edilən istiqamətlər üzrə sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatın bütün
sahələrinin inkişafında müstəsna və həlledici əhəmiyyətə malik olan yanacaq-enerji
kompleksində məqsədyönlü islahatların aparılması, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunun
karbohidrogen yataqlarının işlənməsini təmin edən Əsrin müqaviləsinin bağlanılması və
bunun nəticəsində böyük həcmdə xarici investisiyanın cəlb edilməsi bütün sahələrinin
yenidən qurulmasını və əsasən də neft-qaz sənaye müəssisələrinin texniki-texnoloji ye-
niləşdirilməsini təmin etmişdir. Həyata keçirilən bu tədbirlərin məntiqi nəticəsi olaraq Neft-
Qaz hasilatı sahəsinin yenidənqurulması və inkişafını təmin etmək məqsədilə ölkə prezidenti
İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının yanacaq-
enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan
tədbirlərin həyata keçirilməsi sənaye müəssisələrində innovasiya yönümlü texnika və
texnologiyanın tətbiq edilməsində xüsusi əhəmiyyətə malik olmuşdur. Bunlar ilə yanaşı
nəzərə almaq lazımdır ki, “Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin
inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar ARDNŞ hazırladığı
İş Planında Neft və Qaz sənayesində geologiya, geofizika və geoloji kəşfiyyat, Neft və Qaz
yataqlarının işlənilməsi, Neft və Qaz hasilatı, Neft emalı və Yanacaq-Energetika
Kompleksinin idarə olunmasına istiqamətləndirilmiş innovasiya yönümlü çox zəruri tədbir-
lərin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuş və hal-hazırda bu tədbirlərin həyata keçirilməsi
icra müddətinə müvafiq təmin edilərək sahənin beynəlxalq standartlar səviyyəsində yenidən
qurulmasını və müasir sənaye müəssisələrinin yaradılmasını təmin etmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin neft-qaz sektorunun dünya standartlarına tələblərinə mü-
vafiq inkişaf etdirilməsini təmin etmək məqsədilə ARDNŞ-də mütəmadi olaraq innovasiya
yönümlü texnika-texnologiyanı özündə əks etdirən çox mühüm və əhəmiyyətli Proqramlar,
İş və Tədbirlər Planı hazırlanır və onların həyata keçirilməsi təmin edilir. Belə ki, yanacaq-
enerji kompleksinin perspektiv inkişafını təmin etmək məqsədilə 2011-ci ildə şirkətdə çox
mühüm əhəmiyyətə malik olan “ARDNŞ-nin 2025-ci ilə kimi strateji inkişafına dair
Kompleks Planı” hazırlanmış və bu Planda şirkətin fəaliyyət sahələri, o cümlədən
neftqazçıxarma müəssisələrinin texniki-texnoloji yeniləşdirilməsi sahələrinin daha da
genişlədirərək inkişaf etdirilməsində vacib və zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulur. Xüsusi olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişaf is-
tiqamətlərini müəyyən edən “Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında
yuxarıda qeyd olunan Kompleks Planda əks olunan şirkətin prioritet strateji məsələləri olan
neftqazçıxarma, neft emalı, neft-kimya sənayesinin modernləşdirilməsi və inkişaf tədbirləri
öz əksini tapmışdır [2].

Yuxarıda qeyd olunanlara və Neft-Qaz Kompleksi müəssisələrində texniki-texnoloji ye-
niləşdirmənin tədqiqatı istiqamətində aparılan təhlil nəticəsində bu sahədə innovasiya
yönümlü texnologiyanın tətbiqinin səmərəliliyini daha da artırmaq məqsədilə aşağıda qeyd
olunan təkliflərin həyata keçirilməsi məqsədə müvafiqdir:

• Ölkənin sənaye müəssisələrində innovasiyalı iqtisadiyyatın mərhələlərlə qurulmasını,
onun əlaqələndirilməsini və həyata keçirilməsini təmin edən “sahə üzrə inno-
vasiyaların müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsinin Kompleks Tədbirlər
Planı”nın hazırlanması;



n İPƏK YOLU n 2/2014

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ94

• sənaye müəssisələrinin, texniki-texnoloji yeniləşdirilməsi tədbirlərinin müəssisələrarası
əlaqələndirilməsini, səmərəliliyinin müəyyən edilməsini, beynəlxalq təcrübənin
öyrənilməsini və tətbiqinin idarəolunmasını təmin edən vahid mərkəzin yaradılması;

• İnnovasiya yönümlü yeni texnika və texnologiyanın istehsalata tətbiqində aşağıdakı
prinsiplər rəhbər tutulmalıdır: sistemlilik, səmərəlilik, iqtisadi səmərə əsasında könüllü
iştirak, prioritetlik, tədqiqat və layihənin bütün mərhələlərində idarəetmənin vacibliyi,
risklərin minumuma endirilməsi prinsipləri nəzərə alınmalıdır;

• İnnovasiya texnologiyalarının formalaşması və inkişafının iqtisadi mexanizminin re-
allaşdırılması: innovasiya texnologiyaları bazarının  dövlət tənzimlənməsi (maliyyə-
kredit mexanizmi, vergi mexanizmi, hüquqi qanunvericilik); innovasiya texnologiyaları
bazarının təşkilati-iqtisadi mexanizmi və qiymət əmələgəlmə.

Beləliklə, aparılan təhlil əsasında qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin sənaye müəssisələrində
və onun aparıcı sahəsi olan Neft-Qaz Kompleksi müəssisələrində texniki-texnoloji ye-
niləşdirilmənin tətbiqi istiqamətində Dövlət Proqramları və İş Planları çərçivəsində zəruri və
səmərəli işlər yerinə yetirilir və yuxarıda təklif olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi sahədə
innovasiya yönümlü texnologiyaların tətbiqi istiqamətlərinin müəyyən edilməsində və tətbiq
olunmasında əhəmiyyətli ola bilər.
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grams and projects as a result of the implementation of the measures envisaged in the re-
structuring of industrial enterprises and the creation of new enterprises in detail. Develop-
ment of industrial enterprises in the country's oil and gas industry has been investigated in
detail the role and importance in the implementation of innovative measures. in the article,
we have been implemented coordinate and accelerate the introduction of innovative new
techniques and technologies.

Резюме
НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАцИОННОЙ ТЕхНИКИ И 

ТЕхНОЛОГИЙ НА ПРОмыШЛЕННых ПРЕДПРИЯТИЯх
Д.э.н. проф.  M                мамедов
магистр Шабнам ИСмАИЛОВА

Фидан мАмЕДОВ

Отзыв: к. э. н. Вугар Назаров
Ключевые слова: инновация, новая техника и технологии, промышленные пред-

приятия, государственная программа, проекты, план мероприятий.
В статье  рассмотрено значение государственной программы и проектов,  направ-

ленных на внедрение инновационной техники и технологии на промышленных пред-
приятиях и нефтегазавой промышленности, которая является их ведущей отраслью.
Также всестороннее проанализирована роль предприятий нефтегазавой промышлен-
ности в проведении инновационных мероприятий в стране. 

В статье подготовлены предложения по ускорению внедрения на промышленных
предприятиях инновационной новой техники и технологий.
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Açar sözlər: əhali gəlirləri, gəlirlərin bölgüsü, yoxsulluq, gəlirlərin tənzimlənməsi,

əhalinin həyat səviyyəsi
Bütün iqtisadçılar qeyd edirlər ki, keçmiş ssRİ məkanında 90-cı illərdən başlayaraq keçid

dövrünün ən kəskin problemlərindən biri əhalinin həyat səviyyəsinin sürətlə aşağı düşməsi
və yoxsulluğun geniş miqyas almasıdır [1 s., 61-72]. 

Yoxsulluq, ölkədə əsaslandırılmış normalar üzrə minimum yaşayış vasitələri olmayan
cəmiyyətin müəyyən hissəsinin iqtisadi vəziyyətidir. Ümumiyyətlə, yoxsulluq elə bir haldır
ki, hər hansı bir fərdin və ya ailənin ən zəruri, əsas tələbatları onların ödənilməsi üçün lazım
olan (malik olduqları) vəsaitdən çoxdur.

Əgər, əhalinin gəlirlərinin 50%-dən çoxu ərzaq məhsullarının alınmasına sərf edilirsə, bu
yoxsulluq hesab edilir. Dövlət özü üçün daha yaxşı həyat təmin edə bilməyənlərin heç olmasa
yaşayış minimumu səviyyəsini saxlamağa və yoxsulluq həddindən artıq aşağı səviyyədə
yaşayanların sayını azaltmağa çalışmalıdır. Əks halda, yoxsulluğun səviyyəsinin artması
sosial partlayışlara və cəmiyyətin həyatında qeyri-sabitliyə gətirib çıxarda bilər. 

Yoxsulluğun aradan qaldırılması və gəlirlərin tənzimlənməsi problemi  dövlət tərəfindən
bir sıra tədbirlər qrupunun qəbul edilməsini tələb edir. Bunları ümumi şəkildə belə qrup -
laşdırmaq olar:

1) ölkənin iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirilməsi, işsizlərin işlə təmin edilməsi, kiçik
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və ona dövlət tərəfindən himayə edilərək, güzəştlər edilməsi;

2) ölkədə gəlirlərin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi prosesində desil və kvin -
til qrupları arasında kəskin fərqlər əmələ gəlməsinə yol verməmək, mövcud fərqləri isə azalt-
maq;

3) işsizlərə, qaçqınlara, məcburi köçkünlərə və digər yoxsul təbəqələrə müəyyən
yardımlar göstərilməsi, yaşayış şəraiti üçün güzəştlər edilməsi;

4) bu göstərilən tədbirlərin həyata keçirilə bilməsi və ölkənin optimal düzgün is-
tiqamətdə daha sürətlə inkişaf edə bilməsi, bunun üçün vəsait və vaxt (dövr) itgisini azaltmaq
üçün dövlətin tənzimləyici və istiqamətverici rolunu artırmaq, xüsusilə inhisarçılığın
qarşısını almaq.

onu da qeyd edək ki, yoxsulluğun azaldılması və gəlirlərin tənzimlənməsi problemlərinin
tam həlli beynəlxalq təşkilatların köməyinə yox, əsasən dövlətin yürütdüyü iqtisadi siyasət-
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dən asılı olaraq reallaşa bilər. «Deməli, ölkənin iqtisadiyyatının inkişafı, eləcə də əhalinin
gəlirlərinin artımı bilavasitə, qəbul olunmuş iqtisadi siyasətlərin düşünülmüş qaydada real-
laşdırılması yolu ilə həyata keçirilə bilər» [2 s., 398]. Bu sahəyə dair  yaradılmış strategiya
iqtisadi siyasətlə bağlı iki əsas vəzifənin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. Birinci vəzifə,
makro-iqtisadi sabitliyə nail olmaq üçün fiskal və pul-kredit siyasətindən çevik istifadə olun -
masıdır. İkinci vəzifə, hökumət tərəfindən tarazlı iqtisadi artım üçün şəraitin yaradılmasından
ibarətdir. 

Eyni zamanda, uyğun dövlət orqanları yeni iş yerlərinin yaradılması və regional inkişafın
təmin edilməsi məqsədilə, tarazlı iqtisadi artıma nail olunmasını və qeyri-neft sektorunun
inkişafının həvəsləndirilməsini zəruri hesab edir. Yeni iş yerlərinin açılmasının stimullaşdırıl-
ması investisiya siyasəti, regional inkişafa dair proqramlar, özəlləşdirmə, maliyyə və bank
sektorunun inkişaf etdirilməsi kimi iqtisadi siyasətin müxtəlif aspektləri vasitəsilə həyata
keçirilir.

Qiymətlərin liberallaşması dövründə mal və xidmətlərin qiymətlərinin sürətlə dəyişməsi
başqa ölkələrdə olduğu kimi, vaxtilə Azərbaycanda da yoxsul ailələrə ziyan vurmuşdur. Buna
görə də, hökumətin yoxsulluğun azaldılması üzrə strategiyasının əsas məqsədlərindən biri,
makro-iqtisadi sabitliyin qorunub saxlanmasıdır ki, zənnimmizcə, bu da üç formada həyata
keçirilməlidir. 1-ci Azərbaycan Milli Bankının inflyasiyanın aşağı səviyyədə saxlanmasına
yönəldilmiş pul-kredit siyasəti yeni mühitə uyğunlaşdırılmış şəkildə davam etdirilməlidir. 2-
si dövlət xərcləri orta müddətli perspektivdə davamlı və inflyasiyaya səbəb olmayan
səviyyədə məhdudlaşdırılmalıdır. 3-cü dövlətin aparıcı iqtisadi və maliyyə orqanlarını insti-
tusional cəhətdən təkmilləşdirərək, maliyyə planlaşdırılmasının və nəzarətinin səmərəliliyi
artırılmalıdır. Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətlə həll edilməsi adekvat maliyyə ehtiyatlarının və
maliyyə siyasətinin yürüdülməsini tələb edir. İqtisadiyyatımızın inkişafı sahəsində əldə
edilmiş nailiyyətlər iqtisadi siyasətin, o cümlədən, pul-kredit siyasətinin qarşısına yeni və -
zifələr qoyur. Bu baxımdan, Milli Bank makro-iqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılmasına və
yoxsulluğun azaldılmasına yönəldilmiş pul-kredit siyasəti üzrə həyata keçirdiyi tədbirləri
davam etdirməlidir.

İnflyasiyanın aşağı səviyyədə saxlanılması və valyuta məzənnəsinin davamlılığının qorun-
ması məzənnə siyasətinin əsas məqsədlərindən biridir. Bundan əlavə, pul-kredit siyasətinin
son hədəf parametri olan inflyasiya sürətinin 2-3% səviyyəsində qorunub saxlanılması siyasəti
davam etdirilməli və bu məqsədlə pul-kredit siyasəti modeli daha da təkmilləşdirilməlidir [3,
s. 39].

Gəlirlərin artırılmasının və yoxsulluğun azaldılmasının mühüm şərtlərindən biri olan
sahibkarlığın inkişafı üçün daha geniş imkanlar yaratmaq məqsədilə, hökumət büdcə gəlirləri
siyasətində və müvafiq qurumlarda onlara güzəştli kreditlər vermək sahəsində islahatları
dərinləşdirməlidir.

Kənd yerlərində fermerçiliyin inkişafı, fermerlər assosiasiyalarının fəaliyyəti üçün zəruri
olan normativ əsasların yaradılması işi bilavasitə, yoxsulluğun azaldılması istiqamətində
aparılan tənzimləmə işlərinə də nümunə ola bilər. Bu cür assosiasiyalar avadanlıq və təcrübə
mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıq etməklə fermerlərin güzəranlarının yaxşılaşdırılmasına
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köməklik edə bilər. 
Dövlət siyasətinin bir istiqaməti kimi, kiçik və orta sahibkarlığa  imtiyazlı kreditlər ayrıl-

ması, onların bir sıra vergilərdən azad olması və korrupsiyanın aradan qaldırılması yoxsul-
luğun aradan qaldırılması üçün mühüm metodlardan biri ola bilər.

sosial-iqtisadi sabitlik yoxsulluğun azaldılması üçün ilkin şərt olsa da, o problemin tam
həlli demək deyildir. Belə ki, məşğulluq və işgüzar fəaliyyət üçün imkanların mövcudluğu,
bu baxımdan, mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Hazırda ölkəmizdə kiçik sahibkarlığın inkişafı bir çox cəhətdən vacibdir. Özəlləşdirmə
prosesində də bu daim nəzərə alınmalıdır. Həm də, özəlləşdirmə prosesində xarici investor-
ların iştirakını həvəsləndirmək üçün vaxtilə onların qarşısında müəyyən mənada «sədd» rolu
oynaması sərt opsion mexanizmi tam liberallaşdırılmışdır. Xarici investorlar tərəfindən op-
sionların yalnız çek özəlləşdirilməsində təqdim edilməsi və bütün digər hallarda opsionların
tələb olunmaması müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, müəyyən edilmişdir ki, xarici in-
vestorlar Azərbaycan Respublikası ərazisində əldə etdikləri xalis mənfəət hesabına özəl-
ləşdirmə prosesində opsionsuz  da iştirak edə bilərlər. Xarici kapitalın iştirakı
iqtisadiyyatımızı xeyli sürətləndirməyə kömək edər.

Özəlləşdirmə prosesindəki müsbət hallarla yanaşı müəyyən problemlər də müşahidə olu -
nur. Belə ki, özəlləşdirilmiş bir çox müəssisələr fəaliyyətini dayandırmış və ya qismən
fəaliyyət göstərir. Bunun səbəbləri özəlləşdirmə prosesində kəmiyyət göstəricilərinə üstünlük
verilməsi, habelə, təsərrüfat əlaqələrinin qırılması, bazarların itirilməsi və avadanlıqların
köhnəlməsi ilə bağlıdır.

İnkişafımızın bir mühüm şərti də xarici ticarətin, xüsusilə ixracatın inkişaf etdirilməsidir.
Bu isə milli iqtisadiyyatın inkişafını tələb edir. Hökumət, eyni zamanda, ixracın stimul-
laşdırılması məqsədilə bir sıra əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutmalıdır.
Hazırda yerli məhsulların marketinq imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə bazarlar
haqqında məlumat bazasının yaradılması, satış, sərgilərin təşkil edilməsi, sərgi mərkəzlərinin,
gömrük anbarlarının eləcə də, mümkün tərəfdaş ölkələrdə Azərbaycanın ticarət nümayəndə-
liklərinin yaradılması və İxracata Yardım fondunun təsis edilməsi çox faydalı olardı.

İdxalı azaltmaqla bərabər ixracatımızı inkişaf etdirmək üçün Ümumdünya Ticarət Təş -
kilatına üzvolma prosesinin davam etdirilməsi çox vacib şərtdir. Bu məqsədlə, ikitərəfli və
çoxtərəfli ticarət danışıqları davam etdiriləcəkdir. ÜTT-yə üzv olmaq Azərbaycana qaydalara
əsaslanan çoxtərəfli ticarət sistemində iştirak etməyə imkan verəcəkdir.

Maliyyə siyasəti, tənzimləmə və özəlləşdirmə iqtisadi artımın stimullaşdırılmasında isti-
fadə olunan üç əsas vasitədir. Bu vasitələrdən investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması,
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların kredit əldə etmək imkanlarının artırılması,
infrastruk turun, kiçik və orta sahibkarlığın, eləcə də regionların və kənd təsərrüfatının inkişaf
etdirilməsi, ətraf mühitin yaxşılaşdırılması, enerjinin əldə olunmasında və paylanmasında
islahatların həyata keçirilməsi və turizmin təşviq edilməsi kimi əsas istiqamətlərdə işin
yaxşılaşdırılmasında istifadə olunmalıdır.

Məhz bu şərtlər gəlirlərin tənzimlənməsi və yoxsulluğun azaldılmasına şərait yaradacaq.
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Yoxsulluq çoxölçülü bir anlayış olduğundan, onun yalnız bir yanaşma vasitəsilə həll edilməsi
qeyri-mümkündür. Bu sahədə mövcud olan strategiyalar indiyə kimi tarazlı artıma mane
olmuş problemlərin həllinə istiqamətlənmişdir. Məsələn, Bakıdan kənarda kiçik sahibkarlığın
inkişafı, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, kredit  əldə etmək imkanlarının yaradılması
və infrastrukturun inkişaf etdirilməsi həyata keçirilməlidir. Kənd yerlərində fermerlərin kredit
əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsi, infrastrukturun yaxşılaşdırılması, regionların və
kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi son dərəcə vacibdir. 

Gəlirlərin tənzimlənməsi və yoxsulluğun aradan qaldırılması probleminə dair müxtəlif
mütəxəssislərin və dövlət orqanlarının rəyini aşağıdakı kimi yekunlaşdıra bilərik.

Gəlirlərin tənzimlənməsi məsələsi yoxsulluğun azaldılması və son nəticədə aradan qaldırıl-
ması probleminin başlıca cəhətidir. Məhz lazımi həcmdə gəlirlərin olması hazırda az imkanlı
olan əhali təbəqələrinin həyat səviyyəsini normal dərəcəyə qədər yüksəltməyə, yoxsulluğun
azaldılmasına şərait yaradar.

Gəlirlərin artırılması və tənzimlənməsi isə hər şeydən əvvəl, maddi istehsal sahəsinin
inkişaf etdirilməsini, gəlirlərin bölüşdürülməsi sahəsində desil qrupları  arasındakı fərqlərin
azaldılmasını tələb edir.

Maddi istehsal sahələrinin inkişafı aşağıda qeyd olunan əsas istiqamətlərdə getməlidir:
1) əhalinin istehlakını malların xaricdən idxal edilməsi hesabına yox, xırda və orta

sahibkarlığa hər cür şərait yaratmaq əsasında ödəmək lazımdır. İdxalı kəskin surətdə azaltmaq,
milli iqtisadiyyatı dirçəldə bilən sahələrdə kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirmək;

2) müəssisələrin əsas fondlarını bərpa etməklə, onları tezliklə modernləşdirmək və
müasir tələblər səviyyəsinə qaldırmaq;

3) əsas aparıcı iqtisadi sahələrə birinci dərəcəli diqqət yetirmək, onları daha tez və sürətlə
inkişaf etdirərək, onların digər sahələri də irəli aparmasına nail olmaq. Bunun üçün neft fon-
dundan və dünya neft bazarındakı müasir əlverişli konyukturadan istifadə etmək;

4) dəyərlərin və gəlirlərin ədalətli bölüşdürülməsinə nail olmaq məqsədilə, dövlətin
aparıcı və tənzimləyici rolunu artırmaq. Əhalinin ən yoxsul təbəqələrinin güzəranını
dözüləcək bir vəziyyətdə saxlamaq üçün isə dövlətin rolu, yardımı olmalıdır.

Yoxsulluq problemi heç də bircəhətli, dar çərçivədə meydana gələn təsadüfi hal deyil,
bütün iqtisadi zəmində inkişaf edən sosial hadisədir. ona görə də, yoxsulluğun azaldılması
dövlətin hərtərəfli, diqqətlə hazırlanmış, ardıcıl olaraq həyata keçirilən düzgün siyasəti
sayəsində mümkün ola bilər.
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Existence of a difference between the countries in a standard of living of the population

and in a level of incomes is contacted with level of development of national economy. 
Natural feature of connection between poverty and incomes of the population is showed;

with this purpose necessity of development of strategy of struggle against poverty is noted
in the article.  

Reduction of poverty and regulation of incomes not only by means of the international
organizations can be realized, and basically by economic strategy spent by the state. 

Резюме
СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДОхОДОВ 
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Ключевые слова: доходы населения, распределение доходов, бедность, сокраше-

ние бедности, регулирование доходов, уровень жизни населения. 
Показано закономерность связи между нишетой и доходами населения. Доказано

необходимость разработки стратегии борьбы с нишетой. Отмечается, что уменьщение
различных форм доходов происходит на основе удорожания условий жизни. Умень-
щение нишеты и регулирование доходов может быть реализовано не только с помо-
шью международных организаций, но и проводимой государством экономической
стратегии.
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tƏBİƏtDƏ MÖvCUD OLAN RƏNG ÇALARLARININ DİLDƏ
DİSKREt KAtEQORİyALARLA İFADƏSİ

Xavər ƏLİyEvA
Dillər Kafedrasının baş müəllimi

Rəyçi: dos. fəzilə Zakirova
Açar sözlər: rəng, qara rəng, çalarlar, rəngləmək
söz nə zaman, nə münasibətlə, nə cür əmələ gəlir-gəlsin fərqi yoxdur, onun ifadə etdiyi

əşya, əlamət, kəmiyyət və sairə ilə səs kompleksi arasında heç bir üzvü əlaqə yoxdur. Belə
bir əlaqə olsaydı, dilimizdə mövcud bir səs kompleksi ilə müxtəlif əşyanı ifadə edə bilmək,
bir sözün müxtəlif məna çalarlığını verə bilmək, müxtəlif səs tərkibi ilə bir-birinə yaxın mə-
naları bildirmək xüsusiyyəti də ola bilməzdi. Rəng adları çox az söz kateqoriyalarındandır
ki, onlar semantik sahələr və lüğətin sistemliliyini tədqiq etmək üçün yarayan materiallardan
hesab olunur. 

Bildiyimiz kimi, ədəbi dil ümumxalq dilinin ən yüksək mərhələsidir. Ümumbəşər dilinin
inkişaf yolları eyni zamanda ayrı-ayrı xalqların dilinə, həmçinin ingilis və azərbaycan dil-
lərinə də aiddir. Ümumiyyətlə, müxtəlif sistemli dillərdə və eləcə də ümumi dilçilikdə rəng
bildirən sözlərin semantik təhlili, onların müxtəlif səviyyələrdə tədqiqi böyük əhəmiyyətə
malikdir. Rəng bildirən sözlərin leksik-semantik araşdırmaları dilçilikdə həmişə maraq
doğurmuş və aparılan elmi-tədqiqat işləri müxtəlif dillərin qanunauyğunluqlarının müəyyən-
ləşdirilməsinə imkan yaratmışdır [1, səh. 119]. 

İlkin tədqiqatlar göstərmişdir ki, ingilis dilində rəng adları kateqoriyası azərbaycan dilinə
nisbətən çox az işlənmiş, azərbaycan dilində isə tutduğu mövqe daha böyük və daha aktu-
aldır. 

Leksik mənaya malik olan sözlər qrammatik məna kəsb etdikdə, qrammatik formaya
yiyələnir. Qrammatik məna və qrammatik forma daşıyan hər hansı bir söz isə mütləq sin-
taktik rola malik olmalıdır. 

Qrammatik mənanın həm morfoloji ifadə vasitələri, həm də sintaktik ifadə vasitələri
vardır. 

Qrammatik mənanın morfoloji ifadə vasitələrinə sözlərin və vurğuların dəyişməsi, lakin
qrammatik mənanın sintaktik ifadə vasitələrinə isə sözlərin bir-birinə yanaşması və sözlərin
sırası daxildir. Dildə olan sözlər qrammatik cəhətdən hər zaman eyni dərəcədə olmur. Hər
bir nitq hissəsinə daxil olan söz qrupu xarakter və vəzifə etibarı ilə bir-birindən fərqlənir.
Buna görə də dildə olan sözlər iki qrupa ayrılır. Birinci qrupa daxil olan sözlər öz müstəqil-
liyini saxlayır, cümlənin bir üzvünün əmələ gəlməsində iştirak edir, söz yaradıcılığında aktiv
olur. Belə nitq hissələrinə müstəqil nitq hissələri deyilir. Müstəqil nitq hissələrindən biri də
sifət –  adjective-dir. Azərbaycan dilində olduğu kimi, ingilis dilində də şəxs və ya əşyanın
əlamətini, keyfiyyətini və sairə bildirən sözlərə sifət deyilir. Məsələn: ağ – white, qırmızı –
red, sarı – yellow,  böyük – big və sairə. 
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Dildə sifət məzmunu bildirən sözlərin mühüm bir qismi bir lüğət vahidi kimi həmin dilin
lüğət tərkibində əsas lüğət fonduna daxildir. Buna görə də belə sözlər özünün sabitliyi,
mənşəyi və inkişafı nöqteyi-nəzərindən bu dilin əsas lüğət fondunun ayrılmaz hissəsini təşkil
edir.  Buraya başlıca olaraq sadə - əsli sifətlər daxildir. Belə sifətlər isə keyfiyyət, xasiyyət,
rəng, həcm və sairə mənalar ilə bağlıdır. 

Əsas lüğət fondunda olan sifətlər dilimizin bütün inkişaf dövrlərində geniş istifadə edilmiş
əsas bir nitq hissəsi kimi öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamışdır. Lüğət tərkibinin bəzən sürətli,
bəzən də yavaş surətdə genişlənib, zənginləşməsi prosesində isimlərə nisbətən alınma
sifətlərə, demək olar ki, çox az miqdarda təsadüf etmək olur. Belə bir vəziyyət göstərir ki,
isimə nisbətən sifət tərkibcə həm sadə, həm də daha orijinaldır.

Bütün rənglər əşyalarda olduğu üçün müəyyən ada da malikdir. Şübhəsiz, müxtəlif rəngləri
bir-birindən fərqləndirmək məqsədi ilə onlara müxtəlif adlar verilmişdir. Bu münasibətlə,
qırmızı sözü (və ya qara – black, göy – blue, sarı – yellow, qəhvəyi – brown və s.) də həmin
rənglərdən birinin adından başqa bir şey deyildir. Deməli, sifət hesab olunan bu söz, yeni za-
manda, müəyyən bir rəngin adını bildirən isimdir. Buna görə də qara (və başqa rəng bildirən
sifətlərdə) sözü müstəqil işləndiyi zaman isimlərə xas olan bütün qrammatik xüsusiyyətlərə
malik olur, yəni isimlərdə gördüyümüz kəmiyyət, mənsubiyyət, hal və xəbərlik kateqoriyaları
eyni ilə bu sözə də aid olur. 

sözlər nə qədər çoxmənalı olsalar da, onların mətn daxilində konkret mənası olur. Bu
cəhəti nəzərə alaraq, İngilis və Azərbaycan dillərində rəng bildirən qara – black sözünü
nəzərdən keçirək [3, səh. 15]:

1) Black – qara rəng bildirir. E.g. s. vain was in a black rage (o. Wilde). The night was
so black that Basil could hardly see and the wind was so strong that he could hardly stand.
she was dressed in black and wore round her neck a gold chain.

2) Black – təbiət hadisələrini bildirmək üçün işlədilir: 
a) black cloud – qara bulud. E.g. The sun set tonight behind a black cloud and the house

dog whined, although i gave him his supper with my own hands;
b) black night – zülmət gecə. E.g. she was perplexed out of the black night and didn’t

know where to go.
3) Təbiətdə olan bir sıra maddə və əşyaları, cisimləri bildirmək üçün işlədilir:
a) black earth – qara torpaq;
b) black gold – qara qızıl, neft mənasında;
c) black iron -  qara dəmir; black oil – mazut;
d) black wood – qara ağac və yaxud dünyanın müxtəlif yerlərində bitən ağaclara verilən

addır. E.g. indian tea-table was made in Bombay from the black wood [The oxford English
Dictionary].

e) black lead - qrafit. E.g. There is a little iron mixed with one black lead [The oxford
English Dictionary].

4) Məişət əşyalarının adını bildirmək üçün işlədilir:
a) black cloth – qara paltar. E.g. Basil had seated himself again and was staring before
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him, he looked big and lonely in those black clothes. Going in, he was conscious of an abun-
dant black skirt vanishing through the door into the restaurant standing with her hand up to
her hair.

b) black cap – qara papaq (ölüm cəzası oxunarkən, müstəntiqin qara papağına aiddir). 
Bu verilmiş misallardan görünür ki, sifətdən törəmə rəng adlarının məzmunu yalnız

törədici əsasın semantikası ilə izah oluna bilir və sifətin dərəcələri bir qayda olaraq, ilkin
rəng adlarından düzəlir. 

5) Black təbiət hadisələrini bildirmək üçün işlədilir:
a) black cloud -  qara bulud. E.g. When he entered out of the black windy night the big

house was still and a grave was seen.
b) black earth – qara torpaq;
c) black gold – qara qızıl (neft);
d) black iron – mazut. E.g. We know the black oil is useful for everything.
6) İnsan orqanizminin müxtəlif hissələrinin rəngini bildirmək üçün işlədilir. Qara rəngin

çalarlarını çatdırmaq üçün tünd əşya və ya kömür göstərilir. sifətdən törəmə rəng adlarının
mühüm bir qismini dərəcə bildirən sifətlər təşkil edir. Lakin bunlar tamamilə müstəqil şəkildə
nəzərdən keçirilməlidir.  Rəng adlarının ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri eyni əlamətin az
və ya çox dərəcəsini bildirmələridir. sifətin dərəcələri bir qayda olaraq, ilkin rəng adları ilə
düzəlir. Məsələn, ağbəniz, qarabəniz, sarıbəniz, sarışın, çalarlarına diqqət edək. Black braved
– qara qaş, qaraqaşlı. E.g. o, qaraqaşlı, uca boylu bir gənc idi (s. Rəhimov). His black braved
eyes looked very upset (D. Gray). He was wrapped in a black eyed girl (black eyed -
qaragöz). There are many black eyed in the world but they are not so bright as yours [The
oxford English Dictionary]. 

Black hair – qara saç, qara saçlı. Black hair – qara saç. E.g. Her hair is parted in the middle
– long black hair. Çiyninə tökülən qara saçları onu daha da gözəl göstərirdi.

Black faced – qara və ya tünd rəngdə olan üz kimi məcazi mənada da işlənir. E.g. The
black faced night desires foul nurse [The oxford English Dictionary].

7) Zəncilərə və ya ümumiyyətlə, qara dərili insanlara aid işlədilir. Qeyd etmək lazımdır
ki, sistemli təşkilata malik olan leksik-semantik qrupların differensial semantik tərkib
hissələrinə malik olması onların ən maraqlı xüsusiyyəti deyildir. Lüğət tərkibinin sis-
temliliyini ancaq bunda görmək semantik sahələr və tərkibi təhlil metodlarının təsiri altında
olmaqla bağlıdır.

E.g. Black man or black. 
A people who were neither white or black; neither Europeans nor native Africans but a

blending of 2 that was at once different from both white and black, and lived neither in the
one world nor in the other, but between the two.

Məs.: Bizim ölkədə ağlar da, qaralar da eynidir (Elçin).
Bəzən “black” Azərbaycan dilində “qara zənci” və ya “zənci” kimi tərcümə olunur, amma

bədii dildə “qara zənci” işlədilir. Beləliklə, rəng terminlərinin qruplaşması meyarı bir ilkin
rənglə bir neçə ikinci rəng arasındakı münasibətdən ibarətdir. Hər bir paradiçi eyni struktur
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zəminində müəyyənləşən münasibətlərə malikdir. onların təsviri eyni cür yerinə yetirilir.
8) Black – çirkli, kirli mənasında işlənir. Black hands – kirli əllər; black and white – ağ-

qara və sairə.
9) Black məcazi mənada tutqun, qəmli, kədərli, ümidsiz kimi işlənir. E.g. Things look

black.  vəziyyət pisdir. E.g. Even the common, uneducated audience of the pit and gallery
lost their interest in the play because everything looked black [8, səh. səh.15, 300].

10) Black – qorxunc, qorxulu, dəhşətli.
11) Black look – acıqlı baxış, kəskin baxış kimi işlədilir.
12) Black list – qara siyahıdaolmaq. E.g. Basil told that D.Gray’s name was in the black

list [o. Wilde].
13) Black letter – qədim şrift ilə çap edilmiş və yazılmış yazı mənasında işlədilir.
14) Black hearted  - qəddar, hirsli, acıqlı mənasında işlədilir. E.g. Alan Campbell consid-

ered D.G. a black hearted man [o.Wilde]
15) Black mouth – mənada işlədilir.
16) Black leg – fırıldaqçı.
17) Black bastard – qeyri-qanuni doğulmuş uşaq. E.g. “Well, are you going to start shout-

ing now and when you are nearer the house to let them know that a black bastard tried to
cape you” [P. Abrahams].

18) Black out – gizli, məxfi mənasında işlədilir. 
19) Black sheep - əclaf və ya əslini itirmiş adamlara verilən ad. E.g. Every house has his

own black sheep.
20) Black-market – qara bazar və ya malların qeyri-qanuni satıldığı yer. E.g. You can find

your demand in the black market.
21) Black flag – pirat bayrağı və ya dəniz quldurlarının istifadə etdiyi bayraq. “Black

jack” bu ifadənin sinonimidir.
22) Black hole – zindan.
23) Blackfoot – Şimali Amerikada yaşayan hindu qəbiləsinə verilən addır. E.g. The Black-

foot are very powerful and numerous people [The oxford English Dictionary].
“Black” rəng bildirən sifəti yalnız yuxarıda qeyd olunan nitq hissələri ilə işlənib söz bir-

ləşmələri şəklində deyil, eyni zamanda artıq dildə sabitləşən ifadələr kimi işlənir. Aşağıdakı
ifadələri nəzərdən keçirək: 1) as black as in – kömür kimi qara; 2) to beat black and blue –
ölümcül hala salmaq, sağ yer qoymamaq; 3) to know black and white – pisi yaxşıdan seçmək;
4) black with age – tez qocalmaq; 5) black in the black face – qaralmış üz. 

Beləliklə, rəng bildirən “black” – “qara” sifətinin leksik-semantik və çoxmənalılığından
bəhs etdik. Rəng bildirən qırmızı, sarı, yaşıl, ağ, boz və sairə sifətlərin leksik-semantik və
çoxmənalılıq xüsusiyyətlərini ingilis və azərbaycan dillərində nəzərdən keçirək.

Rəng bildirən sifətlərin leksik-semantikası haqqında müxtəlif dilçilər öz fikirlərini
söyləmişlər, lakin bunlar çox bəsit şəkildə verilmişdir. universal differensial əlamətlər
toplusuna qarşı yalnız iki etiraz işlətmək olar. Bunlar komponent analiz tərəfdarlarına tez-
tez tutulan iradlardır. Belə ki, burada çalar dolğunluq və parlaqlığa siqnifikativ aspekt kimi
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deyil, denotativ xassə kimi baxılır. Belə ki, Xeller və Makrisomun təklifləri yalnız Avropa
dillərinə aid oluna bilər. Başqa sözlə desək, çalar, dolğunluq və parlaqlığını xarakter arqu-
mentlərindən başqa, onların universal olmadığını təsdiqləyən linqvistik faktlar da mövcud-
dur. Mövcud məhfumlar rəng bildirən sifətlərin hərtərəfli öyrənilməsi üçün çətinlik yaradır.
Belə ki, burada da leksik vahidlərin tam daxili əhəmiyyətini açmaq və onları təsnif etmək
mümkün deyildir. Mövcud olan söz işarələrinin analizində yalnız bu və ya digər rəng vahidi
kimi qəbul olunur ki, bu da onların leksik-semantik xüsusiyyətlərini öyrənməyə kömək edir.

Dildə olan bütün sözlərin məcmusuna leksika deyilir. Leksikaya tək-tək sözlər daxildir
ki, bunlar da müstəqil sözlərdir. Bu sözlərin və bunların aid olduğu ayrı-ayrı söz qruplarının
özlərinə məxsus xarakterik əlamətləri vardır. Məsələn: rəng bildirən “qara - black”, “qırmızı
- red”, “sarı - yellow”, “mavi - blue”, “qəhvəyi – brown”, “ağ - white”, “boz - grey”
sifətlərinin leksik və semantik xüsusiyyətlərini araşdıraq. Leksikanın tədqiq obyekti sözlərdir.
söz dilçilik elminin başqa şöbələrində də tədqiq olunur, lakin bu başqa şöbələrdən fərqli
olaraq, burada onun mahiyyəti, məna çalarlıqları, təbiəti, sözə aid olan rəngi və sairə
öyrənilir. söz bu və ya başqa əşya, şəxs, hərəkət, keyfiyyət, hadisə, rəngin və sairənin adıdır.
söz yalnız əşyanın deyil, həm də hal və hadisənin, əlamətin miqdarının və rənginin adını
bildirir. Deməli, hər bir sözün yaranması və onun varlığı üçün iki əlamət- səslənməyə və
mənaya malik olması əsasdır. Əgər bunlardan biri olmazsa, sözü təsəvvür etmək mümkün
deyildir. Dildə işlənən hər bir söz vacib və zəruridir ki, hər biri müəyyən məna daşıyır. Dilin
ümumi semantikasında müəyyən qanunauyğunluq vardır ki, bu da hər bir sözün mənası bu
və ya başqa əşya, hadisə haqqındakı məfhumla möhkəm bağlıdır. Hər bir məna üçün forma,
hər bir forma üçün məna lazımdır. Dildəki bu və ya digər sözlərdən ancaq bir məqsəd üçün
yox, müxtəlif məna və məqsədlər üçün istifadə edilir. Dildə sözün ifadə etdiyi  bütün mə-
nalara sözün məna quruluşu deyilir. Beləliklə, bu və ya başqa bir söz öz ilk mənasını saxla-
maqla, başqa məna və ya mənalara keçə bilir ki, bu da onların məna qruplarını, çalarlılığını
əmələ gətirir. Təbiətdə mövcud olan rəng çalarları dildə diskret kateqoriyalarla çatdırılır.
Təbiidir ki, rəng spektri düşüncə sahəsidir, lakin bu və ya digər dil sistemində rəng termin-
lərinin konkret əhəmiyyəti rəng spektrinin kiçik hissəsinin verilən sözlə ifadə edilməsi ilə
determinə edilir. semantik sahələrin müqayisəsindəki vahidlik prinsipini əsas götürdükdə,
bir çox məsələlər aydınlaşır. Belə ki, biz rənglərin sayı və xarakteristikasında bariz fərqi
görürük. Məsələn, “qara” rəngin çalarını çatdırmaq üçün tünd əşya və ya kömür göstərilir,
“qırmızı” rəngin isə məna çaları qanın rəngi ilə göstərilir. Müxtəlif dillərdə rəng spektrinin
haçalanmasında universal fərqi tapmaq üçün rəngin fiziki parametrlərinə - çalara, dolğun-
luğa, parlaqlığa fikir verilir. söz onun geniş və ya məhdud mənada işlədilməsindən asılı
olaraq, çox və ya az məna çalarlığına malik olur. Çoxmənalı sözlərdə məna çalarlığı nə qədər
çox olursa-olsun, bunlardan biri mütləq onun ilk həqiqi – müstəqil mənasını təşkil edir; onun
sonradan törənmiş olan mənaları kimi özünü göstərir. sözün mənasının dəyişilməsi 3 cür
olur: 1) sözün mənasının genişlənməsi; 2) sözün mənasının daralması; 3) sözün məcazi mə-
nası.

30-50-ci illərdə rəngbildirmə mövzusuna marağın artdığı bir dövrdə əvvəlcə əsas diqqət
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ekvivalent və ya qismən ekvivalent sifətlərin nisbət həcminə yetirilir. Bu illərdə ümumi dilçi-
lik vəsaitlərində və eləcə də leksik semantika haqqında xüsusi elmi işlərdə rəngbildirən sifətlər
konkret dillərin özünəməxsus semantik strukturlarının bariz nümunəsi kimi misal gətirilir.
Bu planda Qlisonun “Deskritiv linqvistikaya giriş” elmi əsərini araşdırmaq maraqlıdır. Bu
əsərdə dil məzmununun və rəngbildirmənin o dövrdəki təhlili verilmişdir. Misal üçün:
“Təbiətdə mövcud olan rəng çalarları dildə diskret kateqoriyalarla çatdırılır [7, səh. 142, 324
səh.]. Bu, məzmunun strukturlaşmasına dəlalət edir. Nə spektrin özündə, nə də onun insan
tərəfindən qəbul edilməsində daxili məxsusluq axtarmaq o qədər də vacib deyildir”.

Discrete [diskri:t] adj. 1) ayrı-ayrı, pərakəndə; 2) ayrılmış; 3) mücərrəd, abstrakt
discretely – kəsik-kəsik, qırıq-qırıq; 2) tək-tək, səpələnmiş; 3) ~ colour çalar, çalarlıq,

rəngə çalma, ton. The girls argument has the colour of reason. 4) to give some ~ of truth to
smth. bir şeyə həqiqət çaları vermək; 5) colour [kʌlə] rəngləmək, boyamaq. The boy was
colouring the picture.

Təbiidir ki, rəng spektri düşüncə sahəsidir, lakin bu və ya digər dil sistemində rəng ter-
minlərinin konkret əhəmiyyəti rəng spektrinin kiçik hissəsinin verilən sözlə ifadə edilməsi
ilə determinə edilir.
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The article deals with expression of the existing colour of the nature with discrete cate-

gories. it is generally known that most words convey several concepts and they posess the
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corresponding number of meanings. 
unlike the grammatical meaning the component is identical in all forms of the word. They

are words expressing properties of objects.

Резюме
ВыРАЖЕНИЕ В ЯЗыКЕ ОТТЕНКОВ цВЕТОВ, СУЩЕСТВУЮЩИх 

В ПРИРОДЕ, С ПОмОЩЬЮ ДИСКРЕТНых КАТЕГОРИЙ
хавер АЛИЕВА

Кафедра языков, АУ, Старший преподаватель

Отзыв: доц. Фазила Закирова
Ключевые слова: цвет, черный цвет, дискрет цвет, раскрасить
В статье рассматриваются существующие цвета в природе применяемые в языке, в

виде отдельных категорий. 
Известно, что большинство слов выражают несколько концепций и им принадлежат

соответствующие количество смыслов. В отличии от грамматического значения, ком-
понент идентичен во всех формах слова. Эти слова выражают свойства объектов. 
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НЕКОТОРыЕ ПРИмЕРы СОКРАЩЕНИЯ ФОНЕм 
И ГРАммАТИЧЕСКИх ФОРм В СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Йетар АхмЕДОВА
ст. преподователь, Университет “Азербайджан”

Отзыв: к.ф.н. доц. Г.Гусейнов
Ключевые слова: элизия, связная речь, ассимиляция
Язык, будучи крайне гибким явлением, оставляет за собой необходимость его по-

стоянного изучения. Что же касается иностранного языка – и в особенности англий-
ского, то здесь эта необходимость удваивается, так как в силу своей региональной
вариативности и постоянных изменений стандарта, английский язык является одним
из сложных в отношении развития фонематического  слуха, а, следовательно, требует
особого внимания. 

Носители английского языка говорят слишком быстро, и это вызывает определен-
ные трудности понимания беглой разговорной речи. Для этого нужно знать особен-
ности связной речи. 

С чтением текстов все предельно понятно: есть буквы, слова, предложения, абзацы.
Все на своих местах. Но в устной речи все совсем по-другому. В разговорной речи
звуки меняют свое качество под влиянием соседних звуков. Слоги полностью  пропа-
дают из-за того, что на них не падает ударение. И, конечно, в устной речи нет никакого
деления на отдельные слова, все сливается в единый поток, как музыка. 

Когда слово произносится отдельно, его произнесение идеально, а когда оно звучит
в потоке связной речи, мы получаем совершенно иное произнесение. Именно поэтому
так легко дается чтение текстов на английском, и так трудно – понимание английской
речи на слух. 

У связной речи есть свои закономерности и особенности. Хорошее английское про-
изношение начинается с отдельных звуков, но в потоке речи мы произносим звуки не
изолированно, а связываем  их друг с другом. В связной речи артикуляция соприка-
сающихся звуков влияет одна на другую. В результате этого происходят некоторые из-
менения звучания тех или иных звуков, а также в естественной связной речи, при
определенных обстоятельствах исчезают звуки. Сокращение фонем происходит при
определенных фонологических обстоятельствах, в результате которой фонема может
быть нулевой или иметь нулевую реализацию, или быть удалена. В результате этого в
определенных положениях происходят некоторые изменения звучания тех или иных
звуков в потоке речи [2.147].

Наиболее распространенным случаем взаимодействия звуков в речевом потоке яв-
ляется такое явление, как элизия. 

Взаимодействие звуков, к ним  мы можем отнести помимо элизии, также ассими-
ляцию и редукцию, вызвано в основном тем, что при соединении фонем в цепочки
органы речи приспосабливаются к быстрой смене артикуляций, обеспечивая более
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удобный переход от одной артикуляции к другой, при этом меняя качество звука [3.59].
Элизия считается наиболее часто встречаемым явлением в связной речи, и наблю-

дается в основном в разговорной, беглой речи. Природа элизии может быть определена
просто: при определенных обстоятельствах происходит отпадение звука, гласного, или
слога в слове или фразе с целью облечения произношения для говорящего.

Питер Роуч в своей книге «English Phonetics and Phonology»  в частности отмечает,
что «происхождение элизии, это то, чему иностранные студенты не должны учиться,
но это важно для них знать, для того чтобы, когда носители английского языка говорят
друг с другом, множество фонем, которые иностранцы ожидают услышать, фактически
не произносятся» [1.97]. Такое отклонение от норм произношения, мешает при вос-
приятии информации, тем, для кого английский язык не является родным. И поэтому
1. Потеря слабых гласных после p, t, k Potato [pq'teItqV] → [p'teItqV]

Tomato [tq'mQ:taV] → [t''mQ:taV]
Canary [kq'nFqri] → [k'nFqri]
Perhabs [pq'hxps] → [p'hxps]
Today [tq'deI] → [t'deI]

2. Слабое гласное + n, l, или r Tonight [tq'naIt] → [tnaIt]
police  [pq'li:s] → [plIs]
correct [kq'rekt] →  [krekt]

3.Опущение смычных альвеолярных 
звуков [t, d] 

Last night ['la:st naIt] → [la:s naIt]
second ring ['sekqnd nIZ] → [sekqn nIZ]
Last year ['la:st jIq] → [la:s jIq]
Best man ['best mxn] → [bes mxn]
Next week ['nekst 'wi:k] → [neks wi:k]
first night ['fE:st naIt] → [fE:s naIt] 

4. Потеря конечного [v] в «of» перед 
согласными 

lots of them ['lots qv Dqm] → [lots q Dqm]
waste of money ['weIst qv'mani] →
[weIst q mani]

Point of that → ['poIntqv Dxt] → [poIntq Dxt]
Box of pens [boks qv  penz] → [boks q  penz] 

5. Соединение взрывных + фрикативного
звука, средний взрывной исчезает 

Acts ['xkts] → [xks]
Looked back ['lVkt 'bxk] → [lVkbxk]
scripts ['skrIpts] → [skrIps]
Aspekts ['xspekts] → [xspeks]

6. Сокращение  удвоенного согласного The next train [Dq'nekst 'treIn] →
[Dq neks treIn]

7. Согласных звук  [h] не произносится в 
односложных словах

Tell him ['tel hIm] → [tel Im]
Bring her book ['brIN hE: 'bVk] → 
['brIN E: bVk]
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студенты изучающие английский язык должны быть информированы об этих фоне-
тических трудностях, для успешного иноязычного общения и для взаимопонимания
в реальной коммуникации. 

Явление элизии  многопланово и охватывает большое количество типов. Как было
отмечено выше, данное явление  наблюдается в разговорной речи  и сводится к тому,
что артикуляция какого-либо звука не реализуется. Существуют два типа элизии: ис-
торическая, когда не произносятся буквы в начальной, срединной или финальной по-
зициях в слове в результате исторических изменений (например в таких  словах как
knee, castle, know и.т.д.), а также современная элизия, часто возникающая в повседнев-
ной речи, при быстрой речи. Рассмотрим некоторые примеры современной элизии:
[4.89].

Трудно сказать, следует ли рассматривать сокращения грамматических слов как
примеры элизии или нет. Дело в том, что сокращение грамматических форм отлича-
ется от элизии тем, что сокращенные грамматические формы морфологически опи-
саны, тогда как сокращенные в результате элизии – нет. Но факт, что они регулярно
представляяşтся со специальными  формами написания, отличают их от вышеуказан-
ных примеров. Лучшими примерами являются: в словах «is», «has», буква «s» про-
износится как [s] (после фортисных согласных), как [z] (ленисных согласных), за
исключением случаев после s, z, s, Z, C, G, «is» произносится [iz]  и «has» произно-
сится как  [qz] в сокращенных  формах.

– Слово «will», пишется сокращенно как «LL», а произноситься как [L] (после глас-
ных)

– «Have»  пишется сокращенно «ve», а произносится как [v] (после гласных), qv
(после согласных).

– «Are» пишется сокращенно «ve», а произносится как [ə] после гласных, обычно
с некоторым изменением предыдущего гласного:

Например “you” [ju:] – “you are” [jvq]; “we” [wi:] – we’re [wiq], “they” [Dei] – they’re
[Dfq] . Сокращено  “are”  также произносится как [q] или [qr], когда ему предшествует
согласный. 

Отмечается что элизия  так же как и ассимиляция и редукция, формируют опреде-
ленные современные тенденции в произношении. Фонетические исследования пока-
зывают что,  модификация звуков не может возникнуть без влияния таких
просодических компонентов как темп речи, паузация, громкость и цель высказывания.
Чем быстрее произносится высказывание, тем богаче звуковой материал ассимиля-
тивными процессами.

Поэтому основной задачей преподавателей в языковом вузе, является не только по-
становка  правильной артикуляции и обучение основным интонационным структурам,
но также обучение студентов беглой речи, достигающие благозвучности произноше-
ния, повышения уровня аутентичности и выразительности звучания во всех основных
стилях речи.    
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NAZİM HİKMƏtİN POEZİyASINDA vƏtƏN SEvGİSİ

Hüseyn ÖZKAN
Qafqaz Unıversiteti -Bakı/Azerbaycan

Rəyçi: 
Açar sözlər: sərbəst şeir, vəzn, vətən sevgisi, məmləkət, Bursa həbsxanası
Nazim Hikmət XX yüzilliyin böyük şairlərindəndir. Yeni şerin-sərbəst şeirin Türkiyədə

təməli Nazim Hikmət poeziyasında intişar tapdı. «sərbəst nəzm Nazim Hikmətlə başladı.
Bu biçimdə vəzn parçalanır, fəqət qafiyə sistemi, təbii misra söylənişi, misra gözəlliyi davam
edir» (1 s. 601, 602).

Nazim Hikmətin şeirlerini yazarken en çok kullandığı sərbəst nəzm bu gün yeni yetişən
nəsillərin malı oldu. Əruz, heca qiymətini itirdi. Bu gün ədəbiyyatda forma və məzmun
baxımından ən qiymətli əsər yazanlar Nazimin sənətindən, düşüncələrindən, fəlsəfi
görüşlərindən ilham alan şairlər və ədiblərdir. (2, s. 28).

sərbəst şeirin kamil, mükəmməl nümunələrini yaratmış Nazim Hikmət fikirlərini nəzərdə
tutulmuş ölçü daxilində inkişaf etdirir. Belə şeirlərdə o, misraları standart ölçüdən, vəznin
tələblərindən kənara çıxarırsa da, ahəngdəki tarazlıq saxlanılır. Əks halda şeirdə heç bir emo-
sional təsir ola bilməz. sərbəst şeirdə ən böyük hünər qazanmış Nazim Hikməti təkcə türkün
şairi yox, bütün bəşəriyyətin söz ustadı saymaq olar. Öz məmləkətindən sonra, heç bir torpaq
Nazim Hikmətə Azərbaycan qədər doğma, əziz olmamışdır. Azərbaycan onun üçün ikinci
vətən idi. Əsl vətənlə ikinci vətən onun sevdiyi varlıq idi. Bu səpkili şeirlərində ahəng taraz -
lığı qorunub saxlanılır, nitqdə ifadəsini tapan daxili həyəcan «püskürür», xüsusi vurğu altına
düşən kəlmələr, deyimlərin daşıdığı semantika digər söz və ifadələrdən əsaslı şəkildə
fərqlənir. vətən, məmləkət haqqında dərin fikirlər ayrı-ayrı misralara səpələnir, ahəngin
yaranmasını təmin edir. Nazim  Hikmət  yaşadığı illər ərzində bir dəfə də olsun   öz
mübarizəsindən dönməmiş,  heçbir qüvvə onun ürəyindən vətənə duyduğu məhəbbəti
söküp ata bilməmişdir. Bütün əsərlərində  insanları özgürlüyə,  ac-yalavaclıqdan qur-
tarmaq uğrunda mübarizəyə səsləmişdir. Bu amalla da çox gənc yaşlarından vətənində
təqiblərlə üzləşmiş, həbslərə atılmış və nəhayət  vətənindən  didərgin düşmüşdür.

Azərbaycanda Nazim Hikmətin araşdırıcılarından biri Aqşin Babayev şairin Azərbaycana
və azərbaycanlılara son dərəcə böyük rəğbət bəslədiyini bildirir və görüşlərinin birindəki
aşağıdakı düşüncəsini vurğulayır: «Canım, gözüm bakılılar! Bakıya gəldim, dünyalar mənim
oldu! İnanın həmişə sizi xatırlayıram! Bakı, Azərbaycan bilirsinizmi mənə nə qədər əzizdir?
Mənim gələcəyim və qocalığım da bilirsinizmi mənə nə qədər əzizdir» (3, s. 23).

Məmləkət, yurd haqqında səsi, həyəcanı misralarında duyulan Nazim Hikmətin vətən
sevgisi ümumən türk poeziyasının aparıcı mövzularından biridir. İnsanın sevdiyi, dərindən
hüsn-rəğbət bəslədiyi varlıqlardan biri də vətəndir. «vətən, vətəni sevmək nə demək!» sualı
əzəldən bədii təfəkkür sahiblərini daha çox düşündürmüş, bu məfhum haqqında bir-birindən
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gözəl fikirlər, hisslər meydana gəlmişdir.
XX yüzilliyin böyük şairi Nazim Hikmət poeziyasının mayası vətənlə, məmləkətlə,

vətənin azadlığı ilə yoğrulub. vətən, yurd, məmləkət, torpaq onun şəxsi həyatından ayrılmaz,
dəmir barmaqlıqlar arxasından boylanan mücərrəd varlıq və anlayışlardır. Həbsxana
küncündə olanda da vətəni daha çox yada salır, bu sevginin uzunömürlülüyünə inanırdı.

Nazim Hikmət özünün ən gözəl sevgi şeirlərini vətənə də həsr etmişdir. Bir şair ləyaqəti
ilə vətənini, məmləkətini sevmiş, bütün varlığına yurdsevgili şeirləri hakim kəsilmişdir. 

vətən torpağı- kəndlər, qəsəbələr, dağlar: Ayı yuvası kəndlər, palçıq qəsəbələr, boz dağlar
aşdıq, Bəli, biz o diyarı belə dolaşdıq ( 9, s. 21).

Torpağa məhəbbət şıltaq, uşaq vaxtı divarlara dırmaşan, hündür ağaclara çıxan, ildırım
sürəti ilə velosipedlərini idarə edən çocuqlara həsr etdiyi «uşaqlara nəsihət» şeirində dərin
vətənpərvərlik hissi aşılaya bilir:

Sən öz cənnətini
Qara torpağın üstündə qur.
Coğrafiya kitabıyla susdur
Səni «xilqəti-Adəmlə» aldadanı...
Sən sadə torpağı tanı,
Torpağa inan,
Ayırma öz anandan torpaq ananı.
Torpağı sev
Ana qədər...(9, s.96).

«Torpak ana», «ana torpaq»- Üzərində gəzdiyimiz torpaq cənnətdir. vətən torpağıdır. Bu
torpaq şairin alın yazısıdır. Ana tək dəyərlidir. Torpağa laqeyd baxmaq olmaz. vətən, torpaq
eşqi- poeziyada qeyrət, namus rəmzi kimi tərənnüm olunur. vətənin bir parçası Nazim Hikmət
poeziyasında aparıcı istiqamətlərdən birini təşkil edir. Şair uşaqlara torpağı anadan ayırma-
mağı, onu ana qədər sevməyi nəsihət edir. Torpağa hörmət etmək, onunçün əsmək gərəkdir.
Şeirin tərbiyəvi əhəmiyyəti uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsinin yüksəldilməsində böyük
rolu ilə seçilir.

Nazim Hikmətin poeziyasında tərənnüm olunan vətəninin üzərini soyuq küləklər
bürümüşdü. Günəşin üzü tutqundur, göydə şimşəklər çaxır...vətən haqqında şairin arzuları,
diləkləri qovuşa bilmir.

«Dəvət» şeirində:
Dörd nala gəlib uzaq Asiyadan
Ağ dənizə bir qısrak başı kimi uzanan
Bu məmləkət bizim. (4, s.62)

«Məmədə son məktubum» şeirində də yenə torpağa inam, insana sevgi, məmləkətə məhəb-
bət hissi aşılanır:

Olmayır dünyaya doymaq, Məmədim,
Dünyaya doymaq...
Dünyada kirəkeş kimi deyil,
Öz doğma evin kimi yaşa...
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Toxuma, torpağa, dənizə inan,
İnsana hamısından əvvəl.
Buludu, maşını, kitabı sev,
İnsanı hamısından əvvəl.
Quruyan budağın,
sönən ulduzun,
Şikəst heyvanın 
kədərini duy.
Amma hamısından əvvəl insanın.
Sevindirsin səni qoy bütün nemətlər,
Sevindirsin səni qoy qaranlıq və aydınlıq,
Sevindirsin səni qoy dörd mövsim,
Amma hamısından əvvəl qoy insan sevindirsin səni,
Məməd,
Məmləkətlər içində bir şirin məmləkətdir
Türkiyə,
Bizim məmləkət (9, s.251).

«Məmləkət», «vətən» kəlmələri eyni məna yükünü daşıyır. Bir məmləkət kimi böyük
Türkiyə sevgi dünyasında insanların güvənc yerinə çevrilir, poetik duyumlar damla-damla
ruhlara hopur.

Nazim Hikmətdə vətən sevgisi sonsuzdur. onun şeirlərinin birini çap edən həftəlik
«Maqazin» qəzeti onun vətən sevgisini bu cür yazmışdır: «Bu məmləkət və bu məmləkətin
insanlarının məhəbbətini bu qədər dərindən əks etdirən bir şeir oxuyubsuz? Barmaq şairləri
hecaçılar, failatun dümbəkçiləri və böyük şair Nazim...» (2, s. 84).

Nazim Hikmət dəmir barmaqlıqlar arasında düşünərkən, Məmədə yazdığı son mək-
tubunda da öz həsrətini gizlətmir.

Məməd,
Mən dilimdən, 
Nəğmələrimdən,
Duzumdan, çörəyimdən
uzaqda,
Sənə həsrət, anana həsrət,
Yoldaşlarıma, xalqıma həsrət
Öləcəyəm  (9, s.252).
Vətəni yuxularında görən şair:
Amma sürgündə yox,
Qürbət ellərdə yox,
Öləcəyəm röyalarımın ölkəsində  (9, s.252)

Başqa bir şeirində Nazim Hikmət «həsrət» anlayışını bədii cəhətdən təyinləşdirərək güclü
epitet yaradır:
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Qarşı sahil məmləkət,
Səsləyirəm Varnadan:
Eşidirsənmi
Məməd, Məməd?
Qara dəniz axır durmadan,
Dəli həsrət, dəli həsrət...
Oğlum, səni səsləyirəm, eşidirmisən, 
Məməd, Məməd?  (9, s.294).

Buradakı «dəli həsrət» müqəyyəd epitetdir. Epitetin təkrarı şeirin emosionallığını bir daha
artırmışdır.

«Məni şam ağacından bir tabutda, Anadolu yaylasında basdırılmağımı istəyirəm» deyən
şair vətənini nə qədər sevir, yad ellərdə olanda da, ömrün sonunu öz torpağında başa vurmağı
diləyir, arzulayır. «Dəniz haqqında» şeirində bu fikri, bu istəyi səsləndirən şair başqa bir
şeirində - «vəsiyyət» şeirində də eyni istəyi, arzunu oxucuların diqqətinə çatdırır:

Yoldaşlar, qismət olmazsa görmək o günü.
Ölərsəm qurtuluşdan əvvəl yəni,
Aparın
Anadoluda bir kənd qəbristanlığında basdırın məni!
Poetik mətninin başlanğıcında da eyni misra sonda da öz ifadəsini tapır:
Yoldaşlar, ölərsəm o gündən əvvəl yəni,

-elə də görünür,-
Anadoluda bir kənd qəbristanında basdırın məni
Və təsadüfən
başımın üstündə bir çinar olarsa 

daş-maş da istəməz  (9, s.247).
Belə bir ustalıq poetik mətnin qurulmasında, təşkilində Nazim Hikmət ustalığı təkcə

vətənin- doğma yurdu hərtərəfli tərənnüm etməklə bitmir, həmçinin də mətnyaradıcı
funksiyaları, imkanları çox gözəl bilməsi, əlaqələndirməsi ilə də xarakterizə oluna bilir.

Böyük, milli şairin vətən sevgisi dövrün tanınmış yazarların da diqqətindən yayın-
mamışdır. Bu xüsusda Zəki Baştimar yazır: «Şairin sevgisi Məcnunu Kərəmi yandıran
sevgidən daha ülvi, daha dərindir. Bu sevgi milyonları aparan vətən sevgisi qədər təyyarəsi
və bombaları ilə düşmən toplarının ortasında patlayan Qastellonun sevgisi qədər əsl ölçüsüz
bir sevgidir. Bu bir həyat sevgisidir ki, ölümə gözəllik verir... Həyata, vətənə qarşı tükənməz
sevgi Nazimə daima yeni qalmanın, daima yeni yaratmanın tilsimini vermişdir...» (1946)  (2,
s. 100).

Nazim Hikmət «İstiqlal» şeirində Misirli qardaşına müraciət edir, torpağa susayan, qana
susayanlarla barışmaz mövqe tutduğunu nəzərə çatdırır, vətənin azadlığını önə çəkir, azadlıq
sevgilimiz kimidir, bir dəfə aldatdınmı, bir də çətin dönər.-deyir və belə bir nəticəyə gəlir:

İnsanın yurdu bir qat daha özünün olur
Torpağına, suyuna qarışanda qanı.
Yaşadım,
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deyə bilməz
Azadlığı sevməyi bacarmayan millət,
Vətəni üçün ölməyi bacarmayan millət!... (9, s.282)

sonuncu misra vətəni üçün ölməyi bacarmaq lazımdır kimi ali fikri təlqin edir, insanları
buna hazır olmağa səsləyir.

Ayrılıq! Ümid! Zaman-zaman bu anlayış Türkün manilərində, bayatılarında, başqa folklor
örnəklərində vəsf olunub. «Aman ayrılıq!»

Vətən deyib ağladım,
Ürəyimi dağladım.
Dedilər, yol açılır,
Ümidə bel bağladım.

Şairin «Memetə son məktub»unda ayrılıq, qəriblik notları «boy göstərir»:
Anan...
Ayrıldıq bir səhər 
görüşək deyə,
Görüşə bilmədik.
Ölümdən, oğlum, qorxmuram mən,
Amma nəçə olsa da
iş üstündə bazən,
diksinib birdən,

Yahud yalnızlıklarında akşam saatlarının
çətin olur günləri saymak. (9, s.251)

Nazim Hikmətin obrazlılığı, dərin assosiasiya yaratması ilə seçilən «Dağın üstündə»
şeirində vətən ayrılığı tərənnüm obyektinə çevrilir:

Dağın üstündə...
Axşam günəşi ilə yüklü bir bulud var
Dağın üstündə...
Bu gün də...
Sənsiz, yəni yarı yarıya, dünyasız keçdi
Bu gün də..
Bir azdan açar
Qırmızı-qırmızı...
Bir azdan açar kecə çiçəkləri qırmızı-qırmızı.
Daşıyar havamızda səssiz, igid qanadlar
Vətən ayrılığına bənzəyən ayrılığımızı (9, s.308).

Ümidə bel bağlayan şair «Ümid» şeirində günəş doğarkən ümidlərin göyərməsinə işarə
edir, hər şeydən öncə öz doğma məmləkətini də düşünür:

Günəş doğarkən quşlar ötüşər
Günəş doğarkən, günəş doğarkən
Gənc bir ana görpəsini əmizdirər.
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Ve günəş doğarkən mən bir gecəni,
Bir uzun gecəni yenə yuxusuz,
Ağrılar içində keçirmişəm.
Düşünmüşəm həsrəti, ölümü,
Səni, məmləkəti və dünyamızı. (9, s. 319)

Şair məmləkətini, vətənini ağarmış saçlarında, alnının qırışlarında axtarır:
Məmləkətim, məmləkətim, məmləkətim!
Nə səndə tikilən papağım qaldı,
Nə yollarını ölçmüş ayaqqabım.
Şilə (Türkiyədə rayon adı) malı, son pencəyim
Köhnəldi, düşdü çiynimdən.
Sən indi qalmısan ancaq
Saçlarımın ağında,
Ürəyimin infarqtında.
Alnımın qırışlarındasan, məmləkətim!
Məmləkətim, məmləkətim! (9, s.335).

Həsrət motivləri Nazim Hikmətin şeir dünyasında paradoksallıq yaradır: «Həsrətin kök-
sümdə tonqal kimidi» deyən şair İstanbul üçün darıxır, onun həsrətini çəkir. «Praqada vaxtlar»
şeirində faustun evinin təsvirində:

Qapını çalıram.
Bu evdə mən də sənət verəcəyəm şeytana.
Mən də qanımla imzaladım sənədi.
Nə qızıl istəyirəm ondan,
Nə ağıl, nə də gənclik.
Həsrət boğaza gəldi,
Mən pəs!
Məni İstanbula aparın bir saatlıq...  (9, s.362).

Şairin şeirlərində vətənə sevgi torpaqdan, təbiətdən ayrı tərənnüm olunmur. sanki təbiət
mənzərələrinin tərənnümündə intizar sədalarının səsi eşidilir:

Orda ən yumşaq, ən sərin
Ən tutumlu, ən comərd.
Ən sevən, ən böyük, ən gözəl qadın;
TOPRAQ
Doğmaq üzrə idi, doğmaq.

Böyük mütəfəkkir şair Azərbaycanla çox bağlı olmuşdur. Bu diyarın şəhərləri, qəsəbələri,
kəndləri, dənizləri və s. onun poetik fikir dünyasında özünə yer edə bilmişdir. Bu tipli poetik
inciləri də Nazim Hikmət şeirlərində ikinci vətənə sevgi hissləri kimi qiymətləndirmək lazım
gəlir.

«Gecə vaxtı Bakı» şeirinə nəzər salaq:
Gecə vaxtı, zil qaranlıqda
Ulduzsuz axır dənizə qədər
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Günəşli buğda zəmisidir Bakı şəhəri.
Təpədəyəm
Ovuc-ovuc çarpar üzümə işıq dənələri
Havada rast peşrəvi Bosforun suları kimi axar.
Təpədəyəm
Uzaqlaşır ucsuz-bucaqsız ayrılıqda
Bir sal kimi ürəyim,
Gedər xatirələrin gerisinə,
Ulduzsuz, axır dənizə qədər
Zil qaranlıqda (9, s.363).
Vətəndən kənarda məcburi sürgün həyatı keçirən şair:
Vətən, sənə oğul layiq görülsəm,
Kərpiç olub divarına hörülsəm,
Əgər bir vaxt torpağına gömülsən,
Məzar daşım qalxanına dönəcək.
Anam Vətən, adım tutdum annəmlə,
Artdı sevgim bir el qızı-sonamla.
Gərək olsa al qanımdan son damla,
Bayrağında əlvan rəngə çönəcək.
deyərək Bursa həbsxanasından hayqırırdı.

Şairin «İnsan mənzərələri» şeirlərində də vətənə, torpağa sevgi hissi mükəmməl və
əzəmətlidir. o, vətən torpağında keçirdiyi günləri xatırlayır.

Şairin sevgi çələngində Anadolu mühüm yerlərdən birini tutur. o, şeirlərində məmləkəti
əsir edən yadellilərə qarşı milləti döyüşə çağırırdı.

Gözəlik vurğunu Nazim Hikmət həyatda olduğu kimi, şeirlərində də həyatın gerçəklik-
lərini üzə çıxarırdı. «Həbsxanadan məktublar» silsiləsində vətən, məmləkət böyük duyğu-
larla tərənnüm olunur.

vətənin aclarını, fəlakətlərini görəndə Nazim Hikmət dözə bilmir, «Acların göz-bəbək-
ləri»ni vətən torpağının harınlaşmışları ilə müqayisə edir, qarşılaşdırır. Anadolu və
volqaboyu aclarına həsr edilmiş şeirlərində həsrət, ağrılıq motivləri güclüdür:

Hələ onlarda elə bir ağrı var ki,
Onlar
Elə baxarlar ki,

Ağrımaz böyük
Böyük,
Böyük. (11, s.56)

Yaşamağı həm də sevməkdə (şübhəsiz ki, vətəni də sevmək) görən şair həbsdə olduğunun
on birinci ilində Bursa həsxanasından yazırdı ki, cürbəcür şəkildə yaşamaq mümkündü. Həy-
atı hiss eləmədən yaşamaq, həyatın böyüklüyünü, əzəmətini duymadan ömür sürmək.
Bəşərin çox hissəsi belə yaşayır...Yaşamaq xoşbəxtliyini başa düşə –düşə də ömür sürmək
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mümkündü- harada olsan da, necə yaşasan da düşünəsən, oxuyasan, sevəsən, mübarizə
aparasan, görəsən, eşidəsən, işləyəsən, əzab çəkəsən, nifrət edəsən. (3, s.112)

«Məhəbbət, sevgi bütöv bir aləmdir!» Şairin kredosu vətənə də, vətənin torpaqlarına,
təbiətinə və sairə də yönəlir. «Düşünərək yaşamaq lazımdır, düşünərək işləmək lazımdır» Bu
hisslərdən kənar adamları şair «vətəni düşünməyənlər» sanırdı. «vətən səni düşünənlər
azalmış; Bu dünyanın işi nədən qaralmış!». «Qara qüvvə» şeirində də yurdun bəlalarına nifrət
yağdırır:

Neçə əsrdən bəri, nə qədər ildən bəri,
Asılıb yurdun üstən bir gecə qaranlığı!
Bu yerin boğazını boğub onun əlləri
Onun qara əlindən bu xalqın qanı axır.  (5, s.168)

Radi fiş «Nazim Hikmət» adlı kitabının altıncı bölümünü «hər əsrdən bir yetişən» şairin
vətənə qayıtmasından bəhs edir. Nazim Hikmətin 1928-ci ildə Bakıda nəşr edilmiş «Günəşi
içənlərin türküsü» kitabının motivlərinə əsaslanaraq yazır ki, «o, öz poeziyasına hansı
qüvvələrin qovuşduğunu bilirdi. vətənində isə Nazimin təzə şeirlərindən heç kəsin xəbəri
yox idi. vətənə qayıtdıqdan sonra bir neçə ay keçəndən sonra azadlığa çıxa bildi. (4, s. 26)

«Dil və ahəngi ilə əkizlər kimi bir-birinə bənzəyən ölüvay şeirlər arasından Nazim Hik-
mətin səsi mis lövhə üzərinə min at qüvvəsinə madik çəkic zərbəsi dəyən kimi gurlayırdı.
onun şeirləri vətənin azadlığından başqa bir qanun tanımırdı. səsin və hissin azadlığından.
o əsl demokratiyanı şeir dililə səsləndirən yeganə şair idi. Nazim Hikmət təzəlik tərən-
nümçüsü idi» (sədri Ertem).

sədri Ertemin Nazim Hikməti haqqında fikrində hissin azadlığı vətən sevgisinin azadlığı
bir sırada götürülür. Azadlıq vətəndən ayrılmazdır, vətən azadlıqsız nədir?

Şairin 30-cu illərdə çap edilmiş «Bu da üçüncü», «səsini itirmiş bəşər», «Gecəni keçmiş
teleqram» kitablarında vətənə sevgi hissiləri aşılayan parçalar istənilən qədərdir.

orxan Kamal Bursa həbsxanasından öz qadınına yazdığı şeiri örnək göstərərək Nazim
Hikmətin səmimi bir insan olduğunu xatırlayır, onun insana sevgisini qiymətləndirir:

Bu qədər sevmirdik bir-birimizi,
Bəlkə də illərlə uzaq olanda
Sevgi birləşdirib necə də bizi.
Ayrılıq aranı belə alanda
Bütün hər şey hələ qabaqda idi. (5, s. 207)

«Nazim Hikmətin Bursa həbsxanasında on il ərzində göstərdiyi məhəbbət rəşadətinin arx-
asında böyük bədbəxtlik gizlənmişdi, «və ən dəhşətli kədər, ayrılığın möhnəti» sonralar neçə
nəslin oxuyub özünü tanıyacağı, insanlar arasında münasibətlərin ən yüksək forması kimi,
məhəbbətin möcüzəsinə çatacağı, böyük vüqarla özünün insanlığını dərk edəcəyi həmin şeir-
ləri yaratmışdır» (5, s. 222).

Bu sevgini, məhəbbəti yalnız insan münasibətləri ilə məhdudlaşdırmaq doğru olmazdı.
Burda vətən məhəbbəti, ayrılıq motivləri də üstünlüyü ilə fərqlənir. Həbsxanadan yazdığı
məktublarda da vətəndən ayrı düşməyindən sonsuz dərəcədə gileylənir, vətən, ailə üçün
darıxdığını həyat yoldaşına israrlayır. onun məğrur vətən harayı «Dənizə dönmək istəyirəm»
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şeirində də güclü səslənir:
Vətənə dönmək istəyirəm,
Dənizə dönmək istəyirəm
Mavi aynasında suların
Boy verib görünmək istəyirəm.
Dənizə dönmək istəyirəm. (5,s. 286)

ondört ile yaqın həbs həyatından sonra yəni hakimiyətə gelen Menderes höküməti
tərəfindən əf qanunu çıkarılaraq azadlığa buraqılan Nazim Hikmət bəzi səbəblərdən ötrü
vatanından kaçmak mecburiyetinde qalır. Bundan sonraki qalan ömrünü Moskvada vətən
həsrəti içərisində kəçirməyə başlayır. İdeyasının qurbanı olan Nazim Hikmətin vətən nisgilli,
vətən  həsrətli ağrıları əslində heç vaxt onu tərk etmədi, onu izlədi, sarışın qıvrım tellərini
vaxtsız ağartdı. 

Məmləkətim, məmləkətim, məmləkətim,
Saçlarımın ağında

Ürəyimin infarktında
Alnımın qırışlarındasan, məmləkətim

Məmləkətim, məmləkətim!  (10, s.220)
deyən şairin  amma nə səhəri açılırdı, nə vətənə yolları görünürdü....”

Yənə bir başka şeirinde Moskva pəncərələrinin birindən dünyaya seyrederken, əslında
dışarıda mavi bulutlar, ağ güllər  ve daha başka gözel şeylerin bile məmləkətini və vətənini
düşünmektən alıkoyamadığını, bu gözelliklerin, Türkiyəyə olan hasrət duygusunu
dindirəmədiyini  ifadə ədir.

Mavi  bulutlar keçir, qızıl qübbələrin 
üzərindən,

Qırmızı bacaların,
Ağ qüllələrin üzərindən mavi bulutlar

keçir.
Baxıram, moskva pəncərələrinin birindən,

Səni düşünürəm, məmləkətim.
Məmləkətim, Türkiyəm, səni düşünürəm. (10, s.159)

Bu şeirində xalqını, vətənini atəşin bir eşqlə sevən, onun arzularının ağrısını ürəyində
hiss edir. Bu şeir, öz canından əziz sevdiyi doğma  vətənindən  didərgin  düşmüş,  lakin  onu
heç  vaxt  yaddan  çıxarmayan, bir şairin səsidir.

ABŞ-ın mənafeyi naminə on altı min əsgəri ölümə göndərmiş Menderes höküməti Nazim
Hikməti xalq düşməni elan edir (6, s.54)

«Nazim Hikmət Vətən xaini olaraq qalır»
Bir Ankara qəzetində çıxdı bunlar.
Düz üç sütun, çığır-bağır sala-sala.
Nazimsə dedi: «Biz amerikan imperalizminin
yarımmüstəmləkəsiyik».
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Bəli, vətən xainiyəm, siz vətənpərvərsiniz,
siz yurdsevərsiniz.
Əgər Vətən-malikanələrinizsə,
Kassalarınızın və çek biletlərinizin
içindəkilərsə vətən,

Vətən şose boylarınca kədərlənməksə 
açlıqdan,
Vətən soyuqda it kimi titrəmək,
Qızdırmadan solub getməksə,
Fabriklərinizdə al qanımızı içməksə,
vətən,
Vətən yumruqlarısa ağalarınızın.
Vətən polis zopasısa,
Vətən amerikan bazaları, bombalarısa,
Bəli, mən Vətən xainiyəm,
Üç sütunda üç arşın hərflərlə
yazın:
«Nazim Hikmət Vətən xaini
olaraq qalır». (5,s.296)

Bu ittiham-şeir Nazim Hikmətin vətən nədir? sualına ən tutarlı cavabıdır. «vətən xaini»
vətəni necə də sevir, imperializm qüvvələrinə öz kinayəli, ironik etirazını bildirir, öz qəzəbini
hayqırır, bildirir. Yalançı, saxta vətənpərvərlər, məmləkətin düşmənləri bu misralardan ibrət
götürdü, Nazim Hikmət qələbə qazandı. «Üsyankarlığı ilə, mübarizliyi ilə» (7, s.45) Xalq
onun vətən xaini olub-olmadığını müəyyənləşdirdi. Şairin xalqına poetik xitabı görünür, necə
də mənalı səslənir:

Qardaşlarım,
Heç vaxt məni tək başına buraxmadınız
Həm təkcə məni deyil,
Məmləkətimi və xalqımı da
Sizinkiləri mənim sevdiyim qədər.
Siz də mənimkiləri sevdiyiniz üçün
Sağ olun, qardaşlarım, təşəkkür edirəm. (5, s.298)

Ailəsinin sevgi dolu hisslərini ifadə edəndə Nazim Hikmət sözün həqiqi mənasında məm-
ləkətə, vətənə işarə edir. oğlunu, həyat yoldaşını məmləkətlə birgə düşünür. Məsələn, aşağı-
dakı misralara diqqət yetirək:

Doğulduğun şəhər mənə indi bir qardaşlıq
evidir.
Amma qardaş evində də öz ocağın
Yada düşür.
Mühacirlik, gülüm, ölümdən 
betər imiş.
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Ağaclar durur, köhnə skamyalar ölmüşdür,
«Park-Boris» «Hürriyət parkı» olmuşdur.
Ancaq səni düşündüm şabalıd ağacı 
altında
Ancaq səni, yəni Memeti.
Ancaq səninlə Memeti, yəni məmləkəti. (5, s.305)

Bütün həyatı boyu öz vətənini azad görməyi arzulayan, ona insan ümidi dolu poeziyasın-
dan çələng görmək diləyən, amma doğma məmləkətə bir də qayıdıb dəfn edə bilmədiyi o
ana məzarında diz çökə bilməyən, ana torpağında tək bir qovaq ağacı əkə bilməyən dünyada
tanınan böyük şairin vidası, «vəsiyyət»i:

Yük maşınınına üzüaçıq qoyacaqlar məni
Yerli adətə görə.
Həyətimizin günəşi, qarı,
Yağışı yağacaq alnıma
...Mən, bilmədiyiniz qədər
Bəxtiyar yaşadım bu həyətdə.
Həyətdaşlarım,
Sizə uzun ömür arzulayıram. (5,s.321)

Heydərpaşa vağzalı...saat on beş. 1941-ci ilin baharı. Piləkənlərin üstündə günəş, yorğun-
luq və təlaş.- adlıq cümlələri ilə başlanan «İnsan mənzərələri» poemasında da vətən dialoq
parçalarında, mükalimələrdə, replikalarda mənalandırılır:

Elə müharibəsiz də çox gözəl yaşayır insan...»
Əvvəlcə bir az qorxaraq,
Sonra qətiyyətlə etiraz etdi Pərixan:
«Yaxşı, amma, ana, bəs vətən?
Düşmən vətəni çığnarsa?
Xanım müəllimə dedi ki:
«Vətənin hər qarışını qanımızla suvarırıq.
Türk ölər, amma baş əyməz»
«İndi qadınlar da əsgərliyə gedir.
Müharibə ancaq kişilər üçün deyil  (9, s.448).

Mətninə diqqət edilsə, «vətənin hər qarışını qanımızla suvarırıq» kəlamının müəllifi
Nazim Hikmət əgər lazım gələrsə özü öz qanı ilə vətənin hər qarışını suvarar. Maraqlıdır,
bu yenilik, yeni fikir Azərbaycan şairlərinin də şeirləri ayaq açdı, həmin fikri öz adına çıxan
şairlərdə tapıldı.

Poeziya çələngində vətən sevgili şeirlərin böyük toplusu Azərbaycanda da yaranır. Belə
şeirlər Azərbaycanın dostunu- Nazim Hikməti yada salır:

Bu gün, Vətən, sənin üçün həyatımdan keçərəm mən.
Öpüb sənin torpağını, gözlərimə çəkərəm mən.
Səni azad etmək üçün son qanımı tökərəm mən,
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Arzum budur: sən ol azad, şəhid olum yolunda mən,
Təki yaşa, Azərbaycan, Odlar yurdu, sən ey Vətən! (R.Abdullayev).

son şeirlərinin birində bir dənizçinin dilindən söylədiyi misralarda da Nazim Hikmətin
vətən uğrunda mübarizə əzmi öz əksini tapıb:

Musiqim tütək
Həyatım dəniz
Biz dəryada gəzəriz.
Bizə derlər Turqutoğlu
Yaqarız, yıqarız biz cahanı.
Ölüm qarşısında an bə an 
Vətən uğrunda edəriz fəryadi-can
Topumuzdan çıxan güllə
Edər hər tərəfi tarmar.
Vətən uğrunda edəriz fəryadi-cana
Mənim kimi çox kişilər var.

Radi fiş «Nazim Hikmət» kitabında yazır ki, Nazim dünyanı dolaşan zaman Münəvvərə
yazdığı ayrılıq ətri gələn məktublardan, həmin yazılardan güc alıb ömrü polis nəzarəti altında
ola-ola yaşayan, uşaq böyüdən qadının böyüklüyündən, məhəbbət və ayrılıqdan, vətən həs-
rətindən gözəl bir kitab yaratmaq olar. Həmin kitab böyük məhəbbətin tərənnümçüsünə, uzun
bir dövrün ifşasına çevrilər. (5, s. 307) Bu xüsusda qeyd etmək yerinə düşər ki, «Nazim Hik-
mət yaradıcılığında vətən sevgisi» aktual bir mövzudur. Bu mövzunun daha geniş planda
tədqiqi çox vacibdir. ona görə ki, əsl vətənpərvər şair elə məmləkətin dərdini-sərini çəkdiyi
üçün, onun hüriyyətini qoruduğu üçün bu qədər əzablı yollardan keçib. Ömrünün son gün-
lərinədək vətən həsrəti çəkən,  hər an vətənə dönəcəyi xəbərini  gözləyən   Nazim    Hikmət: 

Şeirlər yazıram     
çap olunmur,   

çap  olunacaq,  amma.
Bir xəbər gözləyirəm, müjdəli,
Bəlkə də öldüyüm gün gəldi,  

mütləqa  gələcək, amma...     (8, s.3-4)
dəyirdi.
o gün, o ilıq iyun  səhəri qapısını döyən  poçtalyonun zənginə tələsən Nazim  bəlkə də

bu xəbərin (vətənə dəvət xəbərinin) məhz həmin gün gələcəyinə”   ümid bağlamışdı. Bəlkə
hər gün olduğundan  daha çox həyəcanlanmış, sevinmişdi. sevinmiş və unutmuşdu ki, axı
həkimlər ona çox sevinməyi də   qadağan etmişlər. səhər poçtunu alıb eyni həyacanla otağına
dönmək istəyən, əsrimizin  bəlkə də ən böyük həsrət və ümid nəğməkarı,  təkrarsız poeziya
ustadı adi  döyüntü həddini  aşan  ürəyini tutub ömür sirdaşı yazı masasının  arxasına   qayıda
bilmişdi.  on iki il əvvəl də dumanlı  bir yaz səhərində  kiçik bir balıqçı qayığında yenə də
hər şeydən çox  sevdiyi “gözəl İstanbulundan” ayrılmağa məcbur olan Nazimin sinəsində
beləcə həsrət, dilində ümidli şerləri var idi. Böyük şair hər iki yaz səhərində bir an əvvəlki
ömrünə, bu   ömrün  sahilində  qalan  son   misralarına   dönə   bilmədi. Birində xəbər  gö-
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zləyən   ürəyi, o  birində  isə  sərt  qadağanlar qarşısını  kəsdi...”
Nəticə olaraq qeyd etməliyik ki, Nazim Hikmət, öz ifadəsi ilə su qatılmamış bir vətən-

pərvərdir. Keçdiyi enişli, yoxuşlu ömür yolunda düşüncələrində dəyişiklik olsa da, vətəninə,
ölkəsinə, torpağına, yurduna və millətinə olan bağlılığında zərrəcə dəyişiklik olmamışdır.
Başda İstanbul olmaqla ölkənin işğal hücumlarına məruz qaldığı illərdə belə, əsasən eşq
şeirləri deyən gənc şairlər sırasına qoşulmamış, şeirləri ilə ölkəsinin, millətinin dərdlərini
dilə gətirmiş və onların rifahını şeirlərinin əsas mövzusu etmişdir. Yazdığı bu səpgili şeirlərə
görə həsb edilmiş, 13 il həbsxanada qalmışdır. 

Azad edildikdən sonra azadlığı ölkəsində yaşaya bilməyən Nazim ssRİ-yə köçməyə
məcbur olmuş və qalan ömrünü vətən həsrəti ilə orada keçirmişdir.

vətən torpağına ayaq qoya bilmədiyi illərdə belə qələmə aldığı həsrət dolu misraları ülvi
hislərinin, səmimiyyətinin nəticəsi olaraq beynəlxalq arenada hüsn-rəğbət görmüşdür.
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PAtRIOtISM IN NAZIM HIKMEtS POEtRy
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Key words: freestyle poems, rhythm, love for motherland, land, prison of Bursa
This article analyres the ideas of Nazim Hikmet, great poet of XX century and friend of

azerbaijan about love and infinitive fight for freedom. it also deoicts his poetic ideas of love
for motherland and struggling to death on the way of freedom.
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Резюме
ПАТРИОТИЗм В ПОЭЗИИ НАЗым хИКмЕТА

__________________________________-
____________________________________________

Ключевые слова: свободный стих, такт, любовь к родине, государства, тюрьма
Бурсы

В статье представлено анализ идеи великого поэта XX столетье, близкого друга
Азербайджана, Назима Хикмата о родине и бесконечной борьбы за независимость
своего народа. Так же расследованытоскы поэта о родине и идеологические основы
смерти ради родины.
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İNGİLİS DİLİNDƏ EMOSEMİyALI FRAZEOLOJİ 
BİRLƏŞMƏLƏRİN SEMANtİK QRUPLARI

Nigar MƏMMƏDOvA
Azərbaycan Universitetinin magistrantı

Rəyçi: fil.e.n., dos. Rafiq Şabanov
Açar sözlər: emosemiyalı frazeologizmlər, semantik qrup, birləşmə
Emosemiyalı frazeoloji birləşmələr həm mənfi, həm müsbət, həm də mənfi və müsbət

xüsusiyyətləri özündə birləşdirən qruplara bölünür. Belə ki, birinci qrupa müsbət key-
fiyyətlərə malik olan frazeoloji birləşmələr, ikinci qrupa mənfi keyfiyyətlərə malik olan
frazeoloji birləşmələr, üçüncü qrupa isə həm müsbət, həm də mənfi keyfiyyətləri bildirən
frazeoloji birləşmələr daxildir.

Topladığımız dil materiallarına əsasən deyə bilərik ki, bu qruplar yarımqruplara və lazım
gəldikdə daha kiçik semantik qruplara bölünürlər (4, s.20).

Birinci qrupun ilk yarımqrupuna “sevgi, məhəbbət” mənasını verən “love” və onun çalar-
ları ilə birləşən müsbət mənalı frazeoloji birləşmələr aiddir. “love” sözünün semantik əlaməti
çox böyük məna çalarlarına malikdir və bu əlamət aşağıdakı emosemiyaları bildirir:

“Love” hər hansı bir əşyaya və bir kəsə dərin və güclü hissi ifadə edir, bu hiss xüsusilə
ailə üzvləri və dostlar üçün olan hisslərdir ki, o hər hansı bir şeydən və bir kəsdən aldığı
güclü hissi ifadə edir (9). Məsələn,  a mother’s love for her children, love of one’s country,
a love song, a love of learning music, to be in love (with somebody), to fall in love (with
somebody), to be madly in love,  to care for sb. = to love or like sb very much etc. He seems
incapable of love; He is in love with his work; They fall in love with each other. He cared
for her more than she realized.

İkinci yarımqrupa “heyranlıq” (a feeling of extreme pleasure and happiness)
emosemiyasını ifadə edən delight, rapture (fərəh, heyranlıq, məftunluq və s.) sözləri və on-
ların frazeoloji çalarları daxildir. Məsələn, be in, go into, etc. raptures (about / over sb/sth)
= The critics went into raptures about her performance. The last minute goal sent the fans
into raptures. Charles listened with rapture to her singing. The children squealed with delight
when they saw the puppy. He takes (great) delight in (= enjoys) proving others wrong; 

pleasure (in sth / in doing sth) | pleasure (of sth / of doing sth) = He takes no pleasure in
his work. she had the pleasure of seeing him look surprised. it gives me great pleasure to
introduce our guest speaker. 

Bu yarımqrupa daxil olan emosemiyalı frazeoloji birləşmələr həddindən artıq fərəh hissi
bildirən qeyri-formal birləşmələrdir:

i’m thrilled to bits. i’m on cloud nine. i’m (feel) on top of the world; i’m over the moon;
i’m in the seventh heaven (6, s.12).

“fərəh, heyranlıq, valeh və s.” bildirən emosiyalı frazeoloji birləşmələrə aşağıdakı bir-
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ləşmələr də daxildir: 
to get a (real) kick out of something (bir iş görməkdən həzz almaq) = i get a (real) kick

out of going for a run first thing in the morning before anyone else is up;
to do something for kicks (təhlükəli olmağına baxmayaraq maraqlandığın üçün nə isə

etmək) = sandra is keen to have a go at bunger-jumping – just for kicks; 
jump for joys (baş vermiş bir hadisə üçün sevinmək, həyəcandan şad olmaq) = she jumped

for joy when she heard that she’d won first price; 
something makes your day (insanı həyəcanlandıran, sevindirən, fərəhləndirən hadisə) =

it’s great to hear from you. it is really made my day (6, s.12).
Misallardan göründüyü kimi, emosemiyalı frazeoloji birləşmələr əsasən qeyri-formal cüm-

lələrdə işlədilir və emosiogen situasiya yaradır (2, s.43).
Üçüncü yarımqrupa “qayğı” semantik əlaməti ilə yaranan “care” və onun frazeoloji çalar-

ları daxildir ki, onlar da narahatçılıq, həyəcan, təlaş, təşviş hisslərini ifadə edir. Məsələn,
i felt free from the cares of the day as soon as i left the building. sam looked as if he didn’t

have a care in the world.
Belə emosemiyalara aşağıdakı frazeoloji birləşmələr də daxildir: to be out of sort (cüzi

narahatçılıq), to be down in the dumps (kefsiz, narazı olmaq), to be a misery gut (bu frazeoloji
birləşmə bütün günü şikayətlənib heç nəyə nail olmayan və həyatda hər şeydən narazı olan
insanın hisslərini ifadə etmək üçün işlədilir), to suffer from sour grapes (əldə edə bilmədiyi
bir şey üçün həsəd aparmaq / kefsiz olmaq) və s.

Birinci qrupun dördüncü yarımqrupuna “həvəs” emosemiyalı frazeoloji birləşmələr da -
xildir ki, onlar bir kəsi və yaxud bir predmeti həddindən çox istəmək həvəsinin güclü
olduğunu göstərən “to long” və “to wish” sözləri ilə yaranan emosemiyalı frazeoloji bir-
ləşmələrdir. Bu kimi birləşmələr əldə etmək arzu və istəyini bildirən hissləri ifadə edir.
Məsələn, 

wish sb/sth on sb = i wouldn’t wish something like that on my worst enemy; 
long for sb/sth | long (for sb) to do sth  = Lucy had always longed for a brother. He longed

for Pat to phone. i’m longing to see you again. 
fire away! Bu ifadə bir şeyi eşitmək, yaxud bir sorğuya cavab vermək arzusunda olan

hissi ifadə edir: Lighten up!, Hold on!, seady on!, spit it out!, Come on!, Come off! və s. bu
kimi frazeoloji birləşmələr də bu qəbildəndir. Məsələn, internet saytlarından götürdüyümüz
bir dialoqa nəzər yetirək:

- Ahmed: oh, everything is so awful at the moment!
- oh, lighten up! You will make everyone as miserable as you!, yaxud da, 
she was filled with longing to hear his voice again (8).
İkinci qrupda cəmləşən mənfi keyfiyyətli emosiyalardır ki, onlar da özlüyündə bir neçə

yarımqrupa bölünürlər. Bu semantik qrupa əsasən nifrət, qəzəb, qərəzçilik, qorxu, qısqanclıq,
ağrı, kədər, yorğunluq, təşviş və s. daxildir.

“Nifrət” mənasını bildirən hate (nifrət), hatred (ikrah), contempt (həqarət), disgust (mən-
fur), abhorrence (nifrət), scorn (etinasızlıq, laqeydlik), disdain (sayğısızlıq, etinasızlıq) və s.
sözlərlə birləşən frazeoloji birləşmələri daxil etmək olar.
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hate sb (for sth) = i hated myself for feeling jealous. she spoke of her hate for the killers.; 
contempt (for sb/sth) = They had shown a conempt for the values she thought important.; 
turn against sb | turn sb against sb = You are not sure what it is, but you sense they’re try-

ing to turn other people against you too (make others dislike you). she turned against her
old friend. After the divorce he tried to turn the children against their mother.

İkinci yarımqrupa aid olan “qəzəb” mənalı emosemiyalı frazeoloji birləşmədir. onlar
anger (hirs, qəzəb), malice (kin, küdurət), indignation (hiddət), annoyance (pərtlik, dilixor-
luq) və s. mənalarında olan semantik qrupları bildirir. Bu birləşmələr, əsasən şəxsiz frazeoloji
cümlələrə aid olub ya şəxsin özünə, ya da üçüncü şəxsə aid işlədilir (7, s.38). Məsələn, 

fed up (with sb/sth) = People are fed up with all these traffic jams. i’m fed up (to the back
teeth) with trying to live on such a small wage (cana doymaq).

be at your wits' end = i’m at my wits’ end trying to keep things in order (çıxılmaz
vəziyyətə düşmək, nə edəcəyini bilməmək).

Aşağıdakı frazeoloji birləşmələr isə başqa insanlar haqqında işlədilir. Məsələn, have /
throw a fit = Your mother would have a fit if she knew you’d been drinking! Your boss will
have (throw) a fit when he finds out you forgot to reply to these letters (qəzəblənmək, qeyz -
lənmək). Burada “qəzəblənmək” emosiyalı frazeoloji birləşmələrə “to go off the deep end;
to go spare; to do one’s nut; to blow a fuse” kimi birləşmələri də aid etmək olar.

İngilis dilində bir sıra emosemiyalı frazeoloji birləşmələr də vardır ki, onlar başqalarının
qəzəb və hirsini təsvir edir və “blood” – qan sözünə əsaslanır. Məsələn, 

sb’s blood is up = if someone’s blood is up, they are very angry or excited and may react
in a violent way. 

be after / out for sb’s blood = if you are out for blood, you are determined to find someone
to attack or blame for something bad that has happened.

Üçüncü yarımqrupa “qərəz, qərəzçilik” emosemiyalı frazeoloji birləşmələri özündə əks
etdirən spite sözü daxildir. Məsələn, i am sure he only said it out of spite.

“Şübhə” hissini təsvir edən “doubt, suspicion (şübhə), mistrust (etibarsızlıq), distrust
(inanmamaq, şübhələnmək)” kimi sözlərlə işlənən emosemiyalı frazeoloji birləşmələr isə
dördüncü yarımqrupa daxildir və onlar vicdansız, gizli bir işin edilməsini şübhə altına alır.
Məsələn,

New evidence has cast doubt on the guilt of the man jailed for the crime. (əziyyət vermək,
şübhələnərək incitmək, gözdən salmaq).

if you are in any doubt as to whether you should be doing these exercises, consult your
doctor.

suspicious (of / about sb/sth) = They became suspicious of his behaviour and contacted
the police; suspicious (of sb/sth) = i was suspicious of his motives

uncertain (about / of sth) = They’re both uncertain about what to do. i’m still uncertain
of my feelings for him. – bir kəsin hisslərinə şübhə ilə yanaşmaq) və s.

“Qorxu” bildirən sözlərlə birləşən emosemiyalı frazeoloji birləşmələr mənfi mənalı emo-
siogen situasiya yaradır. Burda qorxu sözünün semantik əlaməti ilə əlaqədar olan fear
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(qorxu), fright (vahimə), terror (dəhşət, hürkü), horror (hövl), scare (diskinmə) kimi
emosemiyanı bildirən sözlər daxildir. Məsələn, You gave me a fright jumping out at me like
that. i got the fright of my life. Most people have a horror of speaking in public; scare sb
away / off = They managed to scare the bears away. With a look of horror he asked if the
doctor thought he had cancer. 

Bu yarımqrupa aid olan, “qorxu” mənasını verən emosemlər içərisindən biri “dread”
(titrəmək, sarsılmaq, ürpənmək) əsasən gələcəkdə baş verə bilən hər hansı bir hadisənin qorxu
hissini bildirir. (3, s.205) Məsələn,

The committee members live in dread of anything that may cause a scandal. (bir şeyin
qorxusu altında yaşamaq); 

“Ağrı” semantik əlaməti ilə əlaqəli olan ache və pain sözləri beşinci yarımqrupa aid olub
bir sıra frazeoloji birləşmələr yaradır ki, onlar da insan bədənində ağrı hissini bildirir, ruhi
və emosional sıxıntı yaradır. Məsələn, to feel under the weather (özünü yaxşı hiss etməmək),
to look like death warmed up (özünü həddindən artıq pis hiss etmək), to feel off-colour (özünü
pis hiss etmək).

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, üçüncü qrup emosemiya bildirən frazeoloji birləşmələr
həm müsbət, həm də mənfi keyfiyyətləri özündə cəmləşdirir və bir neçə semantik əlamətlər
yaradır. Belə ki, hiss və həyəcan bildirən sözlərlə yaranan bir sıra frazeoloji birləşmələr vardır
ki, onlar da müxtəlif məna çalarlarını özündə əxz edir. Məsələn,  up and down zərfləri ilə
yaranan feli frazeoloji birləşmələr həm müsbət (up), həm də mənfi (down) emosional hisslərlə
əlaqədar olur və emosiogen hadisələri daha da güclü, emfatik edir (5, s.44). Məsələn, 

Brighten up!, You are depressing everyone.; The film cheered us up considerably.; There
is no point in being hung up about it, there is nothing we can do.

Göründüyü kimi, bu frazeoloji birləşmələr müsbət məna çalarına malik emosemiyalardır.
Yaxud da,

she broke down when she was told the bad news (o pis xəbəri eşidəndə özünü saxlya
bilməyib ağladı).; Calm down! Losing your temper won’t solve the problem (Özünü ələ al,
özündən çıxmaqla problemi həll edə bilməzsən).; i need some time to cool down before i can
see him again (onu yenidən görməzdən əvvəl sakitləşmək üçün vaxta ehtiyacım var) və s.

C.L.stevenson bildirir ki, hiss-həyəcanın sözlərlə adlandırılmış mənaları öz emosiyaları
ilə eyni deyillər. Bu fikirlə bağlı o münasib bir müqayisə apararaq, qeyd edir ki, biz şirniyyatın
mənasını yeyə bilmərik, baxmayaraq ki, o yeyiləndir. Emotivlik və indikativlik arasında olan
fərq və şifahi ünsiyyətin təcrübəsi göstərir ki, emosiyalı sözlərin mənaları onların sözlərlə
ifadə edilməsi üçün çox zəif imkanlar yaradır (7, s.42)

Bütün bu deyilənlər onu göstərir ki, emosemiyalı frazeoloji birləşmələr leksikologiyada
xüsusi bir lay təşkil edir. onların ifadəsi və deyilişi bu dildə danışan hər kəsə aydındır, çünki
belə birləşmələrin hamısı ümumiləşdirilib, insanı əhatə edən ətraf mühitin ifadə formasını
əmələ gətirir.

Əgər emosemiyalı sözlər (love, hatred, disgust, envy və s.) fikrin predmetidirsə, onda onu
adlandıran söz emotiv deyil, çünki o, emosiyanı ifadə etmir, sadəcə olaraq emosiya haqqında
müəyyən anlayışları ortaya çıxarır. İnsanın həyəcanlı davranışı obyekt üçün nəzərə çarpan
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olur. Bura əsasən səsin titrəməsi, narahat olması, rəngin solması və ya qızarması da xildir.
Bütün bu əlamətlər həyəcanlı vəziyyəti bildirir və müxtəlif semantik qruplar yaradır.
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Büdcədənkənar dövlət fondları dövlət tərəfindən hüquqi şəxs qismində təsis edilmiş və

dövlət büdcəsindən kənar müstəqil büdcəyə malik olan məqsədli dövlət maliyyə fondlarıdır.
Azərbaycanda iki büdcədənkənar dövlət fondu var: Dövlət Neft fondu və Dövlət sosial
Müdafiə fondu. Büdcədənkənar dövlət fondlarının bütün xərcləri (Dövlət Neft fondunun
əməliyyat xərcləri və beynəlxalq banklarda və digər maliyyə institutlarında vəsaitin yer-
ləşdirilməsi ilə bağlı xərclər istisna olmaqla) icmal büdcənin xərclərinə daxil edilir. onların
əsaslı xərcləri yalnız Dövlət İnvestisiya Proqramına daxil olan layihələrin maliyyələşdirilmə -
sinə yönəldilir. Büdcədənkənar dövlət fondları ölkədaxili kommersiya fəaliyyətinə sərmayələr
qoymur, kreditlər və borc zəmanətləri vermirlər. Büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlir və
xərclərinə dair hesabat formaları və onların təqdim edilməsi dövriliyi Hesablama Palatasının
və büdcədənkənar dövlət fondlarının rəyi nəzərə alınmaqla, Nazirlər Kabineti tərəfindən
müəyyən edilir. Büdcədənkənar dövlət fondları bu hesabatları Maliyyə nazirliyinə və
Hesablama Palatasına təqdim edirlər. Bu hesabatlar rübdə bir dəfə mətbuatda dərc etdirilmə-
lidir.

Bununla yanaşı büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar əməliyyatları da mövcuddur. Büd-
cədənkənar əməliyyatlar büdcə təşkilatlarının qanuni şəkildə dövlət büdcəsindən və kənarda
əldə etdikləri gəlirləri və həyata keçirdikləri xərcləri üzrə maliyyə əməliyyatlarıdır. Dövlət
büdcəsinin, büdcədənkənar dövlət fondları büdcələrinin tərtibi, icrası və icrasına nəzarət üzrə
əməliyyatların əlaqələndirilməsi Maliyyə Nazirliyi və büdcədənkənar dövlət fondları
tərəfindən birgə hazırlanmış və təsdiq olunmuş tədbirlər planı vasitəsilə həyata keçirilir.

Büdcədənkənar fondlardan olan DNf ilə dövlət büdcəsi arasında fiskal və qanunvericilik
baxımından müəyyən əlaqələr mövcuddur. Dövlət Neft fondu neftimizin satışından gələn
pulların toplandığı xüsusi dövlət qurumu və büdcədənkənar dövlət fondudur.

29 dekabr 1999-cu il tarixli 240 nömrəli Prezident fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft fondu təsis edilmişdir [4]. Neft fondunun Əsasnaməsi Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 29 dekabr 2000-ci il tarixli 434 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir [2]. Neft
ilə zəngin olan ölkələrdə neft fondlarının, suveren sərvət fondlarının və yaxud  digər bu kimi
qurumların təsis edilməsi bu dövlətlərdə neft sərvətlərinin nəsillər arasında bərabər bölgüsünə,
onların səmərəli və məqsədyönlü şəkildə idarə edilməsinə şərait yaradır. fondun əsas vəzifəsi
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bu günkü və gələcək nəsillərinin mənafeyi naminə
neft və qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində bağlanmış sazişlərin həyata keçi -
rilməsindən və fondun öz fəaliyyətindən əldə olunan valyuta və digər vəsaitin yığılmasını
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və səmərəli idarə olunmasını təmin etməkdir. Dövlət Neft fondu vəsaitlərini əsasən təminatlı
istiqrazlarda və digər qiymətli kağızlarda saxlayır. səhmlərin alınmasını yalnız beynəlxalq
bazarlarda yüksək reytinqli peşəkar menecerlər vasitəsilə həyata keçirir.  

ARDNf-nin gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşır: 
• Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və ya səlahiyyətli dövlət orqanı ilə sərmayəçilər

arasında bağlanmış, Azərbaycanda, o cümlədən Xəzər dənizinin Azərbaycana mənsub
olan bölməsində neftin və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair
sazişlərin həyata keçirilməsindən əldə edilən gəlirlər; 

• fondun aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər, o
cümlədən faiz gəlirləri, dividentlər, valyuta aktivlərinin yenidən
qiymətləndirilməsindən alınan gəlirlər və sair;

• qrantlar və digər təmənnasız yardımlar; qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlər və
daxilolmalar.

Büdcələrarası münasibətlərdən danışarkən heç şübhəsiz ki, DsMf-nin rolu və əhəmiyyəti
haqqında danışmamaq mümkün deyil. Dövlət sosial Müdafiə fondu pensiyaları və sosial
müavinətləri ödəyən xüsusi dövlət qurumu və büdcədənkənar dövlət fondudur. sosial sığorta
və pensiya təminatının maliyyələşdirilməsi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 sentyabr 1992-ci il tarixli "Azərbaycan
Respublikası Dövlət sosial Müdafiə fondunun yaradılması haqqında" fərmanı ilə Dövlət
sosial Müdafiə fondu (DsMf) yaradıldı [3]. DsMf-yə Azərbaycan Respublikası ərazisində
dövlət pensiya təminatının, müavinət və ödəniş xərclərinin maliyyələşdirilməsi başlıca vəzifə
kimi həvalə olundu. Dövlət sosial Müdafiə fondu Azərbaycan Respublikasında məcburi
dövlət sosial sığortası, əmək pensiyaları sahəsində idarəetməni həyata keçirən mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanıdır.

Bir çox hallarda büdcədənkənar fondların statusu ilə məqsədli büdcə fondlarını qarışdırır-
lar. Məqsədli büdcə fondları dövlət büdcəsi və yerli büdcələrin tərkibində konkret tədbirlərin
həyata keçirilməsi üçün formalaşan və istifadə edilən pul vəsaitidir. Azərbaycanın dövlət
büdcəsinin tərkibində ilk belə fond kimi “Avtomobil Yolları” məqsədli büdcə fondu mövcud-
dur. Məqsədli büdcə fondlarından başqa büdcənin tərkibində ehtiyat fondları və ya rezerv
fondları da olur. Dövlət büdcəsində və yerli büdcələrdə nəzərdə tutulmayan xərclər, habelə
dövlət və yerli əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsinin, Prezidentin
və yerli büdcələrin məbləği müəyyən edilən ehtiyat fondları yaradıla bilər. Dövlət büdcəsinin
Ehtiyat fondunun vəsaitinin həcmi dövlət büdcəsi gəlirlərinin 5 %-dən artıq olmamaqla,
əvvəlki ildə bu fondun xərcinin faktiki icrası nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Prezidentin
Ehtiyat fondunun vəsaitinin həcmi dövlət büdcəsi gəlirlərinin 2 %-dən çox olmamaqla
müəyyən edilir. Bu fondun vəsaiti ölkənin sosial-iqtisadi həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb
edən tədbirlərə yönəldilir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət sosial Müdafiə fondunun “2013-cü il büdcəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanun layihəsinin sığortaolunanların orta illik sayı,
orta aylıq əmək haqqı məbləği və müvafiq qaydada hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta
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haqları məbləği, pensiyaçıların orta illik sayı, əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği, infl -
yasiya səviyyəsi, məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinətlərin məbləği və s.
bu kimi məlumatlara əsaslanıldığı qeyd olunmuşdur [1]. son illərdə əhalinin sosial müdafiəsi
ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər arasında aztəminatlı təbəqənin və yaşlıların həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədini güdən tədbirlər xüsusilə seçilir və bu məqsədlə istifadə
olunan vəsaitlərin məbləği ilbəil yüksəlmə meylinə malikdir. 2013-cü il üçün də Dövlət sosial
Müdafiə fondunun gəlirləri 2012-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 7,3%, 2011-ci
ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 21,9% çoxdur. Ötən illərdə olduğu kimi, 2013-cü ildə
də fondun gəlirləri məcburi dövlət sosial sığorta haqları, sair gəlirlər və dövlət büdcəsindən
ayrılan transfertlərdən formalaşır və fondun gəlirlərinin formalaşmasında əhəmiyyətli paya
malik olan məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə gəlirlər 2013-cü ildə 2011-ci ilin icra
və 2012-ci ilin proqnoz göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq 26,1% və 10,1% çox-
dur.

Azərbaycan iqtisadiyyatda qeyri-dövlət sektorunun payının böyük olduğu və bu sektor
üzrə əmək haqqı səviyyəsinin dövlət sektoru ilə müqayisədə daha yüksək olduğu nəzərə alı-
naraq mənbə üzrə gəlirlərin artma potensialının mövcud olduğu qeyd edilmişdir. 

Dövlət büdcəsindən transfertin məbləğinin 2013-cü ildə 2011və 2012-ci ilin müvafiq icra
və proqnoz göstəricilərindən müvafiq olaraq 21,6% və 3,1% çox olması və dövlət büd-
cəsindən fonda transfertin 2013-cü ildə cəmi gəlirlərdə xüsusi çəkisinin 40,9% təşkil etməsi,
eyni zamanda bu göstəricinin 2011-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 0,1 faiz bəndi,
2012-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə isə 1,6 faiz bəndi az olması və beləliklə, fon-
dun gəlirlərinin formalaşmasında transfertin iştirak payının azalması, dövlət büdcəsindən
asılılığın azaldılması və fondun maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi istiqamətində
təqdirəlayiq hal kimi vurğulamaq lazımdır.

NƏtİCƏ. Aparılmış təhlillər əsasında qeyd edilmişdir ki, qeyri-büdcə təşkilatları üzrə
məcburi dövlət sosial sığorta haqlarında iri dövlət təşkilatlarının xüsusi çəkisinin ilbəil nis-
bətən azaldığını nəzərə alaraq, özəl sektordan məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə
yığımların və sair gəlirlərin icrası ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tədbirlərin hə -
yata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi, bundan əlavə fondun maliyyə sta-
billiyinin və sosial sığorta sisteminin inkişafının təmin edilməsi məqsədilə fondun büdcəsinin
defisit və ya profisitinin müəyyən edilməsi, dövlət büdcəsindən transfert ayırmalarının xərc
istiqamətləri üzrə proqnozlaşdırılması məqsədəmüvafiq olardı.
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DEtEKtİv JANRI vƏ ONUN XÜSUSİyyƏtLƏRİ

tamara MƏMMƏDOvA
Azərbaycan Universitetinin magistrantı 

Rəyçi: 
Açar sözlər: detektiv janr, hermetik detektiv, nümayəndələri
Detektiv janrının yaranması XiX əsrin sonlarında yaşamış Amerika yazıçısı  Edqar Alan

Ponun adı ilə bağlı olmuşdur. Edqar Alan Po Amerika ədəbiyyatında romantik hərəkatı li -
derlərindən biridir. o, qısa oçerk, detektiv və kriminoloji-fantastik janrlarda hekayələr yazan
ilk Amerika yazıçısıdır. Edqar Alan Po detektiv janrı haqqında düşünən ilk yazıçı olmuşdur.
Görkəmli Amerika yazıçısı dünya ədəbiyyatında detektiv hekayə janrının təkcə banisi deyil,
eyni zamanda onun klassik nümunələrinin müəllifidir. XiX-cu əsrin sonu XXi-ci əsrin əvvəl-
lərində bu janra müracət etmir bütün yazıçılar bu və ya digər şəkildə Edqar Alan Ponun
yaradıcılığına müraciət etmiş, bu çətin sənətin sirlərini ondan öyrənmişlər.

Ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatında detektiv başqa sözlə, kriminal sujetlərdən bundan
əvvəl də kifayət qədər istifadə olunmuşdur. Lakin orta əsrlərdə istər Avropa, istərsə də Şərq
ədəbiyyatında öz bədii təcəssümünü tapmış kriminal sujetlər daha çox macəraçılıq xarakteri
daşıdığından, detektiv  bir janr kimi tam formalaşa bilməmişdir. Məhz Edqar Alan Podan
sonra  Avropa ədəbiyyatında detektiv janrı konkret çərçivələri, formaları, qayda-qanunları
formalaşmağa başlamış, sonrakı iyirmi il ərzində klassik detektiv janrının nümunələri
yaradılmışdır. Heç də təsadüfi deyildir ki, müasir dövrdə məhz detektiv janrı nümunələri ən
kütləvi ədəbiyyat növünə çevrilmiş, oxucuların rəğbətini qazanmışdır. Detektiv janrının klas-
siklərindən  sayılan  Artur Konan Doyl, Hilbert Çesterton, Aqata Kristi, Corc simenon və s.
bu kimi yazıçılar öz əsərlərində klassik detektivin bütün qayda-qanunlarını dəqiqliklə
işləmiş, janrın müxtəlif növlərini yaratmışlar. 

Bu gün detektiv janr öz bədii xüsusiyyətləri, poetik vasitələri, süjet peripetiyaları ilə
seçilən müstəqil bədii janrlardan biridir. onu da qeyd etmək lazımdır ki, detektiv janrı müasir
dövrdə, yalnız əyləncə ədəbiyyatı yox, bəşər tarixinin ən mürəkkəb və ziddiyyətli problem-
lərini açıqlayan janr kimi şöhrət qazanmışdır.

Yarandığı dövrlərdə detektiv janrının ilk olaraq hermetik detektiv növündən istifadə olu -
nurdu. Bu cür əsərlərdə cinayət kiçik bir məkana məsələn, mənzildə, idarədə, gəmidə və s.
baş verir və oxucu əvvəlcədən bilir ki, cinayəti məhz bu dar məkandakı insanlardan biri
törədib. Əsər boyu oxucu bütün iştirakçıların xarakteri, psixologiyası ilə tanış olur, növbə
ilə bütün qəhrəmanlardan şübhələnir lakin, sonda məlum olur ki, cinayəti heç kimin göz -
ləmədiyi bir adam törədib.

Detektiv əsərlərin bir çox incəlikləri var:
1. Hadisənin məkanı elə seçilməlidir ki, oxucu kənardan gələn hansısa naməlum şəxsin

bu cinayəti törədə bilməyəcəyinə əmin olsun və inansın ki, cani məhz onun tanıdığı qəhrə-
manlardan biridir; 
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2. Cinayət törədilən vaxt məlum olan faktlarla, sonradan ortaya çıxan faktlar arasında mü-
vazinət olmalıdır.

İstintaq aparılan müddətdə qəhrəmanların hamısının xarakteri açılmalı, psixologiyaları
verilməlidir ki, oxucunun özü də istintaq aparan şəxslə bərabər hadisələrin gedişatında iştirak
etsin, öz şəxsi versiyalarını düşünə bilsin. Əgər yazıçı bütün bu incəliklərə dəqiq riayət edə
bilirsə, onda əsər çox maraqlı, dolğun yüksək səviyyəli alınar.

Ötən əsrin ortalarından etibarən zamanın tələbinə uyğun olaraq detektiv janrının daha bir
neçə növü formalaşdı ki, bu da onun bir ədəbiyyat faktı olaraq tənəzzülə uğramasının qarşısını
aldı. Bu zaman Qərb detektiv yazıçılarının ikinci nəsli meydana gəldi. Bununla da detektiv
janr ikinci həyatını yaşamağa başladı. Bu dövrdə yazılan detektiv əsərlərdə dinamika artdı,
hadisələr kiçik, dar məkandan çıxıb daha geniş miqyası əhatə etməyə başladı, qəhrəmanların
sayı çoxaldı.

Həmin dövrlərdə Yan fleminq elə indinin özünə qədər dəbdən düşməyən casus Ceyms
Bond haqqında silsilə romanlarla casus detektivinin, Erl stenli Qardner vəkil Peri Meyson
personajı ilə məhkəmə detektivinin, Karter Braun hazırcavab, məzəli xəfiyyə Danni Boyden
obrazını yaratmaqla ironik, yumoristik detektiv üslubunun əsasını qoydu. Yan fleminq, Erl
stenli Qardnerin, Ceyms Hedli Çeyzin, Karter Braunun, Reks stautun detektiv romanları öz
dövrünün bir çox sosial problemlərini, Qərb cəmiyyətinin bütün təbəqələrində hökm sürən
ab-havanı, insanların psixologiyasını çox gözəl açmaqla bərabər, araşdırdıqları problemlərin
lap kökünə qədər getməyi bacarırdılar, bu da onları öz dövrlərinin ən bacarıqlı detektiv usta-
ları kimi şöhrətləndirmişdir.

Ötən əsrin səksəninci illərindən başlayaraq isə dünya detektiv ədəbiyyatı öz inkişafının
üçüncü mərhələsinə qədəm qoydu ki, bu zaman yazıçılar daha çox detektivi başqa janrlarla
sintez etməyə və bunun nəticəsində yeni ədəbi janrlar almağa cəhd edirdilər.

Detektiv janrı dünya ədəbiyyatında da geniş istifadə olunmuşdur. fransız detektiv
yazıçılara Kristine Adamo, Mauris Leblank, Arnold Galopin, ingilis detektiv yazıçılarına
Aqata Kristi, Edvard Marston, viktor Headley və başqalarını misal göstərmək olar.
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This article is about detective fiction. This article deals with the emergence of the detective

fiction and its features. Detective fiction is used by many writers. in English li terature Agatha
Christie was one of the best detective writer.

Detective fiction is a branch of crime fiction that centers upon the investigation of a crime,
usually murder by a detective, either professional or amateur.  Detective fiction is the most
popular form of both mystery fiction and hardboiled crime fiction. 

Резюме
ДЕТЕКТИВНАЯ  ФАНТАСТИКА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
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Отзыв:   
Ключевые слова: детективная фантастика, типы детективного жанра, его предста-

вители
В данной статье рассматриваются проблемы возникновения детективного  жанра

выявляются его художественные особенности. Особо подчеркивается роль Э. По в
создании данного жанра, кратко рассматривается его эволюция. Особенно подчерки-
вается, что данный жанр нашел широкое распространение в мировой литературе.
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Rəyçi: fil.e.fəl.doktoru, Ülviyyə Əliyeva
Açar sözlər: Nabоkov, mənəvi problem, navator ideyalar
vladimir vladimiroviç Nabokov 1899-cu il aprelin 10-da sankt- Peterburqda köklü zadə-

gan ailəsində anadan olmuşdur. onun babası Dmitri Nikolayeviş Nabokov Rusiya impera-
torları ii Aleksandr və iii Aleksandrın hökumətlərində ədliyyə naziri vəzifəsini tutaraq ölkədə
hüquq və qanunçuluq işlərinin nizamlanmasında önəmli rol oynamışdır. Yazıçının atası
vladimir Dmitriyeviç Nabokov isə hüquq təhsili aldıqdan sonra gənclik çağlarından siyasi
fəaliyyətə qoşularaq kadetlər partiyasının liderlərindən olmuş, 1917-ci ilin fevral inqilabından,
çar hakimiyyəti devrildikdən sonra təşkil edilən Müvəqqəti hökumətdə ədliyyə naziri vəz-
ifəsini tutmuşdur. v.Nabokovun anası Yelena İvanovna (qızlıq familiyası Ruka vişnikova)
varlı tacir ailəsinə mənsub idi.

o, mükəmməl təhsil almışdı. uşaqlıqdan liberal dünyagörüşü və Qərb mədəni dəyərlərinə
rəğbət ruhunda tərbiyə olunan v.Nabokov xaraktercə məğrur, hər cürə fikir despotizminə
qarşı barışmaz bir insan kimi formalaşmışdı. Ancaq ata və babasından fərqli olaraq o, heç
zaman siyasi fəaliyyətə maraq göstərməmişdi.

1911-1916-cı illərdə Peterburqdakı Teneşev məktəbində təhsil alan v.Nabokovun
yaradıcılıq debütü 1916-cı ildə nəşr edilmiş “Şeirlər” toplusu oldu. Bolşeviklər hakimiyyətə
gəldikdən sonra Nabokovlar ailəsi Krıma köçməyə məcbur oldu - atası burada qurulmuş Krım
Respublikasının ədliyyə naziri vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Qızıl ordu Krımı tutduqda ailə
buranı da tərk edərək mühacirət etməyə məcbur oldu. Beləliklə, vladimir Nabokov 1919-cu
ilin 28 martında, iyirmi yaşında ikən Rusiyanı həmişəlik tərk etdi.

1926-cı ildə v.Nabokovun iri həcmli ilk nəsr əsəri - “Maşenka” romanı v.sirin imzası ilə
çap olunur. (Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, v.Nabokovun yaradıcılığının Avropa dövrünə aid
nəsr əsərlərinin çoxu məhz bu imza ilə çap edilmişdir).

Rus mühaciri Qanin adlı surətin dilindən yazılmış bu əsər qəhrəmanın Rusiyada keçən
gənclik illərindən bəhs edir və vətən haqqında nostalji hisslərini əks etdirir. Bu roman mövzu
və ideya baxımından v.Nabokovun sonrakı rusdilli nəsr yaradıcılığı üçün bir başlanğıc nöqtəsi
rolunu oynadı. Burada v.Nabokov insan üçün vətən itkisinin Adəmin cənnətdən qovulmasına
bərabər bir faciə olduğu qənaətinə gəlir. Bu əsərin süjetində v.Nabokov özünün gənclik il-
lərinə məxsus bir sıra avtobioqrafik detallardan da istifadə etmişdir. 

Əsərin baş qəhrəmanı Qanin Berlində, rus pansionatında yaşayır. Alfyorov adlı qonşusu
ona arvadı Maşenkanın tezliklə Rusiyadan Berlinə gələcəyini söyləyir və onun fotoşəklini
göstərir. Şəkildən Qanin özünün gənclik sevgilisi Maşenkanı tanıyır. o, bütün həftəni
Maşenka ilə görüşü gözləyir və bu görüşün xəyalları ilə yaşayır. Lakin Maşenka Berlinə gələn
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gün keçmişi qaytarmağın mümkünsüzlüyünü dərk edən Qanin şəhəri tərk edərək çıxıb gedir.
1968-ci ildə isə v.Nabokov yazırdı: “Hansısa bir yazıçının mənə göstərdiyi təsirə gəlincə,

deməliyəm ki, nə dirilərdən, nə də ölülərdən konkret olaraq heç kim mənə heç bir təsir
göstərməyib. Mən heç zaman heç bir ədəbi cərəyan və təmayülün nümayəndəsi olmamışam.
Mənim mənsub olduğum yaradıcılıq fəzası hər cür təsnifatlardan uzaqdır” (1,54).

1940-cı ilin may ayında faşistlər fransaya basqın edən zaman v.Nabokov ailəsi (arvadı
və oğlu) ilə birlikdə Parisi tərk edərək Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçür. Amerikada
v.Nabokov çoxdan arzusunda olduğu müəllimlik işinə düzələ bilir. 1941-1948-ci illərdə
Massaçuset ştatındakı uelsley kollecində, 1951-1952-ci illərdə isə Harvard universitetində
rus dili və ədəbiyyatından mühazirələr oxuyur. sonralar isə Nyu-York ştatındakı Kornel uni-
versitetində həm də xarici ölkələr ədəbiyyatından dərs deyir. Artıq ölümündən sonra
v.Nabokovun ədəbiyyat üzrə mühazirələri üç kitab şəklində nəşr olundu: “Rus ədəbiyyatı
üzrə mühazirələr”, “Xarici ədəbiyyat üzrə mühazirələr” və “Don-Kixot haqqında mü-
hazirələr”. Bu kitablar v.Nabokovun ədəbi irsinin ən maraqlı tərkib hissələrindən biridir. 

Burada onun ədəbiyyat və ümumən sənət haqqında ənənəvi münasibətdən bir çox məqam-
larda fərqlənən orijinal baxışları öz ifadəsini tapmışdır. İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır
ki, v.Nabokov ədəbiyyatı hər şeydən əvvəl ideyalar daşıyıcısı yox, dil hadisəsi hesab edirdi.
o, oxucuları ədəbi əsərləri idrakdan daha çox duyğuları ilə qavramağa çağırır, yazıçının
yaradıcı təxəyyüldən bəhrələndiyi kimi, oxucunun da əsəri dərk etmək üçün yaradıcı
düşüncəyə əsaslanmalı olduğunu xüsusi vurğulayırdı. v.Nabokov bir yazıçı kimi də əsər-
lərində zahirən əhəmiyyətsiz görünən xırda detallara böyük önəm verir və tələbələrinə də
oxucu kimi bədii əsərlərdə bu cür detallara xüsusi diqqət yetirməyi tövsiyə edirdi.

v.Nabokovun pedaqoji fəaliyyətinin bir nəticəsi də o oldu ki, onun Amerikada yazdığı
ilk əsəri roman yox, ədəbiyyatşünaslıq araşdırmaları sahəsinə aid olan “Nikolay Qoqol”
kitabı oldu. Bu kitabda o, klassik rus yazıçısı N.Qoqolun ənənəvi olaraq realizm nü-
mayəndəsi kimi dəyərləndirilməsi fıkri ilə razılaşmayaraq, onun yaradıcılığında fantasmo-
qoriya və qrotesk elementlərinə əsaslanan yaradıcı təxəyyülün real həyat hadisələrinin
inikasından daha üstün olduğu fikrini irəli sürür. o vaxta qədər Amerika ədəbi mühitinə,
demək olar ki, tanış olmayan rus yazıçısı haqqındakı bu orijinal əsər Amerikanın ədəbi və
elmi dairələrində v.Nabokovun nüfuzunun yüksəlməsinə səbəb oldu və onun pedaqoji və
tədqiqatçı karyerasının inkişafına təkan verdi.

v.Nabokovun ən mühüm əsəri, ona dünya şöhrəti gətirmiş “Lolita” romanı idi. Əsərin
qəhrəmanı və təhkiyəçisi yeniyetmə qızlara maraq göstərən intellektual və incə stilist Qum-
bert adlı avropalı bir yazıçıdır. Amerikaya gəldikdən sonra o, ev sahibəsi ilə evlənir və onun
yeniyetmə qızı Lolitaya (Dolores Geyzə) aşiq olur. Tezliklə, arvadı avtomobil qəzasında
həlak olur və Qumbert qızlığı Lolita ilə ikilikdə qalır. onlar əvvəlcə Amerika üzrə səyahətə
çıxır, sonra isə balaca bir şəhərdə məskunlaşaraq birlikdə yaşamağa başlayırlar. Günlərin
bir günü Lolita başqa bir adama qoşularaq Qumbertin yanından qaçır. Qumbert onu “yoldan
çıxaranın” kim olduğunu yalnız bir neçə ildən sonra öyrənə bilir və həmin adamı öldürür.
Həbs olunduqdan sonra Qumbert həbsxanada bu vaxtacan keçirdiyi həyat tərzinin yan-
lışlıqlarını anlayır və tövbə yolunu tutur. Təsadüfi deyil ki, v.Nabokov özü romanın ikinci
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adını “Dul kişinin etirafı” qoymuşdur.
v.Nabokov “Lolita” romanını özünün ən yaxşı əsəri hesab edirdi. Burada v.Nabokovun

yazıçı üslubu, bədii təsvir və dil ustalığı özünün ən yüksək səviyyəsinə qalxır. Əsərin əsas
ideyası pozğun ehtirasın zaman keçdikcə həqiqi məhəbbətə çevrilməsi, insanın rəzillikdən
saflığa doğru yüksəlməsi prosesi və yüksək duyğularla bayağılığın konflikti üzərində qurul-
muşdur.

Bu roman yazıçıya böyük yaradıcılıq uğuru qalmaqallı da olsa, böyük şöhrət gətirdi və
onu maliyyə asılılığından birdəfəlik xilas etdi. “Lolita” Amerikanın ədəbi dairələrində və
bütün dünyada ədəbi tənqid tərəfindən maraqla qarşılandı və çox yüksək qiymətləndirildi.
Hərçənd ki, Amerika nəşriyyatları əvvəlcə bu romanı pornoqrafık və əxlaqsız məzmunda it-
tiham edərək, onun çapından imtina etmişdilər. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, roman
məzmunca orta yaşlı kişi Qumbertlə yeniyetmə qız Lolitanın bəzən çox açıq-açıq təsvir
edilmiş sevgi macəralarından bəhs etsə də, dərin rəmzi məna daşıyır və heç bir əxlaqsızlıq
ideyasını təlqin etmir.

Hətta roman 1955-ci ildə Parisdə, 1958-ci ildə ABŞ-da, 1959-cu ildə isə Britaniyada nəşr
edildikdən sonra da ilk əvvəl bəzi tənqidçilər tərəfindən cinsi pozğunluğun tərənnümü kimi
qiymətləndirildi. Təsadüfi deyil ki, belə bir münasibətin mümkünlüyünü gözləyən v.Nabokov
hətta əvvəlcə əsəri anonim çap etdirmək istəmişdi.

Əsərdə qəhrəmanların rəftar və xarakterinin timsalında müəllifin mövqeyinin
qiymətləndirməsinin çox qəliz və mürəkkəb olduğunu anlayan və bunu nəzərə alan
v.Nabokov romanın müxtəlif dillərə tərcüməsi zamanı bu ideyaların təhrif oluna biləcəyindən
çox ehtiyatlanırdı. Buna görə də “Lolita”nı rus dilinə özü tərcümə etmək qərarına gəlir. Əsərin
rus dilinə tərcüməsi, daha dəqiq desək, rus variantı 1967-ci ildə Nyu-Yorkun “ferda” nəşriy -
yatında işıq üzü gördü.

Həqiqətən də, yazıçı romanı sadəcə olaraq tərcümə etməmiş, rus klassik nəsrinin və
özünün rusdilli romanlarının ənənəsinə uyğun olaraq yüksək üslubi tərzdə yenidən işlən-
mişdi.

v.Nabokov “Lolita” romanında əxlaqsız pedofilin sərgüzəştlərini deyil, həqiqi sevgi dramı
yaşamış, bir insanın faciəvi etiraflarını əks etdirməsini belə bir fakt da sübut edir ki, müəllif
bu əsəri öz həyat yoldaşına ithaf etmişdir.

Müəllifin bildirdiyinə görə, Qumbertin etiraf xarakterli hekayəti oxuculara artıq o,
dünyadan köçdükdən sonra təqdim olunur. v.Nabokovun özü kimi onun qəhrəmanı da xarak-
tercə ictimai davranış normaları ilə o qədər də hesablaşmayan bir adamdır. v.Nabokov
“Lolita” romanında Qumbertin dili ilə özünün cəmiyyətdə və insan həyatında qəbul olunmuş
mənəviyyat və əxlaq normaları ilə o qədər də səsləşməyən məhəbbət konsepsiyasını əks et-
dirir. Bu konsepsiyanın formalaşması XiX əsr rus ədəbi-fəlsəfi təfəkkürünün klassik ənənələri
ilə XX əsr Amerika praktik düşüncə tərzinin sintezi əsasında baş vermişdi. Burada məhəbbət
duyğusu insanın mənəvi dünyası ilə fiziki həyat enerjisinin vəhdətində götürülür. Ədəbiy -
yatşünas v.P.Şestakovun tamamilə haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, “Qərb filosoflarından fərqli
olaraq, rus mütəfəkkirləri cinsi həyat məsələlərini yalnız insanm fizioloji enerjisi ilə deyil,
həm də ruhi mədəniyyət, mənəvi dəyərlər sahəsi ilə bağlayırdılar., (2,64).
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v.Nabokov “Lolita” romanında xristian mədəniyyəti və dünyagörüşü üçün səciyyəvi olan
fiziki sevgiyə utanclı münasibətlə yanaşmaq ənənəsinə öz etirazını bildirmiş oldu. Cinsi
sevgiyə, cinsi həyat məsələlərinə yanaşmada süni utanclıqla yanaşma əvəzinə v.Nabokov
bu sahəni insan həyatının tamamilə təbii və layiqli bir hal kimi qiymətləndirməyə üstünlük
verirdi. onun fikrincə, ədəbiyyatda fiziki məhəbbət duyğusu da digər mənəvi duyğular kimi
insan xarakterinin, fərdiyyətinin, şəxsiyyətinin açılması, nümayiş etdirilməsi və dəyər-
ləndirilməsi üçün eyni dərəcədə önəmli rol oynayır. və bu duyğuların layiqsiz bir hiss kimi
qiymətləndirilərək ictimai qınaq hədəfinə çevrilməsi insanın şəxsi həyat və mənəvi sərbəstlik
hüquqlarının məhdudlaşdırılması kimi qarşılanmalıdır. “Lolita” romanında müəllifin irəli
sürdüyü məhəbbət konsepsiyasına görə həqiqi, real sevgi məhz mənəvi və fıziki duyğuların
vəhdəti, harmoniyası sayəsində mümkündür. Məhəbbət duyğusu insan həyatı üçün yalnız
bu halda real dəyərə çevrilmiş olur. sevən insanlar yalnız bu halda bir-birini tam dərk etməyə,
bir-birinə tam qovuşmağa, həm mənəvi, həm də cismani harmoniyaya çatmağa nail ola bilir-
lər. v.Nabokov xristianlığın ənənəvi əxlaq normalarında məhəbbət duyğuları ilə bağlı insanın
düşüncə və davranış sərbəstliyini məhdudlaşdıran yanaşma tərzini cəsarətlə rədd edərək cinsi
münasibət azadlığını insanın mənəvi azadlığının üzvi tərkib hissəsi kimi dəyərləndirir.

Müəllif göstərir ki, bu məhəbbət fiziki mənada ölüm qarşısında aciz olsa da, mənəvi mə-
nada ona qalib gələ bilir. Romanın finalında Qumbertin mənəvi saflaşma və dirçəliş prosesi
müşahidə olunur, o, qaba, günahkar ehtiras səviyyəsindən həqiqi məhəbbət ucalığına yük-
səlir. onun qəlbində Lolitaya sevgi duyğusu fiziki ehtiraslara üstün gəlir və onların həyatı
həqiqi bir məna kəsb etməyə başlayır.

Dünya ədəbiyyatının və ümumən incəsənətin sonrakı inkişaf tendensiyaları və XXi əsrin
ilk onilliyində müşahidə olunan situasiya v.Nabokovun didaktik baxımdan olmasa da, bədii
yaradıcılıq mövqeyindən bu mürəkkəb və son dərəcə mübahisəli məsələdə heç də tam haqsız
olmadığını sübut edir.

Görkəmli Amerika yazıçısı Con Apdayk v.Nabokovun ABŞ ədəbiyyatı qarşısında xid-
mətlərini yüksək qiymətləndirərək yazır: “Amerikada yaşadığı illərdə v.Nabokov bu
ədəbiyyata adət olunmamış  cəsarət və parlaqlıq bəxş etdi, ona yüksək ədəbi zövq və
yaradıcılıq fantasiyası kimi keyfiyyətləri qaytardı” (1,17).

Nabokov əsəri yalnız görkəmli ingilis yazıçısı Qrem Qrinin müsbət rəyindən sonra
nəşriyyata vermişdi. Romanın Paris nəşrindən sonra Avropa mətbuatında və ədəbi tənqidində
onun haqqında işıq üzü görən mənfi resenziyalar faktiki olaraq əks effekt vermiş, əsərin
ABŞ-da reklamına və maraq doğurmasına xidmət etmişdi. Buna görə də “Lolita” 1958-ci
ildə Nyu-Yorkda çap edilərkən ilk həftə ərzində yüz min nüsxədən çox tiraji satılıb qurtar-
mışdı.

“Maşenka”da olduğu kimi “Lolita”da da əsərin adı romanın baş qadın qəhrəmanının adın-
dan götürülmüşdür, ancaq Maşenkadan fərqli  olaraq, Lolita hadisələrdə bilavasitə canlı şəxs
kimi iştirak edir. oxşarlıq isə ondadır ki, Maşenka yalnız Qaninin xəyallarında, Lolita isə
Qumbertin xatirələrində təsvir olunur. Bu detal hər iki romanın qadın qəhrəmanlarını bir-
birindən fərqləndirsə də, kişi qəhrəmanlarını, əksinə bir-birinə yaxınlaşdırır. onlar hər ikisi
tənhalıq içindədir, lakin onlardan biri (Qanin) həyatının yeni mərhələsi qarşısındadırsa, digəri
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(Qumbert) onu gözləyən ölüm hökmü qarşısındadır. fərq bir də ondadır ki, Qanindən fərqli
olaraq, Qumbert həyatda öz idealına qovuşa bilir. Qeyd olunan bu xüsusiyyət romandakı bir
sıra ikinci dərəcəli surətlərə də “Maşenka” romanında xarakterinin əsasən bir səciyyəvi cəhəti
ilə təqdim olunan Qanindən fərqli olaraq, Qumbert ziddiyyətli və mürəkkəb bir personaj kimi
xarakterizə olunur. Bir tərəfdən o, romantik məhəbbət romanlarının lirik qəhrəmanlarını xatır-
ladır, digər tərəfdən isə ətraf mühitin dəyərləndirmələri ilə hesablaşmayan, dramatik ehti-
rasının qurbanı olan faciəvi qəhrəman kimi təqdim edilir. Lolita surətinin özünə gəlincə, qeyd
etmək lazımdır ki, Qumbertin nəzərləri ilə baxmasaq o, öz yaşıdlarından fərqlənməyən adi
bir amerikalı qızdır. Yalnız həyatın keşməkeşli yollarından keçdikcə o, müəllifin nəzərdə tut-
duğu qadın xüsusiyyətlərinin daşıyıcısına çevrilir.
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cəmiyyətlər, qida, kulinariya
İngilis adət-ənənələri çox və geniş əhatəli məfhumdur. Bu ingilis xalqının həyatının bir

çox sahələrini əhatə edir. Buraya mədəniyyət, təhsil, incəsənət, məişət və başqa sahələrdə
ingilislərə məxsus mərasimlər, əyləncələr, istirahət növləri, bunlarla bağlı olan müəssisələr
və s. daxildir. Bunlar ingilis xalqının həyatında özünə yer etmişdir, odur ki, həmin adət və
ənənələrə aid sözlər ingilis dilində lüğət tərkibinin xüsusi bir təbəqəsini təşkil edir [3, s,48].

İngilislərin məişət və mədəni həyatında bir sıra maraqlı əyləncə formaları, həmin
əyləncəni, istirahəti təşkil edən təşkilatlar, klublar və başqa müəssisələr mövcuddur. onlar
yaşlıların, yeniyetmələrin və uşaqların istirahəti, əyləncəsi ilə məşğul olur. Buraya həm də
idman yarışlarının təşkili və onların xalqın istirahətinə, əyləncəsinə xidmət etməsinin müx-
təlif formaları, dövlətçilik ənənələri ilə bağlı cürbəcür mərasimlər daxildir.

Bayram mərasimləri
Accesion day. Həmin gün monarxın məruzəsi günü kimi məlumdur. Bu mərasimdə xüsusi

dini ayinlər yerinə yetirilir. Mərasim 1952-ci ildən başlayaraq fevral ayının 6-da icra olunur.
Həmin tarixdə Elizaveta ii taxt-taca gəlmişdir.

Advent. Noyabrın 30-da başlanan və “christmas”a qədər davam edən xristian dini orucluq
bayramıdır. Xüsusi dini ayinlərlərlə müşayiət olunur və dini mahnıların oxunması ilə keçi -
rilir.

Pasxa sülh marşları. Pasxa bayramı zamanı Böyük Britaniyada mütərəqqi ictimaiyyətin
diqqəti Pasxa sülh marşına yönəldilir. İlk dəfə olaraq pasxa marşları 1958-ci ildə həyata
keçirilmiş, o vaxtdan başlayaraq ənənə halını almışdır. Bu sülh marşında iştirak edənlərin
sosial tərkibi tamamilə rəngarəngdir. Bu tədbirdə fəhlələrlə yanaşı universitet tələbələri, pro-
fessorlar, həkimlər, mühəndislər iştirak edirlər [1, s,147].

Həmin insan axınına təkcə ingilislər deyil, bütün dünyadan İngiltərəyə təşrif buyurmuş
qonaqlar da qoşula bilər.

İllər keçdikcə pasxa sülh marşlarının xarakteri də dəyişikliyə məruz qalmış, 60-cı illərin
əvvəlində daha yüksək zirvə fəth etmişdir. Müasir dövrdə süfrəyə doldurulmuş hind toyuğu,
qaynadılmış vetçina, kartof əzməsi, balıq, pudinqlər, konyak, yağ, çay və kofe qoyulur.
Yemək yeyildikdən sonra süfrə yığışdırılır, qab-qacaq yuyulur (bu işə ata da köməklik
göstərir), sonra çay mərasimi başlanır. Buna milad çayı deyilir. Çay mərasiminə dost-tanışlar
da dəvət edilə bilərlər.

Axşam isə süfrəyə düzülmüş rəngarəng qablarda içkilər içilir, televiziyaya baxılır. İki
əsas məsələ odur ki, hamı bir yerdə öz ailəsi ilə olur. Milad bayramı zamanı ailə ilə birlikdə
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olmaq naminə uzaq məsafələr qət edilir. Bu işdə xərclənən pula heç kəs təəssüflənmir, buna
əhəmiyyət verilmir.

Milad bayramı münasibəti ilə çox şey öz ahəngini dəyişir. Böyük Britaniyadakı bütün
şəhərlərdə milad bayramının təmtərağı hiss edilməkdədir. Bu şəhərlər arasında London
təmtərağı, xüsusilə Trafalqar meydanında qurulmuş möhtəşəm yolka ağacı oslodan bir
hədiyyə Trafalqar meydanına göndərilir. Hər il oslodan London üçün yolka ağacı gətirilir.
Ağac kəsildikdən sonra onu atla qarın üstü ilə sürüyərək limana gətirir və oradan da Londona
göndərirlər. Ağac Londona çatdırıldıqdan sonra motosikletli polis oskortu onu Trafalqar mey-
danına gətirir.

50 funtdan hündür olan bu ağac bəzən də hündürlükdə milli qalereyanın qüllələrindən də
yüksək olur. 

Yolka ağacı xüsusi təmtəraqlı bəzədilir. onun budaqlarını par-par, rəngarəng işıqlar saçan
ulduzlar, müxtəlif rəngli şarlar, gözoxşayan oyuncaqlar ilə bəzəyirlər. İngiltərənin hər
yerindən oraya adamlar axışır. Böyük Britaniyada onlar ən yüksək yolka ağacına tamaşa edir.
Bu o yolka ağacıdır ki, öz ətrafına təkcə ingilislərin deyil, fərziyyələrə görə bütün xristianların
ruhlarını toplayır, onları şad edir. 

Bütün ingilisləri bir kökdə, bir mənəviyyat və psixologiyada birləşdirməyə xidmət edir.
Məhz ona görədir ki, əsrlərlə yaşayan bu dini bayram ənənələrinə bəslənən ingilis qayğısı,
ingilis məhəbbəti də yaşayır, heç vaxt unudulmur.

Böyük Britaniyada keçirilən tədbirləri, bayram şənliklərini, mərasimləri təkcə dini tədbirlər
kimi məhdudlaşdırmaq düzgün deyil. Milad ərəfəsində adamlar qaynaşır, tələsir, dükanlar
açıq qalır, qatarlar, avtobuslar, bütün başqa nəqliyyat vasitələri də adamlarla dolu olur. Hamı
çalışır ki, miladı keçirmək üçün vaxtında evinə qayıtsın.  Evin hər küncü bəzədilir, ortada
yolka ağacı qurulur. o, cürbəcür oyuncaqlarla, rəngarəng işıqlarla bəzədilir. Hər yerdə milad
kartoçkaları qoyulur. Karoçkalar üzərində "Şən milad arzulayıram", "Milad bayramınız
mübarək" sözü yazılır. Ev sahibləri mətbəxdə çalışır, milad yeməyinə lazım olan xörəkləri -
içi doldurulmuş hind toyuğunu, piroq kökələri süfrəyə düzür. Kiçik şəhərlərdə, kəndlərdə
evlərin qabağında moizələr oxunur. Bu zaman moizə oxuyanlar öz yanlarına qutu qoyurlar,
ev sahibləri onların qutularına sikkə pullar atır. Yığılmış pullar toplanaraq qocalara, kömək-
sizlərə xərclənir. 

Ev yaşıl bitkilərlə bəzədilir, qışın oğlan çağında mənzilin və binanın yaşıl bəzədilməsi çox
qədim ənənədir. Yaşıl bitkilərlə evi bəzəyərkən, sarmaşıq ağaclarına üstünlük verilir, çünki
bu bitki həmişə yaşıldır və yaşıllıq həyat simvolu hesab edilir.

Ağac bağamburc ağacının altında öpüşmə milad gecəsi olduqca populyardır. ola bilsin
ki, bu qədimdə ingilislərin görüşdükdə, ayrıldıqda bir-biri ilə mütləq öpüşmə adət ənənələri
ilə bağlıdır. Hər halda milad gecəsi əgər bağamburc ağacının altında hər hansı bir qız dayanıb-
dırsa, deməli o öpüşmək istəyir və kim isə onu öpərsə, onun buna etiraz etməsinə heç bir
hüquqi əsası yoxdur. Yaşıl bitkiləri evə dekabr ayının 24-dən qabaq gətirmək və milad qur-
tardıqdan sonra hələ də onu evdə saxlamaq bədniyyətlilik kimi qiymətləndirilirdi. Lakin son
vaxtlar bu inam zəifləmiş, demək olar ki, evə dekabrın 24-dən bəzən bir həftə, bəzən də 10
gün qabaq yaşıl bitki gətirilir: ev böyük həvəslə bəzədilir. 
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Dekabr ayının 25-də milad günü adamlar kilsəyə gedir və digər günlərlə müqayisədə
orada daha çox insan olur. İbadət rəngarəng olur, buraya "Hark the herald angels sing" və
"o come all ye faithful" kilsə himnləri daxildir. 

Kilsədən qayıtdıqdan sonra ana mətbəxə gedir ki, bir gün qabaq içi doldurulmuş hind
toyuğunu sobaya qoysun. Elə bu vaxt ailənin digər üzvləri yolka ağacının ətrafına toplaşır.
Yolka ağacları adətən pəncərənin qabağına qoyulur, axşamlar pəncərənin qabağındakı yolka
ağaclarının bərq vuran çil-çıraqları şəhəri daha da füsunkar göstərir. Ana xörəkləri hazır-
ladıqdan sonra əsas mərhələ hədiyyələrin açılması ilə başlanır. Hədiyyələr yolka ağacına
bağlanmışdır. Hər kəs öz büküb bağladığı hədiyyəni gizli saxlayır. Hədiyyə açıldıqda,
qiymətindən asılı olmayaraq, ən əziz bir şey kimi qiymətləndirilir, hədiyyəni verənə min-
nətdarlıq edilir [4, s,121].

Bu həyəcanlı anlar hədiyyələrin açılması başa çatdıqdan sonra ailə üzvləri yeməyin gəti -
rilməsini uzun müddət gözləməli olurlar. Bəzi adamlar öz iştahlarını açmaq üçün şəhərə gə -
zintiyə çıxır (ya tək, ya da uşaqları ilə birlikdə), ya evdə qalır və yaxud da milad içkisi içmək
üçün öz dostlarının yanına gedir. 

orucluğun ortasındakı bazar günü "Mothering sunday" adlanır. Artıq iki əsrdir ki, bu
ildönümü hər il qeyd edilir. Bu elə bir gündür ki, hər bir ailənin birliyini, ailə üzvlərinin ana
ətrafında birləşməsini təmin edir. uzaqda və yaxında olan oğlanlar və qızlar ata evlərinə baş
çəkir və bütün yaşda olan övladlar öz analarına hədiyyələr verirlər [2, s, 86].

Rəsmi şəkildə həmin gün qulluqçulara məzuniyyət verilir və həmçinin onlara hədiyyələr
verilir ki, öz analarını "Mothering sunday" münasibəti ilə təbrik etsinlər.  onlar özləri ilə
hədiyyə kimi gül və hamar kökələr götürürlər, çünki həmin hədiyyələr, analar günü üçün
hələ də dəbdədir. 

Bəzən bütöv bir ailə səhər çağı kilsəyə gedir, qayıtdıqdan sonra  süfrə başına yığılır, hamar
kökə, düyü pudinqi, qızardılmış quzu əti yeyir, pivə və ya evdə çəkilmiş şərab içirlər. Lakin
XiX və XX əsrin sonlarına yaxın bu ənənənin qeyd edilməsində bir qədər təmtərağın azal-
ması müşahidə edilmişdir.

son 20 ildə "Analar günü" yeni vüsətlə canlanmağa başlamışdır. Buna əsasən həmin
günün polimersiyalaşması səbəb olmuşdur. Analar günü ərəfəsində bütün dükanlar öz vit-
rinlərində analara verilə biləcək hədiyyələrin daha geniş çeşiddə nümayiş etdirilməsi ilə
məşğul olur və bu canlanma Analar gününün öz şöhrətini qaytarmağa şərait yaratmışdır. 

İngiltərədə "Analar günü"nün yenidən populyarlaşmasına ikinci bir səbəb o olmuşdur ki,
ii Dünya müharibəsi zamanı bu bayramı İngiltərədə keçirilən "Mothering sunday" ilə səhv
salmışlar və bu bu bayramı analar günü kimi qeyd etmiş, bununla da "Mothering sunday"
adət-ənənəsi kilsənin qeydiyyatında olmuş və müqəddəs gün kimi daim qeyd edilməkdədir.

All fool's Day - Ümumi səfehlər günü  
Aprel ayının birinci günü İngiltərədə Ümumsəfehlər günü (All fool's Day) və ya səfehlər

günü (Aprel fool Day) qeyd olunur. Bəzi şimal rayonlarında həmin gün Hoddy Day (səfehlər
günü) adlandırılır. Ölkənin müxtəlif  yerlərində həmin gün başqa adlar altında adlandırıla
bilər, lakin bir şey ümumidir ki, aprel ayının birində gecə yarıdan tutmuş günortaya qədər
olan vaxtda aprel atmacaları - gülməcələri həyata keçirilir. 
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Həmin gün uşaqlar daha fəal olur. onlar həm öz yaşıdları ilə, həm qadınlarla, həm də yaşlı
kişilərlə zarafat edə bilər. onlar ən çox geyimlə bağlı zarafat edir, qarşılarındakı adamı səfeh
yerinə qoymağa çalışırlar. Əsasən "sizin ayaqqabınızın qaytanı" açılıb, "qalstukunuz əyri
durur", "paltarınızda nəsə qaydasında deyil" deyərək, qarşıdakı adamı inandırmağı çalışır,
onlara inanan adamları səfeh hesab edir və onlara gülürlər [3, s, 187].

1 Aprel - səfehlər gününün yaranma tarixi 1698-ci ildə təsadüf edir. Həmin il aprel 2-də
"Drake's News-letter" (17-ci əsrin qəzeti) məlumat verilmişdir ki, Tower of  London-da şir-
lərin çimizdirilməsinə tamaşa etsinlər" və bu məlumatı oxuyan sadəlövh insanlar Tower of
Londona gəlmişlər ki, "onlar da şirlərin çimizdirilməsinə" tamaşa etsinlər. 

Bundan sonra 1860-cı ildə təxminən buna yaxın aldatma (səfehləmə) həyata keçirilmiş və
elə o vaxtdan başlayaraq hər il aprelin biri "səfehlər günü" kimi qeyd edilməyə başlamışdır.
səfehlər günündə edilən səfehləmələr içərisində ən çox yadda qalanı kimisə baş tutması
mümkün olmayan bir işin dalınca göndərməkdir. Tutaq ki, göyərçin südü gətirmək və  ya
düz qarmaq almağa getmək. səfeh adam bu işin dalınca gedir və özünü gülünc vəziyyətdə
qoyduğu halda ətrafdakılara gülüş və sevinc bəxş edir.

səfehlər günü yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi yalnız aprelin birində günortaya qədər davam
edir. Əgər günortadan sonra kimsə kimi isə aldatmağa cəhd edirsə, onda həmin adama deyir-
lər:

Aprel fool's past.
You are the biggest fool at last və ya: April noddyes past and gone. 
You are the fool and i am none.
Christmas Celebrations (Milad bayramı).
Milad bayramının keçirilməsi hər il dekabr ayının 25-nə təsadüf edir. Bu bayram bəzi ta -

rixçilərin qeyd etdiyinə görə xristianlığın İngiltərədə yayılmasından əvvəl də, yəni bütpərəst-
lik dövründə də qeyd edilmişdir. Bu fikir müxtəlifliyinə baxmayaraq, həmin günün dini
bayram olmasını heç kəs inkar etmir. 1644-cü ildə Parlament bu bayramı qadağan etmişdi.
Lakin tezliklə 1660-cı ildə ikinci Çarlz hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra yenidən milad bayramı
bərpa olunmuş, həmin ildən başlayaraq müntəzəm olaraq milad bayramı qeyd edilməkdədir.
Milad bayramında əsas qeyd edilməli cəhət adamların milad hədiyyələrini bir-birinə xüsusi
təm-təraqla təqdim etməsidir. Müxtəlif hədiyyələrin təkcə uşaqlar deyil, ailələr, müəssisədə
çalışan işçilər, dostlar, tanışlar bir-birinə təqdim edir, ən xoş arzularını bildirir. Bəzən də elə
olur ki, bir ailəyə külli miqdarda hədiyyə gəlir və onların bir çoxusu lazımsız əşyalardır.
Bununla belə bu hədiyyələri qəbul edir və bununla fəxr edirlər.

Milad bayramından çox-çox qabaq, hətta bir neçə ay qabaq, milad xərcləri üçün pul qənaət
edilib saxlanılır ki, həmin günə sərf edilsin. Bu işdə milad klubları milli müəssisələrə çevrilir-
lər. Evdar qadınlar hər həftə müəyyən miqdarda pul köçürürlər ki, milad vaxtı "bird"lə təmin
olunsunlar ("bird" dedikdə hind toyuğu və ya qaz nəzərdə tutulur). onların ərləri isə rəngarəng
içkilərlə təmin olunmaq qayğısı ilə yaşayır. onlar belə klublara pul köçürürlər ki, süfrə bol,
təmtəraqlı, əsl istirahət guşəsi olsun. 

Milad ərəfəsini ingilislər first foot adlandırır.
first foot xoşbəxtlik gətirən bir mərhələ kimi qəbul edilir. 
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first foot o adama deyilir ki, yeni il günü birinci olaraq hansısa ailəyə qədəm basır. Həmin
adam ailə üçün ən vacib adam hesab edilir, çünki ingilis inamına görə sonrakı on iki ayın
necə şən keçməsi birinci adamın qədəm basmasından, onun ayağının sayalı olmasından çox
asılıdır. first foot sahibi tamamilə ailəyə təsadüfən təşrif gətirən və ya qəsdən ailəyə xoş
arzularla "first foot" olmaq arzusunu həyata keçirmək məqsədi ilə gələn bir adam ola bilər.

Şotlandiyada və İngiltərədə first foot yanvar ayının 1-ci günü keçirilən ən güclü şənlik-
lərdən biridir. "first foot"un gəlişi yanvar ayının 1-i gecəyarısı başlayan andan ta səhərə
qədər gözlənilir. Yeni il girən kimi otaqdan heç kəs bayıra çıxmır və ya süfrədən heç nə
yığışdırılmır. Hamı "first foot"un gəlişini gözləyir. onu giriş qapısında (ön qapıda) təntənə
ilə qarşılayırlar. Gələn first foot özü ilə birlikdə ev sahibinə hədiyyə olaraq yaşayış simvolu
olan yaşıl bitki, bolluq rəmzi olan ərzaq və ya var-dövlət rəmzi olan pul və digər simvolik
hədiyyələr gətirir. Gələn adam xüsusi diqqət və hörmətlə qarşılanır, ona çoxlu şərab və spirtli
içki, ləziz yeməklər təkilf olunur, çünki inanırlar ki, o, həmişə ailəyə xoşbəxtlik və səadət
gətirmişdir. 

first foot mərasimi ya ev-ev gəzən bir dəstə gəncdən ibarət olur, ya da bu iş ailəyə yaxın
olan və həmin ailəyə Yeni il gətirən adam olmaq arzusu ilə yaşayan, yaxın qohum və ya
tanışlardan biri tərəfindən həyata keçirilir. Bəzən də bir küçədə yaşayan eyni adam küçədəki
evlərə bir-bir növbə ilə girir və həmin küçənin bütün sakinlərinə xoşbəxtlik gətirmək
arzusunda olduğunu bildirir, hamı üçün eyni bir adamın "first foot" olmasının daha uğurlu
olmasını ucadan deyir. Əgər "first foot" hansı bir ailənin qapını döyməyirsə və ya "first
foot"un ailəyə qədəm basmayacağı ehtimal olunursa, onda ailə üzvlərindən kişi cinsindən
olan bir nəfər bayıra çıxır və yenidən mənzilə daxil olur və o, "first foot" kimi bütün
ənənələrə əməl olunmaqla qarşılanır.

Əsl xoşbəxtlik gətirən adam olmaq üçün first foot sağlam və güclü olmalıdır. first foot
olan adamın ayağının altı düz olmamalı, o, gənc və gözəl görkəmli olmalıdır. o, çəpgöz,
axsaq olmamalıdır və qara geyinməməlidir. Adətən qarabuğdayı və qara saçlı adamın gəlişi
xoşbəxtlik rəmzi hesab edilir. first foot kimi qapını döyən adam sarışın da ola bilər. Lakin
qırmızı saçlı first foot heç yerdə xoş qarşılanmır. İngiltərənin bəzi əyalətlərində subay adam,
digərlərində evli adama üstünlük verilir. 

İrlandiyalı first foot hər iki cinsdən olan adam ola bilər. Lakin yenə də üstünlük kişiyə
verilir. Bəzi əyalətlərdə qadın cinsindən olana üstünlük verilir.

Bəzi adamlar Yeni il gecəsi gecələrin birində olduğu kimi sakitcə gedib yatırlar. Digərləri
isə Yeni ili seyr etməyi planlaşdırır, lakin qeyd etmə mərasimi bir-birinə bənzəmir, çünki
bayramın qeyd edilməsi onu qeyd edənlərin yeri, vərdişləri, ailənin şəraiti, büdcəsi şəxsi
zövqləri nəzərə alınmaqla yerinə yetirilir.

Nəticə: Bu nəticəyə gəlmək olur ki, ingilis həyat tərzinə xas olan mərasim, cəmiyyət və
bayramları bildirən leksik təbəqə olduqca rəngarəngdir və onlar məhz ingilislərin həyatı ilə
bağlı özünəməxsus realilər hesab olunur.
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REy BREDBERİNİN “MARS XRONİKALARI” ƏSƏRİNDƏ 
ANtİUtOPİyA ELEMENtLƏRİ 

Lalə MƏMMƏDOvA
Azərbaycan Universitetinin magistrantı

Rəyçi:  fil.e.fəl.doktoru, Ülviyyə Əliyeva
Açar sözlər: Mars, antiutopiya, yer planeti, fantaziya
R.Bredberinin ayn-ayrı işlərinin tədqiqi olmasaydı, XX əsr ingilis dilli ədəbiyyatda anti -

utopiya problematikası belə geniş işıqlandırılmazdı. onun əsərlərinin tədqiqi bir tərəfdən an-
tiutopiya janrını daha yaxşı dərk etməyə kömək edirsə, digər tərəfdən XX əsrin ikinci
yarısında Amerikan ədəbiyyatında baş verən dəyişiklikləri görməyə kömək edir. Bunlar da
öz növbəsində mövzunun aktuallığına səbəb olur. Öz yaradıcılığında antiutopiya janrından
istifadə edərək hal-hazırki Amerikada mövcud olan problemləri gələcəkdə göstərməklə
həqiqəti oxuculara çatdırır. Böyük Britaniya və ABŞ yazıçılarının diqqətlərində olan əsas
problemlər: elm və texnika qarşısında qorxu, totalitar dövlətin rolu, kütləvi cəmiyyətin təsiri,
müasir sivilizasiyanın deqradasiyası, yeni müharibənin təhlükəsi, ekoloji fəlakət R.Bredberini
də narahat edir və bu onun əsərlərində öz əkslərini tapır [2.49].

R.Bredberini ən tanımış fantastik yazıçı adlandıranda yazıçı etiraz edir. o özünü “nağıl
danışan, uzaq görən” adlandırmasına üstünlük verir. Realizmi və romantizmi məharətlə
uzlaşdıraraq əsil bədii ahəng yaradan R.Bredberi səkkiz yüzdən çox əsərin müəllifidir. “onun
bütün yaradıcılığı humanizm prinsipləri əsasında qurulmuşdur. Əsərlərində insan və kainat,
insan və cəmiyyət, insan və texnika kimi aktual problemlərə toxunan yazıçı insanın mənəvi
əzablarını, psixoloji sarsıntılarının real mənzərəsini böyük ustalıqla yarada bilirdi. R.Bred-
berinin əsərlərini oxuduqca onun yaratdığı fantastik dünya və bu dünyanın bir qədər qəribə
sakinləri-həqiqi “mən”i ilə özgələşmiş “mən”i arasında çaşıb qalan, ictimai-siyasi proseslərin
ümidsizlik girdabında çırpınan, ümumi axına qarşı çıxaraq dünyanı dəyişməyə çalışan maraqlı
insan taleləri oxucunu heyrətə gətirirdi. İnsan təxəyyülünün və fantaziyasının nəhayətsiz hü-
dudları R.Bredberi yaradıcılığının aparıcı mövzusunu təşkil edirdi. Yazıçı deyirdi ki, həyatda
hər şey arzudan yaranır, elmi fantastika isə elmin və arzunun qeyri-adi sintezi hesab edilir”
[2.42].

R.Bredberiyə görə insan mövcudluğu dramatikdir. Dünyaya gələn uşaq doğulduğu andan
ölümlü olduğunu bilə-bilə ölümsüzlüyün sirlərini axtarır. Əgər insan qürurunu yenərək ətrafa
baxsa  ona qarşı çıxır, özünü hökmdar hesab edir. Qürurlu insan ölümə məhkum düşmən yox,
dost görər, xeyirlə şər arasında düzgün seçim edər. Qaranlıq və işıq, alov və su, müharibə və
sülh “farenqeyitlə 451” romanında aydın təsvir olunur. “Mars xronikaları”nda yer kürəsindən
gələn insanlar marslıları məhv edir, özləri marslılara çevrilirlər. Texnika və insanın mövcud-
luğu, konflikti, bir - birini sevmələri və rədd etmələri onun bir çox hekayələrində özünü
göstərir. Bura misal olaraq onun bir hekayəsində robot nənə uşaqlara məhəbbət bəsləyir, digər
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hekayəsində isə mexaniki otağın əllərindən çıxacağından qorxan bacı, qardaş valideynlərini
o otağa salaraq heyvanlara yedizdirirlər.

İnsan həmişə öz arzusundan kiçikdir. Maşın, robot insan arzularından yarandığı üçün,
onları özünə hopdurduğu üçün onlardan da çoxdur. İnsanların onları hansı məqsədlə yarat-
malarından asılı olaraq maşınlar yaxşı və pis olur. 

Bir yığın metaldan ibarət olan avtomobillər kişilərin ruhuna hakim kəsilərək onları
dağıdıcı hakimiyyətin hərisi edir. Məgər avtomobil yaradanlar bunu istəyirdilər?

sadə halda televizora baxan insan ətrafdakı hər şeyi unudur və orada baş verən hadisələrə
qapılır. İnsanlar texnikanın dağıdıcı və ziyanverici olduğunu bilsələr də ondan ayrıla bilmir-
lər. onlar ömürlərinin qısa olduğunu və bu ömürlərinin çox hissəsini televizora baxmağa və
yatmağa sərf etməklə texnikanın tərkib hissəsinə çevrilirlər. Bununla da batdıqca özləri ilə
yer kürəsini, dünyanı da məhv edirlər.

Necə oldu ki, R.Bredberi bu modeli seçdi? Rey Duqlas Bredberi 1920-ci ildə İlinoys
ştatının kiçik uoniqan şəhərində anadan olmuşdur. onun atası Leonard spoldinqin əcdadları
1630-cu ildə İngiltərədən Amerikaya köçmüşdülər. Reyin ədəbi istedadını ulu nənəsi Meri
Bredberi XiX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində İlinoys ştatında qəzet naşiri olan babasının
jurnalistika sahəsindəki fəaliyyəti ilə izah edirdilər. Yazıçının atası isə ədəbiyyat aləmindən
tamamilə uzaq bir sahədə yerli elektrostansiyada elektrik işləmişdir. Reyin milliyyəti
isveçrəli olan anası Ester Mari Moberq isə incəsənəti və ədəbiyyatı çox sevirdi. oğlunda
kiçik yaşlarında mütaliəyə böyük həvəs oyadan bu qadın həm də əsil kino həvəskarı olmuş-
dur. Balaca Reyinə ikinci adı ona anasının sevimli aktyoru, səssiz kino ulduzu Duqlas fer-
benksin şərəfinə vermişdi. Bredberinin uşaqlığı böyük ailənin mehriban mühitində, qayğıkeş,
həssas insanların əhatəsində keçmişdir. Elə o vaxtdan da Rey yaxın və doğma adamların
həmrəyliyini, bir araya gəlməsini dünyanın sərvəti hesab edir. R.Bredberinin uşaqlığı ilə
bağlı isti və xoş xatirələri, yazda yaşıl rəngə boyanaraq sanki xoşbəxtlikdən ətrafa nur saçan
uoniqanın parlaq əbədi obrazı sonralar onun bir çox əsərlərinin, xüsusilə də avtobioqrafik
“Zəncirotu arağı” romanının əsas mövzusudur [4.245].

Yaradıcılığın kökləri həmişə uşaqlığa gedir. R.Bredberi nəinki uşaqlığın ilk illərini, hətta
ilk həftələrini də xatırlayır. “Böyüdükdən sonra Rey deyir - mən özüm haqqında hekayə
yazdım. “Balaca qatil”də ağlı başında olan və dünyaya gətirdiklərinə görə valideynlərinə
nifrət edən uşaq surəti yaradılır. uşaqlıq illərinin mənəvi qidası olan kitablar, kino və sirklə
bağlı təəssüratları hələ kiçik yaşlarında bütün parlaq və qeyri-adi şeylərə yüksək həssaslıqla
yanaşan gələcək yazıçının daxili aləminin, formalaşmasında, yaradıcılıq istiqamətinin
müəyyənləşməsində başlıca rol oynamışdır.

Kitabın sehrli təsirinə o, 1925-ci ildə xalasının ona “biri var idi, biri yox idi” jurnalının
verməsi ilə məruz qalır. sonra xalası Reyə L.frenk Baunun  möcüzələr dünyasını oxuyur,
anası isə Edqar Allan Ponun hekayələri ilə tanış edir. Daha sonra  Tarzanı və Con Karterin
Marsdakı macəralarını oxuyur.

Erkən avtobioqrafik esselərində o yazır: “Mənim ilkin xatirələrimdə, mən gecə yarı oya -
nıb pilləkənlə qalxanda orada məni gözləyən bəd heybəti görürəm. Mən qışqırıb anamın
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yanına qaçıram, sonra anamla çıxanda, o gizlənir. Anam heç bir dəfədə olsa onu görmədi...”
[4.237].

Bir yazıçı kimi Rey Bredberi çətin, lakın  maraqlı yol keçmişdi. onun “Bill Rocersin
xatirəsinə” şeri ilk dəfə 1936-cı ilin avqustunda yerli “uoniqan” qəzetində dərc edildi. “1937-
ci il üzrə tələbə şerlərinin ontologiyası” məcmuəsində onun “ölümün səsi” şeri yer aldı. İlk
qələm təcrübələrindən ruhlanan R.Bredberi getdikcə özünü daha çox bu yorucu, lakin şərəfli
işə həsr edirdi.

Rey Bredberi yazır “Mənim daim mübarizə apardığım şey ölümdür. Hər yeni hekayəmdə,
povestimdə, pyesimdə... mən onunla mübarizə aparıram. Ölüm! Mən onunla özümdən sonra
qalacaq uşaqlarımla, kitablarımla, yaradıcılığımla mübarizə aparacağam” [4.247].

Qırxıncı illərin ortalarında Rey Bredberi artıq müəyyən təcrübəyə malik tanınmış yazıçılar-
dan sayılırdı. Yazıçının novellaları yalnız populyar “pulp magazines”lərdə deyil, həmçinin
“Kolers” (Colliers), “Çarm” (Charm), “New Yorker” kimi nüfuzlu jurnallarda çap olunurdu.
onun yaradıcılığında Marsla bağlı ilk həvəsi isə E.R Benouz oyatmışdı. sonralar R.Bredberi
etiraf edirdi. “Edqar Roys Benoz olmasaydı, “Mars xronikaları” heç vaxt yaranmayacaqdı
[4.269].

Rey Bredberi 1950-ci ildə “Mars xronikaları”nı, 1951-ci ildə “Yanğınsöndürənlər” mikro
povestini yazır ki, bu da 1953-cü ildə “farenqeytlə 451” romanının yazılmasına səbəb olur.

onun yaradıcılığının əsas hərəkətverici gücü insana sevgi və bu şərəfli adı daşımaqda ona
mane olan hər bir şərə qarşı nifrətdir. Bu bölünməz “sevgi və nifrət” xəbərdarlıq romanları
arasında məşhur olam “farenqeytlə 451” əsərini yazmaqda ona kömək oldu. Əsəri oxuyarkən
bir vaxtlar insanları düşündürdüyünə görə kitabların yandırılması hadisələri oxucunun gözü
önündə bir daha canlanır. Romanın əsas qəhrəmanı Qay Monteq yanğın söndürəndir, amma
o yanğın söndürmür, onu yandırır. Həqiqətən də tarixdə bu cür hadisələr olub: insanları xilas
etməyə, xoşbəxt etməyə yaradılan şeylər qəfildən onlara qarşı çevrilərək, onları əzməyə,
hədələməyə və öldürməyə başlayıb.

Əsərdə müəllif tərəfindən yaradılan cəmiyyət ilk öncə insanların ruhlarını, hisslərini, daha
sonra isə cismani olaraq öldürür. Mildred və onun rəfiqələri kimi insanlar bu cəmiyyətin
əsasını təşkil edir. Bununla belə bu tipli insanlarla bərabər, ruhlarını və hisslərini tam itir-
məmiş insanları da göstərməklə Rey Bredberiyə ümid verir. Özünü kitablarla yandıran
qadının dediyi sözlər əsərin əsas ideyasına çevrilir. “Biz bu gün İngiltərədə elə şam yandıra-
cağıq ki, onu heç vaxt söndürmək olmayacaq”. Bu əsər nəinki, insanların gözünü açdı, həm
də onlara qaranlıqda işıq oldu.

Romanda insan taleyi fəlsəfi və simvolik baxımdan təsvir edilir. “Hə - kitab sevərlər deyir,
- biz - bəşəriyyətin yaddaşıyıq, biz sonunda qalib gələcəyik! Nə vaxtsa biz dünyada ən böyük
buldozer yaradaraq ən böyük qəbir qazacağıq və müharibəni orada həmişəlik basdıracağıq”
[4.270].

İnsanların gələcək azadlığını təmin edəcək texnika ilə insanlar azadlıqdan qaçırlar. Ro-
manda bir çox təsiredici, qəlbi riqqətə gətirən parçalar olsa da, sonunda işıqlı ümid yeri var.
Bunun səbəbi isə R. Bredberinin optimist ruhlu insan olmasıdır. o, insanların nəinki sağ qala-
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cağına, hətta əzbərlədikləri kitablar ilə yeni dünya yaradaraq xoşbəxt olacaqlarına inanırdı.
Gələcəkdə yeni dünyalar kəşf etməklə insanlar fərqliliyi və azadlığı qoruyub saxlaya biləcək-
lərinə ümid bəsləyirdi.

Yeni dünyanı kəşf edərək orada insanların macəralarını R.Bredberi “Mars xronikaları”nda
göstərir. Lakin Bredberinin Marsı tamamilə fərqli idi. Burada fantastik fonda əsil insan
faciələri yaşanmaqda idi. Böyük nigarançılıqla, gərginlik içində qaçılmaz sonluğun - yer
sivilizasiyasının məhvinin gözlənilməsi “Mars xronikasına” daxil olan hekayələrin əsas
əhval-ruhiyyəsini təşkil edirdi. Əsərdə cərəyan edən hadisələr zamanın üç anının-nüvə
silahının törətdiyi fəlakət ərəfəsinin, fəlakət anının və fəlakətdən sonrakı durumun
mənzərəsini yaradırdı.

“Mars xronikası”nın (The Martian Chronicles, 1950) böyük uğurundan ruhlanan R.Bred-
beri yorulmadan yaradıcılıq axtarışlarını davam etdirirdi. onun gərgin və səmərəli zəhməti
sayəsində “Şəkillərdəki adam” (The İlliustrated Man, 1951), “Günəşin qızıl almaları” (The
Golden Apples of the sun, 1953), “Payız ölkəsi”(The october Country, 1956), “Melanxoliya
üçün dərman” (A Medicine for Melancholy, 1959) kimi bir-birindən maraqlı əsərlər yarandı.
Bu əsərlərində R.Bredberi oxucu üçün tanış olan mövzuları, obrazları və vəziyyətləri də -
yişərək müxtəlif şəkillərdə təsvir edir, lakin qətiyyən təkrarçılığa yol vermirdi.

60-70-ci illərdə yazıçının yuxarıda qeyd olunan nüfuzlu əsərləri sırasına “sevinc me -
xanizmi” (The Machineries of Joy, 1964), “Elektrik cazibəsini vəsf edirəm!” (i sing the Body
Electric!, 1969), “Gecəyarısından xeyli keçmiş” (Long After Midnight, 1976) kitabları da
əlavə olundu. 1980-ci ildə isə onun 900 səhifəlik “Rey Bredberinin hekayələri” (The stories
of Rey Bradbury) avtoantologiyası çapdan çıxdı.

R.Bredberi insan varlığının psixoloji nüanslarına, böyüməkdə olan şəxsiyyətin daxili
aləminin açılmasına xüsusi maraq göstərmişdir. Bütün bunlar onun avtobioqrafik “Zəncirotu
arağı” (Dandelion Wine) romanında daha qabarıq nəzərə çarpırdı. Yazıçı bu əsərində balaca
uşağın daxili aləminin təsvirindən çox, onun gözü ilə gördüyü dünyanın bədii obrazını yarat-
mağa cəhd göstərmişdir. uşaq gözlərinə al-əlvan boyalarda görünən, dəniz kimi coşub-
çağlayan, sirli-sehrli dünya əslində öz qəddar və sərt orijinalından nə qədər fərqlənirdi!
uşaqlarda asanlıqla  “yaxşı” və “pis” qütblərə ayırdıqları anlayışlar, hadisələr haqqında
böyüklər zaman-zaman baş sındırmış, yaşadıqları cəmiyyəti cürbəcür qarmaqarışıq qanunlar,
prinsiplər çərçivəsinə salmışdılar. Böyüklərin hər şeyin sanki əvvəlcədən müəyyənləşmiş
kodlaşmış dünyasını uşaq təfəkkürü birdən-birə anlayıb qavraya bilmirdi. ona görə də onun
bu böyük və mürəkkəb dünyaya yolu fantaziyalar, xəyallar aləmindən keçib gedirdi.

R.Bredberinin əsərlərində insanın böyüməsinə, inkişafına münasibətdə qəribə yanaşma
tərzi mövcuddur. Bredberinin “insanı” tədricən, yavaş-yavaş deyil, hansısa təkanların
hesabına böyüyür, inkişaf edirdi. İlk təkanın hesabına o, sağ olduğunu, yer üzündə yaşadığını
başa düşürdü. Növbəti təkan ona dünyanın necə maraqlı qurulmasını anladırdı. onun üçün
hər şey-kibrit qutusuna doldurmaq istədiyi qar dənəcikləri, qəribə, sehrli aləmi xatırladan
arı pətəyi, nəhəng yarpağa bənzətdiyi göy qübbəsi böyük məna kəsb edərək heyrət doğu-
rurdu. “Zəncirotu arağı” isə bu insan üçün qəfildən yaxalanaraq şüşəyə doldurulmuş yay
fəslinin bədii, fantastik obrazını təcəssüm etdirirdi.
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“R.Bredberi nədən yazırsa yazsın, İnsan problemi onun yaradıcılığının əsas qayəsi olaraq
qalırdı. İnsanın daxili aləminin zənginliyi, fərdi təzahürünün rəngarəngliyi yazıçını elmi-
texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən çox maraqlandırırdı. Amerikalı nasir əsərlərində təsvir
etdiyi insanlarla yalnız elmin, texnikanın inkişaf tarixini deyil, bütünlüklə cəmiyyətin tarixini
sınağa çəkir, onun mənalı, yaxud mənasız olması məsələsinə cavab tapmağa çalışırdı” [1.44].

R.Bredberi yaşadığı dünyanın, xüsusilə də Amerika burjua cəmiyyətinin müəyyən norma
və inkişaf qanunlarına qarşı çıxaraq, etirazını bu və ya digər formada əsərlərində əks etdirirdi.
Yazıçının yaradıcılığında xüsusi mərhələ təşkil edən “Mars xronikaları” əsərində o, öz
mövqeyini iki istiqamətdə açıqlamağa cəhd göstərmişdir. Bredberi bir tərəfdən Marsın
Yerlilərin müstəmləkəsinə çevrilməsindən narahatlığını ifadə edir, digər tərəfdən isə ABŞ
tarixinin mürəkkəb, ziddiyyətli səhifələrindən birinə nəzər salaraq Amerikanın ağrılı prob-
lemlərindən olan “hindu məsələsi”nə öz tənqidi münasibətini və etirazını bildirirdi [2.76].

Digər Amerika fantastik yazıçılarından R.Bredberini fərqləndirən cəhətlərindən ən birincisi
onun insan varlığını yaradıcılığının fövqündə saxlaması, insanın atom və maşın əsrinin quluna
çevrilmədiyini, elmi-texniki tərəqqinin fonunda kiçilmədiyini, əksinə idrakının qüdrətinə və
yalnız ali şüura xas olan düşünmək qabiliyyətinə görə hər şeydən yüksəkdə dayandığını dönə-
dönə vurğulaması hesab olunurdu. Məhz insanın mənəvi, psixoloji problemlərini daha çox
əks etdirdiyinə görə yazıçının əsərlərini klassik dünya ədəbiyyatının ən gözəl nümunələri ilə
müqayisə edirdilər.

Texnikanın sürətli inkişafı, avtomatlaşma, qloballaşmaya doğru meyil etmə, gözlənilməz
dəyişikliklər və böhran vəziyyətlər XX əsrdə dünya sənətini və kütləvi incəsənəti insan si -
vilizasiyasının inkişaf forması kimi tədqiq etməyə şərait yaratdı.

Belə ki, antiutopiyanın tərkib hissəsi olan kütləvi mədəniyyət adı altında ilk öncə key-
fiyyətsiz və əyləncə xarakteri daşıyan sənət nəzərdə tutulur. “Kütləvilik” termini dedikdə
tədqiqatçının estetik və mənəvi dəyərlər yox, yaradılan sənət əsərlərinin ruhi və maddi tərəfi
diqqətini çəkir. Kütləvi mədəniyyət dedikdə hər bir milli ənənəyə uyğun mədəniyyəti deyil,
bütün mədəniyyətlərin xüsusiyyətini özündə birləşdirən universal yaradıcılıq nəzərdə tutulur
[3. 27].

Bu zaman belə fakt ortaya çıxır ki, dünya mədəniyyətlərinin bir arada birləşməsi, milli
mədəniyyətlərin ortadan çıxmasına səbəb olur ki, bu da insanların inkişafına təsir edir. Bun-
ların araşdırılması isə bir çox müasir ölkələrin keçmiş, indiki və qismən də gələcək mədəni
inkişafını dərk etməkdə kömək edir.
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Anti-utopian elements exist in “Martian Chronicles” by Ray Bradbury. in one hand the

study of his works promotes better understanding of anti-utopian genre and in the other hand
it helps us to observe the changes that occur on the American literature at the second half of
the twentieth century.

Резюме
ЭПЕмЕНТы АНТИУТОПИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ РЕЯ БРЕДБЕРИНА

«хРОНИКИ мАРСА»
Лала мАммАДОВА

магистр Университета “Азербайджан”

Отзыв: к.э.н., Ульвия Алиева
Ключевые слова: Марс, антиутопия, планета Земля, фантазия
В произведении Р.Бредберина проявляются элементы антиутопии.
Его произведения с одной стороны помогают исследовать изменения происходящие

в литературе Америки во второй половине ХХ века, и помогает увидеть происходящие
в нем изменения.
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yUSİF SƏMƏDOĞLUNUN HEKAyƏLƏRİNDƏ 
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Rəyçi: filologiya elmləri doktoru, professor Kamran Əliyev
Hekayələr, ssenarilər, publisistik məqalələr və roman müəllifi olan Y. səmədoğlunun

yaradıcılığında sənətə bağlılıq, ictimai nöqsanların, insan şüurundakı mühafizəkarlığın fəal
yazıçı mövqeyindən tənqidi güclüdür.

onun istər “46-ci ilin oyunları”, “foto-fantaziya” kimi ilk qələm təcrübələri, istərsə də
sonralar yazdığı “Yeddi oğul istərəm”, “səmt küləyi” adlı kinossenariləri, “İncə dərəsində
yaz çağı”, “Astana”, “Bayati-Şiraz” hekayələri nəsrimizin, ədəbiyyatımızın son 20-25 illik
mənzərəsində aydın nəzərə çarpır.

Mövzuları, əsərlərinin quruluşu, mənzərə və obraz yaratma ustalığı, hadisələrin obyektiv
mənalandırılması, vətənpərvərlik və insana məhəbbət hisslərinin təsvir orijinallığı etibarilə
diqqəti cəlb edən bu hekayələr Y. səmədoğlunun dil və üslub xüsusiyyətləri, fərdi yaradıcılıq
keyfiyyətləri ilə seçilən bir nasir kimi yetişdiyini sübut edir.

Y. səmədoğlunu “Qətl günü” romanına doğru aparan, onun nəsrini şərtləndirən mühüm
keyfiyyətlərdən biri fikrin rəmzi-bədii ümumiləşdirmələrlə təsviridir. “46-cı ilin oyunları”,
“Qartal”, “Qalaktika”, “Astana” hekayələri bu cəhətdən daha səciyyəvidir.

Bəşəriyyətin taleyi ilə bağlı çox mühüm məsələləri yazıçı sadə bir dildə, uşaq təfəkkürünə
uyğun şəkildə, rəmzi-bədii yolla əks etdirə bilmişdir. “46-cı ilin oyunları” hekayəsini oxu -
duqda, elə bil, uşaq oyuncaqları içərisində əsl bomba ilə qarşılaşırsan. Bu hekayədə müəllif
bəhs etdiyi son dərəcə ciddi problemi məharətlə uşaq oyunu tamaşasında əks etdirə bilmişdir.
Təsvir edilən “atom oyunu” üç oğulun ölümü, ananın dəli, ailənin yeganə qızının radioaktiv
şüalardan kor olması ilə nəticələnir. uşaq təfəkkürü “oyun”un bütün real nəticələrini qeyd
edir. Yazıçı rəmzi müqayisələrlə atom silahına, bəşəriyyəti məhvə aparan atom müharibəsinə
və belə bir silahın kəşf olunduğu ana nifrət yaradır. Təsadüfi deyildir ki, hekayə, atom
silahının dünyaya göz açdığı il nəzərə alınaraq, “46-cı ilin oyunları” adlandırılmışdır.

fikrin rəmzi-məcazi ifadəsi cəhətdən “Qalaktika” hekayəsini xüsusi qeyd etmək olar.
“Qalaktika” söhbəti yazıçını astronomik mə’nada deyil, rəmzi-psixoloji mə’nada maraq-

landırır və əsərin ideyası bu sözün məcazilik imkanları ilə açılır.
Rəmzin gücü, rəmzi ümumiləşdirmə “Qartal” hekayəsində də özünü göstərir. Bu

hekayədə rəmz insanın, insan olanın yüksək aləminin, əlçatmaz ucalığının, qara qüvvələrlə
çarpışmanın, hər kəsin öz məkanında hərəkətinin təsviri istiqamətinə yönəldilmişdir.

Y. səmədoğlu hadisə və xarakterlərin bədii-psixoloji təhlilinə xüsusi diqqət yetirir, hər
bir obrazın iç dünyasını, psixoloji aləmini lazımi keyfiyyətdə əks etdirmək üçün insanın
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xarakterindən, hadisələrin mahiyyətindən doğan təbii cizgilər tapır. obrazların nitqi onların
daxili aləmini, arzu və istəklərini, məhəbbət və nifrətini, mənfi və müsbət olmaqla fərqlənən
bütün və hər cür mə’nəvi keyfiyyətlərini üzə çıxaran mühüm vasitə kimi diqqətlə işlənilir.
Psixologizmin dərinliyi yazıçının təsvir və təhkiyə dilini, dialoqlarını səciyyələndirən ən
mühüm fərdi əlamətlərdəndir. Bəzən yazıçı bu cəhətə bədii dildə aşkar işarələr edir, psixoloji
cəhətin insan mövqeyinin müəyyənləşməsində mühüm rolunun təsviri zəruriliyini bədii yolla
xüsusi qeyd edir. “Qalaktika” hekayəsində yad qalakatikaya düşmə və onun nəticələrinin
xəstə tərəfindən insan psixologiyası ilə bağlı izahı, “simurq quşu” hekayəsində caninin
hərəkətlərini növbətçinin “Bilmirəm, bunu psixoloqlardan soruş” deyə izah etməsi də göstərir
ki, situasiya və şərait əsas tutulmaqla, insanın psixoloji aləmi düzgün nəzərə alınır və düzgün
qiymətləndirilir.

Hekayələrin bir qismi ailə-məişət, sevgi macəraları üzərində qurulmuşdur. Lakin bu cür
hekayələrdə də ictimai motivlər fərdi-psixoloji hallarla möhkəm bağlıdır. “soyuq daş”
hekayəsində obrazların mənəvi keyfiyyətləri incə detallarla verilir, buna görə də hadisələrin
gedişi ilə əlaqədar uzun təhkiyə və dialoqlara ehtiyac qalmır. Bu hekayədə də Y. səmədoğlu
yaradıcılığına xas olan rəmzi vasitələrin rolu böyükdür: soyuq daş, qara duman, qara bulud,
qara xəbər. Qızın etibarsızlığı və soyuq daşa çevrilən ürəyi, oğlanın öz məhəbbəti ilə vidalaş-
maqda olduğunu duyan qəlbi lirik tonda, usta yazıçı duyumu ilə ifadə edilmişdir. Hekayənin
sosial-etik təsir gücü psixoloji momentlərin rəmzi vasitələrlə yüksək harmonik əlaqəsindən
doğur.

“saat işləyir”, “foto-fantaziya”, “simurq quşu” hekayələrində ictimai təzadlar daha
qüvvətli ifadə olunmuşdur. “saat işləyir” hekayəsində daim təzadlarla irəliləyən bu aləmdə
oğlunun vaxtsız ölümündən kədər və göz yaşları içərisində çırpınan ananın — Gülsabah ar-
vadın dərdli ürəyi ilə 24 yaşlı gəlinin daha şiddətlə alovlanan məhəbbətlə dolu ürəyi qarşı-
qarşıya durur.

Y. səmədoğlunun hekayələrində xislət və yaranış etibarilə xeyirxah və bədxah doğulan-
ların üz-üzə durduğunu görürük. Ədəbiyyatın bu qədim mövzusunu müəllif “simurq quşu”
hekayəsində özünəməxsus şəkildə həll etmişdir. Ömrü boyu insanlara fədakarlıqla xidmət
edən, xeyirxahlıq yolunda simurğ quşuna çevrilən, lakin son məqamda cinayətə əl atan - na-
musu ləkələnmiş hamilə qızını öz əlləri ilə baltalayan qoca dustaq ölüm ayağında da xeyir -
xahlıq və alicənablıq kimi yüksək əməllərdən əl çəkmir, günahsız həbsxana yoldaşını gənc
dustağın - caninin qanlı pəncəsindən xilas edir. Beləliklə, müəllif bu epizodla yaranış, tərbiyə
məsələlərini ön plana çəkir, cani doğulanlarla ətraf mühitin cinayətə sürüklədiyi adamların
fərqini göstərir.

Y. səmədoğlunun bədii üslubunda ssenarist-yazıçı qələminin gücü müşahidə olunur. Zən-
gin təbiət lövhələri, təbii mənzərələr, obrazların zahiri-cismani keyfiyyətləri, hərəkət və
davranışı, geyim və danışıq tərzi, daxili-mənəvi aləmi elə ustalıqla, səbr və təmkinlə, elə canlı
bədiilik vasitələri ilə təsvir edilir ki, elə bil, bunları bilavasitə özün müşahidə edirsən.

Y. səmədoğlu nəsrində yazıçı duyumu, psixoloji vəziyyətlərin real və canlı təsviri yüksək
təsir bağışlayır. Hekayələrində lirizm əksərən kədərli, tragik hallarla birləşir. Gülsabah arvadın
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oğlunun vaxtsız ölümü də səkkizin yarısına düşür, gəlininin ərə getmək istədiyini bildikdə
qarının evdən çıxıb getməsi də. Əslində, bu, həmin ev üçün Gülsabahın da yoxluğu,
ölümüdür. Müəllif, ananın göz yaşlarının şəklə çevrilmiş oğulun gözləri üstünə düşməsini
oğulun ananın dərdinə ağlaması kimi mənalandırır. Bu cür epizodlar kino üçün hazır fraq-
mentlərdir. Müəllif vərdiş etdiyi bütün bu vasitə və üsulları “Qətl günü” romanında yüksək
səviyyədə hərəkətə gətirdiyindən roman kino sənəti üçün zəngin material verir.

fikrin metaforik ifadəsi, mecaz növlərindən məharətlə istifadə, sadə, aydın təhkiyə və
dialoqlar Y. səmədoğlu üslubunun əsas keyfiyyətlərindəndir. Tünd təbiət boyaları, təbiətin
min bir rəngi onun təsvir dilində xüsusi emosionallıq yaradır. Həzin, lirik təkrirlər fikrin
ifadəsinə gözəllik verir, yazıçı ideyasının təsir gücünü artırır.

Y. səmədoğlunun nəsri nikbin ruhu, tragik momentləri komik situasiya ilə birləşdirmək
imkanları ilə yeni nəsrin ən yaxşı nümunələrindəndir. Müəllif bir çox hallarda, yumor və
satira vasitələrindən ustalıqla istifadə edərək, sosial-ictimai qüsurların komik yolla islahına
çalışır, hadisə və xarakterlərin təbiətindəki komizmi, gülünclüyü, gülüş doğuran cəhətləri
açıb göstərir.

Yusif səmədoğlunun yalnız bir hekayəsində – “220 №li otaq”da “yazıçı mövqeyi” deyilən
bir məqamla qarşılaşmaq olar. Qalan heç bir nəsr əsərində bu mövqe bilinmir və ümu-
miyyətlə, yazıçının işi “mövqe” nümayiş etdirmək deyil. Yazıçı mövqeyi onsuz da əsərin
ümumi ruhunda hiss olunmalıdır.

Yusif səmədoğlunun “Astana” hekayəsi belə bir proloqla başlayır: “Ölüm var ölümdü,
ölüm də var zülümdü”. Bu fikrin yazıçının əsərlərində tez-tez təsadüf olunan ölümlərə, qətl-
lərə bilavasitə dəxli var.

Ümumiyyətlə, Ölüm faktoru insan həyatının danılmaz və qaçılmaz məqamıdır. Bütün
yollar ölümə aparır, amma bu yollar da müxtəlifdir və sonu şərəfli ya şərəfsiz şəkildə başa
çatır. “Astana”dakı ölüm labüd və qaçılmazdır (intihar olsa da başqa çıxış yolu yox idi).
“Astana” hekayəsində görə-görə, bilə-bilə özünü o dünyanın astanasına gətirib çıxaran in-
sanın tragik anda daxili sarsıntıları, o dünya ilə bu dünyanın sərhəddində çəkdiyi əzablar
qələmə alınmışdır. Hekayə mahiyyət etibarilə bir roman səviyyəsindədir və təsvirin ağırlığı,
ciddiliyi, istehzanın qatılığı onu “Qətl günü” ilə daha möhkəm bağlayır.

Y. səmədoğlu az yazsa da, çox oxunur. Bunun bir sirri yazıçının seçdiyi mövzularla
bağlıdır. Əksər hekayələri göstərir ki, yazıçı daim hadisələrin ən çətin, ən qorxulu, gərgin
və böhranlı anını əsas götürür və təsvir obyektinin böhranlı vəziyyətində onun əhval-
ruhiyyəsini, psixoloji sarsıntılarını qələmə alır — zirvədən başlayır və tədricən qətə doğru
gedir. Bu cür təsvir yazıçı üçün nə qədər çətindirsə, oxucu üçün o qədər maraqlı və ibrə-
tamizdir.
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The article provided an overview of the stories of Yusif samadoglu. The article put for-

ward the ideas and stories reflected the themes touched. A few details were given about the
story.
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доглы. Здесь нашли свое отражение темы рассмотренные в рассказах автора и  выдви-
нутые им идеи. Также, дана обширная информация о других произведениях автора.
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yaradıcılığında metafora
XX əsr Amerika ədəbiyyatının ən görkəmli yazıçılarından biri də Con Apdaykdır. o,

Amerika həyatının gerçəkliyini olduğu kimi təcəssüm etməyə cəsarət edən yazıçılardan biri
idi. onun əsərlərində hadisə və insan xarakterlərin təsviri tükənməzdi. Bununla da o, oxucuya
çox zaman görmədiyi və yaxud mahiyyətinə vara bilmədiyi həyat həqiqətlərini açıqlayırdı.
Apdaykın  bədii əsərləri XX əsr Amerika ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus yer tutur. 

sənətkarın yaradıcılıq ustalığının ən vacib göstəricilərindən biri də onun bədii dilinin
ifadəli tərəfinin olmasıdır: burada, mərkəzi yeri məcazlar və müxtəlif stilistik üsullar tutmaq-
dadır. Müəyyən leksik vahidlərdən məcazi, onlar üçün qeyri-adi mənada istifadə edə bilmə,
ifadələrin bir-birilə uyğunlaşdırma qabiliyyətilə müəllif öz ədəbi-bədii ustalığını nümayiş et-
dirir və oxuyucuya xüsusi təsir bağışlayır. sənətkar tərəfindən öz yaradıcılığında istifadə olu -
nan bir çox dil vasitələri və üsullarının açıqlanması və analizi zamanı onun dünya görüşünün
identikliyi, aşkarlanır: məhz sənətkarın dünyagörüş mövqeyində onun mədəni reallıqların
müxtəlif elementləri öz təcəssümünü və təfsirini tapırlar.

C.Apdayk öz müasirlərindən əsərlərinin dilində müxtəlif leksiki vasitələrdən, üsullardan,
məcazlardan özünəməxsus və qeyri-adi şəkildə istifadəsiylə fərqlənir: bu cəhətlər stilistik
nəzər nöqtəsindən araşdırma, tədqiqat və analiz baxımından böyük maraq doğururlar. sözləri
yetəri qədər orijinal və qeyri-standart qaydada bir-birilə uyğunlaşdırmaq onun üçün tipikdir.
onun məcazlarındakı əsrlər öncədən mövcud olan əbədi anlamlar kimi, hal-hazırda
yaşadığımız epoxalar və həyatın müxtəlif sahələrinin cürbəcür nöqteyi-nəzərləri bir-birinə
bağlanır, eyni zamanda müxtəlif səviyyələrdə istifadə etdiyi müşahidələr stilistik yükə ma-
likdir və müəllifin lirik qəhrəmanının əhval-ruhiyyəsinin, duyğularının bütün rəngarəngliyini
oxucuya çatdırmağa xidmət edir. Titanların, romalıların, tarixi yerlərin (Bizans: the Byzan-
tineTrinity - "Bizans üçlüyü"), mifoloji varlıqların (Meduza Qorqona: eacha Gorgon'shead -
"hər [sütun] - Meduza Qorqonanın başı), siyasi füqurlar və şəxsiyyətlərin (Ptolomey: thoseold
Ptolemaic heavens - "bu qədim ptolomey səmaları"; Platon: Plato's ideals - "Platonun ideal-
ları"; sezar: when caesar fell - "sezar həlak olanda"; stalin: stalin, who indulged his native
land with privilege...-"stalin, hansı ki öz doğma torpağını imtiyazla zay etdi...") obrazları,
təbiətin elementləri gündəlik həyat reallıqları ilə uyğunlaşır (avtomobillər, idman növləri,
qəzet və jurnal adları: property laws-"əmlak hüququ"; my well-insured '55 fordor ford -
"mənim düzgün sığortalanmış 55-ci buraxılışı "fordor" fordum"; the flutter of a Guardian -
" "Guardian" qəzetinin xışıltısı", copies of Punch -  "Punch" satirik jurnalının buraxılışları";
vacant lots - "park etmək üçün vakant yerlər") və elmi terminlər və ifadələr (polycentric orbits
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- "polisentrik orbitalar"; shapely syntheses-"zərif sintezlər"; calculable-hesablanıla bilən,
compounded mass-"birləşdirilmiş massa"; ectomorphic head- "ektomorf başlar"; distance
brings proportion-"məsafə mütənasiblik verir"; their fear some crown softrusses, struts, nuts,
insulators...-"onların boltlardan, tikinti fermaları, dayaq, qayka, izolyatorlardan olan pis
tacları...")

Bəzən oxucunun şüurunda xüsusi parlaq obrazlar yaratmaq üçün sənətkar sözdüzəltmə
prosesi ilə məşğul olur və mövcud olmayan sözlər neologizmlər uydurur: those click less
rings ("bu tıqqıldamayan sümük halqaları"), those prisonerless ribs ("bu girovsuz
qabırğalar"), İtalianly ("italyanca").

Con Apdaykın yaradıcılığında epitetlər xüsusi mövzulara ictimai rəngarənlik, yeni xü-
susiyyətlər verə bilir. Məsələn, onlar sifətlə ismin birləşməsi kimi də təqdim oluna bilərlər:
democraticsun ("demokratik günəş"); peppermintthought ("ayıqladıcı fikir"); zərf ilə fel: ab-
surdlykindlemyeyes-"absurdcasına mənim gözlərimi yandırır"; feli sifət ilə zərf: balance-
docculty - "gizli tarazlaşdırılmışlar"; sifət ilə substantivləşmiş sifət: theominousbedroomdark
- "yataq otağının pis qaranlığı". Adətən hansısa bir müsbət və ya mənfi əlavə mənalardan
məhrum edilmiş iqtisadi terminlərin istifadəsi, onu amerikan ədəbiyyatçılarından
fərqləndirir: o, "ödəməbacarıqlı evlərə" (solventhomes) və "marketləşdiriləbilən məhsullara"
(marketablegoods) müasir cəmiyyətin həyatında material anlamların həddindən artıq vaci-
bliliyinə görə neqativ obraz yaradır.

oxuculara təsiretmə baxımından son dərəcə böyük bədii imkanlara malik məcazlardan
biri olan metaforadan Apdaykın əsərlərində istifadə xüsusi maraq doğurur: onlar bəzi hal-
larda şəxsləndirmələr, epitetlər və digər məcazlarla uyğunlaşır: günəşi o thatwhitecoconut
(“bu ağ kokos”) adlandırır; səmanın rəngini–“qarğıdalılı” (cornflowersky); buludları–blue-
leaves (“mavi yarpaqlar”), thesecourtlycotton-bellies (“tikilmiş yelkənlərin safqəlbli qarın-
ları”) və piraticalgreatgalleons (“ulu pirat qalleonları”), İspaniyada Xv-Xvii əsrlərdə
mövcud olan qalleonların tarixi surətini istifadə edir; şam ağacı yığımını–“şam ağacı adaları”
(pineislands); günəş şüalarını–counterweightsofshadow (“kölgənin əks ağırlıqları”); zəmini–
earth’sfur (“dünyanın kürkü”), hansını ki o burundukun xəzi ilə tutuşdurur (chipmunk-col-
ored), beləliklə metafora ilə epiteti bir məcazda uyğunlaşdırır; günəbaxan–“vaxtın meyarı”
(yard stick of hours), hansı ki, “qadın ləçəyində alovlanan qoca şir üzü”-nə (...burning gold
lion face, you wear a girl’s bonnet behind…) malikdir; planeti, harda ki biz yaşayırıq, müəllif
metaforik olaraq “qiymətli daş” (the jewel) adlandırır; yeri–“dolaşdırılmış episentr” (the
muddled hub); günəş şüalarını–“aşağı düşən əlavələr” (complements).

Yazıçı yalnız hamıya məlum olan anlamları deyil, həmçinin xüsusi terminləri də metafor-
laşdırır: rain, beginning, hyphenatesourracingwindows… (“yağış, başlanğıc, qaşımızdan
sürətlə keçən qatarın pəncərələri arasında defislər qoyur...”); və fizioloji proseslər:  yello -
winggridworkofnerve (“saralan sinir toru”).

Öz yaradıcılığında o yalnız yüksək materiyalara deyil, həmçinin idman, dövlət qulluğu,
iş peşələri kimi gündəlik həyat sahələrinin təsvirində də metafora və müqayisələrdən istifadə
edir. onun sələflərinin bir çoxu bütün bunlara lazımi diqqət yetirmirdilər. Beysbolçuların
dirsəklərini o “rezin kimi” (their rubber elbows) təsvir edir, oyunçunun əllərini isə vəhşi
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quşlarla tutuşdurur (his hands were like wild birds); polislərin ayaqları ona “yapışdırılmış”
kimi gəlir (feet of glue). Öz əmisi-qəssabın fermasında səliqə ilə yığılmış heyvan sümük-
lərinin forma əcayibliliyini təsvir edərkən, lirik qəhrəman onları çətirlərin dəstəyinin əyriliy-
inə bənzədir (some curve like umbrella handles); onların yığınını o “mamont qıfıllarına
açarlar” adlandırır (key stomammothlocks), beləliklə üç məcaz, iki metafora və epiteti bir-
ləşdirərək son dərəcə böyük ədəbi-bədii tutuma malik obraz yaratmağa nail olur.

sənətkarın yaradıcılığında hansısa bir əşyanın və onun tutumu arasında və yaxud müəllif
və onun yaratdığı bədii-ədəbi nümunələr arasında anlam əlaqədarlılığını ifadə edən meto -
nimiyadan da aktiv istifadə olunur: brightapplaudingtiers (“alqışlayan parlaq yaruslar”), pop-
ulatedtiers (“məskunlaşdırılmış yaruslar”), Constableclouds (“konstabl [JohnConstable]
(1776-1837), ingilis sənətkar-romantik] buludları”), Dante’srose (“Dantenin qızılgülü”).

C.Apdaykın dilinə bəzən epitet forlaşdırma ilə ahəngləşən: ceaselessgarage (“sonsuz
qaraj”) və ya müqayisə ilə ahəngləşən: more constant that evergreens (“həmişəyaşıl ağaclar-
dan daha çox daimi”) mübağiləlik xasdır.

onun yaradıcılığına istehzalılıq və kinayə xasdır, hansı ki onu həm müasirlərindən və
həmçinin sələflərindən gözə çarpacaq qədər fərqləndirir: theoldbubble-headstyle (“köhnə və
xoşxasiyyətli səfeh tərzində”); sümüklər yığınını o “sevimli cisimlər” (lovely things) ad-
landırır; qağayıların başlarını–pis daranmış (badly combed); özünü onlardan birinin yerinə
qoymaqla kifayət qədər savada malik olmayan yaşlı insanları lağa qoyaraq “elmli-bilikli”
(the enlightened) adlandırır. 

C.Apdaykın yaradıcılığında yalnız əşyalar və təbiət hadisələri deyil, həmçinin mücərrəd
anlamlar da şəxsləndirilə bilərlər: equationshuntinginfinity (“əbədiyyat ovuna çıxan bərabər-
ləşmə”),  metaforalar ilə uyğunlaşa bilər: the lathe’s loose jaws (“tikiş dəzgahının taqətdən
salınmış çənəsi”). Müəllif hal-hazırda yanacaqdoldurma məntəqəsində çalışan köhnə basket-
bolçunun əllərinin təsviri zamanı, onlara canlı cismin xüsusiyyətlərini verir: his hands are
fine and nervous on the lug wrench (“sinirli əllərdə çilingər aləti sıxılıb”). oyunçunun
ustalığını xüsusi qeyd etmək üçün şəxsləndirmədən istifadə olunur the ball loved him (“top
onu sevirdi”). Dəzgahın texniki iş tərəfini təsvir edərkən, yazıçı elə bir epitet istifadə edir ki,
burda şəxsləndirmə və “qaşqabaqlı” (sullenstilledturning) kimi adətən yalnız insanlara tətbiq
edilən anlamlar uyğunlaşdırılır.

Müəllifin qeyri-standart düşüncə tərzi öz timsalını ən gözlənilməz obrazlarda təcəssüm
oluna bilər: “hamilə qınlar” (expectantpods); “onun atom enerjisini yeyən yükdən azad olun -
muş közərmə bağı” (thefilamentunburdeneddofitsatom); mart küləyi ona “lovğa” (heard-
hiswindasboasting) kimi görünür; göy gurultusu “yalan deyə” bilər (thethunderbluffs);
buludlar–“qarovullar kimi gəzişirlər” (cloudsstridesentry); ağacların kökləri can vermə acısını
çəkmək vəziyyətində ola bilərlər (theagonyofroots).

Öz yaradıcılığında Con Apdayk hərdən müqayisə ilə uyğunlaşan oksyumorondan istifadə
edir: lively, smug, and brave asadventurerssafe (“gümrah, özündən məmnun və təhlükəsiz-
likdə olan cəsur səyahətçi kimi”).

onun əsərlərinin dilinə hərdən başqa məcazlarla birləşib vəhdət təşkil edən kataxrezaların
tətbiqi xasdır: acresandacresago sözündən istifadə zamanı, hardakı yalnız vaxt semantikasına
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malik olan ago sözü, məkan semantikalı leksik vahidlə birləşmədə istifadə olunub (acres);
absurdpaws (“absurd pəncələr”), hardaki kataxreza epitetlə uyğunlaşır və ya rustyrepertoire-
ofsmells (“paslanmış iylər repertuarı”), hardaki üç söz qeyri-standart cismi-məntiqi məna
əldə edirlər.

C. Apdaykın yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyəti oxucuda təsvir olunan obyekt haqqında
əyani təsəvvür yaratmaqla bağlıdır ki, təbiətin və onun tərkib hissələrinin təsviri zamanı bu
cəhətlər bütün dolğunluğu ilə üzə çıxır və hərdən evfemizmlə uyğunlaşır: okeanı o many-
manedscud-thumper (“çox yallı sürücü”) adlandırır, tubofmalewhales (“kitlər üçün vanna”),
makerofwornwood (“meşəqıran”), shrub-ruster (“kolluğu məhv edən”), sky-mocker (“səma
masqaraçısı”), portlypusherofwaves (“dalğaların əzəmətli təqibçisi”), wind-slave (“külək
qulu”); ağcaqanadın vızıldamasını o evfemetik olaraq “nəğmənin sapı” (histhreadofsong)
adlandırır, onun xortumunu–“qüssələnən sapa susayan” (athirstybluestreak), özünü xırda
ağcaqanada müqabil isə o “hiyləgər, güclü Qarqantua” (acunning, strongGargantua) hesab
edir.

onun əsərlərinin dilinin ən parlaq xüsusiyyətlərindən biri onun yaradıcılığının adətən
hiperbola ilə uyğunlaşan qroteskin geniş yayılmasıdır: bu adi və gündəlik həyat axarının və
məişətdə istifadə olunan əşyaların bilərəkdən şişirdilmiş və təhrif olunmuş tərzdə ünsürlərini
təsvir edir, bu cəhət öz növbəsində fantastik xüsusiyyət çalarları daşıyır, reallıq ilə qeyri-re-
allığı, keçmiş ilə gələcəyi bir-birinə bağlayır. Beləliklə telefon sütunlarının əmələ gəlməsini
o, heç kimin heç bir zaman görmədiyi sehrli qarğanın qarıldaması ilə izah edir (eachpole,
acaw), sütunların özlərini isə o “mifik nəhənglər irqi” ilə müqayisə edir (likearaceof-
giantsthatfadedintomeremythology).

Antitezlərin istifadəsi zamanı sənətkar insanın həyat və fəaliyyətinin bir çox aktual as-
pektlərinə toxunaraq müasir cəmiyyətin ziddiyətlərini çox dəqiq əks etdirir (mycar, legally-
parked, yetviolateshiswindows–“xüsusi olaraq ayrılmış yerdə mənim park edilmiş maşınım
qonşunun haqlarına qəsd edir”); absurdbutactual (“absurd, lakin real”). Antitezlər şəxs-
ləndirmələrlə uyğunlaşa bilər və öz tərkibində heç bir zidiyyət bağlayıcısı daşımaya bilər:
gravemountainsbellydance (“ciddi dağlar göbək rəqsi oynayırlar”), harda ki, dağlar təcəssüm
etdirilir,  onların ciddiyətinə və önəminə qarşı rəqs kimi qayğısız əyləncə və məzmunsuz
vaxt keçirmə qoyulur. Müəllif bəzi anlamları bir-birinə qarşı qoymağa müvəffəq olur və
onlar o öz növbəsində hansısa bir ortaq ünsürlə birləşdirir: nomancouldconceivesuchfinesse,
concaveor-vex (“heç bir insan belə bir zəriflik uydura bilməzdi, qabarıq və batıq”).

Con Apdaykın yaradıcılığından götürdüyümüz, təhlil etdiyimiz bədii ifadələrin xü-
susiyyətləri onun təfəkkürünün və həqiqətin onun tərəfindən dərkinin qeyri-standartlığının,
qeyri-adiliyinin və çoxcəhətliliyinin sübutuna xidmət edir. Bütün bunlar onun şüurunda öz
əksini tapmış və onun ədəbi yaradıcılığında təcəssüm olunmuşdur. Müasir yazıçının
yaradıcılığının təhlili zamanı onun amerikan ədəbiyyatında xüsusi yerinin olması və müəllif
tərəfindən ingilis stilistikasının, leksikologiyasının və linqvistikasının inkişafına, onun əvvəl-
lər mövcud olmayan yeni sözlər yaratmaq və müxtəlif leksik vahidlərin adi cismi-məntiqi
çərçivələrindən çıxaraq, onların gözlənilməz tərzdə birləşdirmək qabiliyyəti sayəsində ədəbi-
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bədii fikrə gətirdiyi çox böyük və qiymətli töhfəsinin əhəmiyyəti təmamilə aydın olur. və
beləliklə, onun sayəsində ingilis dilində ilk baxışdan durğunluq dərəcəsində olan semantik
sahələr genişləndirilmiş, sinteqmatik və paradiqmik əlaqələrlə zənginləşdirilmişdir.
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in this article we come to the conclusion that John updike is known for the idea that see -

mingly ordinary aspects of American life that are actually quite fascinating. updike wanted
readers to see the beauty and magic of life, so he tried to describe everyday things using the
most clear, but beautiful language possible. John updike’s difference from his contemporaries
was his using different type of lexicological styles, metaphors, epithets in his creation.

Резюме
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В етой статье я анализироваль поэтическое мастерство Джона Апдайка и он про-

изводит особый эффект на читателя. При раскрытии и анализе множества языковых
средств и приёмов, употребляемых поэтом в своём творчестве, обнаруживается всё
своеобразие, сложность и многогранность его мировоззрения, где находят своё вопло-
щение и интерпретацию разнообразные элементы действительности и культурные реа-
лии.
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İNGİLİS tƏLƏFFÜZÜNÜN CƏNUB-QƏRBİ 
MÜXtƏLİFLİyİNİN FORMALAŞMASI

Svetlana ALIyEvA
Azərbaycan Universitetinin magistrantı

Rəyçi: f.e.n., dosent H. M. Hüseynov
Açar sözlər: Coğrafi-məhəlli variantlılıq, dialekt, cənub-qərb dialekti, Kokni
İngilis dilində coğrafi-məhəlli (regional) variantlıq çox geniş yayılmışdır. Bu, uzun müd-

dətli tarixi və həm də bütün dünya üzrə coğrafi-məhəlli bölgüsü nəticəsində təxminən Xviii
əsrin başlanğıcından meydana gəlmişdir. Qeyd edək ki, təkcə Birləşmiş Krallığın özündə
belə, İngiltərə, uels, Şotlandiya və İrlandiyada ingilis dili variativ şəkildə işlənməkdədir.
Bundan başqa, ingilis dili bütün dünyada yayılmışdır, bu da dilin hər yerdə eyni şəkildə
deyil, variantlarla işlənməsi üçün zəmin yaratmışdır. Belə ki, dil nə qədər geniş yayılarsa,
işlanməsi də o qədər də variativləşir, dilin sabitliyi getdikcə zəifləyir. Bu da özünü dilin lüğət
tərkibində və tələffüzündə göstərir [2, s.86].

Dilin coğrafi-məhəlli mahiyyəti, həmin ərazinin flora və faunadakı həyat tərzi, yaşayışı
və s. dilin lüğət tərkibinə təsir göstərir. Bunlar da müəyyən bir ərazi, yaxud bir qrup insanın
danışıq dialektini yaradır və başqa bir ərazidə anlaşılmaz edir və bəzən də əksinə, bu və ya
digər yeni yaranmış söz geniş şəkildə işlənərək hamı tərəfindən başa düşülür, dilin lüğət
tərkibinə daxil olur, zaman keçdikcə geniş əhatəli kütlə həmin sözün haradan gəldiyini unu -
dur.

İngilis sözlərinin tələffüzü müstəmləkələrdə və digər ərazilərdə əksər hallarda təhrifə
məruz qalır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avstraliya və başqa ölkələrə köçmüş ingilisdilli
əhali arasında yuxarı təbəqədən az adam olduğu üçün yerlilərin danışığı aşağı təbəqədə olan
ingilislərin tələffüzünə öz təsirini göstərmişdir. Tarixən olduğu kimi, bugünkü ingilis dilində
də bu proses gedir. Amerikan ingiliscəsində yaranan yeni sözlər dərhal ona təsir göstərir,
yaxud da ingilis dilinə qeyd-şərtsiz qəbul olunur.

İngilis dilinin məhəlli variantlığı əsasən ya beynəlxalq variantlıq (məsələn: Britaniya və
amerikan ingiliscəsi), yaxud da dialekt variantlığı (Kokni və Həmpşir dialekti) adlandırmaq
olar. Məhəlli variantlıq dedikdə, biz Şimali və Cənubi ingilis, İrlandiya və uels aksentini də
nəzərdə tuturuq. Bu o demək deyildir ki, İngiltərədə yalnız bir ingilis, bir İrlandiya və bir
uels aksenti mövcuddur. Hər bir aksent daxilində, məsələn şimali ərazidə də bir neçə aksent
tələffüz çalarları var ki, onlar başqaları üçün də ümumi ola bilər. Bu ərazilərdə RP-də
danışanlar isə cəmiyyətin ən yuxarı təbəqəsidir, bu da əhalinin çox az bir hissəsini təşkil
edir. Aşağı təbəqə isə ən geniş yayılmış regional aksentdə danışır [3,s.38].

Ümumiyyətlə, hər kəsi məcbur etmək olmaz ki, onlar mütləq RP-də danışsınlar. Hətta
dünyanın ən tanınmış radiostansiyası olan BBs regional dialektdə verilişlər aparır, məşhur
sənaye kompaniyalarının çoxu beynəlxalq müqavilələrini bağlayarkən belə regioanl dialekt -
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dən istifadə edir. Dialekt qədim yunan sözü “dialectos”dan yaranıb, dil, dialekt, mühakimə
deməkdir.

Dialekt hamarlanması çox sürətli bir prosesdir, çünki müxtəlif dialektlərdə danışan insanlar
arasında ünsiyyət çox böyükdür. Heç bir sinfi sədlər yoxdur, təhsil daha geniş yayılmlşdır,
ölkənin bir hissəsindən başqa hissəsinə köçmələr daha tez-tez baş verdi; çox insanlar bunları
ödəyə bilənə kimi veriliş, kino, teatr əhali kütləsinin böyük əksəriyyətinə təsir edirdi.

Böyük Britaniyanın bütün dialektlərindən ətraflı bəhs etmək qeyri-mümkündür. Burada
biz bəzi dialektlərin əsas xüsusiyyətləri haqqında ümumi məlumat verməyə çalışacağıq. Bi -
rincisi, biz İngiltərənin cənub-qərbi dialektinin qrammatik xüsusiyyətlərinə diqqət yetirəcəyik
[1,s.40].

İsimlər.
Müəyyən artikl.
“same”dən əvvəl müəyyən artikl işlənmir: This same`s i always told “ee”.
İsmin cəm halı.
Müxtəlif hallarda –s(es) bir neçə dəfə əlavə oluna bilər.
Məsələn: 
steps [`stepsðz] (cənub som)   Bəzi hallarda [n] sözün sonunda eşidilir. Məsələn: 
keys [ki:n] (Wilt shire), primroses [primrouzn] (Devon shire).
Bəzi isimlərin tək və cəm halı eyni formada olur. Məsəslən:
chicken-chickens [tsik] (somerset shire), pipe-pipes [paip] (somerst shire).
Cins.
Biz Padok tərəfindən artiklın hissəsində İngiltərənin cənub-qərbində halın tam xarakte -

ristikasını əsaslandıracağıq. Padok tarixi lebel “Wessex”dən istifadə etmişdir. İngiltərənin
cənub-qərbinin ölkələrini təsvir etmək üçün. Adətən iddia edilir ki, ingilis isimləri qrammatik
cinslərini orta ingilis adlandırılan tarixi dövr zamanı itiriblər, təxminən (1100-1500). 

İndiki zamanda canub-qərb dialektlərində he/she əvəzlikləri ismin əvəzinə işlənir.
Məsələn:

My mother put her bannet there last year and the birds laid their eggs in him (=it).
Wurs my book? i aa got’ im; him’s her (=Where is my book? i’ve got it. That’s it).
Cənub-qərb dialektlərində obyektlər 2 kateqoriyaya bölünür:
1) sayılan isimlər (a tool, a tree) və s. He/she əvəzlikləri onlarla işlənir.
2) sayılmayan isimlər (Water, dust) və “it” əvəzliyi onlarla işlənir. 
3) saylar.
Cənub-qərb dialektlərində mürəkkəb saylar (21-99) tələffüz olunur: five and fifty, six and

thirty. Devon shire-də “the second”, “turoth” əvəzinə (the twenty-twoth of April) istifadə olu -
nur.

sifətlər.
Bütün cənub-qərb dialeklərində bir, 2 və daha çox hecalı sifətlərin müqayisə və üstünlük

dərəcəsində -er, -est istifadə olunur.
The natureller
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The seasonablest
Delightsfuller (est)
Worser-worsest (Dw)
Müqayisə dərəcəsində “than” əvəzinə “gin”, “an”, “as”, “nor”, “till”, “by”, “to”, “in”,

“on” sözləri istifadə olunur.
Məsələn:
When the lad there wasn’t scarce the height of that stool, and a less size.
on (=than) this brother.
That`s better gin naething.
More brass inney (=than you) hadd in;
it’s moor in bargain (=more than a bargain)
“Many” sözü sayılmayan isimlərlə işlənir.
Məsələn: many water/milk.
first sözü tez-tez “the next” mənasında işlənir.
Məslən:
The first time i gang to the smiddie i`ll give it to him.
Will you come Monday first or Monday eight days?
Adlıq halın forması tez-tez yiyəlik halın forması əvəzində istifadə olunur və əksinə.
Məsələn: oi don`t think much o` they (=of them).
oi went out a-walkin wi` she (=with her).
oi giv ut t` he (=it) back again.
us (we) don’t want t’ play wi` he (=him)
Hor (=she) oon’t speak t’ th’ loikes o’ we (=us)
“Mun” (min) əvəzliyi ədəbi dildə “them” istifadə olunanda işlənir.
Məsələn: put mun in the house.
Give mun to me.
i mind (=remember) the first time i seed mun.
“Mun” həmçinin “him”, “it” əvəzliklərinin əvəzinə işlənir.
Məsələn: let mun alone.
İt  would sarve un reight if i telled the parson of mun.
“Those” əvəzinə “them” istifadə olunur.
Məsələn:
i mind none of them things.
Give us them apples.
Cənub-qərb dialektlərində cümlənin əvvəlində şəxs və qeyri-şəxs əvəzlikləri tez-tez düşür.

Cənub-qərb dialeklərində heç vaxt “whom” istifadə olunmur. Əvəzində “as”, “at” istifadə
olunur [1,s.44].

Məsələn: That`s the chap as (və ya what) his uncle was hanged.
The man` at his coat`s torn.
Şəxs əvəzliyinin adlıq halı həmçinin “selves”dən əvvəl istifadə olunur.
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Məsələn:
We selves (somer shire, Devon shire).
standard təyini əvəzlik “this” cənub-qərb dialektində “this”, “this here”, “thease”, “thisn”,

“thisna” kimi istifadə olunur.
standard təyini əvəzlik “that” cənub-qərb dialektində “thatn”, “thickumy”, “thilk” kimi

istifadə olunur.
Məsələn: i suppose i could have told thee thilk.
Cənib-qərb dialektində “those” heç vaxt istifadə olunmur. Əvəzində “thir`ans” istifadə

olunur.
fellər.
Cənub-qərb dialektində indiki qeyri-müəyyən zamanda tək və cəm formada mübtəda

isimlə ifadə olunubsa “s” və ya “es” istifadə olunur.
Məsələn:
Boys as wonts more mun ask.
The other chaps works hard.
Devon shire-də indiki qeyri-müəyyən zamanda cəmdə “th” [ð] felə əlavə olunur.
“to be” felinin “am”(`m) forması şəxs əvəzliklərindən sonra istifadə olunur.
“if”, “when”, “until”, “after” sözlərindən sonra bəzən gələcək qeyri/müəyyən zaman

işlənir.
Mübtədası şəxs əvəzliyi ilə ifadə olunan nəqli cümlələrin bitmiş forması köməkçi fel

“have”siz düzəlir.
Məsələn:
We done it.
i seen him.
They been and taken it.
Cənub-qərb dialektlərində inkar forma inkar formanın felə əlavə olunması ilə düzəlir.
Məsələn: comesna (comes not), winna (will not), sanna (=shall not), canna (=can not),

maunna (=must not), sudna (=should not), dinna (=do not), binna (=be not), haena (=have
not), daurna (=dare not).

Cənub-qərb dialektərində eyni cümlədə bir çox inkarlıq işlənə bilər.
Məsələn:
i yin`t seen nobody nowheres.
i don’t want to have nothing at all to say to you.
i didn’t mean no harm.
Ye`ll better jist nae detain me nae longer.
Modal fellərin inkar və sual formaları köməkçi fel “do”nun köməyi ilə düzəlir.
Məsələn:
He did not ought to do it.
You do not ought to hear it.
standard dildə olan bəzi qaydalı fellər cənub-qərb dialektində qaydasız olur.
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Məsələn: dive-dave, help-holp.
Bəzən keçmiş zamanda bəzi qaydasız fellərin sonuna “ed” əlavə olunur.
Məsələn: bear-borned, begin-begunned, break-broked, climb-clombed,
dig-dugged, dive-doved, drive-droved, fall-felled, find-funded,
fly-flewed, give-gaved, grip-grapped, hang-hunged, help-holped, 
hold- helded, know-knewed, rise-rosed, see-sawed, shakeshooked.
Ancaq keçmiş zamanda bəzi qaydasız fellər qaydalı fel kimi istifadə olunur.
Məsələn: begin-beginned.
fellərin çoxu keçmiş feli sifəti “n” sonluğunun köməyi ilə düzəlir.
Məsələn:
Call-callen
Catch-catchen
Come- comen
Keçmiç feli sifətdə bəzi hallarda kökdəki sait dəyişir və suffix əlavə olunmur.
Məsələn: catch [kα:ts]
Hit [α:t]
Lead [lα:d]
Cənub-qərb dialektində təsirsiz fellərin “y” [i] sonluğu olur.
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in this article the geographically-local variations of the English language, the meaning

of dialect, the grammar features of the dialects of south-West are discussed. The local vari-
ation of the English language mainly may be called either international variation (for.ex.
Britain and American English) or dialect variation (Kokni and Hempshire dialect). Dialect
comes from the Ancient Greek, it is derived from dialectos “ discourse, language, dialect”. 
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В этой статье обсуждаются  географически вариант английского языка,значение диа-

лекта, юго-западные диалекты.Местный вариант английского языка,в основном, можно
назвать или международным вариантом(к примеру Британский и Американский анг-
лийский) или же диалектным (диалекты Конни и Хемпшир).В перводе с греческого
слово "диалект"(dialektos) означает язык, диалект и суждение. В данной статье также
обсуждаются особенности грамматики юго-западного диалекта Англии.
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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, 14 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 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 əlifba sırası ilə və ya iqtibas olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıl-
lıqla nömrələnməlidir. 

- İnternetdən (saytlardan) istifadə olunmuşdursa ədəbiyyat siyahısının sonunda, 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 c., 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) məqalələrini təqdim edə bilərlər.

Məqalələrin göndəriləcəyi ünvan: 
Azərbaycan universiteti 
Yasamal rayonu, General Akim Abbasov pr-84, 
(Keçmiş Kiyev pr) Bakı, Azərbaycan 
Tel: (+99412) 434 76 89-94, daxili 102
Faks : (+99412) 430 49 29 
E-mail: venera.sharifzade@gmail.com 
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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 doktoraterlerin genel sonuclarının

yayınlanması önerilen bilimsel yayınların listesine dahil edilmişdir. 


