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AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 5

n İPƏK YOLU n 1/2014

İQtİSADİ İNFORMASİyANIN ASSİMEtRİyA
PROBLEMLƏRİ

Aida QULİyEvA
ADİU, “İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyalar” kafedrası, dos. 

Rəyçi: dos.,i.e.n. Arzu Məmmədova 
Açar sözlər: iqtisadi informasiya, asimmetriya, rifahın dünya ölkələri arasında bölünməsinin

asimmetriyası, iqtisadi şokun asimmetriyası, “top down” siyasəti, Buttom up, DEA nəzəriyyəsi
2000-ci ildə Nobel mükafatı “istehlakçıların davranışı haqda nəzəriyyəyə” etdikləri töhvələrə

görə verilsə də, cəmi bir ildən sonra Nobel mükafatı artıq tam əks istiqamətdə olan araşdırmaya-
asimmetrik informasiyalı bazarların təhlilinə həsr olunmuş tədqiqata verilmişdi.

Sual ola bilər ki, axı nə baş vermişdi?
Çünki çox qısa müddətdə baş verənlər liberal bazar iqtisadiyyatının qeyri-effektivliyini bir daha

təsdiq etdi və strukturların formalaşmasının zəruriliyini ön plana çəkdi və bu müdaxilə bazarın kor-
rektə olunması və ya Nobel mükafatçısının təbiri ilə desək, informasiyanın asimmetriyasının şok
nəticəsi adlandırmaq olar.

Adətən, milli iqtisadiyyatları islah edənlər hakimiyyət strukturları olurlar. Söhbət dünya iqtisadiy -
yatından gedirsə, onun islah edənləri kimi müxtəlif hökumətlərarası təşkilatlar və ya qeyri-hökumət
təşkilatları strukturları çıxış edirlər [4, səh-12].

Dünya iqtisadiyyatının islah olunmasının zəruriliyi və bu zərurliyin belə mühüm və geniş şəkildə
açıq etiraf edilməsi dünya hökuməti ideologiyasının artıq rəsmi təsdiq olunması deməkdir. Düzdür,
bu hökumətin hələ ki, rəsmi rolu rifahın dünya ölkələri  arasında bölünməsinin asimmetriyasını
aradan götürmək idi [1, səh-125]. Güman olunurdu ki, informasiya təminatının asimmetriyasının
aradan qaldırılması inkişaf etməkdə olan ölkələrə olduqca xeyirli bir fəaliyyət olacaq. Lakin mütləq
qeyri-mükəmməl rəqabət şəraitində bu informasiyanın səmimiliyinə inanmaq çox böyük səy tələb
edir, çünki dünyanı idarə edən dünya iqtisadiyyatı hakimləri özləri hər hansı nəzarətdən kənardırlar.
Məlumdur ki, dünyanın qlobal menecment strukturu yoxdur. Yalnız belə strukturun mövcudluğu bu
səviyyədə  hər hansı nəzarəti təmin edə bilərdi. Arzu etmək olar ki, qarşıdan gələn Nobel mükafatları
məhz idarəetmədə aparılan təhlillərə aid elmi işlərə təqdim oluna bilər. Bu da akademik dildə qlo -
balizm asimmetriyasının şokunun təhlili adlandırılmalıdır.

XX əsrin sonu XXI əsrin I onilliyində iqtisadi mühitdə relyeflilik asimmetrik inkişafın nəticəsi
idi ki, bu da özünü əsasən, inkişaf etməkdə olan ölkələrin milli iqtisadiyyatlarının dünya standart-
larına yaxınlaşma cəhdlərində iqtisadi relyefliliyə daha çox məruz qalması ilə xarakterizə olunur
[4, səh-35]. Bildiyimiz kimi, alıcılıq qabiliyyəti nəzərə alınmaqla adambaşına düşən ümumdaxili
məhsul (GDP per capita PPP) dünya ölkələrinin iqtisadiyyatlarını eyni müstəviyə gətirib müqayisə
etmək olar [1, səh-67]. Nəzərə alsaq ki, dünya iqtisadiyyatı oligopolik rəqabətin yaratdığı asimmetrik
informasiyaların təzahür formasıdır, onda belə şəraitdə asimmetrik informasiyanı bir modeldə təhlil
etmək zərurəti yaradır. Əgər dünya iqtisadiyyatındakı asimmetriyanı ölkə iqtisadiyyatlarının müqa -
yisəsi zəminində təhlil etsək, onda əsas iqtisadi göstəricilərin bu modeldə təhlili vacibdir. Hansı ölkə



üçün əhali, ÜDM (dünya ÜDM ilə müqayisədə), sənaye yükünün çəkisi kimi 3 göstəriciyə uyğun
asimmetriyanın dünya iqtisadiyyatına necə təsir edə biləcəyini proqnozlaşdırmağa cəhd edək
[1, səh-58].

İqtisadiyyatın-məhdud maddi və maliyyə resurslarının qeyri-məhdud tələbatlar üçün bacarıqlı pay-
lanması haqda elm və təcrübə olduğu artıq çoxdan qəbul olmuşdur. İqtisadiyyatın bir elm kimi dəbdə
olduğu dünya ölkələrində keçirilən çoxsaylı forumlar, sonsuz sayda nəşr olunan elmi işlərlə müəyyən
olunsa da, bu gün dünya iqtisadiyyatının taleyi əsasən, Yunanıstan, Portuqaliya və İspaniyanın şəhər-
lərində keçirilən manifestasasiyalarla daha çox qiymətləndirilir, nəinki komfortlu iclas zallarında
aparılan diskussiyalarla. Dünya təcrübəsi göstərir ki, iqtisadiyyat elmi nəyi isə nəzərə almamışdır və
bu elmdə nə isə öz yerində deyildir, elm aləminin bir çox atributları özünü doğrultmur, hesablamalarda
olan səhvlər artıq dollar və avrolarla deyil, insan taleləri ilə ölçülür. Avropa zonasında bu gün işsizlik
II Dünya müharibəsindən sonrakı bütün dövrü üstələyərək  rekord nəticəni - 20 mil yonu  haqlamışdır.
Yunanıstanda və İspaniyada işləyə biləcək əhalinin 25 faizi işsizdir, bütövlükdə bütün Avropa
zonasında da işsizlik 10 faizə çatmışdır. Bütün inkişaf etmiş ölkələr nəhəng disbalans şəraitindədirlər.
Dövlətlər qeyri müəyyən istiqamətdə çox vaxt kortəbii  fəaliyyət göstərirlər ki, bunun da nəticəsi
gələcək nəsillər üçün rekord sayda defisit və borclar olacaqdır. Artıq 6 ildir ki, dünya iqtisadiyyatı
dönməyən böhran halındadır. 6 il əvvəl ABŞ-ın bank sistemində başlayan böhran bu gün görünməyən
sosial gərginlik yaradaraq  artıq Avropanın dövlət strukturlarını belə  əhatə edir [5, səh-100].

Əgər sovet dönəmində Avropa siyasi motivlər əsasında 2 hissəyə-şərqi və qərbi Avropaya bölün-
müşdüsə, hal-hazırkı vəziyyətə görə o, artıq şimali və cənubi avropaya bölünmüşdür ki, bu da əsasən
iqtisadi situasiyaların müxtəlifliyi, böhranın həlli yollarının müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunur ki,
bütün bunlar da sonda  ən gözlənilməz nətiəcələrə, hətta kontinentin parçalanmasına da gətirib çıxara
bilər. Şimali Avropanın böhrandan çıxmaq yolunda verdiyi sərt iqtisadi qərarları cənubi Avropada
sosial təhlükə yarada biləcəkdir. Vəziyyət artıq domino effekti ilə şimal ölkələrinə də inteqrasiya et-
məkdədir. Beləliklə, yeni vəziyyət – iqtisadi şokun asimmetriyası adlana biləcək bir vəziyyət yaran-
mışdır [1,səh-13]. Bu vəziyyət böhranın həllində və həll metodlarının seçilməsində vahid yanaşmanın
qeyri-mümkünlüyü ilə təsvir oluna bilər. Əslində elə bu vəziyyətin mövcudluğu nəinki tanınmış iqti-
sadçıların, hətta çox nüfüzlu beynəlxalq maliyyə institutlarının çoxsaylı səhvlərinin yaranmasına
səbəb kimi misal çəkilə bilər [6, səh-45].

- Dövlət borclarını hansı maksimuma qədər qaldırmaq olar?
- Və ümumiyyətlə hansı iqtisadi modeldən istifadə etməklə vəziyyəti dəyişmək olar?
- Büdcə kəsiri nə qədər olmalıdır?
- Nə yaxşıdır: gəlirləri azaltmaq ya vergiləri artırmaq?
- Büdcə tarazlığı ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm rol oynayır, belə halda nəyə üstünlük verilmə-

lidir, sərt büdcə və ya dövlətin köməyi olmadan həyata keçə bilməyən artım strategiyasınamı?
Bütün bu suallar aydınlıq və eyni zamanda nəinki iqtisadi, həm də siyasi müstəvidə öz həllini tələb

edir. Sonda dünyanın ən böyük inteqrasiyası olan Avropa birliyində olan bu böhran özlüyündə dünya
iqtisadiyyatı üçün də çox riskli bir situasiyadır.

Altı il əvvəl ABŞ-da bank sistemində böhran yarananda dünya ölkələri dövlətləri vəziyyətdən çıx-
maq üçün  aktiv olaraq keynsian metodlardan - dövlət xərclərini artırmaq, bank sistemini xilas etmək
üçün büdcə defisitləri yaratmaq və s. islahatlar aparırdılar. Vəziyyəti düzəltmək əvəzinə bu islahatlar
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dövlət borcunun nəzarətdən çıxmasına, kreditlərin bahalaşmasına səbəb oldu və bununla da iqtisadi
inkişaf dayandı. Səhvlər göz qabağında olmasına baxmayaraq, bir sıra tanınmış iqtisadçılar bu yolun
düzgün olmasında bu gün də israrlıdırlar.

Nüfuzlu iqtisadi institutlar - BVF və ABŞ-ın federal ehtiyatlar sistemi israrla sübut etməyə çalışır-
lar ki, vergilərin artımı xərclərin azaldılmasından daha az zərərli addımlardır. 

Sonsuz sayda bir-birinə əks fikirlərin söylənilməsi və vəziyyəti aydınlaşdırmaq və düzəltmək yo -
lunda vahid fəaliyyət fokusunun götürülməməsi siyasətçiləri yunan mifologiyasını xatırlamağa
məcbur edir. Yunan mifologiyasında  Sicilliya ilə Apen yarımadasını bir-birindən ayıran  dar Mecc
boğazında 2 qorxunc  haqqında bir əsatir var. Onlardan qurtulmaq qeyri-mümkün idi, Scillanın
dişlərindən qurtaran Haribdanın qurbanına çevrilirdi. Bu qorxunclar haqqında rəvayət bu günə kimi
yaşayır və Scilla ilə Haribda arasında qalmaq çıxılmaz vəziyyətdə qalmaq deməkdir. Dünya iqti-
sadiyyatı hal-hazırda iqtisadi artım Scillası ilə sərt iqtisadiyyat Haribdası arasında qalaraq iqtisad
elmi ilə məşğul olan alimlərin məsləhətlərindən yararlanmaq istəyirlər. 

Belə bir sual meydana çıxmışdır ki, dövlət borcu ilə ÜDM-in artımı arasında korrelyasiya əlaqəsi
var, ya yox? Bu suala Harvard Universitetinin məşhur iqtisadçıları Carmen Reinhart və Kenneth Ro-
goff cavab verməyə cəhd etmişlər. YDM-nin 90 faizi qədər dövlət borcunun ləğv etmək iqtisadi
artımı kəskin azaldacaq və ölkə resessiyaya daxil olur (orta hesabla 0.1 faiz azalmaqla) Harvard Uni-
versitetinin alimləri sərt iqtisadiyyatın tərəfindədirlər. Səhv iqtisadi doktrinaların təsiri altında Avropa
li derleri büdcə xərclərini azaltmaq siyasəti götürdülər ki, bu da Avropanın bir sıra cənub ölkələrində
sosial vəziyyətin ağırlaşmasına gətirib çıxardı; bunlar da özlüyündə sosial konflikləri gücləndirdi.
Lakin, düz 3 il sonra Massaçutes Universitetinin tələbəsi T.Hemdonnun tədqiqatlarından aydın oldu
ki, Harvard Universiteti alimləri heç də bütün indikatorları nəzərə almamışlar və “top down” siyasəti
yəni makroiqtisadiyyatdan mikroiqtisadiyyata siyasəti özünü daha doğrultmur. Eyni zamanda azalma
0.1 faiz deyil, 2.2 faiz olacaqdır. Görünməyən paradoks yaranmışdır: ilk baxışda müvəffəqiyyətsiz
görünən böhranlı illərdə bir sıra bank qruplarına və oliqarx klanlara çox düşərli olmuşdur. Elə bu
səbəbdən Ferrari, bahalı yaxta istehsalçı firmaları, lüks həyata istiqamətlənmiş istehsal xətləri öz
rekord nəticələrini əldə etmişlər. “Bottom up” siyasəti (yəni, mikrodan makroya) indi daha çox cəlb -
edici görünür və bu günki asimmetriya artıq çoxtərəfli və çox çarpazlıdır. Bu, özünü Avropanın şimal
və şərq ölkələrinin həm iqtisadi, həm də siyasi müxtəlifliyində, həm islahatların “top down” və ya
“bottom up” kimi olmasından, hansı riyazi metodlu modelləşmələrin istifadəsindən, maraqların nə
dərəcədə obyektiv və ya subyektiv olmasından çox asılıdır. Bu baxımdan asimmetrik informasiyalı
bazarların öyrənilməsi və onlara tətbiq olunan modellərin hazırki vəziyyətə uyğunlaşdırılması çox
önəmli ola bilər.

Asimmetrik informasiyalı və ikitərəfli güc sahiblərinin fəaliyyəti  şəraitində razılığa gəlmək
məsələləri ilk dəfə Frensis Ecvort tərəfindən araşdırılmışdır. Bu təhlillər Edvartı belə bir nəticəyə
gətirmişdir ki, tərəflər arasında razılıq yalnız Pareto alt çoxluğunun sərhədində yəni müqavilə
əyrisində baş verə biləcəkdir. Bu da elə məhdudiyyət əlamətini şərtləndirir ki, burada tərəflərin
vəziyyəti ilkin vəziyyətə görə daha da pisləşməyəcəkdir. Digər tərəfdən Edvortun mülahizələrinə
şübhə ilə yanaşmağa imkan verən digər mülahizələr də mövcuddur. Məsələn, Pol Smuelsona görə
bir çox güc tərəfləri  üçün  bu müqavilə, müqavilə əyrisindən kənarda baş tutacaqdır. Samuelson öz
fikrini onunla əsaslandırır ki, münasibətlər  zamanı hər bir monopolist necə deyərlər yorğanı öz
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üzərinə çəkmək istəyəcək və bununla da müəyyən qarşılıqlı  razılığa gəlməkdə çətinlik yarada  bilərlər
(hansı ki, Pareto-səmərəlilik deməkdir) və nəticədə fəaliyyət müqavilə əyrisindən kənarda baş verə
bilər. Bununla da Samuelson dolayı yolla KOUZ teoremini də tənqid etmiş olur, çünki bu şəraitdə
KOUZ teoreminin externalları monopoliyalarla eynilik təşkil edir.

İndi bu fərziyyələri asimmetrik informasiya şəraitində Mayerson-Sattertuet teoremi vasitəsi ilə
izah edək:

Vahid bölünməz maddi fəaliyyətə baxaq. Daha yüksək səviyyəli gücə malik ölkə vəziyyəti düzəlt-
mək üçün müəyyən xərcləri etmişdir (bura alternativ xərclər də aiddir), yardım alan ölkə yardım  əldə
etmək üçün razı olduğu v şərtləri ilə digər ölkəyə müraciət edir. Ölkələr ya qarşılıqlı fəaliyyətə
başlayır, ya da ilkin vəziyyətdə heç bir əməliyyata başlamırlar. Fərz edək ki, yardım  çatacaq ölkə  və
yardımın  qiyməti hər hansı oyunun nəticəsi olaraq müəyyən olur.

Bu prosesi  ilkin modeldə alqı-satqı ilə əlaqədar olduğu üçün  alış-veriş adlandırıblar. Bizim
araşdırdığımız kontekstdə isə bu, islahatlar tələb edən ölkə ilə islahatlar aparmağa məcbur olan ölkə
olacaqdır. Hazırki vəziyyət üçün bu, ikitərəfli prosesdir. Fərz edək ki, bu, Bayev oyunudur,  c-birinci
ölkə tipidir, v isə ikinci ölkə. Bildiyimiz kimi Bayev oyununda oyunçunun tipi yalnız oyunçuya
məlumdur (yəni bu, özəl informasiyadır), partnyora məlum deyil. Satıcı və alıcının strategiyalar
toplusu c və v parametrləri üçün alqı və satqının baş verməsi və malın hansı qiymətlə başa çatması
haqda məlumatı müəyyən edir. Tutaq ki, ölkələr arası danışıqlar  baş tutarsa onda x (c,v) =1  yox,
əgər baş tutmazsa x(c,v)=0 və p (c,v) islahatı qəbul edən ölkənin xərcləridir. Nəzərə almaq lazımdır
ki, bu, qiymət deyil, ümumi qiymət cəmidir. Ödəmə, ümumiyyətlə, mənfi də ola bilər. Sıfır variantı
isə sövdələşmənin ümumiyyətlə  baş tutmaması halı üçün daha da uyğundur. Hər iki ölkə eyni za-
manda uduşun kvazi-xətli funksiyalarına malikdirlər və riskə qarşı neytraldırlar.

İslahata məcbur edilən ölkənin  uduşu -
Uv(c,v)=vx(c,v)-p(c,v),
İslahatı məcbur edən ölkənin  uduşu isə -
Uc(c,v)=p(c,v)-cx(c,v).
Ferz edək ki, oyunçuların hər biri özünə oyunda mənfi olmayan gözlənilən uduş təmin etmək qa-

biliyyətinə malikdir. Məsələn, bu o zaman mümkün olacaq ki, hər bir oyunçunun prosesdən əvvəl
özünün oyun strategiyası mövcuddur və bu strategiyaya görə hər bir oyunçu işini qura bilir.

Bunun üçün DEA –dan olan modellərdən istifadə edək [2].
DEA  nədir?
DEA  -Data Envelopment Analysis-Verilənlərin Örtük Təhlili
DEA  ideyası elmə ilk dəfə Farrel tərəfindən 1957-ci ildə verilmişdir.
Onun örtük nəzəriyyəsində bir giriş-input və bir çıxış-output faktorundan istifadə olunmuşdu və

Farrel bu modeldən ABŞ-ın kənd təsərrüfatını daha effektiv etmək  üçün istifadə etmişdir. Farel qərar
qəbul edən vahidlərin giriş və çıxışından və onlara hakim olan prinsiplərdən istifadə edərək:

- istehsal imkanı toplusunu müəyyən etdi;
- və sonra isə onun sərhəddinin bir hissəsinin istehsal funksiyasının təqribi qiymətlər toplusu kimi

qəbul etdi:
Farrelli bütün giriş-çıxış ( input-output)  faktorlarını birləşdirə bilmədi.
Sonralar bu ideya 1978-ci ildə Çarns, Kuper və Rodes tərəfindən inkişaf etdirilmişdir.
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Son 20 ildə DEA nəzəriyyəsi Seyfordun tədqiqatlarının əsasını təşkil etmişdir. 
DEA nəzəriyyəsi əsasən kənd təsərrüfatı sahələrinin effektivliyini  təhlil etmək üçün yaransa da,

sonralar  bir çox iqtisadi sahələrin səmərəliliyini hesablamaq üçün  istifadə olunub [3,1].
DEA da əsasən xətti proqramlaşdırma metodundan  istifadə olunur.
Burada  istinad nöqtəsi kimi o qəbul olunur ki, hər hansı prosesin  effektivliyi və ya qeyri effekt -

liliyi həmin müəssisənin və ya ölkənin özəl qərarlarından bilavasitə asılıdır.
- DEA qərar qəbul edən vahidlərin effektivliyini və məhsuldarlığını qiymətləndirmək üçün

bir texniki vasitədir.
- DEA təhlil edən və və qərar qəbul edən  vahidlərin arasında əməkdaşlıq üçün bir çox

imkanlar yaradır.
Nəticə:
- DEA metodu ilə müasir proseslərin izahına cəhd etsək görərik ki, islahatlarda müvəffəqiyyətə

nail olmaq olmaq, effektivliyə müvəffəq olmaq üçün yardım edən ölkənin islahatlar paketi  deyil,
yardıma ehtiyacı olan ölkənin islahat paketi müzakirə obyekti olmalıdır. İslahat proqramları “bottom
up” siyasəti ilə həyata keçirilməlidir.

-  DEA  yanaşma  böhranlı ölkələrin birləşərək örtük halında effektiv inkişaf proqramını hazırla-
mağa krizisli Cənubi Avropa ölkələrinin birlikdə səyini daha çox tələb edir, nəinki yüksək təminatlı
Şimali Avropa ölkələrinin onlar üçün hazırladığı sərt islahat proqramlarını.
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draws attention to the principal changes in the behavior of key economic actors and uses the DEA
method  for explaining crisis processes. 

Резюме
ПРОБЛЕмы АСИммЕТРИИ В ИНФОРмАЦИОННОЙ ЭКОНОмИКЕ

Аида ГУЛИЕВА
Доцент кафедры “Информационная экономика и технологии”, АГЭУ

Отзыв: к.э.н., доц. Арзу Мамедова
Ключевые слова: информационные технологии; информационная экономика; новая эко-

номика; ассиметрия; цифровой разрыв; “top down”, “Buttom up” метод DEA  
В данной статье анализируется шоковые последствия ассиметрии экономической инфор-

мации на фоне существующей кризисной ситуации. Делается акцент на то, что этот процесс
наблюдается в основном в европейских странах так как они фактически поменяли ориентир с
« восток –запад» на «север-юг». В статье также на базе математического метода DEA анализи-
руется ситуация, где углубление кризиса происходит именно в тех странах, где проводятся ре-
формы.
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AZƏRBAyCANDA tURİZM MARKEtİNQİNİN vƏ 
ÖLKƏMİZİN tURİZM İMKANLARININ tANIDILMASININ

MÖvCUD PROBLEMLƏRİ

Leyla AtAKİŞİyEvA
Azərbaycan Turizm İnstitutu, dissertant

Rəyçi: İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Anar Eminov
Açar sözlər: turizm, marketinq, təbliğat
Bu tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasında turizm imkanlarının

tanıdılmasında mövcud olan problemlər, mövcud vəziyyət və çıxış yollarının müəyyən edilməsindən
ibarətdir. Bu mövzunu tədqiq etməkdə, öyrənməkdə məqsəd Azərbaycan turizminin tanıdılması və
turizm marketinq strategiyasının inkişafı üçün turizmin potensial imkanlarından maksimum dərəcədə
istifadə edərək ölkə vətəndaşları üçün  yüksək səviyyəli, müasir turizm xidmətlərinin göstərilməsi
yollarının müəyyən edilməsindən ibarətdir.

Digər məqsəd isə bu mövzunu tədqiq etməklə insanları məlumatlandırmaq və turizm imkanlarının
tanıdılması mövzusunun Azərbaycan Respublikası üçün aktual mövzu olduğunu bir daha vurğula-
maqdan ibarətdir.

Son illər Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar iqtisadiyyatın inkişafına, makroiqtisadi göstəri-
cilərin davamlı artımına səbəb olub. Bu nailiyyətlərin əldə edilməsində turizm sənayesinin də
müəyyən payı var. Azərbaycanın coğrafi təbiəti, tarixi, iqlimi, abidələri, mətbəxi, xalqımızın zəngin
mədəniyyəti və digər amillər turistlərin Azərbaycana səfər etməsinə yol açmışdır. Unikal coğrafi,
geosiyasi və iqlim xüsusiyyətlərinə malik ölkə kimi, turizm bölgəsi kimi təbiəti-landştaftın rən-
garəngliyi, iqlimin saflığı, mineral suları və qumlu dəniz sahilləri ilə zəngin olan bölgələrə turistlər
daha çox üstünlük verirlər.

Azərbaycanda əlverişli coğrafi mövqe, ümumiyyətlə, turizmin bir çox növlərinin inkişafına zəmin
yaradır. Onu da qeyd edək ki, ölkə ərazisinin 60 faizə qədər dağlıq ərazilərin olması Azərbaycan tu -
rizm sektorunun inkişafına geniş meydan açır. Bunlar qış kurortlarının inşası üçün çox əlverişlidir.
Xizəkçilər, kirşə sürmək həvəskarları üçün burada tramplinlər, eniş və yoxuşlar yaratmaq
mümkündür. Yer kürəsindəki 11 əsas iqlim qurşağından 9-unun ölkəmizdə olması bu mövcud poten-
sialdan istifadə turizmin gəlir gətirən bir sahəyə çevrilməsində əsas göstəricilərdir. Turistlərin il
ərzində istirahətinin təşkilində Azərbaycanda hər cür şərait var. Azərbaycanın məxsusi potensialından
söz açarkən, onu da qeyd edək ki, Azərbaycan həm də özünəməxsus fauna kompleksi olan bir neçə
zoocoğrafi əyalətlərin qovşağında yerləşir.

Turizm sahəsindəki ən böyük layihələr sırasında "Şahdağ" qış-yay turizm kompleksinin tikin-
tisindəki əsas iş infrastrukturun yaradılmasından ibarətdir. Artıq bu kompleksin fəaliyyətini təmin
etməyə qadir olan infrastruktur tamamlanmış, pilot layihə, avadanlığı sınaqdan keçirilmişdir. Hazırda
qış üçün xizək idman növü ilə maraqlananlar kompleksin fəaliyyətindən istifadə edirlər [1].

Onu da qeyd edək ki, İlham  Əliyevin məlum Sərəncamı ilə əlaqədar Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyində işçi qrupu yaradılıb. Həmin işçi qrupu tərəfindən "Turizm ili" çərçivəsində həyata keçi -
riləcək layihələrlə bağlı tədbirlər planı hazırlanır. İşçi qrupuna Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının,
təhsil ocaqlarının nümayəndələri daxildir. Hazırda tədbirlər planı üzərində işlər aparılır. 

"Turizm ili" elan edilməsi ilə turizm sahəsi cəmiyyətin hər bir fərdinin həyatının ayrılmaz hissə -
sinə çevriləcək. Bu il Azərbaycan turizminin inkişafında yeni mərhələnin əsası qoyulacaq.
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Azərbaycanda turizm sahəsi ilə bağlı BMT-nin İnkişaf Proqramının layihəsi çərçivəsində keçirilən
sorğunun maraqlı nəticələri artıq xaricilərin ölkəmizə diqqətinin artdığını göstərir. BMT-nin İnkişaf
Proqramının "Turizm xidmətlərindən istifadə ilə bağlı tədqiqat" layihəsi çərçivəsində aparılan
araşdırma Azərbaycanda sırf turizm bölgəsi kimi tanınan və üstünlük verilən rayonlarla bağlı olub.
Sorğu zamanı ölkənin turizm xəritəsini ortaya çıxarmaq məqsədilə respondentlərdən ən çox üç ra -
yonun turizm rayonu kimi qeyd edilməsi diqqətə çatdırılıb [2].

Cədvəl 1. Sorğunun nəticəsi.

Cədvəldən də göründüyü kimi respondentlər hesab edirlər ki, zənginlik Quba rayonunda daha
çoxdur (53,3%). Sırf turizm bölgəsi kimi ikinci Qəbələnin (37,9%), üçüncü isə İsmayıllının (25,6%)
adı qeyd olunur. Turizm rayonu kimi ən çox üstünlük verilən dördüncü rayon isə Şəkidir (8,9%).

Verilən cavablara əsasən Azərbaycanın iqtisadi rayonlar üzrə turizm xəritəsini müəyyən-
ləşdirdikdə məlum olur ki, ölkənin şimal-şərqində Bakı-Xaçmaz turizm marşrutunun üstündə yer-
ləşən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu və Bakı-Abşeron və Şəki-Zaqatala turizm bölgələri arasında
yerləşən Şamaxı-Qəbələ bölgəsi digərlərinə nisbətən daha çox sırf turizm bölgəsi kimi tanınır.
Aparılan təhlillər göstərir ki, bu bölgələrin sırf turizm bölgəsi kimi tanınmasında Nabranda və
Qəbələdə yerləşən beynəlxalq əhəmiyyətli turizm mərkəzlərinin, Şamaxıda Astrofizika Rəsəd -
xanasının və dağ-turizm bazasının yaradılmasının, İsmayıllıda qədim qalaların, Lahıc Dövlət Tarix-
Mədəniyyət Qoruğunun da böyük əhəmiyyəti var.

Xəzər sahili boyu dağlıq ərazilərdə turizmin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş səylər bölgənin turizm
ehtiyatları zəngin və perspektivlidir. Bu baxımdan bölgəyə istirahət və əyləncə məqsədilə gələn tu -
ristlərin sayı ildən-ilə artacaq. Digər turizm bölgəsi kimi qeyd edilən regionların sıralamasına və
aparılan monitorinqin təhlilinə baxdıqda, məlum olur ki, Azərbaycanın turizm sektoru təbii
mənzərələrdən başqa, gəzməli yerləri, mədəniyyət ocaqları və müasir turizm kompleksləri baxımın-
dan da zəngin imkanlara malikdir. Şəki-Zaqatala, Lənkəran-Astara, Bakı və Abşeron yarımadası,
Naxçıvan zonası, Şirvan və Gəncənin tarixi yerləri respondentlərin bu baxımdan xüsusilə vurğuladığı
yerlərdir. Turizm bölgəsi kimi Azərbaycan bir çox xəstəliklərə təbii şəfa gətirən yerləri, istirahət zo -
naları və şəfalı suları ilə də zəngin olan ölkədir.

Statistik rəqəmlərə istinadən, 2011-ci ildə Qəbələyə 30 min 450 turist səfər edib. Onlardan 26
min 124-ü yerli, 4 min 326 nəfəri isə xarici vətəndaşdır. Qonaqların 26 min 850-si müxtəlif turizm
obyektlərində istirahət edib, 3 min 368-i işgüzar səfərdə olub, 232-si isə sanatoriyada müalicə olu -
nub.

Ötən il Qəbələnin 10-dan artıq yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli iqtisadi və mədəni-kütləvi tədbir-
lərə ev sahibliyi etməsi rayona işgüzar səfərə və istirahətə gələnlərin sayının artmasına səbəb olmuş-
dur. Məlumata görə, 2008-ci ildə Qəbələyə 14 min 630 turist, 2010-cu ildə isə 29 min 855 turist səfər
edib.

Hazırda rayonda irili-xırdalı 100-ə yaxın turizm-istirahət obyekti fəaliyyətdədir. Qəbələdə müasir
standartlara cavab verən turizm obyektlərinin sayı ötən 6 ildə 15-ə çatıb. Həmin turizm mərkəzlərində
yüksək səviyyədə restoran və hotel xidmətlərinin, eləcə də, meşə gəzintisi, balıq ovu, göldə qayıqla
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gəzinti, görməli yerlərə və tarixi abidələrə səyahət və s. xidmətlərin göstərilməsi üçün geniş imkanlar
yaradılıb. Hazırda rayonda daha 3 belə obyektin inşası davam etdirilir.

Azərbaycana turist səfərlərinin bu sayda olmasında Qəbələdə yerləşən beynəlxalq əhəmiyyətli tu -
rizm mərkəzlərinin, Şamaxıda Astrofizika Rəsədxanasının və dağ-turizm bazasının yaradılmasının,
İsmayıllıda qədim qalaların, Lahıc Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun da böyük əhəmiyyəti var.
Bu yay turizm mövsümündə istirahət mərkəzlərində xidmətlərə görə qiymətlər ötən illə müqayisədə
xeyli aşağı enmişdir.

Onu da qeyd edək ki, müstəqilliyimizin bizə verdiyi imkanlar nəticəsində Bakıda yeni beşulduzlu
hotellər, 43 mehmanxana istifadəyə verilib. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin turizmin inkişaf et-
dirilməsi ilə bağlı məlum sərəncamları bu sahənin inkişafını daha da  sürətləndirib. Statistik rəqəmlərə
istinad etsək görərik ki, bütövlükdə ötən il Azərbaycana xaricdən 1 milyon 968 min turist gəlmişdirsə,
dövlət başçısı tərəfindən 2011-ci ilin “Turizm ili” elan olunmasından sonra həmin ilin təkcə ilk 6 ayı
ərzində bu göstərici 1 milyon 16 minə yüksəlib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,8%
çoxdur. Bütün bunlar Azərbaycana gələcək turistlərin sayının artmasına  və ölkəmizin turist ölkəsi
kimi beynəlxalq miqyasda yer qazanmasına səbəb olur.

İsmayıllıya gələn turistlərin sayı isə 2011-ci ildə 25 min nəfər olub. Bu, əvvəlki ildə gələn tu -
ristlərin sayından 15 min nəfər çoxdur.   İsmayıllı nəinki daxili, habelə, xarici turistləri təkcə əsrarəngiz
təbiəti, gözəl flora və faunası ilə yox, həm də qədim və orta əsrlərə dair çoxsaylı tarixi və mədəniyyət
abidələri ilə də cəlb edir. Hazırda rayonda dövlət qeydiyyatında olan 238 abidə var. Bu abidələrin
108-i qədim yaşayış məskəni olan Lahıc qəsəbəsindədir. 2010-cu ildə İsmayıllıda daha 55 abidə aşkar-
lanıb ki, onların siyahısı qeydiyyat üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə göndərilib. Bu abidələrdən
2-si qazıntı zamanı təsadüfən tapılan və eramızdan əvvəlki minilliyə aid edilən Pirdinar və Şəbiyan
kəndlərinin ərazilərindəki qədim yaşayış məskənləridir. Son illər rayonda turizmin inkişafı is-
tiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.

Bir çox otellərin inşası ölkəmizə gələn axının yüksək səviyyədə təminatına əsas verən şərtlərdəndir.
Yayın ilk ayında artıq Xaçmaz, Qəbələ, İsmayıllı, Şamaxı, Quba, Masallı kimi istirahət zonalarında
istirahət edənlərin sayının artması Azərbaycan turizminə olan diqqətin göstəricisini ortaya qoydu.
Tamamlanmış infrastruktur layihələrin, o cümlədən, Bakı-Şamaxı və Bakı-Xaçmaz yolu turist axınına
müsbət təsirinin də qeyd etməliyik [1].

“Turizm ili”ndə turist axını çox olan rayonlarda “Bu Vətən bizimdir” adlı turist düşərgələrinin
təşkil edilməsi, Azərbaycanın “Əfsanələr paytaxtı” Şabranda, “Folklor paytaxtı” Lənkəranda və
“Sənətkarlıq paytaxtı” İsmayıllıda milli dəyərlərin təbliği məqsədi ilə tədbirin keçirilməsi, eləcə də,
Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan türbələrin YUNESKO-nun Mədəni İrs Siyahısına
daxil edilməsinə dair sənədlərin hazırlanması və s. Azərbaycanın geniş məkanda tanınmasına təsirini
göstərməkdədir.

Azərbaycanın hər qarış torpağının yerli əhali tərəfindən  lazımı şəkildə tanıdılmasına da xüsusi
diqqət ayrılıb. “Turizm ili” çərçivəsində,  aztəminatlı ailələrin, dövlət himayəsində olan əlil və kim-
səsiz uşaqların Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə xüsusi səyahətlərinin təşkili də reallaşdı ki, bu da
önəmlidir. Turizm nümayişi obyektlərinə tələbələrin və şagirdlərin ekskursiyalarının təşkili, Azər-
baycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümünə həsr olunmuş müvafiq
tədbirlərin təşkilini də qeyd etməliyik. Bütün bunlar Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində önəmlidir.

Məlumdur ki, bu gün Azərbaycanda  turizm bazarı açıq, rəqabətə davamlıdır. Bu sahənin inkişafı
və turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi Azərbaycanda ən
mühüm vəzifə olaraq qarşıda durur.

Bu göstəricilər Azərbaycanın yaxın gələcəkdə dünyanın ən məşhur turizm ölkəsinə çevriləcəyindən
xəbər verir. Bunun  nəticəsində bu il ölkəmiz turizm sahəsində bir sıra ölkələrlə əməkdaşlıq əlaqələrini
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genişləndirəcək. Hazırda Azərbaycanda dünyanın 20-dən çox ölkəsi ilə turizm sahəsində əməkdaşlıq
haqqında saziş layihələri hazırlanıb. Azərbaycanın turizm imkanlarının körfəz ölkələri, həmçinin,
Küveyt dövlətində tanıdılması məqsədilə Küveytin "Dnata" turizm şirkəti ilə Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi arasında anlaşma memorandumunun imzalanması istiqamətində müvafiq işlər aparılır.

Müasir dövrdə ölkəmizdə turizminin tanıdılması istiqamətində bir sıra işlər görülür, amma bunlar
kifayət etmir. Buna səbəblərindən bir neçəsini vurğulamaq vacibdir. 

Birincisi, əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, keçən əsrin 80-ci illərinin sonunda 90-cı il-
lərinin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və sosial həyatında baş verən proseslər turizm
kompleksinin təşkili, idarə edilməsi, maliyyələşdirilməsi, insanların istirahətinin, müalicəsinin və
sağlamlaşdırılmasının təşkili, kadr təminatı sahəsinə təsirsiz ötüşməmiş, nəticədə mərkəzləşdirilmiş
turizm kompleksinin və sanatoriya-kurort xidmətlərinin ümumdövlət sisteminin ahəngdar fəaliyyəti
pozulmuşdur. Bunun nəticəsi olaraq da bir neçə illər turizmin tanıdılması istiqamətində görülən işlər
nəticəsiz qalmışdır. 

Hal-hazırda turizm sistemində digər problemlər də mövcuddur, xidmətin, qidalanma səviyyəsinin,
maddi-texniki təchizatın yaxşılaşdırılmasına ciddi ehtiyac var. Azərbaycan Prezidenti İlham  Əliyevin
məlum Sərəncamı əsasında 2011-ci il "Turizm ili" elan olunmuşdur. Bu sənəd ölkəmizin önəmli
sahələrdən biri olan turizmə diqqətin daha da artmasına gətirib çıxaracaq. Dövlət rəhbəri tərəfindən
bu addımın atılması turizm sektoru üçün bir avans kimi qiymətləndirilib. Bir il müddətində turizm
sahəsində atılacaq addımlar həm Dövlət Proqramının icrasına, həm də turizm sənayesinin inkişafına
müsbət təsirini göstərəcək.

Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının müharibə vəziyyətində olması turizm xidmətlərindən
istifadə etmək üçün gələcək turistlərin təhlükəsizliyi baxımdan ciddi narahatlıq doğurur ki, bu da öz
növbəsində tanıdılmanın yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün problemlər yaradır və Azərbay-
can torpaqlarının 20%-nin ermənilərin işğalı altında olması, bu ərazilərdə mövcud olan potensial
Azərbaycan turizm imkanlarının tanıdılmasını və istifadəsini mümkünsüz edir.

Yuxarıda göstərildiyi kimi, ən vacib problemlərdən biri də məhz mövcud infrastrukturun müasir
standartlara cavab verməməsidir. Bildiyimiz kimi, turizmdə infrastruktur hər hansı bir turizm obyek-
tinin tanıdılmasında çox önəmli faktorlardan biridir.

Turizmin tanıdılması və reklam edilməsi yolunda ən vacib problemlərdən biri də turizm sahəsinə
xarici və yerli investisiya axını mexanizminin olmamasıdır. Təbii ki, əgər azad sahibkarlar bu işdə
maraqlı olsalar, o zaman onlar tanıtım işlərini daha yüksək səviyyədə təşkil edəcəklər ki, çox sayda
yollayışların satışına nail olsunlar və xeyir qazansınlar. Amma bu problem də hələ ki, öz həlli yolunu
tapmamışdır [5, səh 135].

Digər problem isə ondan ibarətdir ki, tələbat yüksək olan  mövsümdə verilən reklam çarxları və
digər tanıtım vasitələri çoxluq təşkil edir, amma tələbat aşağı olan mövsümə gəldikdə isə bu tanıtma
işlərində kəskin azalma hiss olunur ki, bu da turizmin tanıdılması üçün təsirsiz ötüşmür və bu gün-
lərdə aktual problem olaraq qalmaqdadır.

Hər bir problemin həlli yolu olduğu kimi, bu problemlərin də həll edilməsi üçün bir sıra alterna-
tivlər vardır. Qısaca olaraq onlara nəzər yetirək.

Birincisi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nöm-
rəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı (2004-2008-ci illər)" və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il 6
fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında Kurortların 2009-2018-ci
illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın əsas məqsədləri Azərbaycanda kurortların, müalicə-sağlam-
lıq və istirahət ocaqlarının inkişaf etdirilməsindən, onların fəaliyyətinin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə
və tələblər əsasında təşkil olunmasından, ölkə ərazisində mövcud təbii müalicə ehtiyatlarından
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səmərəli istifadənin təmin edilməsindən ibarətdir [1].
Buradan aydın görmək mümkündür ki, Dövlət Proqramında beynəlxalq turizm xidmətləri bazarına

çıxışın təmin edilməsi üçün reklam-marketinq və digər işlərin həyata keçirilməsi, o cümlədən, turizm
sahəsində özəl sektorun fəaliyyətinin dəstəklənməsi, turizm sahəsinin zəruri infrastrukturla, ilk
növbədə elektrik enerjisi, qaz, istilik və içməli su ilə təmin edilməsi, kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması, turizm obyektlərinin yerləşdiyi bölgələrə gedən yolların əsaslı təmir edilməsi, turizm müəs-
sisələri üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, mövcud mütəxəssislərin ixtisasının artırılması,
turizm fəaliyyətinin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi kimi prioritet məsələlər öz əksini tap-
mışdır [3].

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, qəbul olunmuş Dövlət Proqramları çox mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, turizm komplekslərin büdcədən maliyyələşməsi hesabına
genişlənməsi onların qısa zamanda daha çox müvəffəqiyyət əldə etməsi, uğur qazanması və inkişafı
üçün problemin həlli yolu ola bilər.

Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək ölkə turizmini daha da irəliyə aparacaq bir neçə tədbiri
sadalamaq məqsədəuyğun olardı.

Bir çox materialları araşdırdıqdan, bir çox destinasiyaların təcrübəsinə nəzər saldıqdan sonra əmin-
liklə deyə bilərik ki, hər hansı bir yerin turizm destinasiyası kimi uğur qazanmasının ən birinci şərti
onun bazarda xüsusi mövqeləndirilməsidir. Bu mövqe rəqiblər üzərində rəqabət üstünlüyü qazanmağa
xidmət edən faktorlardan biridir. Turizm destinasiyası turistləri cəlb edə bilmək üçün turistlərə qonşu-
larına və ümumiyyətlə rəqiblərinə nisbətdə hansı əlavə dəyərləri verdiyini göstərməlidir. 

Məhz bu xüsusiyyət reklam prosesində xüsusilə vurğulanmalı və obraz olaraq onun potensial tu -
ristlərin beynində qalması təmin olunmalıdır.

Bir çox destinasiyalar etdiyi kimi TwITTER, FACEBOOK və s. kimi internet portallarından daha
geniş istifadə Azərbaycanın daha da böyük göstəricilərə nail olmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Ölkəyə gələn turistlərin demoqrafik göstəriciləri diqqətlə öyrənilməli və məlumat bazası yaradıl-
malıdır. Bu reklam prosesinin, qiymət strategiyasının inkişaf etdirilməsi zamanı destinasiya marketinq
təşkilatlarına böyük imkanlar yaradacaqdır.

Azərbaycan haqda mövcud olan mənfi rəylər ölkəmizə turist axını ləngidən ən böyük faktorlar-
dandır. Bu mübarizə aparılmalı ən başlıca məsələdir. Lakin bu problemlərlə mübarizə apararkən,
Kolumbiyanın krizis menecmentinə əsaslanaraq yalnız doğru və obyektiv məlumatlar verilməlidir.

Türkiyənin də istifadə etdiyi kimi müxtəlif bazarlarda müxtəlif reklam çarxlarının nümayişi həm
reklamın effektivliyini həm də turist sayını artıracaqdır. Çünki müxtəlif ölkələrdə yaşayan potensial
turistlərin gözləntiləri, istək və ehtiyacları müxtəlifdir. Buna ümumilikdə müxtəlif hədəf kütlələrinin
müəyyənləşdirilməsi də deyə bilərik [4, səh 21].

Vasitəçilərin info-turlar və s. vasitələrlə stimullaşdırılması bugünkü vəziyyətdə həyata keçirilməsi
vacib olan məsələlərdəndir.

Azərbaycan xaricindəki bazarlarda potensial turistlər arasında diqqətli araşdırmaya böyük ehtiyac
vardır. Məhz araşdırma nəticəsində insanların ölkəmiz haqda düşüncələrini öyrənmək, onları analiz
etmək və beynəlxalq turizm bazarında marketinq strategiyasını bunun əsasında qurmaq daha uğurlu
və effektiv nəticələrə gətirib çıxaracaqdır.

Bu tədqiqatda həyata keçirdiyim araşdırmaların nəticəsində belə bir qərar gəldim ki, Azərbaycanın
turizmini təbliğ etmək üçün indiyə qədər çox iş görülmüşdür, lakin hələ də görülməli çox iş vardır.
Öyrəndiyim digər mühüm məsələ isə turizmdə mümkün olmayan heç nəyin olmamasıdır. Professional
və təcrübəli turizm mütəxəssisləri hər hansı bir yeri turizm destinasiyasına çevirə bilmək bacarığına

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 15

n İPƏK YOLU n 1/2014



malikdirlər. Azərbaycanı isə onun bütün təbii gözəllikləri, qədim tarixi və adət-ənənəsi, qonaqpərvər-
liyi ilə uğurlu destinasiyaya çevrilməsi çox zövqlü və sonu mütləq uğurlu olacaq işdir.

Bir çox destinasiyalar çox çətin vəziyyətlərdən uğurlu çıxış yolları tapmışlar. Burada vacib məsələ
bütün güclərin bir araya gətirilməsidir.

Bir çox ölkələrin turizm təşviqat proqramları ilə tanış olduqda onların hamısında bir xüsusiyyət
diqqəti cəlb edir. Bu da reklam edilən yerin özünəməxsusluğunun vurğulanmasıdır. Hindistan bunu
orada yaşayan milli azlıqların unikal həyat tərzi və adət-ənənələrini təbliğ etməklə, Türkiyə region-
larının hərəsi üçün xüsusi reklam çarxlarının hazırlanması ilə həyata keçirir.

Bu, turistlərin cəlb edilməsində başlıca faktordur. Çünki, hara səyahət edəcəkləri ilə bağlı qərar
qəbul etmə mərhələsində olan turistin beynində Azərbaycanla bağlı müəyyən dəqiq mesaj və yaxud
obraz olmalıdır. Bu ilki təşviqat çarxı qədim və unikal sənət növümüz olan xalçaçılığı uğurla vurğu-
lamışdır. İstirahət məqsədilə gələn turistlərin sayındakı yüngül artım göstərir ki, təbiətimizin daha
geniş təbliğinə ehtiyac var.

Digər bir element palçıq vulkanlarıdır. Palçıq vulkanları dünyanın yalnız iki ölkəsində Azərbaycan
və İslandiyada rast gəlinən təbiət möcüzəsidir. Lakin, təşviqat kompaniyalarımızın heç biri bu unikal
və təkrarolunmaz təbiət hadisəsini vurğulamır. Halbuki, palçıq vulkanları da Azərbaycana həm isti-
rahət, həm sağlamlıq turizmi sahəsində turistlərin cəlb edilməsi üçün uğurlu element ola bilər. Belə
ki, ölkəmizə sağlamlıq məqsədilə gələn turistlərin sayı 2007-ci ildə  7.719 nəfərdən 2008-ci ildə
24.541 nəfərədək artmışdır. Belə olduğu halda, əminliklə deyə bilərik ki, ölkəmizin təbii-şəfalı yer-
lərinin daha da önə çəkilməsi  bu sahədə daha böyük uğurlara başlanğıc verə bilər.

Biznes turizminə gəldikdə isə demək olar ki, ölkəmiz biznes turizmində artıq müəyyən diqqətəlayiq
nailiyyətlər əldə etmişdir. Lakin buna baxmayaraq, bu sahədə də ardıcıl işlərin aparılması Azərbaycanı
dünya biznes turizmi destinsiyaları ilə rəqabət apara biləcək gücə gətirib çıxara bilər [3].

Azərbaycana gəlmiş turistləri analiz edərkən digər maraqlı faktla rastlaşdım. Bu istirahət turizmi
ilə bağlı ölkəmizə gələnlərin sayında 2007-2008-ci illərdə artımın müşahidə olunmasıdır. Belə ki,
2007-ci ildə Azərbaycana istirahət məqsədilə gələn turistlərin sayı 120.901 nəfər, 2008-ci ildə isə
əhəmiyyətli dərəcədə artaraq 142.267 nəfər olmuşdur.

Lakin təəssüf ki, 2007 və 2008-ci illərin ümidverici inkişafından sonra 2009-cu ildə ölkəmizə
gəlmiş xarici turistlərin sayında yüngül azalma müşahidə olunmuşdur. Ancaq ölkəmizin güclü turizm
imkanları ümidimizi itirməmək və bu trendi əks istiqamətdə dəyişmək üçün stimul verir.

Tədqiqatdan əldə edilən ən ümumi nəticələrdən biri bu gün turizm sektorunda beynəlxalq bazarda
rəqabətin ölkələr arasında yox, məhz bu ölkələrin sahib olduqları ayrı-ayrı turizm destinasiyaları
arasında yaşandığıdır. Bu mənada bu gün Azərbaycan turizminin tanıdılması fəaliyyətlərinə nəzər
yetirdikdə əslində bunun Azərbaycanın turizminin tanıdılmasından daha çox Azərbaycanın bir ölkə
olaraq iqtisadi, siyasi, mədəni və s. bu kimi aspektlərdən tanıdılması şəklində həyata keçirildiyini
və bu işdə turizmin nisbətən arxa planda qaldığını müşahidə edirik. Bunun təbii nəticəsi də ölkəmizin
ayrı-ayrı turizm destinasiyalarının mövcud turizm imkanlarının lazımi səviyyədə və şəkildə təqdim
edilməməsində özünü göstərir. Halbuki, dünya təcrübəsinə nəzər yetirdikdə görmək olur ki, ölkədə
mövcud olan və özünə məxsus turizm imkanları olan ayrı-ayrı destinasiyaların müstəqil bir şəkildə
marketinqinin təşkili və tanıdılması turizmdən daha çox faydanın əldə edilməsinə imkanlar yaradır.
Bu mənada Azərbaycan turizminin tanıdılması məqsədi ilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi
ölkəmizin turizminin tanıdılması baxımından faydalı nəticələr verə bilir:

1. Azərbaycan turizminin tanıdılması fəaliyyətləri, ümumi – ölkənin turizminin tanıdılması şək-
lində yox, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi, ayrı-ayrı turizm destinasiyalarının bila -
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vasitə özləri tərəfindən həyata keçirilməli və tanıtım fəaliyyətləri destinasiyalar tərəfindən fərdi şəkildə
təşkil olunmalıdır. Bu həmin destinasiyaların turizmdən əldə edə biləcəkləri gəlirlərin daha çox artırıl-
masının mümkün ola bilməsi ilə yanaşı, böhran şəraitində (təbii hadisələr və s.) ölkənin digər turizm
destinasiyalarının və bütövlükdə isə ölkə turizminin nisbətən az zərər görməsinə də imkan yarada-
caqdır. Çünki, bu gün dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin turizm imkanlarının tanıtım tədbirləri də
sübut edir ki, bu işdə destinasiya əsaslı tanıtım strategiyasının tətbiq edilməsi, yəni ölkənin bütövlükdə
yox onun ayrı-ayrı turizm destinasiyalarının tanıdılması strategiyasının tətbiq edilməsi daha müsbət
nəticələr verməkdədir. 

2. Ölkənin təbii imkanlarının və dəyərlərinin kütləvi informasiya vasitələri ilə reklamının həyata
keçirilməsi şəklində reallaşdırılan tanıtım fəaliyyətləri bəzi hallarda effektli nəticələr versə də son
nəticədə destinasiyaların təklif etdikləri digər dəyərlərlə əlaqəli kifayət qədər məlumat ötürə bilməməsi
səbəbi ilə bu destinasiyaların rəqabət gücünü artırması baxımından yetərsiz qalır. Bu mənada turizm
tələbinin ölkəyə çəkilə bilməsi sistemli kommunikasiya və marketinq fəaliyyətlərinin həyata keçi -
rilməsini tələb edir. 

3. “Azərbaycan turizminin dəyər zənciri”nin işlənib hazırlanması görülməsi lazım olan əsas
işlərdəndir. Bu mənada yaxşı olardı ki, ilk əvvəl Azərbaycanın milli turizm strategiyası işlənib hazır-
lansın və bu strateji plan çərçivəsində ölkəmizin turizm marketinqi siyasətinin və strategiyasının for-
malaşdırılması bunun məntiqi davamı olaraq da öz konkret destinasiyalar üçün marketinq və tanıtma
fəaliyyətləri inkişaf etdirilsin. 

4. Bu gün Azərbaycan turizminin tanıdılmasında yalnız dövlət qurumlarının aparıcı rol oynadığı
və ölkənin ayrı-ayrı turizm destinasiyalarının, o cümlədən turizm sahəsində geniş fəaliyyətləri olan
özəl sektor nümayəndələrinin fəaliyyətləri hiss olunmur. Şübhə doğurmur ki, ölkə turizminin tanıdıl-
masında dövlət qurumlarının aktiv fəaliyyəti (daha doğrusu icraçı mövqedən çıxış etmələri) son
nəticədə ölkənin beynəlxalq miqyasda tanıdılmasında böyük fayda verə biləcəyi halda ölkənin ayrı-
ayrı turizm imkanlarının, o cümlədən ölkədəki müxtəlif turizm destinasiyalarının tanıdılmasında ef-
fektsiz olacaqdır. Bu mənada tanıtma işində dövlətin koordinator özəl sektorun və ya turizm
destinasiyalarının isə icraçı olmaları daha müsbət nəticələr verə bilər. 

5. Kütləvi tanıtım və təbliğat strategiyası yox, hər bir hədəf bazarın öz xüsusiyyəti, istək və arzuları,
istifadə etdikləri media vasitələri əsas alınmalıdır. Yəni tanıtma işində media vasitələrindən istifadə
edərkən bu ümumi xarakter daşımamalı və potensial turistin olduğu hər bir hədəf bazarın özünə məx-
sus media vasitəsindən istifadə olunmalıdır. Belə ki, bizə hansı ölkələr daha çox turist göndərirlər və
bu ölkələrin insanları daha çox hansı kütləvi informasiya vasitəsindən istifadə edirlər? Bu müəyyən
olunduqdan sonra reklam və s. tanıtma tədbirləri məhz daha çox bu informasiya vasitəsi ilə həyata
keçirilməlidir. Əks təqdirdə hədəf bazarın xüsusiyyətinə uyğun gəlməyən hər hansı media vasitəsi ilə
həyata keçirilən reklam və tanıtım fəaliyyətləri effektli nəticə verməyəcəkdir.

6. Ölkəmizin hər bir regionunun özünəməxsus sənətkarlıq üslubu və məhsulları vardır. Bu baxım-
dan ölkəmizdə milli sənətkarlıq və suvenir məhsullarının istehsalının və satışının təşkili ölkəmizin
turizm imkanlarının tanıdılmasına böyük tövhə verə biləcəkdir.

7. Müasir dövrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının marketinq və tanıtma
fəaliyyətlərinə böyük imkanlar yaratdığı bilinməkdədir. Bu mənada ölkəmizdə mövcud olan hər bir
destinasiyanın özünün veb səhifəsinin qurulması həmin destinasiyanın dünya miqyasında tanıdılması
baxımından geniş imkanlar yaradacağı şübhə doğurmur. Bu veb səhifələri hazırlanarkən əlaqədar
təşkilatlar arasında koordinasiya təmin edilməli, səhifənin məlumat verici, diqqətçəkici və təşviqedici
yönləri müasir texnikanın imkanları ilə daha da gücləndirilərək onun interaktiv olmasına və yüksək
standartlara cavab verməsinə nail olunmalıdır. Həmçinin bu veb səhifələrinin müxtəlif dillərdə hazır-
lanması diqqətdən kənarda qalmamalıdır.
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The major goal in this research consists of identifying the existing problems their in promotion

of tourism opportunities of the Azerbaijan Republic, as well as identifying solutions to them. The
major goal in studying this topic is to identify the ways of giving qualitative and modern tourism
services by utilizing potential opportunities of tourism at maximum level for promotion and deve -
lopment of tourism marketing strategies.

The other goal in studying this topic is to raise awareness of people and to underline the urgency
of the topic of promotion of tourism opportunities for Azerbaijan.

Резюме
ПРОБЛЕмы СУЩЕСТВУЮЩИЕ В мАРКЕТИНГЕ ТУРИЗмА И 
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Отзыв: Доктор философии по экономике Aнар Эминов
Ключевые слова: туризм, маркетинг, агитации 
Основная цель проведения этого анализа состоит в определении существующих проблем

при агитации  возможностей туризма в Азербайджанской Республике и путей выхода  из нее.
Задачей этого исследования является определение путей оказания современных, высшего
уровня туристических услуг гражданам страны максимально используя потенциальные воз-
можности туризма для рекламы Азербайджанского туризма и развития стратегии маркетинга
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туризма.
Иная цель исследования этой темы заключается в информировании населения и агитация

туристских возможностей Азербайджанской Республики.

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 19

n İPƏK YOLU n 1/2014



tRANSMİLLİ BİZNESİN tƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

Müslümat ALLAHvERDİyEvA
ADİU, dos.,i.e.n.

Rəyçi: i.e.n.,dos. Məhərrəm Əkbərov 
Açar sözlər: Transmilli biznes, Dünya Bankı, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Məhdud  İşgüzar

Praktika, qloballaşma, tənzimləmə, beynəlxalq hüquqi aktlar, beynəlxalq korporativ hüquq 

Giriş
TMŞ-lər onların yarandığı ölkələrin rəqabət qabiliyyətliliyini təyin edən və qəbuledən ölkənin

rəqabətqabiliyyətinə təsir edən  əsas faktorlardan biridir. Transmilli strukturların inkişafı  Azərbay-
canın iqtisadiyyatının maraqları nöqteyi nəzərindən aktual problemdir. Onun rəqabətqabiliyyətinin
artması, dünya təsərrüfatında dəyişikliklərin  analiz edilməsi, TMŞ-lərin fəaliyyətinin  tənzimlənməsi
sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsinin ümumiləşməsi  və  bu əsasda Azərbaycanın  baza ölkəsi kimi
götürülərək tədqiqatın aparılması çox əhəmiyyətlidir.  TMŞ-lərin fəaliyyətinin  təhlili  və inkişafının
dinamikası hər il Ticarət və İnkişaf  üzrə  BMT konferensiyası, Dünya Bankı, Ümumdünya Ticarət
Təşkilatı kimi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında nəşr olunur. TMŞ–lərin fəaliyyəti sahəsində
tədqiqatlar, onların  dünya iqtisadiyyatında, ayrı-ayrı ölkələrin, eləcə də Azərbaycan  iqtisadiyyatında
rolu və inkişafının müasir tendensiyaları haqqında təsəvvür  əldə etməyə imkan verir. Bununla yanaşı
TMŞ-lərin fəaliyyətinin tənzimlənməsinin nəzəri əsasları tam işlənilməmişdir. Azərbaycan Respub-
likasının    normativ-hüquqi aktlarında TMŞ-lərə  xüsusən də, maliyyə-sənaye qruplarına, səhmdar
cəmiyyətlərə az diqqət ayrılması transmilli strukturların fəaliyyəti və inkişafının, müasir tenden-
siyaların qurulmasının dərk edilməsi imkanlarını çətinləşdirir.   Azərbaycanda transmilli biznesin
fəaliyyətinin  tənzimlənməsi mexanizminin açılması və  elmi analizin aparılması çox vacib bir
məsələdir.

1.Azərbaycanın qlobal iqtisadi sistemə  uyğunlaşdırılması şərtləri 
Dünya təsərrüfat əlaqələrinin qloballaşması prosesi dövlətin iqtisadi rolunun, onun transfor-

masiyasının həm milli bazarda, həm də dünya miqyasında  araşdırılmasını  labüd edir. Qloballaş-
manın, iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsi yalnız dövlətin aktiv iştirakı ilə həlli mümkün ola bilən
milli və qlobal sosial-iqtisadi, ekoloji və digər problemlər yaradır və bu proses gərginləşir. Azərbay-
canda  dövlətin iqtisadi funksiyalarının  analizinə olan elmi və praktiki marağın səbəbi    təsərrü-
fatçılığın  yeni şərtlərində ölkədə   istehsalın  inkişafında dövlətin  optimal rolunun müəyyən
edilməsidir. Azərbaycan  iqtisadiyyatının transformasiya olunması  prosesinin vacibliyi onun qlobal
iqtisadi sistemə təkcə xammal  resurslarının  təchizatçısı kimi yox, həm də texnoloji kooperasiya
üzrə bir əməkdaş kimi daxil edilməsidir.

Bu məsələnin xarakterini nəzərə alaraq onun iki əsas komponentini ayırd etmək lazımdır, birincisi
bu  dövlətin və  dövlət orqanlarının transformasiya proseslərindəki rolunun müəyyənləşməsi, ikincisi
isə biznesin inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması məqsədi ilə iqtisadi mühitin institutlaşmasıdır.
Bu formalaşmış olan şəraitdə millətlər arasında olan siyasi, iqtisadi və mədəni  sərhədləri yox et-
məklə, öz təsərrüfat, informasiya, hüquqi və digər infrastrukturları formalaşdırmaqla dünya bazarına
nəzarətinin gücləndirilməsinə can atan TMŞ-lər böyük maraq  kəsb edirlər. Öz maraqlarını güdərək
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TMŞ-lər kapitalın, məhsulların, xidmətlərin, işçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkətinə mane ola biləcək
milli dövlət institutlarının  zəiflənməsinə çalışırlar. Bununla yanaşı onlar iqtisadiyyatın liberallaş-
masında və dövlətin onu tənzimləməsi  səviyyəsinin aşağı salınmasında maraqlıdırlar. TMŞ-lər müx-
təlif ölkələrin dövlət hakimiyyəti institutları üzərində nəzarət etməyə çalışırlar və bu məqsədlər üçün
beynəlxalq təşkilatların və beynəlxalq hüququn imkanlarından, aqressiv marketinq strategiyasından,
böyük kapitaltutumluğundan, rüşvət və milli elitanın demoralizasiyası kimi alətlərdən istifadə edərək
müvafiq ölkələri  qeyri ekvivalent xarici iqtisadi mübadilə  və borc asılılığına salırlar. Xammal
resursları ilə zəngin olan, inkişaf edən və zəif iqtisadiyyata malik olan ölkələr TMŞ-lər üçün  yüksək
gəlir götürmə obyekti olurlar  ki, bu da  təbii resurslarının və ucuz işçi qüvvəsinin istismarı  vasitəsi
ilə mümkün olur. İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında TMŞ-lər vacib rol oynayırlar. İri təşkilat-
təsərrüfat strukturları iqtisadiyyatda stabillik, idarəolunma   və geniş miqyaslı elmi-texniki
nailiyyətlərin realizasiyasının  mümkünlüyünü təmin edirlər. Azərbaycanın qlobal iqtisadi sistemə
uyğunlaşdırılması və böyük korporativ  strukturlara münasibətdə formalaşdırılması aşağıdakı şərtləri
daxilində  qloballaşma proseslərinin analizini tələb edir:

- Azərbaycanın  inkişafının  perspektivlərinin və problemlərinin analizi, siyasi bazar reformalarının
əsaslandırılması, Azərbaycanın iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına və dünya iqtisadiyyatının ele-
mentlərinin Azərbaycanın   milli iqtisadiyyatına  qarşılıqlı əlaqəli  daxil olmasının nəzərə alınması
şərti ilə;

-  Azərbaycanda dövlət tənzimlənməsi sisteminin  dünya iqtisadiyyatının   inkişaf tendensiyaları
ilə korrelyasiya olunması və milli identikliyin  qorunması və təhlükəsizliyin təmini  çərçivəsində
rəqabətqabiliyyətli  dövlətin formalaşması  üçün əsas rol   oynaması şərti ilə;

- Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici TMŞ-rin Azərbaycan iqtisadiyyatının  hazırkı
mərhələsinin  xüsusiyyətlərini, onun resurs potensialını və bazarın ölçüsünün nəzərə alınması şərti
ilə;

-  TMŞ-lər daxili elmi istehsal potensialın əhəmiyyətli konsentrasiyasına, iqtisadi-təşkilati,
texnoloji, intellektual resurslarına, sərt, aqressiv strategiyaya malik olmaqla bir sıra ölkələr ilə rəqabət
aparmağa və hətta müəyyən dərəcədə onların təsərrüfat fəaliyyətinin öz maraqlarına tabe etdirməyə
qabildir. Onların təkcə iqtisadi prosseslərə deyil, həm də, siyasi proseslərə də  təsirinin olduğunu
nəzərə almaq şərti ilə.

TMŞ-lər həm də onların yarandığı ölkələrin rəqabət qabiliyyətliyini təyin edən və qəbuledən
ölkənin rəqabətqabiliyyətinə təsir edən  əsas faktorlardan biridir.

Bununla bağlı olaraq transmilli strukturların inkişafı  Azərbaycanın iqtisadiyyatının maraqları
nöqteyi nəzərindən aktual problemdir. Onun rəqabətqabiliyyətinin artması, dünya təsərrüfatında də -
yişikliklərin analiz etməsi, TMŞ-lərin fəaliyyətinin  tənzimlənməsi  sahəsində xarici ölkələrin
təcrübəsinin ümumiləşməsi  və  bu əsasda Azərbaycanın  baza ölkəsi kimi götürülərək tədqiqatın
aparılması çox əhəmiyyətlidir.

2.Azərbaycanda transmilli biznesin  fəaliyyətinin  tənzimlənməsi mexanizmi 
Azərbaycanda TMŞ-lərin fəaliyyətinə  və onların dövlət tənzimlənməsinə  obyektiv maraq  nis-

bətən gec, 1994-cü ildən sonra “Əsrin müqaviləsi” bağlandıqdan sonra  yaranıb. Müasir dövrdə TMŞ-
lərin fəaliyyəti öz əksini   xarici və  rus  müəlliflərinin  tədqiqatlarında, KİV-də tapır, simpozium və
seminarlarda müzakirə olunur. TMŞ-lərin formallaşması, fəaliyyət göstərməsi və  inkişafına  dair su-
allarına  həsr olunmuş çoxlu sayda elmi tədqiqatlar mövcuddur. TMŞ-lərin fəaliyyətinin analizi və
inkişafının dinamikası hər il Ticarəti və İnkişaf üzrə BMT konferensiyası, Dünya Bankı, Ümumdünya
Ticarət Təşkilatı kimi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında nəşr olunur. TMŞ-lərin fəaliyyəti
sahəsində tədqiqatlar, onların  dünya iqtisadiyyatında və ayrı-ayrı ölkələrin, eləcə də Azərbaycan  iqti-
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sadiyyatında   rolu və inkişafının müasir tendensiyaları haqqında təsəvvür əldə etməyə imkan verir.
Bununla yanaşı TMŞ-in fəaliyyətinin tənzimlənməsinin nəzəri əsasları tam işlənilməmişdir. Azər-
baycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarında TMŞ-lərə xüsusən də, maliyyə-sənaye qrup -
larına, səhmdar cəmiyyətlərə  az diqqət ayrılması transmilli strukturların fəaliyyəti və inkişafının,
müasir tendensiyaların qurulmasının dərk edilməsi imkanlarını çətinləşdirir.

Azərbaycanda transmilli biznesin  fəaliyyətinin  tənzimlənməsi mexanizminin açılması və  elmi
analizin aparılması çox vacib bir məsələdir. Bu məqsədlə aşağıdakı həlli vacib olan məsələlər
şərtləndirilir:

- Transmilli biznesin, qloballaşmanın transformasiya proseslərinə və tendensiyalarına təsirini
analiz etmək;

-TMŞ-lərin investisiya strategiyalarının  qloballaşma şəraitində milli təsərrüfatların inkişafına bir
tərəfdən mənfi təsir göstərə bilən, digər tərəfdən isə rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə kömək
edən dünya təsərrüfatının inkişafının bir amili kimi nəzərdən keçirmək;

-Xarici ölkələrin və TMŞ-lərin  fəaliyyətinin  birgə təcrübəsi əsasında Azərbaycanda TMŞ-lərin
fəaliyyətinin  tənzimlənməsinin mümkün yeni yanaşmalarını əsaslandırmaq;

-Azərbaycanda  iqtisadi sistemin reformasiyası dövründə transmilli biznesin  iqtisadi tərkibinin
transformasiyası xüsusiyyətlərini açıqlamaq;

-TMŞ-lərin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi şərtlərinin və dövlət tənzimlənməsi metodlarının anali -
zini aparmaq və TMŞ-lərin dünya təsərrüfatında  rolu və güclənən qloballaşdırma tendensiyaları ilə
əlaqədar onların təkmilləşməsinin  məqsədəuyğunluğunu göstərmək.

TMŞ-lərin fəaliyyətinin  tənzimlənməsi metodlarının təkmilləşdirilməsi probleminə yanaşmaların,
TMŞ-lərin innovasiyalar, sosial cəhətdən əhəmiyyətli sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin dərinləşməsi
və habelə  Azərbaycan  iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətini yüksəldən amil kimi imkanlarının təyin
edilməsi;

-TMŞ-lərin Azərbaycanda  fəaliyyət göstərməsinin əsas problemlərini üzə çıxartması və onların
fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi şərtlərinin təkmilləşdirilməsinə yanaşmaların təklif edilməsi və s. 

3.tMŞ-lərin fəaliyyətinin  tənzimlənməsi metodlarının təkmilləşdirilməsi probleminə yanaş-
malar və  əsas beynəlxalq hüquqi aktlar

70 ildir ki, BMT çərçivəsində inkişaf etməkdə olan ölkələrin  TMK-nın davranışının xüsusi
Məcəlləsinin hazırlanması və qəbuluna cəhd edilir. Onların fikrinə görə çoxmillətli korporasiyanın
davranış kodeksi normalar, standartlar və beynəlxalq səviyyədə çoxmillətli şirkətin fəaliyyətini tən -
zimləyən qaydaları göstərəcək və bütün iştirakçılarının milli və qlobal maraqlarının tarazlaşdırıl-
masında səmərəli vasitə kimi xidmət edəcəkdir (1, s.19).

TMŞ-lərin davranış kodeksi sahəsində  aparılan uzunmüddətli danışıqlar və onun hissələrinin ko-
ordinasiyası nəticəsində hazırlanan layihədə  tərəflərin cəhdləri səmərəsiz qalmışdı, çünki  80-ci il-
lərdə transmilli biznesə yanaşma dəyişmişdi. Nəticədə, TMŞ-lərin davranış kodeksi qəbul
edilməmişdir. Lakin buna baxmayaraq, bu dövr ərzində transmilli biznesi tənzimləmək üçün bir çox
sənədlər qəbul olunmuşdur. Onların arasında:

- Beynəlxalq investisiyalar və çoxmillətli şirkətlər  üzrə bəyannamə - 1976-cı ildə İqtisadi və Sta-
tistik Tədqiqat Ofisi tərəfindən  qəbul etmişdir. Bu sənədə əməl etmək könüllü xarakter daşıyır
(2,s.119) ;

- Afrika ölkələri, Karib hövzəsi və Sakit okean və AB  arasında əməkdaşlıq haqqında Lomejsky
konvensiyası (5, s.3);

- İnvestisiyaların qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında ərəb dövlətlərinin Liqası və AB arasında
konvensiya; 
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- Çoxmillətli korporasiya tərəfindən tez-tez tətbiq edilən məhdudlaşdırıcı işgüzar əlaqələrin
təcrübəsinin üzərindən nəzarət üçün ədalətli prinsiplərin və qaydaların arkaları;

- Andsky sazişi ölkələrinin xarici investisiyalarının  kodeksi;  
- Texnoloji ötürmədə, həmçinin  çoxmillətli korporasiya kanalları daxil olmaqla texnoloji ötürməni

tənzimləmək üzrə beynəlxalq  kodeks.
Bu razılaşmaların icrasına açıq-aydın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən nəzarət edilir və

ya çoxmillətli korporasiyanın fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir.
Çoxmillətli korporasiyalar üzrə BMT nin komissiyası bütün mürəkkəb suallar daxil olmaqla TMK

ların fəaliyyəti ilə birləşdirilib. Beynəlxalq təşkilatlarda TMŞ-lər üzrə komitə üç tərəfli bəyannamənin
prinsiplərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Bu əsasən TMŞ lər və onların sosial siyasətini əhatə
edir. BMT-nin beynəlxalq ticarət hüququ üzrə komitəsi xüsusilə investisiyalarda münaqişələrin tən -
zimlənməsini izləyir.

80-ci ildən bəri, bir çox ölkələr müasir iqtisadiyyatda liberallaşdırma istiqamətində  baş verən
obyektiv proseslərə əsasən çoxmillətli korporasiyalar  ilə əlaqəli olan siyasəti dəyişmişdir: Dünya
iqtisadiyyatının bütün sferalarında elmi və   texniki  inqilabın  toplam  təsiri, onun beynəlmiləlliyi,
şirkətin sosial strukturunda dəyişiklikləri, bircinslilik  problemlərini  nəzərə alaraq  dünyanın bütün
ölkələri qərara aldı;

- Uzunmüddətli iqtisadi artım üçün şərtlərin (vəziyyətlərin) yaradılması;
- Elmi-texniki siyasətə  xüsusi diqqətin verilməsi;
- Dərin struktur dəyişikliklərin əsasında ölkənin iqtisadi potensialının güclənməsi;
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu sıraya aşağıdakılar da  əlavə olundu:
- Borc böhranı;
- Sosial-iqtisadi siyasətin  səmərəsizliyi iqtisadiyyatda dövlət tənzimləməsinin əhəmiyyətini artırdı;
- Milli iqtisadiyyatda xarici  kapitalın fəaliyyətinin effektiv tənzimləməsi təcrübəsinin tədricən

yüksəlməsi baş verdi.
Milli  və çoxmillətli korporasiyaların siyasi, diplomatik və hüquqi dəstəyinin güclənməsi üçün,

sənaye cəhətdən inkişaf etdirilən ölkələr ilə investisiyaların müdafiəsi haqqında ikitərəfli müqavilələr
bağlanması məqsədəuyğun hesab edilirdi. Bu razılaşmalar üçün  aşağıdakılar   səciyyəvidir:

- Milli iqtisadiyyata xarici çoxmillətli korporasiyaların giriş haqlarının, maneələrin və baryerlərin
azaldılması;

- Avropa Birliyi ölkələrində,  belə siyasət çoxmillətli korporasiyalar  arasında birləşmələrin və ud-
manın saylarının artırmışdı. Qərbi Avropanın iqtisadiyyatının korporativ strukturunun  yenidən təşkil
edilməsində bütövlükdə, Amerikan və Yapon çoxmillətli korporasiyalarına qarşı rəqabətə davamlılığı
artırmışdır. Yalnız Yaponiyanın iqtisadiyyatında, "ikiqat standart" saxlanılır. Xarici birbaşa in-
vestisiyaların dövlət tənzimləməsinin   əsas tendensiyası kimi 90-cı illərdə liberallaşdırma saxlandı.
Faktiki olaraq dünyanın bütün ölkələri indi fəal olaraq birbaşa investisiyaları qarşılayır  və onlar üçün
investisiya  iqlimini yaxşılaşdırmaq üçün çalışırlar (4. s114).

Birbaşa investisiyaların  əhəmiyyətinin artması  onların konseptual əsaslarının   inkişafını,    prin-
siplərini və standartlarının əldə edilməsini vacib edir.

İnvestorların maraqlarının   xarici firmaların kapital qoyuluşlarının  qəbul qaydaları və onların
hüquqlarının qorunması  sualları da xüsusi ikitərəfli müqavilələrin sayını    artırdı. Beləliklə, qanun-
vericilikdə və inzibati tənzimləmədə təşkilatçı ölkələrin iqtisadiyyatının  inkişafı üçün birbaşa in-
vestisiyaların tanınması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda investisiya qoyuluşunun
məh dudlaşdırılması  hökumətlərarası investisiya  qoyuluşu razılaşmaları səviyyəsində, bir qayda
olaraq, ölkənin ödəniş balansının tənzimləməsi   məqsədi ilə nəzərdə tutula bilər.

Dünyada 1996-cı ildə  155 dövləti  əhatə edən 1160 oxşar razılaşma var idi. Böyük əksəriyyət
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(2/3-ə yaxın) 1990-cı ildə  bağlanmışdır. 1995-ci ildə  172 razılaşma bağlanmışdır.

4. transmilli biznesin Məhdud İşgüzar Praktikası   və ona qarşı mübarizə tədbirləri
Məhdud İşgüzar Praktika (MİP) dedikdə, (Restrictive Business Praktice - RBP) müəssisənin, hər

şeydən əvvəl TMK-nın davranışı və ya fəaliyyəti başa düşülür. Məhdud İşgüzar Praktika TMŞ-lərin
bazarda ağalıq etməsinə gətirib çıxarır. BMT-nin 1980-ci ildə Ali Assambleyası  35/63 rezalyusiyalı
– çoxtərəfli razılaşdırılmış ədalətli prinsiplərini  və Məhdud İşgüzar Praktikaya nəzarət üzrə qay-
daların külliyyatını qəbul etdi (3, s.46).

BMT-nin qeydiyyatında  Məhdud İşgüzar Praktika transmilli şirkətın  davranışı və fəaliyyəti kimi
kvalifikasiya olunur. Məhdud  İşgüzar Praktikaya nəzarət üzrə qaydaların  və  prinsiplərin külliyyatı
müəssisənin Məhdud İşgüzar Praktikaya  aid olan aşağıda göstərilən konkret fəaliyyətini xarakterizə
edir:

- rəqibin sıxışdırılması məqsədi ilə aşağı qiymətlə satış;
- qiymətin diferensial təyinatı ilə müəyyən alıcılar və mal göndərənlərin çıxılmaz vəziyyətə salın-

ması;
- qarışdırma, tutma, udma, rəqiblərin idarəetmə sisteminə üfiqi, şaquli və ya onların renqlamerata

daxil edilməsi üzrə nəzarət edilməsi;
- mal nişanı prinsipi üzrə süni surətdə yüksək qiymət yaratmaq məqsədi ilə idxalı məhdudlaşdır-

maq.
Roma müqaviləsinin 85-86 maddələri beynəlxalq müqavilələrdə vacib əhəmiyyətə malikdir.
85(1) maddəsi bütünlükdə özü ilə və yaxın rəqiblə rəqabətin qarşısının alınması, məhdudlaşdırıl-

ması, azaldılması məqsədilə razılaşmanın qəbuledilməz olmasına əsaslanır.
86-cı maddə, öz növbəsində üstün mövqeyi olan müəssisələrə öz əhəmiyyətləri ilə rəqiblərinə və

istehlakçılarına ziyan vurmaq üçün sui istifadənin qadağan olunmasına əsas verir.
85-86-cı maddələrə AİB komissiyası tərəfindən nəzarət edilir.
85(1) maddəsi geniş tətbiq sahəsinə malikdirlər. Bu maddə aşağıdakı birgə təcrübəni və razılaş-

maları qadağan edir ki, bunlar 
- köklü olaraq alış və satış qiymətlərini və ya istənilən digər ticarət şərtlərini müəyyən  edir;
- istehsal, bazar, texniki inkişaf və ya investisiya üzərinə nəzarət müəyyən olunur və ya məhdud-

laşdırır;
- bazarlar və ya təchizat mənbələrini bölüşdürür;
Maddə 86 aşağıdakı hallardan  sui istifadənin əksinə yönəlmişdir:
- birbaşa və bilavasitə ədalətsiz alış və satış qiymətlərinin və ya digər ədalətsiz ticarət şərtlərinin

qoyulmasının;
- istehlakçının itkisində istehsalın, bazarın və ya texniki proqresin məhdudlaşdırılmasının;
- başqa ticarət partnyorları ilə bərabərəhəmiyyətli saziş üçün onların rəqabət qabiliyyətinə ziyan

gətirən qeyri-bərabər şərtlərin qoyulmasının;.
85-86-cı maddələri qəbul etməyən sahibkarları ciddi sanksiyalar gözləyir.
85(2) maddəsini pozan işgüzar razılaşmalar ləğv olunur (3. s.46).
AİB komissiyası yalan və çaşdırıcı məlumata görə cərimə təyin etmək hüququna malikdir.
Məsələn, Yaponiyanın elektrotexnika kampaniyası «Matsusita»nın fransız Belqiya filialı, AİB

komissiyası tərəfindən onun, yəni «Matsusita»nın məhsulunun qiyməti haqqında yalan informasiya
verilməsinə görə cərimə olunmuşdur. 2001-ci ilin noyabrında Avropa komissiyası İsveçrə kam-
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paniyası Rocheni və alman firması BASF-ı və bunlarla birlikdə 6 kampaniyanı rekord miqdarda, yəni
855 mln. avro dəyərində, vitamin bazarında qiymətin fiksirovkasına görə cərimə etdiyini elan
etdi.1984-cü ildən ABŞ-da Xarici Ticarət Korporasiyası (XTK) qanunu fəaliyyət göstərir (Foreign
Sales Corporation - FSC).(2, s.112 )   ABŞ-ın ixracının 50%-ə qədərini həyata keçirən   yerli şirkətlərin
hər birinin   xaricdə mal satışı üzrə korporasiya yaratmaq hüququ var. Faktiki olaraq  Xarici Ticarət
Korporasiyası özündə ofşor zonada qeydiyyatdan keçmiş  poçt qutusu rolunu əks etdirir. Xarici Ticarət
Korporasiyalarının  90%-i Virciniya, Barbados və Siam adalarında qeydiyyatdan keçib (3, s.55 ).
Qeyd etmək lazımdır ki, onlarla iri Avropa TMŞ-ri vergilərin miqdarını azaltmaq üçün (ABŞ-dan
çıxarılan) xüsusi özünün olan Xarici Ticarət Korporasiyalarını  yaradırlar. Belə kampaniyalara ICI,
Daimler-Benz, Simens və s. göstərmək olar.

Aparılan araşdırmalara görə  hesab edirik ki, transmilli biznesin tənzimlənməsi beynəlxalq koor-
perativ hüquqa əsaslanır, burada dövlətlərlə koorperasiyalar arasındakı razılıq öz əksini tapır. Yəni
milli normalar beynəlxalq normalarla uyğunlaşdırılır. Bununla belə sözü gedən nəticə  alimlərimiz
tərəfindən hələ öz təsdiqini  tapmayıb. Hesab olunur ki, kompaniyalarla dövlətlər arasında əldə olunan
razılıqlar, vətəndaş razılıqları hesab olunurlar, beynəlxalq razılaşma hesab olunmurlar və beynəlxalq
şəxsi hüquqa aid edilirlər. Lukaşuk iddia edir ki, kooperasiyalar dövlətin qanunlarından yayına bilməz -
lər. Həmçinin TMŞ-lər xüsusi qayda-qanun sistemi yaratmaq iqtidarında da deyillər (1, s.19). TMK-
ın artan iqtisadi qüdrətləri ilə əlaqədar olaraq müəyyən  sirlərin dövlət tərəfindən kooperasiya
rəhbərliyinə də verilməsi barədə bir teoriya meydana gəlib. Bu başqa bir məqalə mövzusu ola bilər.

Nəticə. Aparılan araşdırmalara görə  hesab edirik ki, transmilli biznesin tənzimlənməsi
beynəlxalq kooperativ hüquqa əsaslanır, burada dövlətlərlə kooperasiyalar arasındakı razılıq öz

əksini tapır. Yəni milli normalar beynəlxalq normalarla uyğunlaşdırılır. Bununla belə sözü gedən
nəticə  alimlərimiz tərəfindən hələ öz təsdiqini  tapmayıb. Hesab olunur ki, kompaniyalarla dövlətlər
arasında əldə olunan razılıqlar, vətəndaş razılıqları hesab olunurlar, beynəlxalq razılaşma hesab ol-
unmurlar və beynəlxalq şəxsi hüquqa aid edilirlər. Həmçinin TMŞ-lər xüsusi qayda-qanun sistemi
yaratmaq iqtidarında da deyillər. Beynəlxalq iqtisadi birliklər tərəfindən, transmilli biznesin tənzim-
lənməsi, monopoliyalara nəzarət üzrə qanunlara görə qadağan olunurlar. Məhdud İşgüzar Praktika
(MİP) dedikdə, (Restrictive Business Praktice - RBP) müəssisənin, hər şeydən əvvəl TMK-nın
davranışı və ya fəaliyyəti, onların bazarda ağalıq etməsi başa düşülür . BMT-nin 1980-ci ildə Ali As-
sambleyası 35/63 dərkənarlı – çoxtərəfli razılaşdırılmış ədalətli prinsiplər və Məhdud İşgüzar Prak-
tikya nəzarət üzrə qaydaların külliyyatını qəbul etdi.BMT-nin rezalyusiyası Məhdud İşgüzar Praktikanı
transmilli şirkətın  davranışı və fəaliyyəti kimi kvalifikasiya edir. Məhdud İşgüzar Praktikaya nəzarət
üzrə qaydalar və prinsiplərin külliyyatı müəssisənin Məhdud İşgüzar Praktikaya  aid olan konkret
fəaliyyətini xarakterizə edir və xüsusi tənzimləmə tədbirlərinin hazırlanmasını tələb edir.
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Development of transnational structures an actual problem from the point of view of interests of

economy of Azerbaijan. The increase in their competitiveness, process of the analysis of change in
world economy, as a whole experience of foreign countries in the field of regulation of activity of
multinational corporations are very important in carrying out research. The analysis of activity of
multinational corporations and dynamics of their development is published every year in reports of
Conference of the United Nations on trade and development, the world bank, the international or-
ganizations, such as the world Trade Organization. Researches in sphere of activity of multinational
corporations allow to receive idea of their role in world economy and economy of the certain coun-
tries, and also a role in economy of Azerbaijan. Besides, theoretical basics of regulation of activity
of multinational corporations completely aren't covered.
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Развитие транснациональных структур, актуальная проблема с точки зрения интересов эко-
номики Азербайджана. Увеличение их конкурентоспособности, процесс анализа  изменения
в мировой экономике, в целом опыт зарубежных стран в области регулирования деятельности
транснациональных корпораций  очень важны  в проведении исследования.  Анализ деятель-
ности транснациональных корпораций и динамика их развития каждый год публикуется в от-
четах kонференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию,  Всемирного
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банка, международных организаций, таких как Всемирная торговая организация.  Исследова-
ния  в области деятельности транснациональных корпораций  позволяют получить представ-
ление об  их роли  в  мировой экономике  и  экономике отдельных  стран, а также роли в
экономике Азербайджана. Кроме того, теоретические основы у регулирования деятельности
транснациональных корпораций полностью не рассмотрены.
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NEFtQAZÇIXARMA SƏNAyESİNDƏ İDARƏEtMƏ UÇOtUNUN
tƏŞKİLİNİN BƏZİ MEtODİKİ MƏSƏLƏLƏRİ
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“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu, doktorant

Elminaz ASLANOvA 
İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Rəyçi:  i.e.n. Yahya Mustafayev
Açar sözlər: idarəetmə uçotu, mühasibat uçotu, neftqazçıxarma, normativ metod, ABC kostinq,

kalkulyasiya 
Məqalədə, neftqazçıxarma sənayesində idarəetmə uçotunun təşkilinin zəruriliyi əsaslandırılmış,

beynəlxalq aləmdə idarəetmə və istehsalat uçotunun təkamül prosesi araşdırılmış, idarəetmə uçotu-
nun Respublikamızda tədqiqat səviyyəsi öyrənilmiş, idarəetmə uçotunun xarakterik xüsusiyyətləri
və neftqazçıxarma sahəsinin spesifikasiyasına uyğun olaraq onun əsas prinsipləri müəyyən-
ləşdirilmişdir. Müəllif tərəfindən idarəetmə uçotu çərçivəsində məhsulun maya dəyərinin
kalkulyasiyası metodları geniş şərh edilmiş, NQÇİ-lərində məsrəflərin təhlili nəticəsində ABC meto-
dunun tətbiqinin perspektivləri iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış, icra olunmalı addımlar təsnif -
ləşdirilmişdir. Məqalənin sonunda müəssisənin uçot sistemində idarəetmə uçotunun və kontrollinq
sisteminin yerini əks etdirən sxem tərtib olunmuş, neftqazçıxarmada idarəetmə uçotunun təşkili is-
tiqamətində metodik xarakterli təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.

Giriş. Azərbaycan Respublikasında ayrı-ayrı sahələrdə ardıcıl olaraq iqtisadi islahat proqramları
əsasında həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ictimai-siyasi və iqtisadi sabitlik əldə edilmiş, istehsal
təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirən iri sahibkarlıq subyektlərində sürətli inkişaf meyilləri yaranmışdır.
Hazırda dünyanın beynəlxalq təşkilatlarının dəyərləndirmələrinə görə 20 ilə yaxın bazar münasi-
bətlərini formalaşdıran Azərbaycan, keçid iqtisadiyyatlı postsosialist ölkələr arasında keçid dövrünü
uğurla başa çatdıran dövlətlərdən sayılır. Bu baxımdan neft və qaz sənayesinin rolu əvəz edilməzdir.
E.M.Hacızadənin sözləri ilə desək, “neftqazçıxarma sənayesində yaranmış vəziyyət Azərbaycanın
iqtisadiyyatına, onun tərəqqisinə böyük təsir göstərir. Azərbaycanın elmi-texniki, istehsal potensialını
neftqazçıxarma sənayesiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür” [1, s.7]. Bu baxımdan, neftqazçıxarma
müəssisələrində kontrollinq sistemi çərçivəsində istehsalat-kommersiya fəaliyyətinin planlaşdırılması
və nəzarətin aparılması üçün menecerə lazım olan informasiyanın hazırlanması prosesini özündə bir-
ləşdirən və idarəetmə prosesini uçot prosesilə əlaqələndirən idarəetmə uçotunun təşkili ön plana çə -
kilməlidir. 

İqtisad elmləri doktoru, professor Q.Ə.Abbasov haqlı olaraq qeyd edir ki, idarəetmənin inzibati-
amirlik metodundan təsərrüfatçılığın bazar şəraitinə keçilməsi mühasibat informasiyalarından isti-
fadəyə olan tələbatı kökündən dəyişdirmişdir [2, s.36-43]. Beynəlxalq təcrübədə iri sənaye
müəssisələrində müasir kontrollinq sisteminin tərkib hissəsi kimi idarəetmə uçotu mövcuddur.
İdarəetmə uçotu təşkilatın müasir idarəetmə sistemində mühüm element hesab edilir və mühasibat
uçotu sistemi ilə birlikdə aparılır. ABŞ-da və şimali-qərbi Avropada hələ ötən əsrin 50-ci illərində
mövcud olan idarəetmə uçotu qonşu Rusiyada 80-90-cı illərdən başlayaraq N.Q.Çumaçenko,
U.A.Mişin, A.A.Volodin, V.B.İvaşkeviç və s. tərəfindən araşdırılmışdır. 

Bununla yanaşı respublikamızın iqtisadçı alimləri - Q.Ə.Abbasov, Ə.A.Sadıqov, S.M.Qasımov və
başqaları sözügedən məsələni öyrənərək, idarəetmə uçotunun təşkilinə dair dissertasiya işi, elmi
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məqalələr və dərsliklər yazmışlar. Ölkə iqtisadçılarının idarəetmə uçotu haqqında müxtəlif vaxtlarda
irəli sürdükləri nəzəri-praktiki prinsiplərinə, iqtisad elminin bu günkü yeniliklərinə və idarəetmə
sahəsində əldə edilmiş beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq kontrollinq sistemi çərçivəsində idarə uçotu-
nun perspektiv və retrospektiv qaydada təşkilinin öyrənilməsi zərurəti yaranmışdır. Belə ki, operativ
baxımdan idarəetmə uçotunun əsas tapşırıqları – zərər nöqtəsini müəyyənləşdirmək, məhsul vahidlərini
və satışı planlaşdırmaq, dar yerlər nəzərə alınmaqla istehsalın stukturunu müəyyənləşdirmək, qiymət
haqqında qərar qəbulunu əsaslandırmaq olduğu halda, perspektiv olaraq biznesin restrukturizasiyası,
yeni məhsullar üzrə inkişaf, investisiya və innovasiya məsələləri idarəetmə uçotunun fəaliyyət is-
tiqamətlərini əhatə edir. Bu səbəbdən irəli gələrək fikrimizcə, aparılan araşdırmalar prosesində əldə
edilmiş məntiqi ümumiləşdirmələr və nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış elmi nəticələr neft və qaz sə-
nayesinin yaxın və uzaq gələcək üçün idarəetmə uçotunun təşkili məsələlərini əhatə edən kontrollinq
strategiyası və taktikasının işlənib hazırlanmasında metodoloji əsas ola bilər.

1. İdarəetmə uçotunun nəzəri əsasları və inkişaf meyilləri. İqtisadi ədəbiyyatlarda idarəetmə
uçotu, istehsalat uçotu və daxili uçot anlayışlarına tez-tez rast gəlinir. Analitik ümumiləşdirmə nəticəsində
deyə bilərik ki, idarəetmə uçotu – müəssisə rəhbərinin qərar qəbuluna təminat yaradan məlumatların
yığılması, ölçülməsi, eyniləşdirilməsi, sistemləşdirilməsi, təhlili, izahı və ötürülməsi məsələlərini əhatə
edən kommersiya sirri kimi təşkilatın daxilində biznesinin seqmentlərinin idarəedilməsi üçün nəzərdə
tutulan uçot-informasiya sistemidir. Lakin  istehsalat uçotu - istehsala çəkilən xərclərin uçotu və məh-
sulun maya dəyərinin kalkulyasiyası ilə məhdudlaşır. Bəzən uçotun bu növünü təsərrüfat uçotu da ad-
landırırlar. Daxili uçot dedikdə isə daha geniş anlayış nəzərdə tutulur ki, o, hər iki uçotun vəzifələrini
özündə birləşdirib, istehsal-kommersiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin təmin edilməsinə yönəlmiş
idarəetmə qərarı qəbul etmək üçün həm daxili, həm də xarici mənbələrdən menecerlərin informasiya
təminatı məsələlərini əhatə edir. 200 ilə yaxın tarixi inkişaf yolu keçmiş idarəetmə uçotu ilkin dövrlərdə
istehsalat uçotu kimi fəaliyyət göstərsə də, sonradan xərclərin uçotu məsələsini əhatə edərək, XX əsrin
90-cı illərdən başlayaraq müasir idarəetmə uçotu kimi təşəkkül tapmışdır. Belə ki, illik gəliri 152 milyon
dollar olan çoxsaylı müəssisə və zavodlardan ibarət olan məşhur ABŞ-ın General Motors şirkəti hələ
keçən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq idarəetmə uçotunu tətbiq etmiş, sonrakı dövrlərdə - tarixi inkişaf
nəticəsində General Motors idarəetmə uçotunu strateji idarəetmə, effektivliyin idarəedilməsi və risklərin
idarəedilməsi istiqamətində quraraq, qərar qəbulu üçün aşağıdakı 3 məsələni əhatə edən vacib infor-
masiyaların olmasını şərtləndirdi: xərclərin bölgüsü, büdcə və proqnoz [12]. Fikrimizcə, idarəetmə uço-
tunun təkamül prosesini aşağıdakı kimi təsvir etmək olar (cədvəl 1).

Müəssisə daxilində bütün uçot məlumatlarını toplamaqla, yekun materiallarının qəbul olunması
üçün menecerlərin istifadəsinə verilənədək mərhələni özündə birləşdirən idarəetmə uçotunun vacib-
liyini onun elementlərindən aydın şəkildə görmək olar. İdarəetmə uçotunun əsas elementləri
sənədləşdirilmə; inventarlaşdırma; qiymətləndirmə; qruplaşdırma və ümumiləşdirmə; nəzarət hesabları;
planlaşdırılma; məhdudlaşdırma; nəzarət; analizdir [5].

Cədvəl 1. İdarəetmə uçotunun tarixi təkamül mərhələləri
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Əhatə etdiyi dövr Məzmunu Əsas fəaliyyət istiqamətləri

1812 - 1920 İstehsalat prosesinin uçotu
Əməliyyatların dəyərini müəyyənləşdirir, istehsalat 

prosesinin analiz edir.

1920 - 1950 Xərclərin uçotu
Əlavə olaraq xərclərin təyinatına uyğun analiz və maliyyə nəzarəti

təşəkkül tapmışdır.

1950 - 1980 Klassik idarəetmə uçotu
Planlaşdırma həyata keçirilməsi, kənarlaşmaların analizi və nəzarət

məsələlərini əhatə edir



İdarəetmə uçotunun məqsədi konkret müəssisədə qəbul edilmiş qərarın təbiətinə tam uyğun-
laşdırılmış və idarəetmə vasitəsi kimi istifadə edilən hesabat sisteminin təmin edilməsidir. İdarəetmə
uçotundan istifadə edilməsi, təşkilatın bütün idarəetmə proseslərinin yaxşılaşdırılmasına kömək edir,
uçotun optimallaşdırılması üçün real imkanlar yaradır. Fikrimizcə, idarəetmə uçotu sisteminin for-
malaşdırılması zamanı aşağıdakı problemlər həll etməlidir: strateji məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
idarəetmə qərarlarının hazırlanması və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması; fərdi işçilərin məsuliyyət
səviyyəsi müəyyən edilməsi; qərarların icrasının sonrakı monitorinqi; əldə edilən nəticələr üzrə
hesabat; cari və sonrakı nəzarətin təkmilləşdirilməsi üçün kənarlaşmaların təhlili. 

Digər iqtisadçı A.Seremetanın idarəetmə uçotu barədə fikirlərindən belə qənaətə gəlmək olar ki,
idarəetmə uçotunun məqsədi-gələcək üçün istehsalın idarəedilməsi üçün rəhbərliyi zəruri məlumatla
təmin etmək, malların (işlərin və xidmətlərin) normativ dəyərini müəyyən etmək, müvafiq norma-
tivləri və standartları hesablamaq, faktiki maya dəyəri ilə smeta kənarlaşmalarını hesablamaq; müəs-
sisənin struktur bölmələri üzrə məhsulların satışından əldə edilən gəlir və xərcləri təhlil etməkdir
[16]. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə uçotunda kontrollinq sisteminin plan-
laşma, uçot, təhlil, tənzimləmə və s. alətlərindən istifadə olunur. Başqa sözlə, bu alətlərdən istifadə
edərək istehsalat fəaliyyətinin ümumi nəticəsi istehsal olunmuş məhsul çeşidinə, göstərilən iş və xid-
mət növlərinə, coğrafi zonaya, satış sahəsinə, marketinq seqmentlərinə, müştəriyə və s. görə
qiymətləndirilir. Xüsusi hal kimi, neftqazçıxarma sənayesi üçün bu göstəricilərlə yanaşı, NQÇİ-nin
mənfəətliliyi, həm idarə, həm mədən, həm də hasilat quyuları üzrə müəyyənləşdirilməlidir. Bu
idarəetmə uçotunun təşkilinin ən vacib prioriteti hesab oluna bilər. İstənilən müəssisədə mühasibat
məqsədləri üçün aparılan maliyyə uçotu heç də həmin göstəriciləri təhlil etməyə imkan vermir. Müha-
sibat uçotu həm mahiyyət etibarı ilə, həm də məqsədinə görə idarəetmə uçotundan fərqlənir. Bəzi
iqtisadi ədəbiyyatlarda mühasibat uçotu ilə idarəetmə uçotunun uçot obyekti və istifadəçilərinin fərqli
olması, eləcədə, müstəqillik və hüquqi tələbatlar, uçotun prinsipləri və aparılma qaydaları, təqdim
olunan məlumatın dəqiqliyi, tərtibat və məlumat toplanışı üzrə bir sıra fərqli amillərin olması qeyd
olunur. İqtisadi ədəbiyyatlarda mövcud olan mülahizələrə sistemli yanaşaraq [9, 10] müasir dövrdə
idarəetmə uçotunun təşəkkül tapdığı bir vaxtda mühasibat uçotu ilə idarəetmə uçotunun prinsipial
fərqləri aşağıdakı cədvəldə təsnifləşdirilmişdir (Cədvəl 1). Bu cədvəldən idarəetmə uçotunun tam
mahiyyətini daha dəqiq şəkildə müəyyənləşdirmək olar.

Cədvəl 2. İdarəetmə və mühasibat uçotunun fərqləndirici xüsusiyyətləri

1980 -1990
Effektivliyə yönəlmiş 

idarəetmə uçotu

Klassik uçota əlavə olaraq TQM, ABC, JİT 
strategiyasından irəli gələn tələblər, itkilərin uçotu, 

investisiyanın və riskin qiymətləndirilməsi məsələlərini də əhatə edir.

1990 – 2013
Dəyər konsepsiyasına 

əsaslanan idarəetmə uçotu 

Maddi dəyərlərlə yanaşı mənəvi gəlirlərin nəzərə alınması, müştəri
məmnuniyyəti, qudbil, strategiya, balans göstəricilərin tənzimlənməsi

və s. funksiyalarında idarəetmə uçotuna əlavə edilmişdir.

*Müəllif tərəfindən tarixi təkamülün öyrənilməsi əsasında tərtib edilmişdir.

Fərqləndirici amillər İdarəetmə uçotu Mühasibat uçotu

1.
Uçotun 
məqsədi

İdarəetmə uçotu məqsədi operativ və strateji kon-
trollinqin əsas alətləri olan planlaşdırma və
nəzarət ilə əlaqədar informasiyaları ümu-

miləşdirmək və təhlil etməkdir.

Bu uçotun əsas məqsədi müəssisənin
istifadəçiləri üçün maliyyə və vergi

tələblərinə uyğun uçot siyasətini
aparmaq və müvafiq sənədlərinin

tərtib etməkdən ibarətdir.
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Beləliklə, mühasibat və idarəetmə uçotu arasında fərqlər olmasına baxmayaraq, mövzuya həsr ol-
unmuş iqtisadi ədəbiyyatları [7, 8, 10] öyrənməklə belə qənaətə gəlmək olar ki, neftqazçıxarma müəs-
sisələrində idarəetmə uçotu onun əsas xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən aşağıdakı prinsiplər üzərində
qurulmalıdır:

2.
Hüquqi 

tənzimlənmə

İdarəetmə uçotunun aparılması müəssisənin daxili
işidir. İcbari olaraq, onun aparılmasına qarşı

dövlət tərəfindən heç bir tələb qoyulmur.

Mühasibat uçotunun aparılması hər bir
müəssisə və təşkilat üçün vacib və

məcburidir. Eyni zamanda mühasibat
uçotunun aparılması mütləq dövlət və

vergi orqanları tərəfindən tənzim-
lənilir.

3.
Uçot 

məlumatlarının 
istifadəçiləri

İdarəetmə uçotunun məlumatlarını müəssisə 
rəhbərliyi və qərar qəbulunda iştirak edən 

şəxslər istifadə edir.

Mühasibat uçotu informasiyasından
əsasən müəssisəyə aidiyyəti olan fiziki

və hüquqi şəxslər, kreditorlar, vergi
orqanları, büdcədənkənar fondlar və s.
istifadə edirlər. Son nəticədə maliyyə

hesabatları tərtib edilir və ictimaiyyətə
açıqlanır.

4.
Uçotun prinsip və 

quruluşu

İdarəetmə uçotu təşkili üçün heç bir hüquqi tələb
və standartlar qoyulmur. Uçotun bu növündə

bərabərlik qaydası və ikiliyazılış metodu yoxdur.
Onun quruluşu üç obyektlə müəyyən edilir: gəlir,

məsrəf və aktiv.

Mühasibat uçotu ümumi qaydada 
təsdiq olunmuş mühasibat uçotu 

standartlara uyğun olaraq aparılır.
Mühasibat uçotunda əsası italiyalı
riyaziyyatçı Luka Paçoli tərəfindən
qoyulmuş ikitərəfli bazis bərabərliyi

mövcuddur: Aktiv = Öhdəliklər + 
Xüsusi kapital

5.
Uçotun vaxtı və 

təyinatı
İdarəetmə uçotunda "necə olmalıdır" sualına

cavab axtarır
Maliyyə uçotunda isə "bu necə olub"

sualı cavablandırır

6.
Uçotun 
tezliyi

İdarəetmə uçotunda hesabatlar həm vaxtaşırı,
həm də rəhbərliyin tapşırığı ilə hazırlanır və
idarəetmə uçotu üzrə hesabatların təqdim 
olunma vaxtı müəssisə rəhbəri tərəfindən

müəyyən edilir.

Kənar istifadəçilər üçün uçotun 
yekununa görə hesabat formaları 

vaxtaşırı olaraq - aylıq, rüblük və illik
tərtib edilir. Hesabatların təqdim
olunma vaxtı reqlamentləşdirilir.

7.
Açıqlanması 

səviyyəsi

İdarəetmə uçotu informasiyası kommersiya sirri
xarakterini daşıyıb və onun açıqlanması məsləhət

bilinmir.

Mühasibat uçotunda informasiya 
kommersiya sirri xarakterini daşımır.

8.
Məsuliyyət 
səviyyəsi

İdarəetmə uçotu daha çox təxmini xarakter daşıyır.
Əgər müəssisə rəhbərliyi onun səhv olduğunu

aşkar edərsə həmin hesabatı tərtib edəni müvafiq
qaydada cəzalandırır.

Maliyyə hesabatının tərtib zamanı 
bu və ya digər məlumatların 

saxtalaşdırılması aşkar edilərsə həmin
müəssisə və ya şəxs vergi orqanları

tərəfindən cərimə edilirlər və inzibati
məsuliyyətə cəlb olunur.

9.
Dəqiqliyi və 
əhatəliliyi

İdarəetmə uçotu əsasən informasiya xarakteri
daşımaqla yanaşı həm də ayrı-ayrı struktur

bölmələrinin fəaliyyətini əks etdirir. İdarəetmə
qərarlarının qəbul edilməsində bəzən təxmini

məlumatlardan istifadə edirlər.

Maliyyə hesabatında müəssisənin
bütün fəaliyyəti əks etdirilir.

Maliyyə uçotunda isə yalnız baş 
vermiş əməliyyatlar nəticəsində dəqiq

informasiyalardan istifadə edilir.

*Mənbə: müəllif tərəfindən müxtəlif yanaşmaların ümumiləşdirilməsi əsasında tərtib edilmişdir [3, 14 səh 5-6].
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 Neftqazçıxarma sənayesinin real vəziyyəti barədə dürüst və elmi əsaslara söykənən daha
dəqiq məlumatların olması;

 Hasilat göstəricilərində olan kənarlaşmanı və ya qərar qəbulunu təmin etmək üçün əvvəl-
cədən müəyyənləşdirilmiş məqsədin olması;

 İdarəetmə uçotunun sistemli və kompleks şəkildə aparılması;
 Neftqazçıxarma sənayesində sahə və ərazi xüsusiyyətləri əks olunmaqla təhlil elementlərinin

uzlaşması.
Bu prinsiplər üzərində qurulmuş idarəetmə uçotu NQÇİ-də aşağıdakı əsas vəzifələrin icrasına is-

tiqamətlənməlidir: planlaşdırma, xərclərin təhlili, nəzarət sistemi, qərar qəbulu.
2. Neftqazçıxarma müəssisələrində maya dəyərinin kalkuliyasiyasında ənənəvi metodlardan

istifadə. İdarəetmə uçotunun sözügedən istiqamətlər üzrə təşkili məhsul vahidinin maya dəyərinin,
ona düşən mənfəətin, eləcə də rentabellik səviyyəsinin müxtəlif göstəricilər üzrə hesablanmasına
geniş imkanlar yaradır. Müasir şəraitdə mürəkkəb texnoloji prosesləri əhatə edən neftqazçıxarmada
istehsalat uçotu heç də qeyd olunan qədər sadə bir proses deyildir. Bunun üçün beynəlxalq təcrübənin
öyrənilməsi zəruridir. Ölkəmizin neftqazçıxarma sənayesində fəaliyyət göstərən Azenft İB-nin
tabeçiliyində olan NQÇİ-lərin hər biri üçün ayrı-ayrılıqda mənfəət və zərər göstəricilərinin analizi
bu gün daha da aktuallaşdığı bir vaxtda mühasibat uçotu ilə yanaşı idarəetmə uçotunun aparılması
vacibdir deyərək üstündən keçmək olmaz. Təsadüfi deyil ki, quruda fəaliyyət göstərən NQÇİ-nin
xərcləri gəlirləri üstələdiyindən, “Qum Adası” NQÇİ-si, “Balaxanıneft” NQÇİ, “Binəqədineft”
NQÇİ, “Suraxanı” NQÇİ və “Qaraçuxur” İNM son illər ərzində səmərəsiz hesab edilərək, Azneft
İB tərəfindən əməliyyat şirkətlərinə verilmişdir. Həmin müəssisələrin səmərəsiz olması kənardan
cəlb edilmiş audit şirkətinin yoxlamaları tərəfindən müəyyən edilmişdir. Məlumatların məxfiliyi
baxımından müəssisə daxilində belə bir təhlillərin aparılmasında idarəetmə uçotunun rolu
əvəzedilməzdir. İdarəetmə uçotunun təşkili məqsədi ilə neft və qazın hasilatına çəkilən istehsal məs-
rəflərinin uçotuna və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının metodları məsələlərinə yenidən baxıl-
ması tələb olunur. i.e.d. prof. Q.Abbasovun dediyi kimi, idarəetmə uçotunu kalkulyasiyasız və məhsul
vahidinin maya dəyərini kalkulyasiya etmədən təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. İqtisadçı və müha-
siblər üçün ənənəvi olan bu sahədə inkişafa xüsusilə məqsədli kalkulyasiya tərtib etmək və müvafiq
məsrəflər haqqında məlumat formalaşdırmağa dair xeyli yeni imkanlar vardır. Ümumiyyətlə, müəs-
sisələr məsrəflərinin uçotu və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasını sifariş, mərhələ, sadə və nor-
mativ metodlarından istifadə edərək müəyyənləşdirirlər. 

Fərdi və xırda seriyalı istehsalat olan maşın və avadanlıqların istehsalında və uzunmüddətli tikinti
quraşdırma işlərində tətbiq olunan sifariş metodunda – sifarişlərin müəyyən mərhələlər üzrə uçotunu
aparmaq üçün hər bir sifariş üzrə xüsusi kod açılır, gəlir və xərclərin analizi həmin kod üzrə aparılır
və uçot dövründə məsrəflər bitməmiş istehsal kimi qiymətləndirilir.

Məsrəflərin uçotu və maya dəyəri kalkulyasiyasının mərhələ metodu ilkin xammalın, yarımfab-
rikatların ardıcıl olaraq bir mərhələdən başqa mərhələyə verilməsi yolu ilə məhsulun istehsal olun-
duğu kütləvi istehsal sahələrində tətbiq olunur. Bu metodu istifadə edən müəssisələrdə həm hazır
məhsul, həm də ilkin və aralıq yarımfabrikatlar kalkulyasiya obyektidir.

Xərclərin uçotunun sadə metodu məhdud çeşiddə məhsul istehsal edən və bitməmiş istehsalı ümu-
miyyətlə, olmayan və yaxud az miqdarda olan müəssisələrdə istifadə olunur. Bu metod vasitəsi ilə
az miqdarda istehsal olunmuş məhsulun istehsal maya dəyəri ümumi məsrəflərin məbləğini istehsal
həcminə bölməklə müəyyən edilən sadə hesablanmaya əsaslanır. Məhz buna görədə metodun adı
sadə metod adlanır. 

Müəssisənin daxilində istehsal olunmuş məhsullara sərf olunmuş normativ və faktiki məsrəflərin
uçota alınmasını əhatə edən normativ metodun başlıca vəzifəsi xammal, material, əmək və maliyyə
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ehtiyatlarının müəssisədə səmərəsiz istifadə olunmasına imkan verməmək, istehsalatda mövcud olan
daxili imkanların aşkara çıxarılmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir. Onun əsasında məhsul vahidinə
düşən xammal, material və əmək haqqı xərclərinin əsaslandırılmış normaları və bu normalardan kə-
narlaşmaların müəyyən olunması durur. İstehsal olunan məhsul üzrə faktiki sərf olunan məsrəflər
müəyyən olunmuş normalarla müqayisə olunur, fərq olduqda, onun səbəbləri müəyyənləşdirilir. Nor-
mativ metodun tətbiqinin ən mühüm şərtlərindən biri məsrəflərin ciddi qaydada normalaşdırılması
və cari normadan asılı olaraq hər bir məmulat üçün qabaqcadan ayın əvvəlinə normativ
kalkulyasiyanın tərtib edilməsidir. Normativ metodun tətbiqi zamanı müəssisələr plan, normativ və
hesabat kalkulyasiyalarından istifadə edirlər. İstehsal məsrəflərinin normativ metodunun xü-
susiyyətlərindən biri də sərf olunan məsrəflər üzərində ilkin və cari nəzarətin aparılmasına əsaslı
imkanların yaranmasıdır. Uçotun normativ metodu bir qayda olaraq kütləvi və seriyalı məhsullar is-
tehsal edən müxtəlif xarakterli mürəkkəb istehsal strukturuna aid olan istehsal sahələrində, o cümlədən
neft və qaz hasilatı sənayesində istifadə olunur. 

Beynəlxalq təcrübəyə nəzər yetirdikdə məlum olur ki, normativ metodun aparılmasında “direct
kostinq”, “variable cost” və “absorption cost” ənənəvi kalkulyasiya modelləri mövcuddur. Hər bir
modelin ayrı-ayrılıqda öyrənilməsi və məhsul vahidinin kalkulyasiya etmə prosesinin təsviri yerinə
düşərdi. 

1. “Direct cost” modeli üzrə məhsul vahidinin maya dəyəri kalkulyasiyası;
İstehsal olunmuş məhsulun maya dəyəri = birbaşa istehsal xərcləri (material, əmək) + baza

əsasında bölüşdürülmüş dəyişən istehsal xərcləri
2. “Variable cost” modeli üzrə məhsul vahidinin maya dəyəri kalkulyasiyası. Bu metod xərclərin

dəyişən sabit olmasına əsaslandığından ona bəzən marjinal metod da deyirlər. Xərclərin
kalkulyasiyasının bu metodunda maya dəyərinə həm istehsalla əlaqədar olan, həm də qeyri-istehsal
dəyişən xərclər aid edirlər. Belə ki;

İstehsal olunmuş məhsulun maya dəyəri = birbaşa xərclər (material, əmək) + dəyişən istehsal
xərcləri + dəyişən qeyri-istehsal xərcləri

3. “Absorption cost” modeli üzrə məhsul vahidinin maya dəyəri kalkulyasiyasının tam
bölüşdürülməsinə əsaslanır. Daha dəqiq desək bu metodda həm sabit və həm də dəyişən istehsal xərc -
ləri məhsul vahidinin maya dəyərinə daxil edilir; 

İstehsal olunmuş məhsulun maya dəyəri = birbaşa istehsal xərcləri (material, əmək) + dəyişən
istehsal xərcləri + şərti sabit istehsal xərcləri

Göründüyü kimi, sonuncu model xərclərin tam bölüşdürülməsini əhatə edir. Bu ənənəvi metod
idarəetmə uçotunun təşkilində istehsal xərcləri ilə müəssisənin strukturu, görülən işlərin xarakteri,
biznes proseslərin analitik mövqeləri və istehsal miqyası ilə üzvi şəkildə əlaqələndirilir ki, bu da xərc -
lərin tam bölüşdürülməsinin infrastruktur istiqamətlərini əhatə edir. Həm xərclərin tam bölüşdürülməsi
ilə kalkulyasiya (“Absorption cost”), həm də marjinal metod (“Direct cost” ) üzrə kalkulyasiya metod-
larının öz üstünlükləri və nöqsanları vardır.

Marjinal metodun (“Direct cost” ) üstünlüyü ondadır ki, bu metodda xərclərin şərti-sabit və şərti-
dəyişən xərclərinə bölüşdürülməsi məhsul çeşidinin müəyyən edilməsi, komponentlərin istehsalı üzrə,
eləcə də satınalma və idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün daha asan yollarla məlumatların
əldə edilməsinə imkan verir. “Direct costing” metodundan istifadə etdikdə mənfəət məhsul satışının
həcmindən asılı olur, “Absorption cost” metodunda isə mənfəət həm satışın həcminə, həm də is-
tehsalata təsir edir. Belə ki, “Absorption cost” istifadə olunması sabit xərclərin daima diqqət
mərkəzində saxlanılmasını təmin edir. Kənar məqsədlər üçün “Absorption costing” istifadə edilməsi
bir müəssisənin maliyyə göstəricilərinin beynəlxalq maliyyə standartlarına uyğun öz hesabatlarını
tərtib edən digər müəssisələrin maliyyə göstəriciləri ilə müqayisəsinin təmin edilməsinə imkan verir.
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Bu metodda, Mənfəət və zərər haqqında hesabatlarda şərti-sabit xərclərin iştirakı zərər həddinin yük-
sək olmasını şərtləndirir ki, bu isə müəssisənin qudvilinə (müəssisə brendinə) zərər gəlməsinə gətirib
çıxarır. Bu ənənəvi metodlarla yanaşı müasir kalkulyasiya modeli kimi ABC metod son vaxtlar
təşəkkül tapmış və istehsal xərclərinin daha dəqiq bölünməsində mütərrəqi formada istifadə olunan
addımlar paketini özündə birləşdirir.

3. Neftqazçıxarma müəssisələrində ABC metodun tətbiqinin perspektiv istiqamətlərinin
təhlili. ABC (Activity Based Costing) – fəaliyyət baza göstəricilərinin əsasında xərclərin uçotu və
ya dolayı xərclərin bölüşdürülməsinin funksional üsuludur. Daha dəqiq desək, məhsul istehsalında
istifadə olunan fəaliyyət növlərinin aşkar edilməsinə və onların köməyi ilə daha dəqiq son
kalkulyasiyanı əldə etməklə, resursların dəyərinin son məhsulla əlaqələndirilməsinə imkan verən
maya dəyərinin kalkulyasiya etmə sistemidir. Bu metodun yaranma tarixcəsinə nəzər yetirdikdə
məlum olur ki, 80-ci illərdə ABŞ-da yaradılmış “İstehsalatın inkişafı üzrə beynəlxalq konsorsiuma
“General motors”, “Kodak”, “Motorola”, “Boening” kimi iri istehsalat müəssisələri, ABŞ-nın
hökumət agentlikləri, Müdafiə Nazirliyi və iri audit korporativləri daxil edilmiş və bu konsorsium
çərçivəsində xərclərin hesablanma üsullarının yaxşılaşdırılması üzrə layihə qrupu yaradılmışdır. Bu
qrup tərəfindən Harvard Universitetinin professorları Robert Kaplan və Robin Kuper rəhbərliyi al-
tında layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində ABC metod yaradılmışdır. Fikirmizcə, bu metod in-
qilabi icad deyildi. O, dünyaca məşhur olan iri korporativlər və audit şirkətləri tərəfindən istifadə
olunan uçot üsullarının ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi idi. İqtisadi termin kimi ABC
metodu 1988-ci ildə Robin Kuperin məqalələrində tədqiq olunmuş, John Deep firmasında (traktor-
ların və kənd təsərrüfatı kombaynlarının istehsalçısı) istifadə olunmuş və hətta xarici universitetlərdə
tədris proqramına daxil edilmişdir. 

Analitik ümumiləşdirmə nəticəsində deyə bilərik ki, ABC metodunun ümumi üstünlükləri aşağı-
dakı amillərdir:

 Ayrı-yarı məhsul növlərinin maya dəyəri və fəaliyyət istiqamətləri haqqında daha dəqiq və
ətraflı məlumatlar;

 Maya dəyərinin daha dərindən dəqiqləşdirilməsinin effektiv mümkünlüyü;
 Xərclərə məntiqi təsir etmək imkanlarını əks etdirmək;
 Uçotun, planlaşdırmanın və biznes analitik təhlilin ümumi mədəniyyətinə və informasiya

sisteminin inkişafına aktiv təsiri və s.
Bu cür üstünlükləri özündə birləşdirən perspektiv normativ metodlardan olan ABC-nin NQÇİ-

də tətbiqinin öyrənilməsi məqsədi ilə “N.Nərimanov adına” NQÇİ-nin illik uçot göstəricilərinin
analiz edilməsi tərəfimizdən labüd hesab edilmişdir. İdarəetmə uçotunun təşkili məsələsini öyrənmək
üçün heç də ictimaiyyət üçün çap olunan maliyyə hesabatları və illik hesabatlar kifayət etmir. Bu
məqsədlə müəssisədə olan illik uçot sənədlərinin təhlili labüddür. İnformasiya qıtlığının və idarəetmə
uçotunun daxili uçot siyasətini əhatə etməsini nəzərə alaraq yalnız bir NQÇİ-si üçün xərclərin yaran-
masının bölmələr üzrə təhlilini aparmaq mümkün olmuşdur (cədvəl 3). 

2009-2011-ci illəri əhatə edən cədvəldən göründüyü kimi “N.Nərimanov adına” NQÇİ-nin neft
və qaz çıxarma mədənlərini əhatə edən beş sex fəaliyyət göstərir. Belə ki, hasil olunmuş neft, səmt
qazı və təbii qaz bu bölmələrə məxsusdur. Geridə qalanlar 13 sətir isə köməkçi istehsalat, ümumis-
tehsalat və digər hasilatla birbaşa əlaqəsi olmayan bölmələri əhatə edir. Neftqazçıxarma sexlərinə
birbaşa aid edilən xərclər ümumi xərclərin 2011-ci ildə 25%-ni, 2010-cu ildə 33%-ni, 2009-cu ildə
27%-ni təşkil edir. İllik uçot sənədlərinin analizi zamanı məlum olur ki, vergi uçotundan fərqli olaraq
daxili maya dəyərinin hesablanması prosesini əhatə edən beynəlxalq uçotda digər köməkçi bölmələrin
xərcləri proporsional olaraq xərc nisbətində əsas hasilat sahələrinin üzərinə düşür. Bununla da sexlər
üzrə cəmlənmiş xərclər məhsul vahidinin tonuna görə istehsal həcminə uyğun olaraq müəyyən-



ləşdirilir. Fikrimizcə, belə bir kütləvi istehsal fəaliyyətində ABC metodunun tətbiqi daha mükəmməl
nailiyyətlərin əldə olunmasına gətirib çıxara bilər. Məhsul çeşidinin məhdud olması (xam neft, səmt
qazı, təbii qaz) və neftqazçıxarma sahəsində xərclərin milyonlarla ölçülməsi bunu deməyə əsas verir.

Cədvəl 3. “N.Nərimanov adına” NQÇİ-nin bölmələr üzrə formalaşdırdığı
illik xərclərin təhlili (min manatla)

Neftqazçıxarma prosesini əhatə edən köməkçi proseslərdə çəkilmiş xərclər hər bir sahənin spesifik
xüsusiyyətinə uyğun olaraq xüsusi drayver (bölgü bazası) vasitəsi ilə əsas istehsal sahələri və məh-
sullar üzərində bölüşdürülməlidir. ABC nöqteyi-nəzərindən resursların istehlakçıları qismində maya
dəyərinin kalkulyasiya etməsinə ənənəvi yanaşmalarından hasil olunmuş məhsulların həcm nisbətinə
görə yox, bu məhsulların hasilatına yönəldilən fəaliyyət növləri çıxış edirlər ki, bu da bir məhsul üzrə
əməliyyatların müəyyən ardıcıllığının yerinə yetirilməsinin tələbini ortaya çıxarır. Bunun üçün
idarəetmə uçotu çərçivəsində aşağıdakı addımlar icra olunmalıdır:

Addım 1. Fəaliyyət növünə uyğun olaraq NQÇİ-də mövcud olan köməkçi təsərrüfat bölmələrinin
siyahısı müəyyənləşdirilməlidir; 

Addım 2. Hər bir köməkçi bölmənin qaimə xərcləri müəyyənləşdirilməlidir;
Addım 3. Sahənin spesipik xüsusiyyyətinə uyğun olaraq bölgü bazasının ölçü vahidi müəyyən-

ləşdirilməlidir (məsələm, elektrik sahəsi – kvsaat, Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sahəsi – təmir
saatları ilə, Qaz kompressor sexi – sıxılmış qazın kub metrinə əsasən);

Addım 4. Bölgü bazası müəyyənləşdirildikdən sonra qaimə xərclərini əsas proseslərin üzərində
məhsullara bölmək üçün müvafiq əmsallarla hesablanır. Proparsional metoddan fərqli olaraq ABC

Məsrəflərin formalaşdığı bölmənin adı 2011 2010 2009

1 saylı neft və qaz çıxarma sexi 7846 16465 8699

2 saylı neft və qaz çıxarma sexi 4847 12471 4815

3 saylı neft və qaz çıxarma sexi 5818 10774 5378

4 saylı neft və qaz çıxarma sexi 6614 9978 6482

5 saylı neft və qaz çıxarma sexi 5614 7623 4413

Əsas bölmələr üzrə cəmi: 30 741 57 313 29 790

İdarə aparatının ümumitəsərrüfat xərcləri 11026 8797 10311

İstismar avadanlıqların təmiri sexi 272 390 548

Dəniz neft-mədən istismar quyu təmiri sexi 15776 10833 8487

İstehsalın avtomatlaşdırılması sahəsi 1515 1213 548

Elektrik təchizat, elektrik avadanlıqları sexi 2962 3126 2587

Daxili yanma mühərrikləri sexi 1339 1174 1428

Neftin kompleks hazırlanması sahəsi 7011 3091 1786

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sahəsi 5042 5458 6187

Xüsusi texnika sahəsi 397 1461 1403

Qaz kompressor sexi 5043 10011 11201

Elmi tədqiqat və istehsalata xidmət sahələri 909 3958 1675

Azneft İB-nin digər idarələrinin xidməti 8821 6360 2918

NQÇİ-nin digər struktur bölmələri 696 937 4046

Bütün bölmələr üzrə cəmi: 122 290 171 432 112 704
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metodunda hər bir köməkçi sahəyə ayrılıqda yanaşılır, ayrı bölgü bazası ilə, ayrı-ayrı əmsallarla
xərc lər bölüşdürülür. Həmin bölgü bazası fəaliyyət növü dəyərinin bir hissəsini daxil edən fəaliyyət
növün çıxışının müəyyən şərti vahidini özündə əks etdirir. Müxtəlif növ məhsul vahidinə düşən xərc -
lərin müəyyən edilməsində fəaliyyət növünün dəyərini onların istehsal edilməsində iştirak payına
uyğun olaraq əsas istehsal fəaliyyətinə aid etmək olar. N.Nərimanov adına NQÇİ-də 2011-ci il ərzində
neft hasilatı üzrə 380400 ton plana qarşı faktiki olaraq 378110 ton neft hasil edilərək planı 99,4%
yerinə yetirmişdir. 2010-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən azalma tempi 1,3 % və yaxud - 4910 ton
təşkil etmişdir. Adı qeyd edilən NQÇİ-də neft hasilatı zamanı 2011-ci il ərzində 26,3% fontan və
73,7%-i isə qazlift üsullarından istifadə edilmişdir. Keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə fontan
üsulu ilə çıxarılan neft 2368 ton, qazlift üsulu ilə çıxarılan neft isə 2542 ton az olmuşdur. Qaz hasilatı
üzrə plana isə 90,6% əməl olunaraq 35270min m3 qaz az hasil edilmişdir. Keçən ilin müvafiq dövrünə
nisbətən azalma tempi 14,4% təşkil etmişdir. 2011-ci ildə əmtəəlik neftin hasilatına çəkilən xərclər
plan xərclərini üstələmişdir [15]. Hesabatlarda neft hasilatının azalmasına səbəb planda nəzərdə tu-
tulan yeni neft quyularının istismara verilməməsi və fəaliyyətsiz quyu fondunun olması ilə
əlaqələndirilirsə də, fikrimizdə idarəetmə uçotu çərçivəsində material, gəlir, əmək, dəyişən və şərti-
sabit xərclər amilləri üzrə kənarlaşmaların həcm, həm də dəyər göstəricilərinə görə analiz edilməsi
lazımdır. Eləcədə hasil olunan hər bir məhsul növü üzrə ayrı ayrılıqda kənarlaşmaların təhlili aparıl-
malıdır. Bu analizlər nəticəsində plan-fakt arasında olan kənarlaşmaların mənbəyi və törənmə səbəbi
aşkar oluna bilər. Bundan başqa dövr ərzindən baş verən hadisələr hesabat dövrünün sonunda xərc
maddələrində özünü büruzə verir. N.Nərimanov adına NQÇİ-də material, yanacaq və əmək haqqı
xərclərinin miqyasının faktiki baş vermiş hadisələrlə üzvi əlaqəsini aşağıdakı kimi təhlil etmək olar.
2011-ci il ərzində material xərcləri – 59,8 % azalmışdır ki, bu da əsasən Qaz Kompressor Sexində
istifadə olunan materialların dəyərinin azalması və Xüsusi Texnika sexinin 2011-ci ilin aprel ayından
etibarən Qobustan Nəqliyyat İdarəsinə verilməsi ilə əlaqədardır. Belə ki, 2010-cu ildə QKS-də təmir
üçün istifadə olunan materialların dəyəri 5071,2 min manat 2011-ci ildə isə 432,7 min manat təşkil
etmişdir. Yanacaq xərcləri - keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,9 % azalmışdır ki, bu da Xüsusi
Texnika sexinin 2011-ci ilin aprel ayından etibarən Qobustan Nəqliyyat İdarəsinə verilməsi və nor-
manın azaldılması ilə əlaqədardır.

Əmək haqqı və sosial sığorta xərcləri - müvafiq olaraq 11,4 və 10,1 % artmışdır ki, bu da 1 iyul
2010-cu il, 1 aprel 2011-ci ildən “ARDNŞ-də işçilərin əməyin ödənilməsi haqqında əsasnaməyə”
əlavə və dəyişiklər edilməsi ilə əlaqədar olaraq bəzi peşələrin tarif maaşlarında artımın olması və
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 20 sentyabr 2011-ci ildən gündəlik
yemək xərclərinin 2 dəfə artımı ilə əlaqədardır. Bu və ya bu kimi təhlillərin aparılması maya dəyərinin
daha dəqiq formalaşmasında eləcə də, istehsal təsərrüfat fəaliyyətində olan kənarlaşmaların təhlilində
informasiyaların keyfiyyətli olmasına və son nəticədə müəssisənin strategiyasının düzgün is-
tiqamətlənməsinə şərait yaradan amillərdəndir.

4. İdarəetmə uçotunun informasiya təminatı və müasir kontrollinq sistemində yeri. Yuxarıda
qeyd olunan iki məsələ (idarəetmə uçotunda ABC metodun tətbiqi və kənarlaşmaların təhlili) ilə
yanaşı idarəetmə uçotun təşkilindən söhbət gedirsə, informasiyanın qəbulu, işlənməsi üçün müasir
avtomatlaşdırılmış sistemlərdən söz açmamaq olmaz. Məhz təsadüfü deyildir ki, 2012-ci ilin
Sentyabrın 6-7-də ABŞ, İngiltərə, Rusiya, Kanada, Almaniya, Avstriya, Qazaxıstan, Türkiyə,
Rumıniya və digər ölkələrin 200-ə qədər aparıcı şirkətləri iştirak ilə keçirilən “Neftqazçıxarmada
yeni texnologiyalar” mövzusuna Bakıda keçirilən II Beynəlxalq elmi-praktiki konfransda idarəetmə
uçotunun təşkilində informasiya texnologiyalarının tətbiqi və uçot-idarəetmə sahəsində innovasiya
məsələlərinə geniş yer verilmişdir. Bu gün müəssisə və təşkilatlarda bir-birindən kəskin şəkildə
fərqlənən və informasiyaların müxtəlif üsullarla işlənməsinə əsaslanan, müxtəlif alqoritmik proqram-
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laşdırma dillərindən istifadə etməklə yaradılmış çoxnövlü və müxtəlif çeşidli kompüter proqramlarının
istifadə edilməsi müasir kompüter uçotun mahiyyətində əsaslı dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Bu baxım-
dan ARDNŞ-da tətbiq olunmaqda olan BRP sisteminin kontrollinq və idarəetmə uçotu sahəsində
mövcud olan imkanlarından istifadə qeyri şərtsiz olaraq təqdirə layiqdir. Müasir dövrdə iqtisadi cəhət-
dən daha çox inkişaf etmiş xarici ölkələrdə mövcud olan, eləcə də dünya iqtisadiyyatında yüksək xü-
susi çəkiyə malik transmilli korporasiyalarda istifadə edilən idarəetmə uçot sisteminin aparılması
proseslərində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi şərtləndirməlidir. 

Ümumiyyətlə, idarəetmə uçotunun informasiya təminatı sistemi dedikdə idarəetmə prosesi üçün
nəzarət sisteminin bütün hissələri barədə lazım olan məlumatların vaxtında və operativ alınması, in-
formasiya dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin təşkilati sxemi başa düşülür. Birinci bölmədən göründüyü
kimi ötən əsrin 50-ci illərindən təşəkkül tapmış bu uçot sistemi avtomatlaşdırılmış informasiya sis-
teminədək qeyri-avtomatlaşdırılmış informasiya sistemində idarəetmə uçotunun məlumat bazasını is-
tifadəçilərin sorğu məlumatlarının kağız üzərində emal olunmuş məlumatları təşkil edirdi. Həm
avtomatlaşdırılmış, həm də qeyri-avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin üstünlükləri və mənfi
cəhətləri var. Aydındır ki, qeyri-avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərində texniki bacarıqlar tələb
olunur, işçilərə olduqca yüksək tələbləri qoyulur və informasiya təminatının bu növü kifayət qədər
çevik və ilkin təşkilat, habelə asan adaptasiya edilə biləndir. Lakin, belə sistemlərin çatışmazlıqları
vahid informasiya bazası olmadığı üçün məlumatların müəssisənin müxtəlif şöbələrində toplanmasına
gecikmələrə, kağız sənədlərin çoxalmasına, onların saxlanılmasına, bu səbəbdən də keçmiş dövrlər
üçün məlumatların əldə edilməsinə çətinliklər yaradır. Avtomatlaşdırılmış informasiya təminatı
idarəetmə uçotunda istifadəçilərinin sürətli məlumatlandırılmasına və onun avtomatik təhlilinə imkan
verərək, müəssisənin inteqral və hərtərəfli təhlilini təmin edir və ən əsası informasiya bazasında uzun-
müddətli dövrləri əhatə edən məlumatlar saxlanılır. Lakin, avtomatlaşdırılmış informasiya təminatı
şablonlar üzərində qurulmadığından istifadəçilər və analitiklər üçün yüksək bilik və bacarıqların ol-
ması tələbi qoyulur. Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi daxili və xarici mənbələr təşkil etməyə
imkan verir. İşçilərin səlahiyyətləri və giriş haqları çərçivəsində müəssisənin informasiya resurslarını
sürətli təmin edən alətlər dəsti vahid informasiya məkanını yaratmağa gətirib çıxarır. Bu, müəssisə
qərarların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında iqtisadi səmərəlilik əsasən idarəetmə uçotu sisteminin
miqyası və kompüterləşdirilməsi dərəcəsi ilə diktə olunur. Bu məqsədlə kontrollinq sisteminin əsasını
təşkil edən avtomatlaşdırılmış uçot sistemindən istifadə olunması tərəfimizdən məqsədə uyğun hesab
edilmişdir. Bir çox müəssisələrdə ayrı-ayrı proqramçı mütəxəssislər tərəfindən işlənib hazırlanmış
mühasibat uçotu proqramları istifadə edilməkdədir. Hesab edirik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün
ictimai əhəmiyyətli qurumlardan hesab olunan neftqazçıxarma müəssisələri öz sistemləri üçün
idarəetmə uçotunu təsərrüfat fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə böyük BRP sistem təmi-
natçılarının məhsullarından istifadə edərək mühasibat uçotu avtomatlaşdırılması və idarəetmə uçotu
üçün məlumat bazasının yaradılmasına nail olmalıdır. Bu yerdə ARDNŞ-nin seçdiyi SAP ERP sis-
teminin sənayenin müxtəlif sahələri üçün hazırladığı xüsusi həllər paketini yardımımıza çata bilər [4,
s.135]. Misal üçün İSOİL (Energy İndustry kompanenti), CO (kontrollinq), BPC Bİ (Büdcələşmə),
BPC (Konsolidasiya), GRC (AC, RM komponenti), Bw (Business Information warehouse), COPA
(Profitability Analysis) hesabatları kimi SAP məhsullarının neftqazçıxarma müəssisələrində tətbiqinə
şərait yaradılması son nəticədə kontrollinq sistemi çərçivəsində texniki-iqtisadi, maliyyə, sosial,
ekoloji və o cümlədən audit təhlillərinin təşəkkül tapmasına gətirib çıxaracaq ki, həmin təhlillər
idarəetmə uçotu üçün zəmin hesab edilə bilər. İnkişaf etmiş infrastruktur bir çox təminat məsələlərini
informasiya-texnoloji işləmələrin hesabına həll etməyə imkan verir ki, bu da idarəetmədə uçotunda
təkrarlanan əməliyyatlardan xeyli dərəcədə azad olmaq deməkdir [13, s.13].

İnformasiya təminatı mühasibat uçotunun təşkilində olduğu kimi idarəetmə uçotunun təşkilində
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də üfüqi xətt üzrə əlaqənin və idarəetmənin nizamlı aparılmasına təminat yaradır. Müəssisədaxili
əməliyyatlar üçün nəzərdə tutulan bu informasiyalar həm strateji və həm operativ kontrollinq sistemi
çərçivəsində işlənilərək, qərar qəbulunda istifadə olunmaq üçün rəhbərliyə təqdim olunur. Məhz bu
baxımdan Mariya Vaxruşina “İdarəetmənin mühasibat uçotu” adlı kitabında qeyd edir ki, "İdarəetmə
uçotunun əsas məqsədi qərarverici orqanı informasiya ilə təmin etməyə kömək etmək olsada o, müəs-
sisə fəaliyyətinin iqtisadi effektliliyinə yönəlmiş kontrollinq sistemini əhatə edir” [10]. Qeyd olu-
nanları ümumiləşdirərək mühasibat uçotu – idarəetmə uçotu – kontollinq sisteminin inteqrasiya
olunmuş sxemini aşağıdakı kimi təqdim etmək olar (şəkil 1).

*Müəlliflər tərəfindən müxtəlif yanaşmaların ümumiləşdirilməsi əsasında tərtib edilmişdir.
Səkil 1. Müəssisənin uçot sistemində idarəetmə uçotunun və kontrollinq sisteminin yeri
Qloballaşan iqtisadi mühitdə sərt rəqabət mübarizəsinə uyğunlaşmaq üçün güclü və effektiv

fəaliyyət istiqamətlərinin seçilməsində getdikcə dərinləşməkdə olan idarəetmə uçotunun təşkili
məsələsinin tədqiqatı zamanı mövzuya uyğun ümumiləşdirmələr aparılaraq neftqazçıxarma sənayesi
üçün nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edən nəticələr alınmış və konkret təkliflər irəli sürülmüşdür:

1. Neftqazçıxarma müəssisələrində idarəetmə uçotunun təşkili məqsədi ilə aşağıdakı is-
tiqamətləri əhatə edən uçot metodologiyası formalaşdırılmalıdır. 

 Xərclərin uçotu və maya dəyərinin kalkulyasiyasının nəzəri aspektləri;
 Normativ metodun konsepsiyası;
 İstehsal uçotunun təkmilləşdirilmə istiqamətləri;
 Maya dəyəri üzrə texniki proseslərin iqtisadi cəhətdən modelləşdirilməsi;
 Xərclərin uçotunun avtomatlaşdırılması və vahid informasiya bazasının yaradılması.
2. Neftqazçıxarma sənaye müəssisələri tərəfindən müasir kontrollinq sistemi və idarəetmə uçotu

ilə yaxından öyrənilməli, xərclər və maya dəyəri haqqında informasiyalar əsasında idarəetmə qərar-
larının formalaşmasına müxtəlif aspektlərdən yanaşaraq ən səmərəli olanı seçilməlidir. Bunun üçün
biznesin müxtəlif sahələrinə aid planlaşdırmada və qərar vermədə menecmentə kömək məqsədilə
əsas məsrəflərlə bağlı və kəmiyyət xarakterli məlumatın hazırlanması və təhlil edilməsi mövzularını
əhatə edən idarəetmə uçotu sahəsində beynəlxalq səviyyədə tanınmış peşəkar kvalifikasiyalı CIMA
(Chartered Institute of Management Accounting - Sertifikatlaşdırılmış İdarəetmə Mühasibləri İnsti-
tutu) kurslarda iştirak tərəfimizdən təklif edilir.

3. Aparılan tədqiqat əsasında belə nəticə çıxarmaq olar ki, idarəetmə uçotunda xərclərin bölgüsü
və normativ maya dəyərinin kalkulyasiyası zamanı xərc maddələri iqtisadi elementlərdən fərqli olaraq
onların yarandığı yerə, təyinatına, istehsalın təşkili və texnoloji fərqlərinə görə formalaşdırılmalıdır.

4. Neft və qaz sənayesinin xarakterik xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq normativ metodun mütərəqqi
forması olan ABC metodunun tətbiqinə üstünlük verilməli, məsrəflərin kalkulyasiyası bu metoddan
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irəli gələn prinsiplərlə qurulmalı, plan-fərq arasında olan kənarlaşmalar iqtisadi yöndən kompleks
təhlil edilməli və bu sahədə mənimsənilən praktiki vərdişləri formalaşdırmalıdır.

5. Neftqazçıxarma müəssisələrində idarəetmə uçotunun təşkili müəssisənin inkişafı üçün zəruri
olub, həm metodiki, həm də təşkilati yanaşmanın olmasını tələb edir. Dənizdə hasilat işlərini həyata
keçirən NQÇİ-lərin rəisinin tabeçiliyində idarəetmə uçotu üzrə xüsusi struktur bölmə yaratmaq, qu-
ruda olan NQÇİ-lər üçün idarəetmə uçotu peşəkar mövqelərini əhatə edən mühasib-analitik vəzifəsini
təsis etmək tərəfimizdən təklif edilən amillər siyahısına daxildir.
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In the article, the significance of managerial accounting in administration at the oil and gas pro-
duction industry was substantiated, the evolution process of managerial and production accounting
in the international arena has been investigated, the research level of managerial accounting  in Azer-
baijan Republic has been studied, the characteristic features of managerial accounting and its main
principles according to the specification of oil and gas industry were identified in the article. Calcu-
lation methods of the cost of product within the managerial accounting were interpreted in details,
the perspectives of implementation of ABC method at OGPDs were substantiated from the economic
perspective as a result of the cost analysis, and steps to be executed have been classified by the
author. The scheme depicting the place of managerial accounting and controlling system in the ac-
counting system of enterprise was worked out, methodological proposals and recommendations in
the direction of administration of managerial accounting at the oil and gas production industry were
made at the end of the article.

Резюме
НЕКОТОРыЕ мЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСы ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В НЕФТЯНОЙ И
ГАЗОВОЙ ПРОмыШЛЕННОСТИ

Тогрул ПОЛУХОВ
Ведущий экономист в ГНКАР, аспирант Научно-Исследовательского Проектного

Института «Нефтегаз», ГНКАР
Элминаз АСЛАНОВА 

Заместитель начальника департамента методологии бухгалтерского учета в
ГНКАР, к.э.н. 

Отзыв: к. э. н. Яхъя Мустафаев
Ключевые слова: управленческий учет,  бухгалтерский учет,  добыча нефти и газа, нор-

мативный метод,  ABC костинг, калькуляция
В статье обоснована  необходимость  организации  управленческого  учета  в  нефтегазо-

добывающей  промышленности, исследован  эволюционный процесс управленческого  и   про-
изводственного  учета   на  международной  арене,  изучен  уровень исследования
управленческого   учета в  нашей  Республике,  определены   характерные   особенности
управленческого  учета   и  его  основные   принципы  в  соответствии   со  спецификацией
нефтегазодобывающей   отрасли.  Автором широко   комментированы    методы  калькуляции
себестоимости  продукции  в  рамках   управленческого  учета,  обоснованы  с экономической
точки зрения   перспективы   применения  метода  АВС в  результате    анализов    расходов  в
НГДУ, классифицированы  меры, которые должны предприниматься. 

Составлена  схема,  отражающая   место   управленческого  учета  и  системы  контроллинга
в  учетной  системе   предприятия, выдвинуты  предложения  и  рекомендации  методического
характера  в направлении   организации   управленческого  учета  в   нефтегазодобывающей
отрасли. 
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MÜSƏLMAN ŞƏRQİN MODERNLƏŞMƏSİNDƏ 
“İSLAM PROBLEMİ”

Gülşən SOLtANOvA
AMEA, Z.Bünyadov adına “Şərqşünaslıq” İnstitutu,  kiçik elmi işçi

Rəyçilər: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru R.Ə. Mürsəlov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru N. Məmmədov 
Açar sözlər: müsəlman Şərqi, İslam, modernləşmə, qloballaşma
Giriş. Məlumdur ki, İslam təkcə böyük dünya dinlərindən biri deyil, o, həm də gündəlik ayin və

inamdan ibərət olub, öz ardıcıllarının həyat təcrübəsini, ictimai münasibətlərlə tənzimlənən iqtisadi
vəzifələrini, imtiyazlarını, siyasi ideallarını və cəmiyyət qarşısında öhdəliklərini müəyyənləşdirən
hərtərəfli həyat tərzidir.

Son zamanlar həm Şərqin, həm də Qərbin müxtəlif elmi və siyasi dairələri İslam dininin sürətlə
yayılması haqqında fikirləri ilə diqqət mərkəzindədirlər. Müsəlmanların kəskin surətdə artması Qərbi
narahat etməkdədir. O, İslamı və onunla bağlı idealları təhlükə olaraq təqdim etməkdədir. Təsadüfi
deyil ki, son 50 ildə Qərb və qərbyönlü tədqiqatlarda İslam, daha çox ekstremizm və fundamentalizmlə
eyniləşdirilməkdədir. 

Qərb cəmiyyətlərinin İslamla münasibətləri əvvəldən özünəməxsus stereotiplərlə istiqamətlən-
mişdir. Bu gün, bu kimi stereotplər bir çoxlarının təfəkküründə müsəlman cəmiyyətlərində müasir-
ləşməsinin qeyri-reallığı ideyalarını daha da möhkəmləndirməkdədir. 

Əksər tədqiqatçılar müsəlmanların assimilyasiyaya məruz qalmamasını İslamın ənənəyə sıx
bağlılığı ilə izah etməyə çalışırlar. Müasirliyin dəyişkən dinamikasına rəğmən, onun hələ də xalqların
sosial həyatında stabil rolu və digər dinlərdən fərqli olaraq, dövlət dini və aparıcı siyasi-əxlaqi ide-
ologiya olaraq qalması tədqiqatçıların marağına səbəb olmaqdadır. Məsələn, Qərb sosioloqları bildirir-
lər ki, İslam dini modern yaşam tərzinin, hətta Avropada yaşayan müsəlmanların gündəlik həyatına
belə daxil olmasına imkan vermir və nəticədə Avropada İslam mədəniyyətinin, düşüncə tərzinin sər-
bəst şəkildə inkişafını təmin edir [1]. 

Ümumiyyətlə isə Qərb, İslamı rasional təfəkkürün məhsulu hesab etmir: onu dərk etməyin elə də
asan olmadığını düşünür. İndiyədək İslamın tədqiqində alimlər müxtəlif və bir-birinə zidd konsep-
siyalarla çıxış etmişlər (E.U.Leyn, H.Qoldsiyer, A.Lammens, A.Masse, Q.E.Qrunebaum, Y.A
Belyayev, M.Uayt, S.Hantiqton və b). Onların əksəriyyəti İslamı modernləşən cəmiyyətin sosial
inkişafını ləngidən amil kimi göstərməkdə, müsəlman təfəkkürünü isə digər dinlərə qarşı dözümsüz -
lüyün nümunəsi kimi qəbul etməkdə idilər. 

Bir çoxları, elmdə İslama qarşı bu cür münasibətlərin səbəbini avropamərkəzçi baxışların
çoxluğunda və müsəlman alimlərinin az olmasında görürlər. Məsələn, türkiyəli tədqiqatçı  F.Koru
qeyd edir ki, İslam dünyasında  “nəzəri araşdırmaların azlığı və hər suala yalnız bir cümlədən ibarət
cümlələrlə çıxış etmə ənənəsi” müsəlmanların vəziyyətini gərginləşdirmişdir. Buna görə də, biz, ilk
növbədə, problemlərimizi öz qaynaqlarımızdan istifadə edərək həll etmək yollarını öyrənməliyik
[2,53-54].  

Beləliklə də, öz dünyəvi təbiətinə baxmayaraq, Avropa İslamı tanıdığı gündən onu “Şərq” anlayışı
ilə eyniləşdirməyə üstünlük vermişdir. Bu, İslamın daha çox Şərq xalqları arasında yayılması eyni
zamanda, Şərq təfəkkürü və İslam ehkamlarının qarşılıqlı uzlaşması ilə izah olunurdu. Baxmayaraq
ki, İslam aləmində xristianlıq heç bir zaman Qərblə assosiasiya edilməmişdir. Məsələn, F.Engels İs-
lamı “Şərq insanları üçün daha çox uyğunlaşan din hesab edirdi” [3,28]. K.Marks isə özünün for-
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masiyalar nəzəriyyəsində  Şərqi, onunla birgə isə bütün müsəlman aləminin mövcud istehsal müna-
sibətlərini bu nəzəriyyənin kontekstinə sala bilməmişdir.   

Tarixi mənbələr göstərir ki, avropalıların İslamı tanımağa cəhdləri ərəblərin Avropa torpaqlarına
müdaxiləsi ilə üst-üstə düşür. Öyrənmə prosesi ilk növbədə, İspaniyada ərəb dövlətlərinin yaranması,
Səlcuq imperiyasının, daha sonra isə Osmanlı türklərinin xristian/Qərb torpaqlarının təbii sərhədlərini
keçməsi ilə başlayır. Bununla belə, rasional düşüncəli avropalılar İslamı nə qədər tanımağa cəhd et-
sələr də, özlərini ondan bir o qədər də uzaqlaşdırmağa çalışmışlar.

Uzun müddət avropalıların müsəlmanlar haqqında fikirləri üst-üstə düşürdü. Məlumdur ki, hələ
XI əsrin əvvəllərində Səlib yürüşlərinin başlaması ərəfəsində, papa II Urban xristianları Şərqə doğru
yürüşə dəvət edərkən, öz nitqində İslamı Səlcuq təhlükəsi kimi göstərmişdir. Papanın məşhur nitqi
və sonrakı xaç yürüşləri isə Qərbdə “müsəlman” identikliyinin düzgün dərk olunmamasına daha çox
təsir göstərmişdir. 

Orta əsr Avropa mənbələrində müsəlmanlar əksər hallarda pozğun, əxlaqsız, Məhəmməd peyğəm-
bərin şəxsiyyəti isə hətta tanınmış mütəfəkkirlərin əsərlərində belə alçaldılmış şəkildə təsvir edilirdi.
Məsələn, XIII əsrin görkəmli folosoflarından hesab olunan Foma Akvinski qeyd edirdi ki, müsəl-
manlar üçün “qarət etmək, əsir götürmək, öz düşmənlərini öldürmək, məhv etmək adi haldır”...[3,17].
Hətta Qərb dünyasının dahi zəkalarından biri hesab edilən Dante də “İlahi komediya”da Məhəmməd
peyğəmbəri cəhənnəmdə təsvir etmişdir. Kampanella isə “Günəş şəhəri”ində peyğəmbəri lənətlən-
mişlər siyahısında vermişdir [3,18]. 

Qloballaşma göstərdi ki, min ildən çox keçməsinə baxmayaraq, İslama və müsəlmanlara qarşı
bu cür yanaşma hələ də davam etməkdədir. XVIII əsrin sonlarından etibarən sənayeləşən Qərbin
təbii sərvətlərlə zəngin Şərq torpaqlarına marağı, orada məskunlaşan müsəlman xalqlarının taleyinə,
tarixinə və mədəni mənsubiyyətinə qayğını yüksəldə bilmədi. Modernləşən Qərb, müsəlman
şərqlilərin geriliyi ideyasını aşılamaqla bu taledə İslamı suçladı və xalqların mədəni durğunluğunun
səbəbi kimi göstərdi.  

Yaranışında sinkretik olan İslam dini, ərəblərin qədim dünyagörüşü ilə bərabər  iudaizmin, xris-
tianlığın və özündən əvvəlki dinlərin elementlərini, xalqların fərqli adət-ənənələrini özündə əks et-
dirməklə orijinal xarakterə malik idi. Sinkretizm, İslamı etnik mədəniyyəti sıxışdırmayan multikultural
bir mədəniyyət kimi ortaya çıxarmışdır. İslama sitayiş edən hər bir xalq öz mədəni kimliyini ilk
növbədə İslama bağlamağa və onu bu kontekstdə inkişaf etdirməyə üstünlük verirdi [4].

Tədqiqatçılar qəbul edirlər ki, on dörd əsr ərzində İslam Şərq xalqları arasında, xristianlığın
Qərbdə edə bilmədiyi mədəni identiklik elementinə çevrilmişdir. Bu din, şəxsiyyət qarşısında öz ic-
masından ayrılmaq, milli-etnik telləri qırmaq tələbini qoymamaqla millətləri və etnik qrupları təbii
şəkildə vahid İslamın ideoloji məkanına daxil etmiş, “millət” anlayışını isə “müsəlman” anlayışı ilə
eyniləşdirmişdir. 

Müsəlman Şərqində, orta əsrlərdə ortaya çıxan elmi nailiyyətləri bu xalqların mədəni inkişafı ilə
izah etməyə çalışmayan avropalılar onların sonrakı taleyində üzləşdiyi iqtisadi və sosial geriliyin
səbəbini İslamda göstərməyə başlayırlar. Digər bir tərəfdən isə sənaye münasibətlərinin sürətlənməsi
ilə xalqların milli identiklik hisslərinin baş qaldırdığı bir zamanda, Şərq xalqlarının mədəni müx-
təlifliyini ümumi “müsəlman” anlayışı ilə eyniləşdirilərək standart tezislərin ortaya atılması ilə də
fərqlənirlər.

Beləliklə, sənaye cəmiyyətinin inkişafı fonunda XIX və XX əsrin həm Qərb, həm də modernist
müsəlman tədqiqatçılarının əksər əsərlərində İslamın cəmiyyətin inkişafında əngəl olması kimi
ideyalarının artması adi hala çevrilmişdir. Qərb alimləri, hətta müasir müsəlman dövlətlərinin
vəziyyətini din və elm arasındakı münaqişənin təzahürü kimi dəyərləndirdilər. Onların iddialarına
görə, bir vaxtlar islam cəmiyyətlərində mövcud olmuş mədəni yüksəliş nisbi xarakterə malik olmuş-
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dur. Belə ki, Xilafət dövründə mövcud olmuş yüksək mədən səviyyə, erkən dövrlərdə İslamın yayıldığı
coğrafi məkanın sosial, iqtisadi və mədəni vəziyyəti ilə əlaqəli idi. Hələ islamaqədər bu ərazilər yüksək
mədəni göstəriciləri ilə fərqlənirdilər. İslam artıq formalaşmış mədəniyyətin üzərində yaranmağa
başlamışdır. Yəni Şərq ölkələrinin mədəni yüksəlişində İslamın rolu əhəmiyyətli dərəcədə olmamışdır,
çünki İslam  əslində,  heç bir zaman elmə rəvac görməmiş, müsəlman dünyasının dahi alimləri isə
“İslam ehkamlarının daha zəif olduğu, mədəni elementlərin isə sərbəst sürətdə fəaliyyət göstərdiyi,
elm və təhsilin daha çox inkişaf etdiyi yerlərdə yetişmişlər” [3, 57].

Qərb alimləri israrla qeyd edirlər ki, islamın cəmiyyətdə reqressiv rolunu Quranda, xüsusən də
fərdin sərbəst fəaliyyətini buxovlayan ayələrdə və hədislərdə axtarmaq lazımdır (Bu ideya
M.F.Axundzadənin “Kəmalüdövlə məktubları”nda da öz əksini tapşışdır). İddialara əsasən, İslam,
müxtəlif məntiqlərdən açıqlanan dini ehkamları ilə fərqli tarixi situasiyalarda insanların zəif tərəflərini
ələ alaraq, onlar arasında həm özünəinam, həmdə depressiv əhval ruhiyyə yaratmaq imkanlarına malik
dindir. Buna görə də o, insan taleyinin əvvəlcədən müəyyən olunması haqqında təlqin olunan mövhü-
matı ilə yalnız fərdi (fiziki və mənəvi) çatışmazlıqların deyil, həm də təbii və siyasi qüvvələr qarşısında
sosial acizliyin  xarakterini də ifadə etmək iqtidarındadır. Bu ehkamlara görə insanın öz taleyindən
narazılığı və onunla razılaşmaması günahdan başqa bir şey deyil [5, 17:14].

Bu iddialara əsasən, Quran insanı maddi dünyanın faydalarını axtarmağa deyil, ölümündən sonrakı
layiqli həyatı təmin etmək üçün həvəsləndirməkdədir [5, 57: 19, 20: 5, 104: 28].  Digər bir tərəfdən
isə ehkamlara görə Allah insanın taleyini əvvəlcədən tənzimlənmişdi [5, 51: 13, 39: 2, 213:4, 81: 14].
Mömin müsəlmanın inamı Allahın bu iradəsinə tabe olmaq və onun üçün müəyyənləşmiş taleni qəbul
edərək müstəqil fəaliyyətdən imtina etməklə seçilir. O, Quranı oxuya bilməsə də,  onun ayələrini an-
lamasa da,  Allahın adı ilə qeyd olunan təlimlərə sözsüz əməl etməli (vacib) və qəlbində buna şübhə
ilə yanaşmamalıdır. 

İslam və inkişafın mədəni koordinasiyası
Hələ XX əsrin əvvəllərində, müsəlman ölkələrində modernləşmə proseslərinin ləng hiss olunduğu

bir dövrdə, ilahiyyatçılar arasında Qərb alimlərinin avropamərkəzçi baxışları ilə razılaşmayan
mütəfəkkirlər meydana gəlməyə başlayır. Bu mütəfəkkirlərin fikrincə, əgər Qərb təfəkküründə
“inkişaf” anlayışı ilk növbədə cəmiyyətin və istehsal münasibətlərinin yüksək göstəriciləri ilə ehtiva
olunursa, “İslam” və “müasirlik” anlayışları arasında mədəni koordinasiyanı aşkar etmək elə də çətin
deyil. Belə ki, əgər diqqətlə nəzərdən keçirilərsə, Quranda dinin maddi aləmə olan baxışlarını daha
aydın görərik. Bu mənada, əgər maddi aləm dini baxımdan düzgün və məntiqi şərh olunarsa, mənəvi
dəyərləri sıradan çıxarmamaqla insanların elmin tərəqqisinə və cəmiyyətin ləyaqətli həyat tərzinə nail
olmaq mümkündür (M.İqbal, M.Abdo, C.Əfqani, Ə.Bahadur və s.). 

Bu cür mütəfəkkirlər belə düşünürdülər ki, köhnə baxışlarla müasirliyin şərhi müsəlmanlar
arasında mövhümatın yer almasına, durğunlq və laqeydlik hisslərinin baş qaldırmasına, cəmiyyətin
isə mövcud xaosla barışmasına sövq edir. Buna görə də cəmiyyətin və şəxsiyyətin maddi dünya ilə
əlaqələrini formalaşdıran Quran ayələrinin və hədislərin düzgün şərhi daha vacib məsələdir. 

Hələ XIX əsrdə tanınmış alim Əhmədxan Bahadur Quranın yeni mötəzili şərhlərini tərtib etmişdir.
Onun ideyası belə iddia edirdi ki, müsəlman dini müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır
[6,226]. M.Abdo isə müasir elmi anlayışların ekvivalentini müqəddəs kitabda axtarırdı.

Bu cür yanaşmalar arasında inqilabi dəyişiklik etmiş alimlərdən biri, tanınmış pakistanlı ilahiyyatçı
Məhəmməd İqbal, özünün “Bilik və təcrübə” adlı araşdırmasında belə bir ideya ilə çıxış edirdi ki,
əsr lərlə cəmiyyətdə kök salmış baxışlar Quran ayələrini inkişafın müasir meyilləri ilə bir araya
sığışdıra bilmir. Bunun üçün Qərbdə olduğu kimi Şərqdə də dində rasional prinsipləri araşdırmaq
vacib məsələdir. O deyir: “Bunun üçün  İslamın yeni intibahı ilə Avropanın nə haqqında düşündüyünü
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və hansı nəticələrə gəldiyini müstəqil ruhla tədqiq etmək və İslam düşüncəsində aparılacaq islahatda
və lazım gələrsə yenidənqurma prosesində bundan necə istifadə edəcəyimizi düşünmək yerinə düşər”
[7, 187, 191]. 

Alimin fikrincə, əslində, Qərb mədəniyyətini formalaşdıran rasional prinsiplər Quranda kifayət
qədər əks olunmuşdur. Bunun üçün dində mövcud olan ənənəvi ehkamların hökmünü aradan qaldır-
maq lazımdır. Məhz bu tip ehkamları aradan qaldırmaqla Avropa təfəkkürü təlabata əsaslanan əxlaqi
dəyərlər formalaşdıra bilmişdir. Onun fikrincə, beş yüz il ərzində sabit qalmış İslam təfəkkürü bir
vaxtlar Avropa üçün ilham verirdisə, indi Qərbə doğru irəliləməyi ilə fərqlənməkdədir. “Burada səhv
bir şey yoxdur. Çünki Avropa mədəniyyəti sadəcə olaraq intellektual cəhətdən İslam mədəniyyətinin
ən önəmli məsələlərinin daha çox inkişaf etmiş bir formasıdır” [7,190]. Bu mənada, müsəlman
aləminin səhvi Avropa mədəniyyətinin “gözqamaşdıran xarici görünüşü”nün sabit həyata mane ol-
masının təhlükə kimi qarşılanmasıdır ki, bu da müsəlman aləminin həmin mədəniyyətinin mahiyyə-
tini dərk etməkdən boyun qaçırması ilə nəticələnmişdir. Savadsız və “məsum fikirli” ilahiyyatçılar
öz təfəkkürlərinə uyğun şərhlər verməklə cəmiyyəti yanlış yola çəkməkdədirlər. Buna görə də müsəl-
manlar İslamı Avropa mədəniyyəti kontekstindən yenidən dərk etməyə çalışmalı və İslam
düşüncəsində islahatlar, hətta lazım gələrsə yenidənqurma aparmalıdırlar. 

Həqiqətən də, M.İqbalın qeyd etdiyi kimi, heç bir din yalnız hiss və həyəcanlardan ibarət deyil.
Bu mənada, İslam həm də sosial həyatın konkret təcrübələrini əhatə edir. Həmin təcrübələrdən biri
də daha aktiv sosial fəaliyyəti özündə ehtiva edən praqmatik düşüncə tərzidir. 

Əksəriyyət İslamda praqmatizmin olmadığını iddia etsə də, modernistlər bunu dinin mülkiyyət,
vərəsəlik, ailə-nikah və iqtisadi münasibət məsələlərində axtarmağı məsləhət görməkdədirlər. 

Məlumdur ki, müsəlmanların başlıca istinad mənbəyi olan Quran xüsusi mülkiyyət məsələlərinə
həssaslıqla yanaşır [6, 76-77]. Quran tədqiqatçıları qeyd edirlər ki, kitabda mülkiyyətin qorunmasına
kifayət qədər diqqət yetirilmiş, hətta şəxsiyyətin qorunmasından daha çox yer ayrılmışdır [3, 30].
Azad ticarətə mane olan fırıldaqçılıq isə lənətlənmişdir[5,83]. Buna görə də ticarət İslamın yayıldığı
ilk əsrlərdə inkişafın ən yüksək mərhələsinə çatmışdır.          

Ümumiyyətlə, Quran insanların fəaliyyətsizliyini  də pisləyir. Məsələn 4-cü ayənin 97-98-ci
surələri buna bariz misal ola bilər: “Allah öz mülkiyyəti üçün çalışanlara üstünlük verir... Allah
hamıya rifah səy göstərənlərə isə böyük mükafat qismində rəhm və  mərhəmət üstünlüyü vəd verir”
[5].   

Qeyd etmək lazımdır ki, M.İqbalın fəlsəfi düşüncələri modernləşmə dövründə müsəlman
cəmiyyətin inkişaf strategiyasının müəyyənləşməsi naminə atıla biləcək cəsarətli bir addım idi. Sevin-
dirici haldır ki, bu gün, M.İqbal, C.Əfqani kimi mütəfəkkirlərin ideyalarıyla ilhamlanan modernist
ilahiyyatçı zümrəsi yetişməkdədir. 

Son zamanlar, həm Qərb, həm də müsəlman tədqiqatçılarının əsərlərində müsəlman ölkələrinin
ağır sosial vəziyyəti İslamda deyil, modernləşmə proseslərinin intensiv inkişafı ilə
əlaqələndirilməkdədir. Onların əksəriyyəti belə düşünür ki, modernləşmə sadə insanlarda fəaliyyət
və yaradıcılıq imkanlarını öldürməkdədir [8]. Çünki modernləşmə bugünkü Şərqi heç nə kəşf et-
məyən, yaratmayan  insanların məkanına çevirməkdədir. “Qərbin hegemonluğu bizi özümüzdən
uzaq laşdırmışdır. Gözümüzü Qərbə dikməklə, onu təlqin etməklə, bəzən isə, hətta qibtə etməklə
xeyirxah əməllərin ehtiyacını duymaqdayıq. Çünki müasirləşməklə biz, mənəvi və əqli təmizliyimizi
itirməkdəyik” [9, 104]. Bu sözlərin müəllifi tanınmış Türkiyəli sosioloq Umut Meriç fikirlərini belə
əsaslandırır ki, hər gün beş dəfə namaz qılmaqla öz mənəvi kamilliyinə yetişməyə canatan müsəlman,
bir növ özünəməxsus sosial dərketmə prosesində olur. Qərb adamları kimi o, hər gün nə isə seçmək
və nə isə yeniləşdirmək problemləri ilə yaşamır. Buna görə də ümumiyyətlə, Qərb düşüncəsində
ifadə olunan “inkişaf” anlayışı İslamla bir araya sığışmır, çünki Qərbdən fərqli olaraq, İslam üçün
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inkişaf ona sitayiş edən fərdlərin mənəvi kamilləşməsi ilə ölçülür [9, 106]. Başqa  sözlə, Qərb inkişafı
iqtisadi rifahda təqdim edirsə, İslam onu insanın əxlaqında və mənəvi dünyasında axtarır.

Bu mənada, müsəlman xalqlarının yeganə çıxış yolu İslam və onun mühafizəkar ehkamları çıxış
edir. Ona görə də, bir çoxu belə düşünür ki, müasir dövrün intensiv sosial transformasiyaları fonunda
dinin cəmiyyət qarşısında qoyduğu başlıca tələb onun ehkamlarını özündə daşıyan ənənələrin hökm-
ranlığını təmin etməkdən ibarətdir. Bu gün, dünyada baş verən iqtisadi inkişaf və elmi tərəqqi islam
dininin çərçivəsindən kənara çıxmamalıdır, belə ki, məhz bu çərçivə cəmiyyətdə stabilliyin başlıca
rəhnidir. Buna görə də “müqəddəs vəzifə” İslamı özündə əks edən ənənələri qərb mədəniyyətinin
təsirindən mühafizə etməkdən ibarətdir. Bu mənada, postmüasirlik İslama ənənə çərçivəsindən kənara
çıxan, bəzən isə ənənəyə fərqli kolorit qatan yeni yanaşmalar ortaya atmaqdadır. Bu cür yanaşmalar
müsəlmanları müasirliyin inkişaf tendensiyalarını İslamdan kənar izləmək məcburiyyətində qoymur,
əksinə onları yeni ideya və təcrübələrin (bəzən bu təcrübələr heç də müsəlmanların və qloballaşan
dünyanın məqsədlərinə xidmət etmir ) tətbiqinə sövq edir.

Nəticə
Beləliklə, İslam dünyasının qloballaşması kontekstində İslam dininə münasibət iki istiqamətdə

təqdim olunmaqdadır. Bunlardan biri İslamı müsəlman dövlətlərinin müasirləşməsi və qloballaşması
yolunda maneə kimi göstərilir və sekulyarlaşma siyasətinin mahiyyətində əks etdirir. Bu cür
vəziyyətdə bir çoxları üçün İslam Qərbin çağrısına yeganə cavab kimi çıxış edir. Bu cür yanaşma,
bəzən onu siyasi müstəviyə qaldırmaqla aqressiya, yanlış ehkamlarla zəngin ziddiyyətli proseslərin
episentrinə çevirir. Bu zaman, İslam və Qərb toqquşması mədəni, bir çox hallarda isə siyasi mü-
naqişələrin mahiyyətinə çevrilir.   

Digər istiqamət isə ilk növbədə cəmiyyətin deyil, dinin modernləşməsini  və İslamı fikir plüra -
lizmin kontekstinə salmağı təklif edir. Bu mənada, qloballaşma, İslamı müasirlik  nöqteyi nəzərindən
nəzəri-ideoloji baza əsasında dərk etməyə yönlənən intellektual inqilaba sövq etməkdədir. Plüral mü-
nasibətlər, fərqli yanaşmalar İslamın müsəlman ölkələrinin sosial inkişafını ləngidən amil kimi
göstərilməsi iddialarını təsdiq etməyə imkan vermir. Ona görə də bu cür yanaşmalar Şərqin standart
modelləşdirilməsi nəticəsində unifikasiyaya məruz qalan sosial mədəni mühitində İslamın yeni for-
matda təzahür etməsinə şərait yaradır. 
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This faith did not require the persons separation from its community from its onset. It connected

nations in a single socio-cultural atmosphere, without requiring their separation from their national
and ethnic ties. But  western thinkers still chain that Islam strongly differs with its traditiona lism,
and always hinders the progress of modernization of the East. 

Резюме
«ПРОБЛЕмА ИСЛАмА» В мОДЕРНИЗАЦИИ  мУСУЛЬмАНСКОГО ВОСТОКА
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За все время своего существования Ислам сыграл особую роль в жизни народов и  превра-

тился в элемент идентичности мусульманского Востока. Эта вера с самого начала не требовала
разъединения личности со своей общиной. Она соединила национальности в единую социо-
культурную атмосферу, не требуя от них отрыва от национально-этнических уз. Но при этом,
к сожалению, до сих пор мыслители Запада выступают с концепциями  по поводу того, что
Ислам отличается особым традиционализмом и  в силу этого выступает фактором сдержи-
вающим прогресс и модернизацию народов Востока. 
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MİLLİ İQtİSADİyyAtIN FORMALAŞMASINDA 
XARİCİ İQtİSADİ ƏLAQƏLƏRİN ROLU vƏ ƏSAS  PRİNSİPLƏRİ

Habil ASLANOv
i.e.n., dos. Bakı Dövlət Universiteti

Həcəfi tirabadi  HUŞƏNG
aspirant, Bakı Dövlət Universiteti 

Rəyçi: i.e.d., prof. H.B.Rüstəmbəyov
Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatı, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, beynəlxalq

əmək bölgüsü, iqtisadi təhlükəsizlik
Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, dünya iqtisadiyyatının gündən-günə qloballaşdığı müasir

dövrümüzdə heç bir ölkə xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmadan normal inkişaf edə bilməz.
Hazırda dünyada baş verən proseslər beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanı ölkələrin iqtisadi inkişafının
zəruri şərtinə çevirmişdir. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyev bu barədə demişdir:
“Dünyada getdikcə artan qarşılıqlı asılılıq, dünya iqtisadiyyatının birləşməsi və regionlaşması XX
əsrin son mərhələsinin fərqləndirici xüsusiyyətlərindəndir. Heç bir ölkə, ən böyük bir ölkə də yalnız
öz çərçivəsində iqtisadiyyatını lazımi səviyyədə inkişaf etdirə bilməz”.

Dünya ölkələri arasında münasibətlər müəssisə, firma və təşkilatlar arasında əmtəə və xidmətlərin
mübadiləsində, beynəlxalq ticarətdə, elmi-texniki əməkdaşlıq, turizm, istehsal, investisiya, valyuta-
maliyyə, informasiya xarakterli beynəlxalq əlaqələrdə, ölkələr arasında əmək resurslarının qarşılıqlı
hərəkətində əks etdirilir.

Dünya ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında formalaşır və inkişaf
edib möhkəmlənir. Beynəlxalq əmək bölgüsü (BƏB)-ölkələr arasında ərazi əmək bölgüsünün yüksək
mərhələsi olub, ölkələrin müəyyən növ əmtəə istehsalı və xidmət üzrə ixtisaslaşmasına və onların is-
tehsal etmiş olduqları məhsulun qarşılıqlı şərtlər əsasında kəmiyyət və keyfiyyətinə görə mübadiləsinə
əsaslanır [1, s - 72].

Görkəmli ingilis iqtisadçısı Adam Smit “Xalqlar sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqat”
əsərində əmək bölgüsünü ictimai əmək məhsuldarlığının artırılmasının başlıca şərti kimi təsvir edirdi.
O, əmək bölgüsünü sərvətin artımını sürətləndirən bir amil kimi də nəzərdən keçirir və hesab edirdi
ki, şəxsi mənafe və mübadiləyə meyil əmək bölgüsünün yaranması və inkişafına səbəb olmuşdur.

A.Smit əmək bölgüsünü-ixtisaslar, vəzifələr, firmalar, sahələr, sektorlar üzrə, eləcə də, bölgələrarası
və ölkələrarası səviyyədə fərqləndirirdi. Onun fikrincə, ayrı-ayrı ölkələrin istehsal etdikləri müəyyən
növ əmtəə və xidmətlər üzrə ixtisaslaşması və həmin məhsulların ölkələrarası mübadiləyə çıxarması
ilə göstərilən ölkə beynəlxalq əmək bölgüsü sisteminə daxil olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya ölkələrinin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakının iki əsas səbəbi
vardır. Bu, cəmiyyətin maddi tələbatları qeyri-məhdudluğu və bununla bağlı iqtisadi ehtiyatların, yəni
əmtəələrin istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi üçün vəsaitlər məhdudluğu ilə bağlıdır. Bu isə tələb
edir ki, mövcud ehtiyatlardan qənaətlə istifadə edilsin. Ona görə də, ölkələr daim beynəlxalq əmək
bölgüsündə iştirakda maraqlı olurlar. Hazırda mövcud reallıqları nəzərə alaraq, BƏB-i müəyyən edən
amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

-ayrı-ayrı ölkələrdə təbii ehtiyatların müxtəlif səviyyədə mövcudluğu;
-iqlim şəraiti;
-ölkənin coğrafi mövqeyi;
-demoqrafik potensial və ölkədə ixtisaslı kadrların olması;
-elmi-texniki tərəqqi səviyyəsi;
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-nəqliyyat və infrastrukturun inkişafı və s.
Ayrı-ayrı ölkələrdə bu amillərin hər birinin olması mütləq vacib şərt deyildir. Çünki ölkələr BƏB-

də iştirak etmək üçün bu amillərin birindən və ya bir neçəsindən istifadə edirlər. Məsələn, Rusiyanın,
Kanadanın, neftlə zəngin ərəb ölkələrinin, Azərbaycanın təbii ehtiyatları və iqlim şəraiti BƏB-də
iştirak etmək üçün mühüm rol oynayır. İtaliya və Yaponiyada isə bu amillər məhdud olsa da, ixtisaslı
işçi qüvvəsi və elmi-texniki nailiyyətlər hesabına BƏB-də geniş iştirak edirlər. Ancaq bütün bunları
göstərməklə yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, təkcə bu amillərin olması ölkələrin BƏB-də iştirak etməsi
üçün həlledici və kifayət deyildir. Ola bilər ki, ölkə təbii ehtiyatlar cəhətdən zəngindir, ancaq onun
reallaşdırılması üçün inkişaf etmiş məhsuldar qüvvələri yoxdur və ya ölkə başqa bir dövlətdən siyasi
və iqtisadi cəhətdən asılıdır. Bu səbəbdən ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsünə hansı səviyyədə cəlb
olunduğunu müəyyənləşdirərkən yuxarıda göstərilənləri nəzərə almaq lazımdır [3, s - 340].

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xarici iqtisadi əlaqələr bir sıra əlamətlərinə görə fərqləndirilir. Belə
ki, məşhur rus iqtisadçısı V. E. Rıbalkin öz əsərində aşağıdakı şərtləri beynəlxalq iqtisadi münasi-
bətlərin əsas göstəriciləri kimi fərqləndirmişdir:

-Hər bir milli iqtisadiyyatda olduğu kimi beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsasında əmək böl-
güsü və mübadilə dayanır. Amma bu milli iqtisadiyyatda olduğu kimi ölkədaxili deyil, beynəlxalq
səviyyədədir. Beləliklə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər dövlətlərarası əmək bölgüsünə və
mübadiləyə əsaslanır.

-Bazar iqtisadiyyatı mexanizminin əsas şərtlərindən olan tələb-təklif qanunu və sərbəst
qiymətqoyma qanunu beynəlxalq iqtisadi münasibətlər çərçivəsində tam qüvvədədir. Belə ki, hər üç
qanun həm milli, həm də beynəlxalq bazar mexanizminin əsasını təşkil edir.

-Milli bazarlarda olduğu kimi, xarici iqtisadi münasibətlərin beynəlxalq bazarı mal və xidmətlərin,
alıcı və satıcıların rəqabəti ilə xarakterizə olunur. Bu rəqabət ölkələr arasında istehsal amillərinin
(kapital, əmək) yerdəyişməsi ilə tamamlanır.

-Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsas formalarından biri-beynəlxalq ticarət əmtəələrin
ölkələrarası axınını özündə əks etdirir. Bu şərtlər altında davamlı və sistemli olaraq malların alqı-
satqı əməliyyatı aparılan beynəlxalq əmtəə bazarı formalaşır.

-Əmtəə və xidmətlərin mübadiləsi, istehsal amillərinin beynəlxalq yerdəyişməsi maliyyə, əmtəə
kreditləri, valyuta münasibətləri vasitəsilə aparılır. Əmtəə bazarı ilə bərabər beynəlxalq maliyyə
bazarı, beynəlxalq valyuta-maliyyə sistemi də fəaliyyət göstərir. Kapitalın hərəkəti, xarici investisiya,
dövlət kreditləri beynəlxalq maliyyə sisteminə tamamlayıcı görüntü verir.

-Bazar münasibətləri şəraitində əmək resursları ilə təminatda, əhalinin işlə təminat imkanlarında
fərqlər ölkələrarası işçi qüvvəsinin axınını formalaşdırır və dünya əmək bazarının yaranmasını,
mövcudluğunu və inkişafını şərtləndirir. İnformasiya təminatının, intellektual mülkiyyətin rolunun
artması, patentləşdirmə və kəşf, ixtiraların lisenziyalaşdırılması sisteminin tətbiqi, dövlətlər arasında
müəllif hüquqlarının qorunmasına dair razılaşmalar dünya informasiya bazarının yaranmasını
şərtləndirir.

-Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər öz infrastrukturunun, xüsusi institutlarının olmasını tələb edir.
Bunlar həm qlobal (Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Beynəlxalq Ticarət Palatası, Dünya Bankı,
Beynəlxalq Valyuta Fondu), həm də regional (Avropa Komissiyası, Şimali Amerika Azad Ticarət
Assosiasiyası-NAFTA və s.) miqyaslı beynəlxalq iqtisadi, maliyyə-kredit təşkilatlarının nümunəsində
təmsil olunurlar.

-Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər inhisarlaşmaya meyillidir. Bu, istehsalın təmərküzləşməsi, özəl
sahibkar strukturları tərəfindən satış bazarının olması xətti ilə və bəzi məhsul növlərinin is-
tehsalçılarının özündə birləşdirən beynəlxalq, dövlətlərarası ittifaq və müqavilələrin (məsələn,
Beynəlxalq Neft Karteli-OPEK) mövcudluğu nəticəsində mümkün olur.
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-Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər qlobal, regional, dövlət səviyyəsində müdaxilə və tənzimlən-
mədən azad deyildir. Bu, beynəlxalq iqtisadi, ticarət, kredit, valyuta, gömrük sazişi və ittifaqları qis-
mində təmsil olunur. Bundan başqa hər bir ölkədə xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin
nəticələri beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin vəziyyətinə və inkişafına təsir göstərir.

Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi əlaqələrin səmərəliləşdirilməsi bir sıra prinsiplərin həyata keçi -
rilməsi ilə sıx bağlıdır. Belə ki, hər hansı sahədə ixtisaslaşma nəticəsində məhsul istehsalının dünya
standartlarına uyğun qurulması, ölkələrin tələb-təklif nisbətinin müəyyənləşdirilməsi, iqtisadi
əlaqələrin inkişafına təkan verən hər hansı ölkənin təbii ehtiyatlarından qarşılıqlı anlaşma şəraitində
səmərəli istifadə, xarici iqtisadi əlaqələrin əsas istiqamətlərinin müəyyən olunması prinsipləri bu is-
tiqamətdə özünü daha dolğun göstərir [4, s - 243].

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xarici iqtisadi əlaqələrin mövcudluğu əmək bölgüsündən, istehsalın
və elmin beynəlxalq səviyyədə ixtisaslaşmasından, iqtisadi proseslərin qloballaşmasından irəli gəlir.
Eyni zamanda bu əlaqələrin yaranması və inkişafı ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatlarının qarşılıqlı
əlaqələrinin və asılılığının güclənməsi ilə müəyyən edilir.

Müasir dövrdə dünya təsərrüfatı bazar iqtisadiyyatı, beynəlxalq əmək bölgüsünün obyektiv qa-
nunauyğunluqları, istehsalın və kapitalın beynəlmiləlləşməsi prinsiplərinə əsaslanır. Bu baxımdan
dünya iqtisadiyyatını və müvafiq olaraq xarici iqtisadi əlaqələri bir sıra özünəməxsus əlamətlərinə
görə səciyyələndirmək olar. Belə ki, müasir dövrümüzdə beynəlxalq əmək bölgüsünün dərin inkişafı-
istehsalın beynəlxalq ixtisaslaşması və kooperativləşməsi, istehsal amillərinin (kapital, əmək qüvvəsi,
texnologiya, informasiya) beynəlxalq hərəkətinin yüksək səviyyədə intensivliyi müşahidə olunur.
Bununla bərabər beynəlxalq ticarət, kapital axını, işçi qüvvəsinin miqrasiyası, informasiya sahələri
qlobal xarakter daşıyır. Günümüzdə istehsal və kapital da hədsiz dərəcədə beynəlmiləlləşmişdir. Bu
proseslərin təsiri altında müxtəlif ölkələrdə yerləşən müəssisələrdə, ilk növbədə iri beynəlxalq kor-
porasiyalar çərçivəsində istehsalın beynəlxalq forması artmışdır.

XX əsrin ortalarından başlayaraq Elmi Texniki İnqilabın birbaşa müdaxiləsi ilə iqtisadiyyatın bütün
digər sahələrində olduğu kimi xarici iqtisadi əlaqələrdə də informasiyalaşdırmanın əhəmiyyəti yük-
səlmişdir. Nəticədə hazırda informasiya texnologiyaları beynəlxalq iqtisadiyyatın inkişafına təkan
verən mühüm aspektlərdən birinə çevrilmişdir.

Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, açıq tipli milli iqtisadiyyatların meydana gəlməsi və inkişafı,
beynəlxalq investisiya mühitində və ümumilikdə xarici iqtisadi əlaqələrdə liberallaşma meyilləri güc -
lənmişdir. Bu meyillərin təsiri altında beynəlxalq çərçivədə iqtisadi və maliyyə-valyuta proseslərinin
dövlətlərarası tənzimlənməsinə getdikcə daha çox səy göstərilir.

Nəhayət, dünya iqtisadiyyatının gündən-günə qloballaşdığı bir mühitdə ölkə və regionlarda ticarət-
iqtisadi inteqrasiya proseslərinin daha da sürətlənməsini və dərinləşməsini göstərməliyik. Beləliklə,
iqtisadi münasibətlərin bu qədər beynəlmiləlləşdiyi bir mühitdə iqtisadiyyatın açıqlığı prinsipi xüsusi
yer tutur. Açıq tipli iqtisadiyyatda xarici ticarət dövriyyəsi bu səviyyəyə o zaman çatır ki, artıq ölkənin
ümumi iqtisadi inkişafına stimul verməyə başlasın. Bəzi mütəxəssislərin hesablamalarına görə müasir
şəraitdə xarici ticarət dövriyyəsi ÜDM-nin 25%-nə çatdıqda, onun ölkənin iqtisadi inkişafına stimul-
laşdırıcı təsiri aydın hiss olunur. Dünya təcrübəsi göstərir ki, güclü dövlətlərin iqtisadiyyatı adətən
daha az açıq olur. Eyni zamanda istehsal qüvvələri eyni səviyyədə inkişaf etdiyi halda, zəif iqtisadi
potensiala malik ölkələrin iqtisadiyyatı daha açıq olur. Belə ki, milli iqtisadiyyatın istehsal qüvvələri
daha çox inkişaf etdikdə, onun sahəvi strukturunda texnoloji cəhətdən dərininə əmək bölgüsü olan
sahələr (maşınqayırma, elektronika, kimya) güclü olduqda, ümumi iqtisadi potensialı nisbətən zəif
olduqda, təbii ehtiyatlarla zəif təmin olunduqda və əsas-baza sahələrinin (energetika, metallurgiya və
s.) xüsusi çəkisi az olduqda onun açıqlıq dərəcəsi daha yüksək olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətlərin iqtisadi inkişafı üçün xarici iqtisadi əlaqələr nə qədər faydalı
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olsa da, bu zaman ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi dövlət siyasətində başlıca məqsəd olmalıdır. Ölkə
iqtisadiyyatında açıqlığın artması bir sıra problemlər yaradır ki, bunlardan biri də iqtisadi təhlükəsiz -
likdir. Milli iqtisadi təhlükəsizlik dedikdə ölkənin əmtəə və xidmətlərlə təmin olunması, iqtisadiyyatın
səmərəli inkişaf etməsi üçün təhlükə yaradan xarici amillərin təsirindən qorunması başa düşülür.
Ölkədə ümumi daxili məhsulun səviyyəsi nəzərdə tutulan və ya təsadüfi xarici hadisələrdən nə qədər
çox asılıdırsa, onda iqtisadi təhlükəsizlik bir o qədər zəif təmin olunmuşdur [6, s - 238-239].

Ümumilikdə, iqtisadi təhlükəsizlik anlayışının mahiyyəti dövlətin beynəlxalq əlaqələri
genişləndirərkən, iqtisadiyyatın açıqlıq səviyyəsini yüksəldərkən digər dövlətlərdən tam asılı
vəziyyətə düşməməyə çalışmasından ibarətdir. Qeyd etməliyik ki, bu problemə yanaşma müxtəlif
ölkələr üzrə fərqlənir.

Misal üçün, 1980-ci illərdə Yaponiya kimi yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkəsi bu məsələyə çox
ciddi fikir verməyə başlamışdır. Yapon alimləri iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasını beynəlxalq
amillərin ölkə iqtisadiyyatına dağıdıcı təsirinin qarşısının alınması kimi qəbul edirdilər. Onların
fikrincə, baxılan dövrdə Yaponiyanın iqtisadi təhlükəsizliyi dörd amillə-iqtisadi resurslar, enerji
ehtiyatları, ərzaq məhsulları ilə təmin olunma və dəniz nəqliyyatının təhlükəsizliyinin səviyyəsi ilə
müəyyənləşməli idi.

Məşhur rus iqtisadçısı L. Abalkinin fikrincə isə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi üçün birinci iqtisadi
sərbəstlik (yəni dövlətin bütün milli ehtiyatlara və istehsala tam nəzarəti, eləcə də sərbəst iqtisadi
qərar qəbul edə bilməsi), milli iqtisadiyyatın dayanıqlığının və sabitliyin təmin edilməsi; ikincisi
milli iqtisadiyyatın bütün formalarının qorunması və fəaliyyətinə şərait yaradılması, vəziyyətin
dayanıqlığını poza biləcək addımların qarşısının alınması və üçüncüsü iqtisadiyyatın inkişafetmə
qabiliyyətinin ödənilməsi lazımdır.

İqtisadi təhlükəsizlik və onun təmin olunması məsələsi hər bir ayrıca götürülmüş ölkədə müxtəlif
cür qoyula bilər. Təcrübə göstərir ki, dövlətin yerləşdiyi region, onun qonşularının kim olması aparıcı
və əsas şərt ola bilər. Bu fikri Azərbaycanın yerləşdiyi strateji coğrafi mövqeyi və onun qonşularının
maraq dairələri təsdiq edir. Bu baxımdan qonşu amili kimi Azərbaycan heç bir zaman Rusiya, İran
və Ermənistanı nəzərdən qaçırmamalıdır.

Müasir dövrdə dövlətlərin qarşısında beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə cəlb olunduğu zaman
müəyyən qədər təcrid olunma və ya məhdudiyyətlər qoyma halları qeyri-mümkündür. Belə ki, hazırkı
dünya iqtisadiyyatının əsasında bazar münasibətləri durur və bu münasibətlərdə daha irəli getmiş
ölkələr iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdir. Qeyd olunan bu xüsusiyyətlər hər bir dövlətin
qarşısında müstəqil olaraq beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sferasında öz prioritetlərini, prinsip və
mexanizmlərini müəyyən etmək öhdəliyi qoymuş olur [5, s - 97].

Bu baxımdan hazırda bazar iqtisadiyyatı münasibətlərini yaşayan Azərbaycanın beynəlxalq
çərçivədə iqtisadi fəaliyyəti üçün bir sıra əsas prinsiplər müəyyənləşdirmək olar. Bura ilk növbədə
xarici iqtisadi əlaqələr sistemində müstəqilliyin təmin olunması daxildir. İqtisadi suverenlik prinsipi
ölkənin ərazisində olan bütün resurslara malik olmaq və istifadə etmək hüququ deməkdir. Ölkənin
iqtisadi suverenliyi tam formada o zaman reallaşa bilər ki, dövlətin beynəlxalq texnologiyalar
bazarında özünəməxsus yeri olsun. Buna əsaslanaraq hər bir ölkə dünya təsərrüfatı sistemində
texnoloji suverenlik statusunu əldə edir. Hazırda Azərbaycan Respublikasının elmi-texniki komp -
leksindəki restrukturizasiya prosesləri, maliyyə vəsaitinin cəlb olunması ilə bağlı problemlər ölkənin
iqtisadi potensialının bu sahənin tam reallaşması imkanlarını məhdudlaşdırır. Belə ki, beynəlxalq
səviyyəli elmi-texniki potensialın inkişaf etdirilməsi prinsipi müstəqil xarici iqtisadi əlaqələr strate-
giyasının formalaşdırılması üçün baza yaradan əsas şərtlərdən biridir.

İkinci bir mühüm prinsip kimi xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyası çərçivəsində milli maraqların
prioritet təşkil etməsini qeyd etməliyik. Bu prinsipə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikası dünyanın
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əksər dövlətləri ilə qarşılıqlı iqtisadi münasibətlər yaradır.
Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi inkişaf strategiyasının müəyyənləşdirilməsində dünya

təcrübəsinin təhlilinə, digər ölkələrin strategiyasında istifadə olunan metod və qərarların öyrənilmə -
sinə, milli iqtisadiyyatın vəziyyətinin təhlilinə üstünlük verilməlidir. Bu baxımdan xarici ölkələrin
təcrübəsi göstərir ki, yalnız uzunmüddətli və davamlı siyasətin reallaşması nəticəsində xarici iqtisadi
fəaliyyət sahəsində uğurlar, nailiyyətlər qazanmaq mümkündür [2, s - 165]. Qeyd olunanlara əsasla-
naraq Azərbaycan da daxil olmaqla, iqtisadiyyatın keçid dövrünü yaşayan ölkələrin xarici iqtisadi
inkişaf strategiyasının aşağıdakı prinsiplərini göstərmək olar:

-beynəlxalq əlaqələrdə milli iqtisadi təhlükəsizliyin və suverenliyin təminatı;
-milli və dünya iqtisadiyyatının qarşılıqlı əlaqəsinin genişlənməsi və dərinləşməsinin məcburi şərti

kimi beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıqda maksimal iştirak üçün iqtisadiyyatın açıqlığı;
-milli iqtisadiyyatın və dünya təsərrüfat sisteminin fəaliyyətinin bütün formalarının yüksək effek-

tivliyinə nail olmaq üçün mühüm istiqamətlərdən biri kimi istehsalçıların iqtisadi müstəqilliyi;
-milli bazar iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsinin dünya bazar təsərrüfatının mövcud vəziyyətinə

uyğunluğu;
-dünya iqtisadiyyatı sistemində qloballaşmanın müasir təmayülünün təzahürü kimi geoiqtisadi

müəyyənlik. 
Beləliklə, yuxarıda göstərilən xarici iqtisadi əlaqələrin özünəməxsus əlamətlərinin, bu sahədə əsas

istiqamət və meyilləri öyrənilərkən, bazar iqtisadiyyatına keçid mərhələsində olan respublikamız üçün
xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyasının hazırlanması prosesində istifadə olunması tədqiqat işinin
qarşısına qoyduğu vəzifəyə nail olmağa köməklik göstərmiş olar.
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The role of foreign relation in the formation of national economy on the base of market principles

has increased recently. The world practice shows that every country has to engage to foreign economic

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 51

n İPƏK YOLU n 1/2014



relation for the normal devolopment of its economy. Therefore, the definition of the role of foreign
economic relations and the issues of their basic principles are important. 

Резюме
РОЛЬ И ОСНОВНыЕ ПРИНЦИПы ВНЕШНЕ-ЭКОНОмИЧЕСКИХ 
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мические отношения, международное разделение труда, экономическая безопасность
В последнее время возрастает роль внешне-экономических связей в формировании нацио-

нальной экономики, основ рыночных принципов,  процессов укрепления реальных  рыночных
отношений. Практика мировых стран показывает, что в современный период глобализации
никакая страна не может развиваться без построения внешне экономических связей. Опреде-
ление роли внешне экономических связей и основных принципов в этом направлении является
важной задачей для каждой страны. В статье подробно рассмотрены эти и другие задачи.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭТАПОВ 
СТОИмОСТНОЙ ЦЕПОЧКИ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРм
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Отзыв: д. э. н., проф. Ровшан Гулиев
Ключевые слова: стоимостная цепочка, деятельность, позиция фирмы, дифференциация

продукции, конкурентное преимущество
При анализе позиции фирмы с использованием идеи стоимостной цепочки выявляются сле-

дующие основные этапы [1]:
1. Выделение отдельных видов деятельности. Для этого необходимо хорошее знание струк-

туры технологического процесса трансформации ресурсов в готовую продукцию и процесса
ее доставки потребителю. При этом особое внимание должно быть уделено следующим об-
стоятельствам: 

• относительная обособленность деятельностей друг от друга;
• уровень важности каждого вида деятельности;
• различия видов деятельности с точки зрения используемых факторов производства;
• отличие в способах реализации конкретного вида деятельности фирмой и ее конкурен-

тами. 
2. Определение относительной значимости различных видов деятельности. Здесь особое

внимание уделяется деятельностям, являющимся основными носителями затрат. Вместе с тем
подробное выявление распределения затрат может быть трудоемким. Поэтому, как правило,
выявляются ключевые виды подобных затратоемких деятельностей. Для этого необходимо
определить факторы затрат. Заключением этого этапа является выработка соответствующих
рекомендаций.

3. Сравнение издержек по видам деятельности. Для этого применяется метод бенчмаркинга,
который позволяет выявить, какие виды деятельности осуществляемые компанией являются
эффективными, а какие – неэффективны по сравнению с соответствующими затратами фирм-
конкурентов. 

4. Определение источников издержек. На этом этапе выявляются источники и факторы за-
трат отдельных деятельностей. Достаточно простой характер некоторых видов деятельности
облегчает процесс определения факторов затрат путем прямых вычислений, но более сложные
виды деятельности требуют применения специальных, иногда косвенных методов, например,
метода сравнения с другими аналогичными фирмами или соотношения с затратами смежных
фирм. 

5. Выявление связей. Взаимовлияние деятельностей цепочки дает возможность хотя бы ча-
стично определить стоимость одного вида деятельности посредством анализа уровня выпол-
нения другого. 

6. Определение возможностей сокращения издержек. Прохождение предыдущих этапов поз-
воляет выявить возможности для сокращения издержек организации. Например, если вы-
явлено, что возможно сокращение затрат за счет увеличения производства, т. е. за счет
положительного эффекта масштаба, то необходимо найти новые рынки сбыта собственной
продукции и изыскать возможности увеличения объема производства. Если продукция трудо-
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емка, как это имеет место в развитых странах, то следует изыскать возможности перемещения
производства в малооплачиваемые регионы. В случае неэффективного выполнения деятель-
ности внутри компании необходимо подумать об аутсорсинге и наоборот. 

Цепочка стоимости на уровне отрасли  – это физическое представление различных про-
цессов, привлекаемых к производству товаров и услуг, начиная с сырья и заканчивая достав-
ленной продукцией (также называемой снабженческой цепочкой). Она основывается на идее
добавленной стоимости на уровне стыка (звена). При этом сумма добавленных стоимостей,
генерируемых в каждом стыке (звене), дает общую стоимость. Модель межотраслевого ба-
ланса (модель затраты - выпуск) В. Леонтьева дает ясную картину  для оценки добавленной
стоимости для каждого отдельного звена. Заслуживающими внимания событиями этого
уровня являются изменения отраслевого масштаба посредством внутриотраслевого объеди-
нения или межотраслевого слияния. Таким образом, снабженческая цепочка – это система ор-
ганизаций, людей, технологий, деятельностей, информации и ресурсов, вовлеченных в
процесс продвижения продукции от продавца к покупателю. Вся эта система служит тому,
чтобы преобразовать природные ресурсы, сырье и другие компоненты в конечную продукцию
и доставить ее конечному потребителю. Другими словами, снабженческая цепочка связывает
цепочки ценностей. В сложных системах снабженческой цепочки уже использованная про-
дукция, остаточная стоимость которой еще пригодна для регенерации, может в некоторой
точке снова войти в снабженческую цепочку [2].

Уровни фирмы и отрасли естественным образом взаимосвязаны. Можно отметить следую-
щие характерные объединяющие и различающие аспекты этих уровней [3]:

• Цепочка стоимости для различных фирм внутри отрасли различна, и в действительно-
сти, именно это обстоятельство является источником конкурентного преимущества
между этими фирмами.

• Ввиду того, что применение анализа цепочки стоимости для отрасли, возможно, скроет
эти источники конкурентного преимущества, Портер предлагает следующее:

• Бизнес-единица является корректным уровнем построения цепочки ценности.
• Применение цепочки ценности к целому сектору или отрасли не рекомендуется.
Несмотря на это, анализ цепочки стоимости для отрасли был проведен в многочисленных

исследованиях отраслей по всему миру.
Таким образом, анализ цепочки включает стоимостное исследование структуры издержек

компании, в том числе обусловленные субдоговорами и сторонними процессами, а сама це-
почка стоимости является частью стоимостной системы, являющейся более широким потоком
деятельностей от продавцов к покупателям.

Связи посредством снабженческой цепочки. Снабженческая цепочка отражает опреде-
ленный, именно финансовый аспект отношений между различными звеньями цепочки от
сырья до потребителя. В определенном смысле звенья снабженческой цепочки могут быть
независимыми в плане их функционирования и/или принадлежности к какой-либо фирме, но
они связаны тем, что вход одного звена является выходом другого, что и объединяет их в еди-
ную цепочку. Именно по этим связям осуществляется влияние одного звена на деятельность
и издержки другого.

Связи между деятельностями подсказывают, что издержки преимущества или дифферен-
циации фирмы зависят не только от ее способности к сокращению издержек и улучшению
осуществления индивидуальной деятельности, но и от других деятельностей. Поэтому от-
дельные деятельности не могут быть исследованы автономно. Прежде всего, должны быть
изучены связи между деятельностями. Для этого нужно выявить, каким образом стоимость
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одной деятельности влияет на стоимость другой. Только после этого может быть достигнута
оптимизация и координация между различными деятельностями фирмы.

Вертикальные связи. Как отмечено выше, любая компания имеет внефирменные связи.
При формировании внутрифирменных стоимостных цепочек большое значение имеет также
состояние стоимостных цепочек ее поставщиков и каналов распространения ее продукции. К
примеру, деятельность поставщиков сырых материалов влияет на конечный результат фирмы,
деятельность дистрибьюторов также сказывается на конкурентной позиции компании, и
именно эти связи могут создать возможность для улучшения конкурентного преимущества
фирмы и наоборот. Следовательно, благодаря такому взаимовлиянию между ними поставщики,
и даже каналы, влияют на стоимостную цепочку фирмы.

Продукция фирмы представляет собой закупленный вход в цепочку покупателя, а ее диф-
ференциация может быть результатом того, какое отношение стоимостная цепочка фирмы
имеет со стоимостной цепочкой покупателя. Ценность создается тогда, когда фирма формирует
конкурентное преимущество для своего покупателя. Фирма может также входить в коалицию
с независимыми от нее компаниями для получения выгоды посредством связывания между их
стоимостными цепочками. Такие коалиции могут быть реализованы созданием совместных
предприятий или технологическими лицензиями.

Применение концепции цепочки стоимости. Идея цепочки стоимости, как мощный ин-
струмент стратегического планирования, в короткое время стало популярной в управлении
компаниями. В частности, на основе этой идеи были разработаны простые схемы потока цен-
ностей и концепция кросс-функционального менеджмента [4], которые имели успех в 1990-х
годах [5].

Так как конечной целью любого производства является удовлетворение потребностей ко-
нечного потребителя, а, с другой стороны, доставка продукции конечному потребителю требует
мобилизацию различных экономических факторов, концепция цепочки стоимости вышла да-
леко за пределы отдельных фирм и применяется для всей снабженческой цепочки и сети ее
распределения.

Отрасль со значительно синхронизированными отношениями ее локальных стоимостных
цепочек создает расширенную цепочку стоимости, иногда глобальную в пространственном
(территориальном) отношении. Портер называет эти более широкие взаимосвязанные системы
стоимостных цепочек «стоимостной системой» (или системой стоимостей, или оценочной си-
стемой). Стоимостная система включает цепочки стоимостей: а) поставщиков фирмы (включая
поставщиков этих поставщиков и так по всей обратной цепочке); б) саму исследуемую фирму;
в) каналы распределения продукции фирмы; г) покупателей фирмы (и, возможно, с расширения
до покупателей этих покупателей и т. д.).

Сбор информации о стоимости, генерированной вдоль цепочки, является новым подходом,
взятым на вооружение многими стратегами управления. Например, производитель, ради ми-
нимизации транспортных издержек, может требовать, чтобы его поставщик размещался вблизи
его сборочного цеха.

Используя нисходящую и восходящую информацию, поступающую по стоимостной це-
почке, фирмы могут стараться обойти посредников, создавая новые модели бизнеса и, таким
образом, улучшить свою оценочную систему.

Анализ стоимостной цепочки в крупных масштабах использован организациями для под-
держки нефтехимических предприятий. Позитивный опыт по этому поводу описан в много-
численных работах, в частности, по нефтехимическим предприятиям Малайзии [6] и
Австралии [7].
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Наглядным примером успешного использования идей М. Портера является опыт фирмы
“Toyota”, которая впервые применила так называемый Lean-подход, основанный на стоимост-
ной цепочке, который впоследствии стал очень популярным в управлении корпорациями. Но,
к сожалению, в русскоязычных исследованиях практически нет обращения к этой теме. Анг-
лийское слово lean, имеющее много переводов, в этом контексте, скорее, используется в
смысле «неприбыльный», подразумевая, что максимизация прибыли, хотя и является главной
целью любой компании, но неразумное постоянное стремление к ней обречено на неудачу.
Фирма должна уметь жертвовать ради потребителя: думать в первую очередь и прежде всего
об интересах клиента [8].

Стоимостная цепочка также может быть использована в качестве альтернативы для оценки
эффективности функционирования частных и государственных компаний в случаях, когда от-
сутствует публичная информация о прямой конкуренции. В таких случаях компания сравни-
вается, например, с известной нисходящей отраслью для получения приемлемого впечатления
путем построения корреляции с нисходящими компаниями.

Анализ стоимостной цепочки успешно применяется для идентификации стратегии сокра-
щения бедности путем совершенствования стоимостной цепочки [3].

Несмотря на то, что специалисты по развитию национальной экономики ориентируются
обычно на рост экспорта, в последнее время они вдобавок к международному, стали уделять
больше внимания развитию национальной и внутристрановой цепочкам.

Другим важным направлением применения концепции стоимостной цепочки является диф-
ференциация предложения компании, т. е. создание дифференцированной продукции. Исполь-
зование концепции для выявления возможностей генерирования конкурентного преимущества
на основе дифференциации включает в себя четыре основных этапа: 

1. Построение цепочек. На этом этапе необходимо выстроить цепочки ценности компании
и ее текущих и потенциальных потребителей. Здесь целесообразно исследовать не только не-
посредственных покупателей, но и фирмы, являющиеся потребителями продукций этих по-
купателей, т. е. рассматривать более отдаленные звенья в этой цепи. Если продукция продается
по двум и более качественно разным каналам (отраслям) (например, сталелитейная компания
может поставлять свой товар, как автомобилестроителям, так и производителям бытовой тех-
ники), необходимо составлять несколько стоимостных цепочек.

2. Определение степени уникальности каждого вида деятельности. Здесь необходимо
оценить потенциал компании на дифференциацию продукции. Для этого нужно подробно из-
учить каждый вид деятельности, составляющего цепочку ценности компании, и определить
факторы и мероприятия, на основе которых формируется конкурентоспособное рыночное
предложение фирмы.

3. Выбор перспективных направлений дифференциации. Для этого нужно определить,
какой из факторов уникальности, присущий компании, является ключевым при построении
стратегии дифференциации, и какая форма деятельности придает фирме наибольший потен-
циал для дифференциации, т. е. дифференциация обходится дешевле, чем у конкурентов. При
этом необходим анализ внутренних сильных и слабых сторон компании и ее ресурсов. 

4. Определение связи между видами деятельности. Преимущества дифференциации
фирмы зависит от роли уникальности ресурсов или способностей дифференциации. Дело в
том, что чем больше степень этой уникальности, например, чем сложнее механизм, включаю-
щий в себя координацию большого количества лиц, тем труднее будет для конкурента скопи-
ровать конкретный источник дифференциации. Поэтому необходимо изыскать возможности
поддерживания уникальных свойств компании. С другой стороны, некоторые детерминанты
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дифференциации появляются на стыке различных видов деятельностей. Например, высокое
качество продукции является результатом взаимодействия многих взаимосвязанных функций,
в частности, контроля качества закупаемого исходного сырья и материалов, профессиональных
качеств и мотивации работников предприятия, работы подразделения контроля над качеством.
Следовательно, необходимо выявить связи между отдельными видами деятельности.

5. Установление связи между стоимостной цепочкой компании и цепочкой ценности
ее потребителя. Существует, как минимум, два направления установления таких связей:

 снижение затрат потребителя;
 воздействие на потребителя, чтобы тот дифференцировал продукцию фирмы.

Резюмируя этот раздел, можно выделить следующие основные моменты. 
• Источниками конкурентного преимущества фирмы являются ее отдельные деятельности

и взаимодействие между этими деятельностями.
• Стоимостная цепочка – инструмент, позволяющий систематически проверять деятель-

ности фирмы и то, как эти деятельности взаимодействуют и как они взаимовлияют на
стоимость и процесс имплементации друг друга.

• Фирма приобретает конкурентное преимущество путем осуществления этих деятельно-
стей лучше или с меньшими издержками, чем ее конкуренты.

• Стоимостная цепочка дает представление о том, что и как фирмой осуществляется.
• Стоимостная цепочка – это полезный инструмент для выявления различий между орга-

низациями, функционирующими в одной отрасли и кажущимися на первый взгляд по-
хожими.

• Стоимостная цепочка позволяет понять сильные и слабые стороны организации.

Выводы
При анализе позиции фирмы с использованием идеи стоимостной цепочки необходимо при-

держиваться определенной последовательности действий.
Использование концепции стоимостной цепочки для выявления возможностей генерирова-

ния конкурентного преимущества на основе дифференциации также включает в себя опреде-
ленные этапы.

Стоимостная цепочка для фирмы и отрасли имеют ряд общих различающихся аспектов. 
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Məqalədə şirkətin mövqeyinin dəyər zənciri əsasında tədqiqi, həmçinin onun məhsul diferensi-

asiyasına əsaslanan rəqabət üstünlüyünün yaradılması üçün müəyyən tədbirlər ardıcıllığının həyata
keçirilməsi göstərilir. Eyni zamanda şirkət və sahə səviyyəsində dəyər zəncirinin ümumi və fərqli
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BÜDCƏ XƏRCLƏRİNİN FORMALAŞMASINA DAİR 
İQtİSADİ BAXIŞLARIN MÜQAyİSƏLİ tƏHLİLİ
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Rəyçi: iqtisad üzrə elmlər doktoru Dünyamalı Vəliyev
Açar sözlər: dövlət maliyyəsi, büdcə, büdcə xərcləri, fiskal federalizm, keynsçilik, neo -

klassiklər   
Məqalədə büdcə, büdcə xərcləri, dövlət maliyyəsi kimi anlayışların sosial-iqtisadi mahiyyəti

açıqlanmış və formalaşma dinamikası göstərilmişdir. Müəllif alimlərin fikirlərini, büdcə xərclərinə
dair əsərlərini nəzərdən keçirmiş və təhlil etmişdir. Məqalədə, ayrı-ayrı klassik alimlərin, eləcə də
bütövlükdə iqtisadi məktəblərin büdcə xərcləri, onun formalaşması və s. məsələlərə dair baxışları
müqayisəli təhlil edilmişdir. Məqalənin sonunda müəllif müvafiq ümumiləşdirmələr apararaq, konkret
nəticələri qeyd etmişdir.

İnkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq hər bir dövlət müəyyən funksiyaları yerinə yetirir, özünün
sosial-iqtisadi, siyasi və s. məqsədlərini reallaşdırmaq istiqamətində tədbirlər həyata keçirir. Təbii ki,
bütün bunların arzu edilən səviyyədə reallaşması zəruri maliyyə təminatı tələb edir ki, bunun da
əsasında dövlət büdcəsi dayanır. Başqa sözlə desək, büdcə dövlətin maliyyə dayağı olmaqla məqsəd
və vəzifələrin reallaşmasının maliyyə mənbəyi kimi çıxış edir. Daha doğrusu, dövlət öz məqsədlərini
büdcə xərcləri, büdcə vəsaitləri ilə reallaşdırır. Hətta ictimai-iqtisadi formasiyalar dəyişiləndə belə
dövlətin mühüm elementləri olan vergilər, istiqrazlar və dövlətə xas olan xərclər kimi kateqoriyalar
obyektiv zəruriliyini itirmir. Qeyd edilənlər dövlət büdcəsinin əhəmiyyətini və obyektiv bir iqtisadi
kateqoriya kimi zəruriliyini şərtləndirir [1].

Bütün bunlarla yanaşı, qeyd olunduğu kimi, dövlət iqtisadi və sosial siyasətini büdcə xərcləri ilə
reallaşdırır. Bu baxımdan da, büdcə vəsaitlərinin və büdcə xərclərinin formalaşması məsələləri olduqca
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təbii ki, büdcə formalaşmalıdır, büdcədə bu və ya digər həcmdə vəsait
olmalıdır ki, xərcləri də maliyyələşdirmək mümkün olsun. Bu baxımdan da, büdcənin formalaşması
prinsiplərinin tədqiqi, büdcə vəsaitlərindən istifadənin elmi-nəzəri məsələlərinin öyrənilməsi mühüm
əhəmiyyətə və xüsusi aktuallığa malikdir.

Araşdırmalar göstərir ki, cəmiyyət yarandığı vaxtdan indiki dövrə qədər insan öz tələbatını daim
yüksək səviyyədə ödəməyə çalışmışdır. Eyni zamanda, bu, öz növbəsində əmək bölgüsünün və təd -
ricən dövlətin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. Büdcə isə dövlətin mövcudluğunu və inkişafını
ifadə edən bir mənbədir. Müşahidələr göstərir ki, ilk dövrlərdə yaranan büdcənin xərcləri daha çox
müharibələr zamanı çəkilən hərbi xərclərin, zaman keçdikcə isə müxtəlif infrastruktur tədbirlərinin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilirdi [2, s.16-24]. 

Tarixi faktlardan aydın olur ki, ilk büdcələr XVIII-XIX əsrlərdə formalaşmışdır. Hələ o dövrdə
İngiltərə də belə bir tələb irəli sürülmüşdür ki, dövlət xərclərini azaltmaq lazımdır, insanlar özləri
qərar verməlidir ki, vəsaitlərini hara və necə xərcləsinlər. A.Smit və C.Styuart kimi klassik iqtisadçılar
öz əsərlərində dövlətin əsas vəzifəsi kimi xarici təhlükələrdən qorunmağı müəyyən edirdilərsə, daha
sonralar buraya dövlətin həll etməli olduğu problemlərin sırasına sosial məsələlər də aid edilirdi. Eyni
zamanda, U.Petti özünün “Vergilər və yığımlar haqqında traktat” əsərində büdcə xərclərinin artmasına
təsir edən səbəbləri açıqlayır. Pettiyə görə,  insanlar hesab edirdi ki, vergiləri ödəməkdən boyun qaçır-
maqla, onlar dövlətin ödənilən vergilər müqabilində hər hansı bir tədbiri həyata keçirəcəyinə inanmır
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və vergilərin düzgün məbləğdə tutulmadığını, toplanan vəsaitlərin isə israfçılıqla sərf edildiyi
göstərilirdi. Bu da öz növbəsində dövlətin daha çox vəsait xərcləməsinə gətirib çıxarırdı. Digər
tərəfdən, vergiləri ödəməkdən boyun qaçırmağın başqa bir səbəbi isə vergilərin yalnız pul formasında
ödənilməsi idi. Vergitutma hüququ ilə bağlı əhali arasında şübhələrin olması və verginin
ödənilməsində aydın olmayan məqamların çoxluğu da insanlarda müəyyən narahatçılıqlar yaradırdı.
Bütün bunlarla yanaşı, pul vəsaitləri çatışmazlığı və monetar siyasətdə nizamsızlıq mövcud idi,
dövlətin hərbi xərclərinin artması nəticəsində büdcənin xərc yükü də artırdı. Bütün bunlarla yanaşı,
fransız iqtisadçısı P.Lerua-Boye hesab edirdi ki, əgər toplanan vergilərin yığım səviyyəsi milli məh-
sulun 5-6%-ni təşkil edirsə, o zaman bu göstərici təhlükəli hesab edilmir, əgər bu rəqəm 12%-dən
artıqdırsa, o zaman bu mənfi hal sayılmalıdır. Bir məqamı xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ bir
dövlət olaraq, məhz vergi ödəyicilərinin inqilabi nəticəsində formalaşmışdır. Nəticədə, hələ XIX
əsrdə ABŞ federal büdcəsinin 65%-ə yaxın hissəsi gömrük rüsumları, yerdə qalan məbləği isə tütün
və spirtli içkilərə tətbiq edilən aksizlər təşkil edirdi,  büdcə gəlirlərinin ÜDM-ə nisbəti isə cəmi
3%-ə bərabər idi [6; 7].

XIX əsrin sonunda ABŞ-da belə bir fikir formalaşmışdı ki, istehsalın həcmi və iqtisadi inkişaf
templəri büdcə xərcləri ilə paralel olaraq artmalıdır. Eyni fikri Almaniyada yerli iqtsadçı A.Vaqner
də irəli sürmüşdü. Sonda bu tezis “Vaqner qanunu” adını aldı. Alman iqtisadçısı hesab edirdi ki,
ölkədə büdcə xərclərinin artımı istehsalın artımını üstələməlidir və bu, ictimai proseslərin iqtisadi
və sosial təbiətindən asılı deyil. Maliyyə vəsaitlərinin çatışmazlığı qısa müddətli dövrdə büdcə və-
saitlərinin artımını ləngidə bilər, lakin uzunmüddətli dövrdə dövlət öz ictimai problemlərini həll
etmək üçün büdcə xərclərini artırmalıdır. Vaqner dövlət xərclərinin artmasının sosial-ictimai, iqtisadi
və tarixi olmaqla 3 səbəbini göstərirdi [6; 8].

Araşdırmalar göstərir ki, büdcə xərcləri ilə bağlı neoklassiklərin də fikirləri xüsusi maraq kəsb
edir. Əslində isə, neoklassiklərin fiskal sahə ilə bağlı irəli sürdüyü fikirlər XX əsrin 20-ci illərində
dövlət maliyyəsi üçün əhəmiyyətli idi. İlk olaraq A.S.Piqu “İqtisadi rifah nəzəriyyəsi” kitabında ic-
timai rifahın optimallaşdırılması problemlərinə toxunaraq “milli gəliri” maddi rifah halının əsas
göstəricisi kimi göstərirdi. İqtisadçı alim iddia edirdi ki, dövlətin funksiyalarından biri də milli gəlirin
yenidən bölüşdürülməsi olmalıdır ki, büdcə xərcləri də məhz bu bölgünün əsasında zəruri is-
tiqamətlərə yönləndirilir [2, s.11-19].

XX əsrin əvvəllərində neoklassiklərin ən məşhur nümayəndəsi Keynsin adını daşıyan keynsçilik
iqtisadi nəzəriyyəsinin dövlət büdcəsinin ölkədə gedən sosial-iqtisadi proseslərə təsir baxımından
töhvəsi böyük idi. Məhz Keynsin ideyaları altında makroiqtisadi nəzəriyyə formalaşdı. Klassik
nəzəriyyəni rəhbər tutmuş iqtisadçıların əksəriyyəti mövcud vəziyyətin müvəqqəti xarakter daşıdığını
bildirərək, iqtisadiyyatın böhranlı vəziyyətə düşməsinin, “Böyük iqtisadi tənəzzül”ün əsl səbəblərini
izah edə bilmirdilər. Bəzi iqtisadçılar bunun səbəbini tələbin səviyyəsinin həddindən aşağı düşməsi
ilə, bəziləri ifrat istehsalın baş verməsi ilə, digərləri kapital qoyuluşunun həcminin aşağı düşməsi
ilə, eləcə də, vergi-kredit sisteminin mütərəqqi rolunun azalması ilə izah edirdilər. Keynsçilik
nəzəriyyəsi isə “Böyük iqtisadi tənəzzül”ün səbəblərini nəinki açıqladı, hətta onun qarşısının alınması
istiqamətində yeni konsepsiyalar irəli sürdü. Belə ki, tələbin səmərəliliyinin artırılması ilə əlaqədar
dövlətin iqtisadiyyatın tənzimlənməsi sahəsində pul-kredit və büdcə istiqamətlərini fərqləndirən
Keyns, üstünlüyü ikinciyə verirdi. O göstərirdi ki, istehsalın aşağı düşdüyü şəraitdə pul-kredit siyasə-
tinin əsasında duran faiz norması iqtisadiyyata heç bir müdaxilə edə bilmir və belə bir şəraitdə əsas
diqqət büdcənin xərclənməsinə yönəldilməlidir [1, s.234-245; 9, s.412-423 ].

Təbii ki, iqtisadi məktəblər inkişaf etdikcə, iqtisadi baxışlar dəyişdikcə və təkmilləşdikcə büdcə
xərcləri haqqında fikirlər də dəyişir, təkmilləşir və daha da konkretləşirdi. Bunun nəticəsində də,
qeyd olunduğu kimi, illər keçdikcə büdcəyə münasibət dəyişirdi. 1937-ci ildə inkişaf etmiş ölkələrdə
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büdcə xərclərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 22.8% təşkil edirdi ki, bu rəqəm də 1913-cü ilin müvafiq göstəri-
cisindən iki dəfə böyük idi. Ümumilikdə isə, iqtisadi tənəzzülün olması müharibəyə qədər formalaşmış
iki əsas konsepsiyanın öz təsirini ilə nəticələndi ki, bu da Avropa iqtisadi məktəbi qarşısında tamamilə
yeni imkanlar açırdı [2].

Müşahidələr göstərir ki, II Dünya müharibəsi dövlətin iqtisadiyyata təsirinin yeni bir mərhələsinin
başlanğıcı olmaqla yanaşı, həm də büdcə xərclərinin, vergilərin və xüsusilə də dövlət borclarının art-
masına da gətirib çıxardı. Birinci dünya müharibəsi zamanı 7-12%-lik vergi yükü, öz yerini II Dünya
müharibəsindən sonra 25-30%-lik vergi yükünə yüksəltmiş oldu. Ümumiyyətlə, ictimai maliyyə bir
istiqamət kimi daha da təkmilləşdikcə bu istiqamətdə daha sistemli bir ədəbiyyata ehtiyac yaranırdı.
Tədqiqatlar göstərir ki, ictimai maliyyə münasibətlərinə dair növbəti çox dəyərli ədəbiyyat alman
əsilli ABŞ professoru  Riçard Abel Masqreyv tərəfindən XX əsrin ortalarında nəşr edilən “İctimai
maliyyə nəzəriyyəsi” adlı əsər oldu. Əsərdə büdcə sektoru üç yerə bölünür ki, buraya da resursların
yerləşdirilməsi, bölgüsü və sabitliyidir. Eyni zamanda, əsər hər bir istiqamətin də geniş izahını verirdi.
Məsələn, konkret olaraq, resursların yerləşdirilməsi kompanentini iki əsas funksiya ilə
əlaqələndirmişdir ki, bu funksiyalara sosial tələbatın təmin edilməsi və xərclərin maliyyələşdirilməsi
aid edilirdi. R.A.Masqreyv tərəfindən verilmiş təsnifatda sosial maraqların təmin edilməsi prinsipi
sonralar dünya dövlətləri tərəfindən ən uğurlu maliyyə konsepsiyası kimi tətbiq edilmiş məqsədli
proq ram büdcəsi anlayışının baza prinsiplərində öz əksini tapırdı. O cümlədən, sabitləşdirici
funksiyanın mahiyyəti büdcə resurslarının istifadəsi zamanı ölkə üzrə makroiqtisadi sabitliyin qorun-
masıdır. Təkrar bölgü isə büdcənin subhəlqələri arasında gəlirlərin bölüşdürülməsi zamanı sosial prob-
lemlərin həlli məqsədilə verilən transferlər vasitəsilə reallaşdırılır [3; 6; 8].

Daha sonra Amerika iqtisadçısı Samuelson da öz əsərlərində maliyyə-büdcə məsələlərinə geniş
yer vermişdir. Samuelson özünün “Xalis ictimai maliyyə nəzəriyyəsi” əsərində maliyyə münasi-
bətlərinin əsas xüsusiyyətlərini bir qədər də dəqiqləşdirməyə çalışır. Bu baxışlar ictimai maliyyə el-
mində uzun illər boyu formalaşan münasibətlər sisteminin əsas xüsusiyyətləri kimi xalis ictimai nemət
və qarışıq ictimai nemət kimi anlayışların meydana gəlməsini şərtləndirmişdi. Samuelson xalis ictimai
nemət dedikdə bilavasitə dövlət fondları vasitəsilə cəmiyyətə təqdim edilən xidmətləri nəzərdə tuturdu
ki, buraya da təhsil, səhiyyə və s. dövlət xidmətləri aid edilir. Qarışıq ictimai nemət isə özü-özlüyündə
qeyri-dövlət sektoru üçün mənfəət gətirməyən xidmətlərin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsidir,
yəni dövlət bu xidmətlərin (teatr, kitabxana və s.) maliyyələşdirilməsində tam və ya qismən iştirak
edir [11, s.342-354]. 

Araşdırmalar göstərir ki, XX əsrin 50-70-ci illərində Avropa iqtisadiyyatının bərpası, xarici ticarət
əlaqələrinin yaradılması, yeni texnologiyaların tətbiqi bir sıra dövlətlərin inkişaf tempini artırdı.
Dövlətlər yeni fiskal rıçaqlar axtarmağa başladılar. Bu rıçaqlardan biri 1954-cü ildə Fransada yerli
maliyyəçi Moris Lore tərəfindən irəli sürülmüş Əlavə Dəyər Vergisinin (ƏDV) tətbiqi oldu ki, burada
da əsas məqsəd sırf fiskal funksiyanı yerinə yetirə biləcək yeni vergi mexanizminin yaradılması idi.
Paralel olaraq gəlirdən yeni vergilər-sosial sığorta ayırmaları tutulmağa başlandı. Nəticədə, büdcə
prioritetlərinin dəyişməsi ÜDM-ə faiz nisbətinin artması ilə müşahidə edilirdi. Əsrin sonlarına yaxın,
dünya bazarlarında neft məhsullarının və ümumiyyətlə, digər təbii ehtiyatların qiymətlərinin qalxması
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin qarşısında yeni problemlər yaratmağa başladı. Ötən əsrin 80-
ci illərin əvvələrində sosial xərcləri artmağa başlayan bir sıra inkişaf etmiş ölkələr yenidən vergi
yükünün dəqiq sərhədlərinin müəyyən edilməsi haqqında düşünməyə başladılar. Hansı ki, bu
dövlətlərdə sabitlik dövründə vergi yükü və büdcə kəsiri artırdı [2; 8]. 

Araşdırmalar göstərir ki, ilk dəfə P.Kurant, E.Qramlix və D.Rubinfeld kimi alimlər öz əsərlərində,
məhz vergi yükünün artması nəticəsində büdcə xərclərinin və böyük büdcə kəsirinin yaranmasına xü-
susi diqqət yetirməyə başladılar. XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında vergi yükünün müəyyən
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edilməsinin müxtəlif üsulları təklif edilməyə başlandı. Bu isə iqtisadçıları uzunmüddətli dövr üçün
maliyyə sahəsində proqnozların verilməsində ehtiyatlı olmağa məcbur edirdi. Ona görə ki, bu dövrdə
ABŞ-da hər iki partiyanın dəstəklədiyi yüksək vergilərin tətbiq edilməsi konsepsiyası zəiflədi,
Yaponiyada ƏDV-nin tətbiq edilməsi fikri ciddi ictimai narazılıqlara səbəb oldu, Almaniyada əhalinin
artan vergi dərəcələrinə münasibəti kəskin şəkildə dəyişdi, İtaliyada vergilərdən yayınma halları
müşahidə edilməyə başladı və tədricən iri dövriyyəyə malik “kölgə iqtisadiyyatı formalaşdı”. Hətta,
sosialyönümlü büdcə modelindən istifadə edən İsveç dövlətində də vergi planlaşdırılması, vergilərdən
yayınma halları müşahidə edilməyə başlanır. Problemin həlli ilə bağlı İsveç dövləti büdcə xərclərini
azaltmağa məcbur olur. Rus alimi Y.Qaydara  görə vergi yükünün yüksək həddi hər bir dövlət üçün
həmin ölkənin iqtisadi inkişafının xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq müəyyən edilməlidir. Əks halda,
vergi bir tənzimləyici və stimullaşdırıcı amildən, ayrı-ayrı sahələrin inkişafına mane olan bir amilə
çevriləcəkdir [2, s.21-29; 9, s.514-532]. 

Təbii ki, kapitalist dövlətlərində büdcəyə münasibətin dəyişməsi SSRİ dövlətindən də yan
keçmədi. SSRİ-nin süqutu isə, yeni müstəqil dövlətlər qarşısında daha ciddi problemlər yaratdı.
Mərkəzləşdirilmiş planlaşdırmanın tətbiq edildiyi bu ölkələrdə istehsal tamamilə dövlətin əlində
cəmlənmişdi və şaquli maliyyələşdirmə sistemi mövcud idi. Belə bir dövrdə və şəraitdə hökumətin
iqtisadiyyata təsiri kifayət qədər güclüdür və büdcə xərclərinin mahiyyəti də dəyişirdi. Dövlətin
maliyyəsi anlayışı həmin dövr üçün demək olar ki, həm dövlətin, həm də özəl sektorun maliyyəsini
özündə birləşdirirdi. Ona görə də bazar prinsiplərinə uyğun olan vergi stimullarına və vergi inzi-
batçılığına ehtiyac qalmırdı. Bu isə, öz növbəsində büdcə gəlirləri və xərcləri haqqında fikirləri də
bəsitləşdirirdi. Yalnız 1999-2000-ci illərdən sonra yeni müstəqil ölkələrdə ciddi büdcə islahatları
aparılmağa başlandı. Qırğızıstan, Qazaxıstan, Azərbaycan Respublikası kimi dövlətlərdə Vergi
Məcəlləsi, 1998-ci ildə isə Rusiya Federasiyasında həm Vergi, həm də Büdcə Məcəlləsi qəbul edildi.
Qazaxıstanda 2004-cü ildə MDB məkanında Rusiya Federasiyasından sonra ikinci olaraq Büdcə
Məcəlləsi hazırlandı. Bütün bunlar büdcə, onun gəlir və xərcləri haqqında fikirləri tamamilə dəyişdi
və yeni baxışlar formalaşmağa təkan verdi [2; 3, s. 18-31]. 

Belə baxışlardan biri də fiskal feodalizm adlanırdı. Belə ki, istənilən dövlətdə inzibati- ərazi böl-
güsünə görə büdcələrarası münasibətlər formalaşır. Lakin, dövlət quruluşundan asılı olaraq büd-
cələrarası münasibətlərin prinsipləri fərqlənir. Ümumiyyətlə, dünyada elə bir dövlət tapmaq mümkün
deyil ki, büdcələrarası münasibətlərin formalaşdırılmasında hər hansı bir çətinliklə üzləşməsin. Büdcə
sisteminin həlqələri arasında yaranan münasibətlər sistemi son nəticədə büdcə federalizmi konsep-
siyasından istifadəni şərtləndirir. Alman iqtisadçısı U.Outsa görə fiskal federalizmdə mərkəzi
hökumətin əsas məqsədi daha çox makroiqtisadi tarazlığın təmin edilməsi və yoxsulluğun azaldılması
olmalıdır [2; 32-39].

Ümumilikdə isə, federalizmə çoxsaylı və fərqli baxışlar mövcuddur. Federalizim hazırkı dövrədək
konkret meyarları müəyyən edilməyən bir quruluşdur. Rus alimi N.B.Yermasova “Dövlət və
bələdiyyə büdcəsi: nəzəri əsaslar və praktika Rusiya və beynəlxalq təcrübədə” adlanan kitabında
federalizmi mərkəzi hökumətlə hökumətin alt subyektləri arasında səlahiyyətlərin konstitusiya
əsasında bölgüsünü müəyyənləşdirilən dövlət sistemi kimi izah edir. Federalizmin konkret prinsipləri
qanunvericilik aktında öz əksini tapmır. Siyasi baxımdan isə, federalizm konstitusiya ilə təsbit edilmiş
mərkəzi hökumət və submilli hökumətlərin səlahiyyət bölgüsünü müəyyən edən sistemdir. K.Veara
görə isə federalizm hökumətin səlahiyyət bölgüsünü müəyyən edən bir metoddur ki, bunun vasitəsilə
də mərkəzi və regional hökumət funksional olaraq müstəqil olmalarına baxmayaraq, öz fəaliyyətlərini
kordinasiya edirlər [8; 9, s.642-654; 10, s.267-278 ].

Beləliklə, büdcə, büdcə xərcləri, maliyyə və s. haqqında fikirlərdən aydın olur ki, büdcə xərc -
lərinin formalaşması, təqribən XVIII əsrin sonları-XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Eyni zamanda,
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büdcə xərcləri bütün dövrlərdə dövlətin maliyyə dayağı kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bax-
mayaraq ki, bu xərclərin formalaşmasına zaman-zaman fərqli yanaşmalar olmuşdur, büdcə xərclərinin
məqsədi, demək olar ki, dəyişməmiş, hər zaman dövlətin sosial-iqtisadi məqsədlərinin reallaşmasına
yönəlmişdir.  
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Резюме
СРАВНИТЕЛЬНыЙ АНАЛИЗ ЭКОНОмИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ПО 

ФОРмИРОВАНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Ульвия САДАЕВА

докторант Института Экономики, НАНА

Отзыв: д.э.н. Дунямалы Велиев
Ключевые слова: Государственные финансы, бюджет, бюджетные расходы, фискальный

федерализм, кейснанство, неоклассики 
В статье раскрыта социально-экономическая значимость бюджета, расходов бюджета, го-

сударственных финансов и динамика их формирования. Автор просмотрел произведения раз-
ных ученых по вопросам расходов бюджета и сделал анализ. Также в статье проведен
сравнительный анализ взглядов отдельных классиков ученых, экономических школ по фор-
мированию расходов бюджета. В заключение автор проводит обобщение и отмечает опреде-
ленные выводы.
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tƏŞKİLİ PRİNSİPLƏRİ

Rəşad MURADOv
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası, dissertant
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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 qu-

ruluşunu fərqləndirən iki forma barədə məlumat verilmişdir. Həmçinin büdcə prosesinin 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 sıx bağlıdır. “Proses” termini (latınca
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 orqanlarının, bələdiyyələrin və bu prosesin iştirakçılarının
büdcə layihəsinin tərtib olunması, baxılması, təsdiqi, icrası və icraya nəzarət sahəsində hüquqi nor-
malarla 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 sisteminin yaradıl-
masının 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 quruluşu. Unitar dövlətlərdə büdcə sistemi iki
pilləli olur: dövlət büdcəsi və çoxsaylı yerli büdcələr. 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 subyektlərinin 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 büdcələrin məc-
musu 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.

Şəkil 1. Büdcə sisteminin təşkili prinsipləri
Büdcə prosesinin təşkili zamanı büdcələrin qarşılıqlı asılılığını və büdcə prosesinin iştirakçılarının

qarşılıqlı fəaliyyətini əks etdirən iki prinsip – büdcələrin vəhdəti və müstəqilliyi prinsipləri başlıca



rol oynayır. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində [3] büdcə sisteminin vəhdəti aşağı-
dakıların hesabına təmin olunur: vahid hüquqi baza; vahid büdcə təsnifatından istifadə olunması;
büdcə sənədlərinin vahid forması; büdcə prosesinin prinsiplərinin ümumiliyi; vahid pul sistemi;
bütün səviyyə büdcələrinin qarşılıqlı fəaliyyəti; vahid sosial-iqtisadi, o cümlədən vergi siyasəti. Tam-
lıq prinsipi hər bir büdcənin hər bir maddəsində 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
aşağıdakıları 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 bö lüş dü rül -

mə si 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 xarakterikdir. Məsələn, büdcə
prosesində səlahiyyətlərin bölgüsü nümayəndəli və icra hakimiyyətləri arasında səlahiyyət hədlərinin
müəyyənləşdirilməsi prinsipinə əsaslanır. Bu prinsipə görə büdcənin 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 ixtisaslaşması
prinsipi xasdır. Bu prinsip büdcə sisteminin gəlirlərinin mənbələr üzrə, xərclərin isə məqsədli is-
tiqamətlər üzrə konkretləşdirilməsini nəzərdə tutur və büdcə təsnifatı – büdcə gəlirlərinin və xərc -
lərinin 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
olun masında 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 müəyyənləşdirilməsindən
asılıdır. Bu vaxta qədər büdcə prosesinin tərkib hissələrini əsasən onun mərhələləri ilə məhdud-
laşdırırlar (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, iştirakçıları və metodlarını, alət və modellərini aid etmək lazımdır.
Bundan başqa büdcə qərarlarının 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 et-
məyə və qruplaşdırmağa imkan verir:

66 AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

n İPƏK YOLU n 1/2014



- növbəti büdcə ili üçün planın tərtibi ilə yanaşı çoxillik büdcə proqnozlarının işlənib hazırlanması;
- büdcədə gəlir və xərclərdən başqa həm də büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrinin və

ya profisit yarandığı halda onun istifadə istiqamətlərinin məcburi qaydada əks etdirilməsi;
- qanunverici və icra hakimiyyəti orqanları arasında yaranan problemli məsələlərin razılaşdırılması

proseduranın və mexanizmlərinin işlənib hazırlanması (razılaşdırıcı komissiyaların yaradılması); 
- mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları arasında büdcə gəlirlərinin və xərclərinin bölüşdürülməsi

ilə bağlı nəzarət hesablamaları; 
- büdcə təyinatlarının həcminə (sekvestr və əlavə daxilolmaların bölüşdürülməsi proseduru) 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 müəyyən-
ləşdirilir və büdcə sisteminin bütün səviyyələri üçün eynidir. Dövlət büdcəsinin 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:

• 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 öhdə-

liklərinin 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 yekunlaşır.

Məsələn, büdcə layihəsinin tərtibi və baxılması mərhələsi dövlət səviyyəsində büdcə haqqında qa-
nunun, 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 tamamlanmış 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 təhlil-
lər aparılır.

Büdcə prosesinin əhəmiyyətli hissəsi büdcə layihəsinin tərtibi və təsdiqi ilə bağlıdır. Büdcə pro -
sesinin bu hissəsinə çox vaxt büdcə planlaşdırması deyilir. Büdcə planlaşdırmasının 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]:
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- 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 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 mən-
bələr üzrə gəlirlərin daxil olmasının həcminin müəyyənləşdirilməsi və əsaslandırılması;

- büdcə xərclərinin bütün istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və onların məqsədli istifadəsinin
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 müəyyən-
ləşdirilməsi;

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

- pul daxilolmalarının və ya maliyyə resurslarının cəlb olunması üçün işlərin təşkili və yerinə ye-
tirilməsi, 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 olması;
- 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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The author provides information about the two different forms of the structure of the budget in

the article. During the budget formation process mutual dependence of the budgets and the basic prin-
ciples that reflect the mutual activities of the participants in the budget process are shown in the arti-
cle.

The article also shows the main tasks of the budget process in Azerbaijan Republic.

Резюме
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В статье со стороны автора дается информация о двух формах, различающих бюджетную

структуру. Указываются основные принципы, которые затрагивают взаимодеятельность участ-
ников бюджетного процесса и взаимозависимость бюджетов в период организации бюджетного
процесса.

В статье также рассматриваются основные задачи бюджетного процесса в Азербайджанской
Республике. 
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BANKIN DÜNyA MALİyyƏ SİStEMİNƏ İNtEQRASİyASININ 
MÜASİR MODELLƏRİ  

tural MUStAFAZADƏ
Azərbaycan Universiteti, doktorant

Rəyçi: İqtisad üzrə elmlər doktoru Dünyamalı Vəliyev  
Açar sözlər: bank, inteqrasiya, dünya maliyyə sistemi
Giriş. Bankın dünya maliyyə siteminə inteqrasiyası firmaların xarici ticarət fəaliyyəti ilə əlaqə-

lidir. Xarici ticarət artdıqca bankların firmalara göstərdiyi xarici maliyyə xidmətləri (investisiya,
konsultasiya, informasiya xidmətləri) də artır. Belə ki, banklar, müştərilərinin fəaliyyət göstərdiyi
ərazilərdə iştirakını genişləndirirlər. Beləliklə ilkin mərhələdə bankın dünya maliyyə bazarlarına in-
teqrasiyası bank və müştərinin dünya maliyyə sektoruna birgə inteqrasiyası şəkilində baş verir. Xarici
maliyyə bazarları, həmçinin nizamnamə kapitalını xarici investorlar hesabına artırmağa, firmaların
buraxdığı istiqrazları beynəlxalq maliyyə bazarlarında yerləşdirməyə, firmaların qiymətli kağızlarını
dünyanın aparıcı fond bazarlarının kotirovkasına daxil etməyə və s. imkan verir [1, 7]. Banklar fir-
malara xarici maliyyə xidmətləri göstərərkən dünya bankları ilə iqtisadi münasibətlər qurur və belə-
liklə dünya maliyyə sisteminə inteqrasiya olunur.  

Dünya maliyyə sistemi və dünya iqtisadiyyatı inkişafının müasir mərhələsində bankların dünya
maliyyə sisteminə inteqrasiyasının aktuallığı kəskin artıb. Bankın dünya maliyyə sisteminə inteq -
rasiyası dedikdə bankın, müştərilərinə xidmətlərin göstərilməsi prosesində dünya maliyyə sektoru
iştirakçıları ilə yaranan iqtisadi münasibətlər vasitəsilə onlarla vahid sistemə birləşməsi başa düşülür
[1, 10].

Bankın xarici inteqrasiya fəaliyyəti
Dünya maliyyə sisteminə inteqrasiya olunarkən yerli banklar xarici firmalara və maliyyə qurum-

larına maliyyə xidmətləri (ölkəyə investisiya yatırmaq istəyən xarici investorlara investisiya və in-
formasiya-konsultasiya və s. bank xidmətləri) göstərir, yerli banklar da öz növbəsində xarici
banklardan kredit götürür, xarici firmalara kredit verir, qlobal bank konsorsiumlarının üzvü olur,
xarici banklardan investisiya və informasiya-konsultasiya bank xidmətlərini satın alırlar və beləliklə
öz fəaliyyətini şaxələndirirlər və dünya maliyyə sisteminə daha sıx inteqrasiya olunurlar. 

Beləliklə bankın xarici inteqrasiya fəaliyyəti bankın, müştərilərinə bank xidmətləri göstərmək
məqsədilə dünya maliyyə sistemi iştirakçıları ilə iqtisadi münasibətlərin qurulması və gücləndirilmə -
sinə yönəlmiş fəaliyyət kompleksidir. 

Bank və dünya maliyyə sistemi iştirakçıları arasında iqtisadi münasibətlər dünya maliyyə siste -
minin müxtəlif bazarlarında yaranır. Dünya maliyyə sisteminin əsas bazarlarına dünya maliyyə
bazarı, dünya valyuta bazarı və dünya maliyyə xidmətləri bazarı daxildir.  

Bankın dünya maliyyə sisteminə inteqrasiyasını tədqiq edərkən aşağıdakıları qeyd etmək olar:
• İnteqrasiyanın səbəbi dünya iqtisadiyyatının qloballaşması nəticəsində müştərinin xarici iqti-

sadi fəaliyyəti prosesində bank xidmətlərinə yaranmış ehtiyacıdır;
• İnteqrasiyanın məqsədi müştərinin xarici fəaliyyəti prosesində bank xidmətlərinə ehtiyacının

təmin edilməsi, əlavə mənfəətin əldə edilməsi və bankın dünya maliyyə sistemində nüfuzunun
artmasıdır;

• İnteqrasiyanın mahiyyəti müştəriyə bank xidmətlərinin göstərilməsi prosesində bank və
dünya maliyyə sistemi iştirakçıları arasında yaranmış iqtisadi münasibətlərdir;
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• İnteqrasiyanın nəticəsi bankın, dünya maliyyə sistemi iştirakçıları ilə iqtisadi münasibətlər
yaratmaqla müştəriyə göstərilmiş bank xidmətidir.   

Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq bankçılıq ilə transmilli bankçılığı (TMB) fərqləndirmək
zəruridir. Belə ki, beynəlxalq bankçılıq ticarəti maliyyələşdirmək və digər beynəlxalq sövdələşmə
aparmaq məqsədilə qeyri-residentlərlə yerli valyutada əməliyyatların aparılmasını, həmçinin bankın
həm resident, həm qeyri-residentlə xarici valyutada aparılan sövdələşmələrdə iştirakını nəzərdə tutur.
Xarici ticarətin maliyyələşdirilməsi, xarici valyutada kreditlərinin verilməsi TMB tərəfindən də həyata
keçirilsə də, bunlar TMB-lərin səciyyəvi xüsusiyyəti deyil.

Buckley və Casson transmilli müəssisə (TMM) dedikdə müxtəlif ölkələrdə fəaliyyəti olan və onu
idarə edən müəssisə nəzərdə tuturlur [6, 33]. Müvafiq olaraq TMB başqa ölkələrdə filialı olan və
idarə edən bankdır [14. Xiii]. Robinson [27, 4], Gray və Gray [10, 37], Lewis və Davis də [19, 219]
oxşar təriflər verirlər. Beləliklə,  TMB bankın xaricdə fiziki mövcud olduğunu tələb edir, bu da onu
beynəl xalq bankçılıqdan fərqləndirən əsas xüsusiyyətdir.

transmilli bankçılıq nəzəriyyələri
Transmilli bankçılığın bir neçə nəzəriyyəsi mövcuddur: 
1. İnkişaf və mənfəət əldə etmək üçün imkanlar nəzəriyyələri
Xarici bazar həcmi və xarici bazarın müqayisəli artımı fərziyyələrinə əsasən müvafiq olaraq iri

xarici bazarlar və artım tempi yüksək olan xarici bazarlar bankı xaricdə daha yüksək inkişaf etmək
və ya mənfəət əldə etmək imkanlarını axtarmağa sövq edir [8; 9; 31). Qeyd edək ki, xarici bazar həcmi
fərziyyəsi ədəbiyyatda dəstək alsa da [8; 13; 16], müqayisəli artım fərziyyəsi mübahisəlidir [17]. Belə
ki, xarici bank bazarında rəqabət zəif və bazara giriş maneələri aşağı olduqda artım və mənfəət ehti-
malı bazar həcmi və müqayisəli artımdan asılı olmayaraq yüksək ola bilər. Xarici bazar rəqabət
fərziyyəsinə əsasən banklar rəqabət aşağı olan xarici bank sektoruna daxil olmağa meyillidirlər.

2. Üstünlüklər nəzəriyyələri
Bu nəzəriyyələrə əsasən xaricdə filial açmaq istəyən banklar xarici bazarlarda yerli banklara qarşı

bir sıra üstünlüklərə malik olmalıdır. Bu yanaşmaya əsasən bank rəqabət üstünlüklərinə malik olmadan
xarici bazara daxil olmaqdan çəkinəcək. Bir sıra rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsi var. 

Bankın hökmdarlığının əsasını bir sıra amillər təşkil edə bilər. Bank daha üstün menecment qa-
biliyyətlərinə, biliklərə və təcrübəyə və s. malik ola bilər. Bu üstünlüklər, həmçinin inkişaf etmiş
daxili bazarda uzun müddət ərzində rəqabət nəticəsində əldə oluna bilər. 

Bəzi ədəbiyyatlarda bankın transmilli fəaliyyəti bankın miqyası ilə əlaqələndirilir. Belə ki, iri bank -
ların ucuz kapitala çıxışları onların xarici bazarda rəqabət üstünlüyünə səbəb olur. Və ya iri banklar
miqyas effektinə görə daha aşağı  faiz marjası ilə işləyərək daha çox kredit verib və depozit cəlb edə
bilərlər [22, 34].             

Digər tərəfdən, bankın miqyası kapitalın dəyərini müəyyən edən yeganə amil deyil. Bank kapi-
talının dəyərində olan fərqlər ölkədə yığım səviyyəsi, makroiqtisadi siyasət, sənaye təşkili, maliyyə
siyasəti və vergilər ilə əlaqədar ola bilər [32].

Lakin bəzi ədəbiyyatlarda qeyd olunur ki, bankın transmilli olması onun iri olmasına görə olduğunu,
yoxsa əksinə bankın, transmilli olması nəticəsində iri olduğunu müəyyən etmək çətindir [22, 34].

Rəqabət üstünlüyünə malik olmayan banklar üstünlüyü xarici, xüsusilə inkişaf etmiş bazarlarda
bankın satın alması ilə əldə edə bilərlər. Bu, “xarici bazarın inkişaf səviyyəsi” fərziyyəsi adlandırıla
bilər. Satın alınan bankın fəaliyyət göstərdiyi bank sektorunun inkişaf səviyyəsi alıcı bank ilə müqa -
yisədə nə qədər yüksək olsa, həmin xarici bazarda bank satın almaq vasitəsilə TMB olmaq stimulu o
qədər də çox olacaq. Xarici bankın satın alınması həmin bankın depozit bazasına çıxışını təmin edir
ki [29, 786], bu da xarici kredit bazarında daha fəal iştirak etməyə imkan verir. Pik [25] müəyyən et-
mişdir ki, ABŞ bazarına satın alma vasitəsilə daxil olan banklar böyük həcmdə depozitə deyil, iri ka -
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pitala malik olan banklara üstünlük verirlər). Bu nəzəriyyəyə əsasən bankın transmilli olmağının
məqsədi yeni əldə olunmuş üstünlüyün daxili və mövcud transmilli fəaliyyətində tətbiq edilməsidir
[22, 35].           

3. Müştərinin fəaliyyəti ilə bağlı nəzəriyyələr
Bank müştərilərinin fəaliyyəti ilə bağlı birinci nəzəriyyəyə əsasən bankın yerli müştəriləri xaricdə

investisiya yatırmaq istəyirlərsə, banklar onlara xaricdə xidmət göstərmək üçün xarici filial və ya
nümayəndəlik açacaqlar. Bu şəraitdə bankın xaricdə filial açmaq qərarı onunla əlaqəlidir ki, bank
xarici filial açmadıqda  yerli müştərilərini yalnız xarici bazarlarda deyil, daxili bazarda da itirə bilər.
Belə ki, müştərilər yerli filialı olan xarici TMB-yə üstünlük verə bilərlər. Bu o deməkdir, banklar
daxili bazarda öz mövqeyini qoruyub saxlamaq üçün qlobal institutlara çevrilməlidir [15,9]. Bu,
müdafiə xarakterli genişlənmə fərziyyəsidir.

Müştərinin fəaliyyəti ilə bağlı digər fərziyyə ticarət maliyyəsi fərziyyəsidir. Bu fərziyyəyə əsasən
banklar yerli müştərilərin investisiya fəaliyyətlərinə alternativ olaraq ticarət fəaliyyətləri üzrə bank
xidmətləri göstərmək məqsədilə xarici filial açırlar. Müdafiə xarakterli ekspansiyadan fərqi olaraq
burada bank xarici filial açaraq ixracatçılara digər bankların göstərə bilmədiyi xidmətləri təklif edib
yüksək gəlir əldə edir və beləliklə onların vəsaitlərini cəlb edir.      

4. Risk-menecmentlə bağlı nəzəriyyələr
Xaricdə filialın açılması banka daha yüksək artım templəri və daha yüksək mənfəət gətirə bilər.

Bu, bankın iri, sürətlə artan bazarlara daxil olunması, mövcud üstünlüklərin istifadəsi və ya
müştərilərin xarici fəaliyyəti ilə əlaqədar xaricdə filialın açılması vasitəsilə baş verə bilər. Bankın
xaricdə filial açmaq qərarına risklər də təsir edir. Bir tərəfdən, xaricdə filialın açılması risk və qeyri-
müəyyənliklə müşayiət olunur. Lakin digər tərəfdən,  xarici filialın açılması riskləri şaxələndirməyə
və azaltmağa imkan verir.

Riskə meyilli olmayan banklar qeyri-müəyyənliyi azaltmaq məqsədilə mədəni, dil və institusional
baxımından oxşar olan ölkələrdə filial açmağa üstünlük verirlər [8]. Bu banklar riskləri azaltmaq
üçün həmçinin xaricdə filialın açılmasına deyil, xarici bankın satın alınmasına üstünlük verir.  

Analoji olaraq riskə meyilli olmayan banklar qeyri-sabit ölkələr və ya regionlarda investisiya
yatırmaqdan çəkinirlər. Əksinə olaraq, portfelin şaxələndirilməsi fərziyyəsinə əsasən bank xaricdə
investisiyaları yatıraraq öz biznes və siyasi riskləri şaxələndirə bilər [5; 23]. Həmçinin, iri TMB üçün
də nisbətən qeyri-sabit iqtisadiyyatlarda fəaliyyət əlverişli ola bilər. Belə ki, o, həmin ölkədə yerli
banklarla müqayisədə daha etibarlı şərtlər təklif edərək yerli depozitorları cəlb edə bilər.

Arqus qeyd edir ki, fəaliyyətin coğrafi şaxələndirməsi yerli iqtisadiyyatın təsiri nəticəsində bank
fəaliyyətində olan dəyişkənliyi azaldır [2,8]. Həmçinin həm aktiv, həm öhdəliklərin ölkələr üzrə
şaxələndirilməsi bankların sabitliyini artırır və həddən artıq coğrafi təmərküzləşmə riskini azaldır
[7, 25].        

Bununla yanaşı, qeyri-sabit ölkələrdən olan banklar da aşağı riskli gəlirlər və aktivlər əldə etmək
üçün siyasi və iqtisadi sabit ölkə və regionlarda filial aça və ya bank satın ala bilərlər [11]. Maraşbeh
qeyd edirdi ki, bu strategiyanı həyata keçirən TMB aşağı riskli bazarlarda depozitor cəlb edərək
ölkədəki bazar ilə müqayisədə ucuz maliyyə vəsaitlərinə çıxış əldə etmiş olacaqlar [20].

Digər Transmilli Bankçılıq nəzəriyyələri
Bankın xarici maliyyə bazarına inteqrasiyasını izah edən digər nəzəriyyələrdən  tənzimlənməsinin

təsirini, valyuta məzənnəsinin hərəkəti və daxili bazardan uzaqlıq fərziyyələrini göstərmək olar.    
Transmilli bankçılığın inkişafında mühüm rol həm yerli, həm də xarici maliyyə bazarlarında

dövlətin tənzimlənməsi oynayır. Belə ki, ABŞ-da qəbul edilmiş Qlass-Stiqal Aktı daxili bank sek-
torunda məhdudiyyət tətbiq edərək ABŞ banklarının xarici fəaliyyətini stimullaşdırmışdır [5]. Digər
ölkələrdə də tənzimləmə bankların xarici fəaliyyətinə təsir etmişdir. Məsələn daxili kredit məh-
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dudiyyətlərindən yayınmaq məqsədilə Yaponiya bankları Yaponiyada kreditləri maliyyələşdirmək
üçün ABŞ-da xarici filiallar açmağa başlamışdılar [26]. Tənzimləmə, həmçinin yerli bazarın xarici
investisiyalar üçün açıqlıq dərəcəsinə ciddi təsir göstərir. Belə ki, bir çox ölkələrdə qanunvericilik
xarici bankların daxili bazara girişinə qadağa qoyur və ya xarici investisiyaları məhdudlaşdırır.

Bankların xarici fəaliyyətinə təsir edən digər amil valyuta məzənnəsinin hərəkətidir. Milli valyu-
tanın möhkəmlənməsi bankın xaricdə filial açılmasını və ya bank satın almasını asanlaşdırır, milli
valyutanın ucuzlaşması isə əksinə çətinləşdirir. Lakin bankların xarici gəlirlərinə valyuta məzənnəsinin
hərəkəti əks təsir göstərir. Beləliklə valyuta məzənnəsinin transmilli bankçılığa təsiri birqiymətli deyil. 

Daxili bazardan uzaqlığa gəldikdə transmilli bankların yerli və xarici əməliyyatlar arasında coğrafi
məsafə nə qədər çox olsa xarici borcalanların monitorinq xərcləri o qədər də çox olacaq [30] və belə-
liklə də xarici filial açmaq ehtimalı az olacaq. Digər tərəfdən bu məsafə çox olanda xarici bazarda
güclü nəzarət sisteminin yaradılması tələb olunur ki, bu da monitorinq xərclərinin azalmasına gətirib
çıxarır. 

Ölkələrin mədəni oxşarlığı və həmsərhəd olması da bankın xarici fəaliyyətinə təsir edən amillərdir
[11].

Bankın beynəlmiləlləşməsi formaları
Bankın xarici fəaliyyəti miqyası genişləndirmək, mənfəəti artırmaq, rəqabət qabiliyyətliliyi artır-

maq, riskləri şaxələndirmək, daxili və xarici tənzimləmə ilə şərtləndirilə bilər. Bankın xarici fəaliyyət
formaları müxtəlif ola bilər. Bu formalar aşağıdakılardır: müxbir bank, nümayəndəlik, agentlik, törəmə
müəssisə və filial.   

Banklar xarici banklarla müxbir əlaqələri yaradaraq dünyanın istənilən yerinə qısa zamanda
ödənişlər və köçürmələri həyata keçirə bilirlər. Müxbir bank, həmçinin xarici bankın (müxbirin) yerli
bank adından xarici bazarda əməliyyatlar aparmaq, yaxud yerli banka aid olan başqa maliyyə əməliy -
yatlarını idarə etmək üçün hər hansı hesabdır.

Bank xarici fəaliyyətini nümayəndəlik vasitəsilə də həyata keçirə bilər. Bankın nümayəndəliyi
hüquqi şəxs olmayan, bank fəaliyyəti ilə məşğul olmağa hüququ olmayan, yalnız onun mənafelərini
təmsil və müdafiə edən bankın ayrıca bölməsidir. Nümayəndəliyin səlahiyyətləri məhdud olsa da
(məsələn, nümayəndəliklərin depozit cəlb etmək və kredit vermək səlahiyyətləri yoxdur), onlar xarici
bazarlarda ödənişləri qəbul edə və həyata keçirə bilər. Nümayəndəliklər, həmçinin xarici bazarlarda
kredit təşkil edib onu, baxılması və idarə edilməsi üçün ana şirkətə təqdim edə bilər. Nümayəndəliyin
digər fəaliyyəti xarici bazarlarda məlumatın və informasiyanın ana bank və onun müştəriləri üçün
toplanmasıdır.

Agentliklər xarici bazarlarda geniş sayda bank xidmətləri göstərir. Onun  kommersiya kreditləri
vermək, həmçinin depozitləri cəlb etmək üçün müəyyən səlahiyyətləri var (agentliklər xarici rezi-
dentlərdən depozit cəlb edə bilməz). Beləliklə, agentlik maliyyə vəsaitləri əsasən ana bank və xarici
banklararası bazardan cəlb edir. Agentliklər, həmçinin xarici ticarətin dəstəklənməsində mühüm rol
oynayır. Məsələn onlar akkreditivlərlə hesablaşmaları həyata keçirir. Agentliklər, həmçinin xarici ka -
pital və pul, o cümlədən valyuta bazarlarında  iştirak edərək ana bankın aktivlərinin idarə edilməsində
mühüm rol oynayır [12, 253].  

Transmilli bankçılığın digər iki forması xarici filial və törəmə bankın yaradılmasıdır.  Xarici filial
və törəmə bankın yaradılması transmilli bankçılığın ən üstün formalarıdır. Xarici filial və törəmə bank
bütün növ bank əməliyyatlarını, o cümlədən depozitləri qəbul edir və kreditlər verir, həmçinin ənənəvi
beynəlxalq bank xidmətləri göstərirlər. 

Bankın xarici filialı hüquqi şəxs olmayan, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı,
banka icazə verilmiş bank fəaliyyətinin hamısını və ya bir hissəsini həyata keçirə bilən bankın ayrıca
bölməsidir. Xarici filialın əsas fəaliyyəti kreditlərin verilməsindən ibarətdir [21, 561].  
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Xarici filiallar, həmçinin kommersiya müəssisələrinin qısamüddətli kreditləşməsində və xarici
ticarətin maliyyələşdirilməsində iştirak edir. Xarici filialların pərakəndə depozitlər (yəni əhalinin de-
pozitləri) cəlb etmək səlahiyyətlərinə baxmayaraq xarici filiallar daha çox topdansatış depozit
bazarından vəsait cəlb etməyə üstünlük verirlər. Bu onunla bağlıdır ki, pərakəndə depozitlərin cəlb
edilməsi potensial depozitorlara yaxın olmağını, bu da öz növbəsində xarici filiallar şəbəkəsinin
yaradılması üçün iri həcmdə investisiyaları zəruri edir [21, 568]. Xarici filiallar həmçinin xarici ka -
pital, pul və valyuta bazarlarında əməliyyatlar aparır və beləliklə xarici bazarlarda ana bankın ak-
tivlərinin idarə edilməsində iştirak edir. 

Törəmə bank nizamnamə kapitalında səsvermə hüququ verən səhmlərin əllidən çox faizi təsisçi
banka və ya bank holdinq şirkətinə məxsus olan bankdır, yaxud elə bankdır ki, onunla təsisçi bank
və ya bank holdinq şirkəti arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən təsisçi banka və ya bank holdinq
şirkətinə onun qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərmək imkanı verilir [34]. Törəmə
bank yerli banka xarici bankla xarici bazarda rəqabət aparmağa imkan verir. Buna görə törəmə bank
həm pərakəndə, həm də topdansatış kreditləşməsi və depozitlərin cəlb olunmasında iştirak etdiyi
üçün adətən daha geniş xarici şəbəkəyə malikdirlər. Beləliklə, törəmə banklar, ana bankın fəaliyyəti
ilə daha çox əlaqəli olan ixtisaslaşmış funksiyaları həyata keçirən xarici filialla müqayisədə xarici
bank bazarında daha geniş və ana bankdan daha müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərir [12, 254].

Transmilli bankçılığın müvafiq formasının seçilməsi həm xarici və daxili bazarda iqtisadi və
hüquqi mühitdən, həm də bankların xarici fəaliyyət strategiyasından asılıdır. Buna görə bəzi ədəbiy -
yatlarda qeyd olunur ki, bütün ölkələr and şəraitlər üçün yeganə düz yol mövcud deyil [28, 75]. Lis
(Lees) bankın xarici fəaliyyət strategiyasının seçilməsi zamanı aşağıdakı amillərin mühüm rol oy-
nadığını deyir [18]:    

• xarici fəaliyyətin növü və həcmi;
• tələb olunan maliyyə vəsaitləri; 
• xarici ölkədə hüquqi və tənzimləmə mühiti.
Bankların xarici fəaliyyətinin növü və həcmi
Xarici fəaliyyət strategiyasının seçilməsi zamanı banklar xarici maliyyə bazarlarında həyata keçir-

mək istədiyi fəaliyyətin növü və həcmini müəyyən etməlidir. Belə ki, məhdud xarici əməliyyatları
həyata keçirmək üçün sadə və ucuz olan müxbir bankçılıq məqsədəuyğundur.

Xarici bazarda potensial müştərilərin sayı artdıqca bank xarici maliyyə bazarında  nümayəndəlik
aça bilər. Bank xarici maliyyə bazarında  nümayəndəliyi, həmçinin xarici bazar və müştərilər
haqqında məlumat və informasiyalar əldə etmək üçün də aça bilər.  

Xarici maliyyə bazarında agentlik və ya filialın açılması çox vaxt xarici daxilolmalar və yığ-
maların artması ilə əlaqədardır: bu vəsaitlər kreditlərin verilməsi və xarici ticarətin maliyyələşməsi
və digər ticarətə dəstək xidmətlərinin göstərilməsi məqsədilə istifadə oluna bilər. İxrac xidmətləri
və kreditlərinin artması da agentliyin açılmasına sövq edə bilər [12, 259]. Agentliyin açılması,
həmçinin aktivlərin idarə edilməsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə xarici pul və kapital bazarında işti-
rakın genişləndirməsi ilə əlaqədar ola bilər.   

Xarici pul və kapital bazarında iştirakını genişləndirmək və ya kreditləşməni artırmaq üçün filialın
açılması məqsədəuyğundur.       

Xarici bank bazarında tam iştirak edib bütün bank xidmətlərini göstərməyə istədikdə bank törəmə
bank aça bilər.       

Xarici bankçılığın forması, həmçinin bankın xarici bazarda təcrübəsindən asılıdır [4]. Belə ki,
bank xarici bank sektoruna yeni daxil olubsa, çox güman ki, onun xarici bazarda fəaliyyəti məhdud,
yəni nümayəndəlik formasında olacaq.

Bank malik olduğu reputasiyaya görə üstünlük əldə edib depozitorları cəlb etmək istədikdə xarici
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bank sektorunda, xüsusən əhalinin yerli banklara etibarı aşağı olan az inkişaf etmiş və qeyri-sabit
ölkələrdə filial şəbəkəsi yarada bilər. 

Bankın ümumən xarici bankçılıq təcrübəsi də önəmli rol oynayır. Belə ki, xarici bankçılıq təcrübəsi
çox olan bank transmilli bankçılığın daha dərin formalarını (filial və ya törəmə bank) inkişaf edəcək
[4]. 

tələb olunan maliyyə vəsaitləri
Bankın beynəlmiləlləşməsi üçün tələb olunan maliyyə vəsaitləri dünya maliyyə sisteminə inteq -

rasiyasının dərinliyindən asılı olaraq dəyişir. Belə ki, əgər müxbir bankçılıq üçün xarici investisiyalar
tələb olunmursa, nümayəndəliyin, agentliyin, filialın və törəmə bankın açılması üçün tələb olunan
maliyyə vəsaitləri proqressiv silsilə ilə artır.   

Xarici ölkədə hüquqi və tənzimləmə mühiti
Xarici ölkədə hüquqi və tənzimləmə mühiti bankın təşkilati formasına böyük təsir göstərir. Bəzi

ölkələrdə xarici bankın açılmasına icazə yalnız qarşılıqlı şəkildə verilir, yəni yalnız o ölkənin bankına
öz bank sektoruna daxil olmasına icazə verilir ki, o da öz növbəsində ölkəsinin bank sektoruna bankın
daxil olmasına icazə versin [3; 33]. Digər ölkələr də xarici bankçılığın müəyyən formasını qadağan
edir. Bu tənzimləmənin siyasi, yoxsa iqtisadi xarakter daşıdığı mübahisəlidir. Belə ki, Pauly hesab edir
ki, [24] Avstraliya bank sektorunun xarici banklar üçün açılması həm iqtisadi, həm də siyasi qərar idi.

Xarici bankçılığın formasına xarici ölkədə banklara tələblər və ya məhdudiyyətlər təsir edə bilər.
Məsələn, xarici ölkədə kapitalın adekvatlığına tələblər aşağı olduqda və ya xarici ölkədə xarici bank -
lara lisenziyaların verilməsi proseduraları sadə olduqda banklar xarici filialların və ya törəmə bankların
açmasına üstünlük verə bilər.   

Xarici ölkədə vergi mühiti də xarici bankçılığın formasına təsir edə bilər. Məsələn xarici bankların
filiallarına və törəmə banklara vergilərin fərqli olması xarici bankçılığın formasına təsir edir.

Bankın xarici fəaliyyətinə, həmçinin xarici ölkədə yerli bankların satın alınmasına dair qanunveri-
cilik təsir edir. Məlum olduğu kimi, bank xarici bank sektoruna daxil olmaq üçün iki strategiyadan
birini seçə bilər: xarici bankın satın alınması və ya “yeni bankın təsis edilməsi” (yəni xarici filial
şəbəkəsinin yaradılması və ya törəmə bankın təsis edilməsi) strategiyası və xarici qanunvericilikdə
yerli bankların satın alınmasının qadağan olunması bankı həmin ölkənin bank sektoruna daxil olmaq
üçün filial və ya törəmə bankı təsis etməyə vadar edəcək.    

Xarici qanunvericilik yerli bankların xarici banklar tərəfindən satın alınmasına icazə verdikdə
bank tərəfindən yerli bankın satın alınması bir sıra çətinlikləri azaldaraq xarici ekspansiyanı asan-
laşdıra bilər. Belə ki, tez bir zamanda geniş depozit bazasına çıxış əldə etmək istəyən bank üçün xarici
bankın satın alınması məqsədəuyğun ola bilər.   

Nəticə. Bankın müxtəlif xarici fəaliyyət formaları mövcuddur. Bu formalar aşağıdakılardır: müxbir
bank, nümayəndəlik, agentlik, törəmə müəssisə və filial. Göstərilir ki, xarici filial və törəmə bankın
yaradılması transmilli bankçılığın ən üstün formalarıdır. Xarici filial və törəmə banklar bütün növ
bank əməliyyatlarını yerinə yetirir, o cümlədən depozitləri qəbul edir və kreditlər verir, həmçinin
ənənəvi beynəl xalq bank xidmətləri göstərirlər. 

Bankın xarici filialı hüquqi şəxs olmayan, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı,
banka icazə verilmiş bank fəaliyyətinin hamısını və ya bir hissəsini həyata keçirə bilən bankın ayrıca
bölməsidir. Xarici filialın əsas fəaliyyəti kreditlərin verilməsindən ibarətdir. Xarici filialların
pərakəndə depozitlər (yəni əhalinin depozitləri) cəlb etmək səlahiyyətlərinə baxmayaraq xarici filiallar
daha çox topdansatış depozit bazarından vəsait cəlb etməyə üstünlük verirlər.

Törəmə bank yerli banka xarici bankla xarici bazarda rəqabət aparmağa imkan verir. Buna görə
törəmə bank həm pərakəndə, həm də topdansatış kreditləşməsi və depozitlərin cəlb olunmasında işti-
rak etdiyi üçün adətən daha geniş xarici şəbəkəyə malikdir. Beləliklə, törəmə banklar, ana bankın
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fəaliyyəti ilə daha çox əlaqəli olan ixtisaslaşmış funksiyaları həyata keçirən xarici filialla müqayisədə
xarici bank bazarında daha geniş və ana bankdan daha müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərir.

Xarici fəaliyyət strategiyasının seçilməsi zamanı banklar xarici maliyyə bazarlarında həyata keçir-
mək istədiyi fəaliyyətin növü və həcmini müəyyən etməlidir. Belə ki, məhdud xarici əməliyyatları
həyata keçirmək üçün sadə və ucuz olan müxbir bankçılıq məqsədəuyğundur.

Xarici bazarda potensial müştərilərin sayı artdıqca bank xarici maliyyə bazarında  nümayəndəlik
aça bilər. Bank xarici maliyyə bazarında  nümayəndəliyi xarici bazar və müştərilər haqqında məlumat
və informasiyalar əldə etmək üçün də aça bilər.  

Xarici maliyyə bazarında agentlik və ya filialın açılması çox vaxt xarici daxil olmalar və yığ-
maların artması ilə əlaqədardır: bu vəsaitlər kreditlərin verilməsi və xarici ticarətin maliyyələşməsi
və digər ticarətə dəstək xidmətlərinin göstərilməsi məqsədilə istifadə oluna bilər. İxrac xidmətləri
və kreditlərinin artması da agentliyin açılmasına sövq edə bilər. Xarici pul və kapital bazarında işti-
rakını genişləndirmək və ya kreditləşməni artırmaq üçün filialın açılması, xarici bank bazarında tam
iştirak edib bütün bank xidmətlərini göstərmək istədikdə törəmə bankın açılması məqsədəuyğundur.       

Xarici bankçılığın formasına bankın xarici bazarda təcrübəsindən, xarici ölkədə hüquqi və tən -
zimləmə mühiti və banklara tələblər və ya məhdudiyyətlər təsir edə bilər. 
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Резюме
СОВРЕмЕННыЕ мОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ БАНКА В мИРОВУЮ 

ФИНАНСОВУЮ СИСТЕмУ
Турал мУСТАФАЗАДЕ

Докторант Университетa “Азербайджан”

Отзыв:  д.э.н. Дунямалы Велиев
Ключевые слова: банк, интеграция, мировая финансовая система 
В статье показаны модели интеграции банка в мировую финансовую систему. В частности,

показаны теории транснационального банкинга и формы интернационализации  банков. В
статье также отмечаются факторы, влияющие на интеграцию банков в мировую финансовую
систему.
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BEyNƏLXALQ tİCARƏtİN İQtİSADİ İNKİŞAFA tƏSİRİ

Sara HÜSEyNOvA
Xəzər Universiteti, doktorant

Rəyçi: i.e.d. prof. Rövşən Quliyev
Açar sözlər: beynəlxalq ticarət, iqtisadiyyat, inkişaf, faktorlar
GİRİŞ. Beynəlxalq ticarət beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafına təkan verən bir amildir.

İlk növbədə beynəlxalq ticarət milli iqtisadiyyatla transmilli korporasiyalar arasında olan əmtəə is-
tehsalındakı əməkdaşlığı və tutduğu yeri göstərir. Bununla belə onların vahid bir struktur olduğunu
ortaya çıxarır. Beynəlxalq ticarət vasitəsi ilə ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatları bir-birilə sıx əlaqədədir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafında beynəlxalq ticarətin əhəmiyyəti böyükdür.
Odur ki, beynəlxalq ticarətin iqtisadi inkişafa təsiri ilə bağlı məsələlərin öyrənilməsi vacibdir.

Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı məsələlərdən biri
– bu təşkilatın ölkə iqtisadiyyatına və onun inkişafına verəcəyi səmərədir. Bu təşkilata üzv dedikdə
hər şeydən əvvəl onun iqtisadiyyatının inkişafı nəzərdə tutulur. Dövlətçilik nöqteyi-nəzərindən, yəni
ölkənin güclənməsi və xarici təsir faktorlarına sinə gəlməsi üçün bu və ya digər ölkə öz resurslarından
səmərəli istifadə edərək iqtisadi potensialını artırır və güclü iqtisadiyyat yaradır.

Bununla bərabər ölkənin iqtisadi inkişafı üçün mövcud faktorlardan biri kimi beynəlxalq ticarət
də götürülməlidir. Ötən əsrlərdən fərqli olaraq müasir dünyamızda bu və ya digər ölkənin iqtisadi
inkişafını hər şeydən əvvəl xarici ticarətlə sıx əlaqəlidir, hətta bəzi ölkələrin iqtisadiyyatı ilk növbədə
xarici bazarlara yönəldilmiş və başqa ölkələrdən gətirilmiş xam maldan istifadə üzərində qurulmuşdur.
Bəzi iqtisadçılar belə strukturu ideal struktur adlandırırlar.

Müasir dövrdə beynəlxalq ticarətin miqyası daima artmaqdadır, bununla yanaşı ölkələrin iqtisadi
inkişaf meyilləri bərabər deyil. Bu meyillər qabarıq şəkildə özünü ticarət xidmətləri sahəsində büruzə
verir. Bununla belə sonuncu mal ticarətindən fərqli olaraq müəyyən dərəcədə daha gec inkişaf edir.
Qeyd etməliyik ki, beynəlxalq ticarətin həcminin artması istehsalın inkişafını fərqli şəkildə qabaqlayır.
Bu, hər şeydən əvvəl beynəlxalq əmək bölgüsünün, dünya təsərrüfat əmək bölgüsünün yaranması və
inkişafı ilə bağlıdır. Bu isə beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın əsasında baş verir və onun göstəricisidir.
Müasir dövrdə bu və ya digər ölkənin iqtisadi inkişafı hər şeydən əvvəl beynəlxalq ticarətdən asılıdır.
Bununla belə ölkələr üzrə asılılıq eyni deyil. Bu asılılıq həddi beynəlxalq ticarətin (ixrac + idxalın)
daxili milli məhsulun dəyər fərqi ilə müəyyən edilir. 

Qeyd etməliyik ki, beynəlxalq ticarətdə iştirak edən bu və ya digər ölkə iqtisadi baxımdan inkişaf
etməkdədir və bu iştirak ilk növbədə ölkə iqtisadiyyatında dünya standartlarına uyğun texnologiyanın
istehsalatda tətbiqi üçün şərait yaradır. Bunun özünə  iqtisadi dirçəlişin göstəricisi kimi baxılmalıdır.
Aydındır ki, yeni texnologiyanın tətbiqi beynəlxalq ticarətdə iştirak edən tərəflər arasında rəqabətə
qarşı və qeyri bərabərliyi aradan qaldırmağa və ölkə iqtisadiyyatının inkişafına yönəldilmişdir. 

Ölkədaxili iqtisadiyyatın inkişafı indiki şəraitdə hər şeydən əvvəl beynəlxalq ticarətlə
əlaqələndirilir, daha doğrusu buna əsas faktor kimi götürülür.
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Dünya ölkələri arasında iqtisadi inkişaf fərqlərini nəzərə alsaq, bu fərqlərin yaranma səbəblərini
və BT –in bu fərqlərin aradan qaldırmasında müstəsna rolunu görərik, çünki BT-in geridə qalan
ölkələrin inkişafına təkan verən amil kimi transmilli korporasiyaların rolunu da qeyd etməliyik.

Şimali Amerikanın bir neçə ölkəsi, Qərbi Avropa və Yaponiya istisna olunmaqla, başqa ölkələrin
çoxu az inkişaf etmiş ölkə kimi, daha düzgün desək, inkişaf etməkdə olan ölkələr kimi
qiymətləndirilir. İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əsasən kənd
təsərrüfatı və başqa ilkin sahələrdə (faydalı qazıntıların emalı ilə) məşğul olan əhalinin payına düşən
gəlirin azlığı, həyat həddinin aşağı olması, savadsızlıq, əhalinin sayının yüksək artım tempi ilə xarak-
terizə olunur.

Beynəlxalq ticarətdə inkişaf etmiş ölkələrlə inkişafda olan ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr əsasən
inkişafda olan ölkələrdən emal olunmamış qida məhsulları, xammalın ixracı vasitəsi ilə  inkişaf etmiş
ölkələrdən sənaye mallarının alınması ilə həyata keçirilir. Bununla belə, ölkələrin inkişaf etmiş və
inkişafda olan ölkələrə bölünməsək də, varlı və kasıb ölkələr arasında müəyyən fərqlər vardır.  Bax-
mayaraq ki, iqtisadi inkişafın səviyyəsi və norması ilk növbədə inkişaf edən ölkələrin daxili
şəraitindən asılıdır, iqtisadiyyatçıların çoxu  belə fikirdədirlər ki, beynəlxalq ticarət onların inkişafına
daha güclü təkan verə bilər. Ancaq həmişə belə olmayıb. 1980-cı illərdə nüfuzlu  iqtisadiyyatçıların
bir hissəsi belə hesab edirdilər ki, beynəlxalq ticarət və bugünkü beynəlxalq iqtisadi sistemin
fəaliyyəti bu inkişafın nəyiki inkişafına şərait yaradır, əksinə inkişafda olan ölkələrdə daima ticarət
şəraitinin pisləşməsi və  ixrac gəlirlərinin qeyri stabilliyinə  gətirib çıxarır. Onlar belə fikir irəli sürür-
lər ki, beynəlxalq ticarətin standart nəzəriyyəsi müqayisəli üstünlüyə əsaslanır, odur ki, qətiyyən
inkişaf etməkdə olan ölkələrə, onların inkişafına  uyğunlaşmır. Odur ki, onlar belə hesab edirlər ki,
idxallı sənayeləşməni əvəz etmək, əvvəllər idxal olunan sənaye mallarının daxili istehsalını təşkili
və inkişaf edən ölkələrin Beynəlxalq ticarətdən asılılığını minimuma endirilməsi vacibdir, o cümlədən
beynəlxalq iqtisadi sistemində inkişaf edən ölkələrin spesifik ehtiyaclarına uyğun islahatlar
aparmalıdır ki, bu ehtiyacları təmin etsinlər.

Onu da qeyd etməliyik ki, bu gün BT “inkişafın generatoru” rolunu oynaya bilməsə də, bununla
belə çoxlu (müqayisəli üstünlüyün statistik gəlirlərindən başqa) yollar vardır ki, onlara arxalanaraq
inkişaf edən ölkələrin iqtisadi inkişafına təkan vermək olar. Q. Xaberler bunların arasında beynəlxalq
ticarətin iqtisadi inkişafa təsirinin müsbət effektli yollarını göstərdi [1, s.32]. Ticarət daxili resursların
azca hərəkətə gətirilmiş ölkədə onların tam işlədilməsini təmin edə bilər. Bu o deməkdir ki, ticarət
nəticəsində inkişaf edən ölkənin qeyri effektli sənayesi öz imkanların artırır, istifadən kənar qalmış
resurslardan səmərəli istifadə edir. Ticarət belə ölkə üçün kənd təsərrüfatı məhsulları və xammal
artıqlarının satışı üçün şərait taradır. Biz bunu həqiqətən inkişaf etməkdə olan ölkələrin, Cənub-Qərbi
Asiya və Qərbi Afrika ölkələrində müşahidə edirik. İ.P.Nikolayeva qeyd edirdi ki, “bazarın
miqyasının genişləndirməklə, ticarət əməyin fərqləndirilməsinə, bölünməsinə və effektinin artır-
masına gətirib çıxarır. Bu, çox vacib haldır. Bunu biz Tayvan, Qonq Konq, Sinqapur kimi iqtisadi
imkanları az olan dövlətlərin  yüngül sənaye mallarının istehsalında müşahidə edə bilirik” [2, s.18].         

Beynəlxalq ticarət yeni iqtisadi ideyaların, yeni texnologiya, idarəçiliyin yeni metodlarının yayıl-
ması üçün bir  vasitədir [3, s.15]. Bundan əlavə ticarət eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatını stimullaşdırır
və inkişaf etmiş ölkələrdən kapitalın inkişaf etməkdə olan ölkələrə axınını təmin edir.
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Birbaşa xarici investisiya qoyularsa, onda xarici firmalar öz investisiyaları üzərində nəzarəti

saxlaya bilir, bundan əlavə xarici kapital qoyumu xaricdən gəlmiş  ixtisaslı işçilər də idarəçiliyə dəvət

oluna bilərlər. Bəzi inkişaf etməkdə olan böyük ölkələrdə, məsələn Braziliya və Hindistanda yeni sə-

naye mallarının idxalını daxili  bazarların tələbatı  stimullaşdırırdı. Ancaq bu çox çəkmirdi. Bu mal-

ların effektli şəkildə daxili istehsalı bu asılılığı aradan qaldırırdı. 

Beynəlxalq ticarət monopoliyaya qarşı ən güclü silahdır, çünki ölkə daxili istehsalçıların effektli

işini təmin edir və xarici rəqabətin qarşısını alır. Bu, çox vacib məsələdir. Çünki ölkə daxilində fəsli

ərzaqların və yarımfabrikatların   qiymətlərinin qorunması, yerli sənayenin işləməsinə və başqa mal-

ların istehsalı üçün şərait yaradır. Beynəlxalq ticarətin tənqidçiləri ticarətin yaratdığı belə müsbət ef-

fektlərin üstündən xətt çəkə bilərlər. Bəzən onlar qeyd edirlər ki, guya bu effektlər əslində mənfi

effektlərdir. Bununla belə, əgər inkişaf etməkdə olan ölkə ticarətdən əl çəkərsə, o, heç nə udmur və

ya itirmir. Odur ki, ancaq xarici ticarətdən müsbət effektlər almağın mümkünlüyü ortaya çıxır. O da

bir həqiqətdir ki, əldə edilən gəlirin çoxu inkişaf etməkdə olan ölkəyə çatır.

Başqa ölkələr tərəfindən narazılıqlar da mövcuddur, bunu ticarətin gətirdiyi zərər kimi

qiymətləndirmək düzgün olmazdı. Əlbəttə ki, beynəlxalq ticarət ölkənin ödəmə balansına mənfi təsir

göstərərsə, belə halları nümunə kimi həmişə gətirmək olar, ancaq əksər hallarda ticarətin ölkənin

inkişaf prosesinə böyük köməyi dəyir. 

Beynəlxalq ticarət beynəlxalq əmtəə-pul münasibətləri sistemini yaratmışdır ki, onun nəticəsində

bütün ölkələrin xarici ticarəti formalaşmaqdadır. Bu sistem dünya iqtisadiyyatının inkişaf faktorların-

dan biridir.

Ayrı-ayrı ərzağın istehsalında ölkələr arasında rəqabət üstünlüyünün olması beynəlxalq əmək böl-

güsünə gətirib çıxarır ki, bu da onlar arasında ixrac və idxal axınının həcmini müəyyən edir.

Beynəlxalq ticarət istər  istehlakda, istərsə də istehsalda üstünlüyə gətirib çıxarır, ölkənin həyat

səviyyəsini qaldırır, istehsalın effektivliyini artırır. 

Beynəlxalq ticarət bir sıra  ölkələrə bəzi mallardan və xidmətlərdən ucuz istifadə etmək üçün şərait

yaradır, hər şeydən əvvəl  bu, ixrac hesabına həyata keçirilir, nəticədə başqa ölkələrdən bəzi resurslar

və ərzaqlar alınır ki, ölkə daxili istehsalçıların   hasil edə bilmədikləri mallar ölkəyə gətirilir və yaxud

onun istehsalı üçün şərait yaradılır (məsələn, nadir xammal və ya yüksək texnologiyalı məhsullar).

Beynəlxalq ticarət istehsalın effektivliyini artırır və idxal olunmuş resursları regionlar arasında

düzgün paylaşdırmaqla sənayenin başqa ticarət partnyorlarına nisbətdə rəqabət üstünlüyü qazana

biləcəkləri sahələrini gücləndirir.

Y.F.  Avodkuşin  belə hesab edir ki, “beynəlxalq ticarət iştirakçıları  aşağıdakı üstünlükləri qazanır-

lar ki, bunlara ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan verən faktorlar kimi baxıla bilər:

a) milli təsərrüfatda emal prosesinin intensivliyinin artırılması hər şeydən əvvəl ixtisaslaşmanı

güc ləndirməklə kütləvi istehsalın inkişafı, avadanlığın və ləvazimatın artıq yüklənməsi, yeni

texnologiyanın tətbiqinin effektivliyinin artırması ilə əlaqədardır; 

b) ixrac mallarının artması ölkədə məşğulluğun sayını artırır;
c) beynəlxalq rəqabət müəssisələrin təkmilləşməsini tələb edir;
d) ixracdan gələn gəlir sənayenin inkişafına yönəldilmiş kapital yığılması üçün mənbədir [4, s.52].
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XX əsrin II yarısından sonra beynəlxalq mübadilə. M. Pebronun sözləri ilə desək “partlayış
xarakteri” daşıyır, dünya ticarəti yüksək templərlə inkişaf edir” [5, s.42]. 1950-1998 illər ərzində
dünyada ixrac 16 dəfə artmışdır. Qərb iqtisadçılarının fikrincə, 1950-1970-ci illər arasındakı dövrü
beynəlxalq ticarətin “qızıl əsri” adlandırmaq olar [6, s.72]. 1970-ci ildə dünya ixracı 5%-ə qədər
azaldı, 80-cı ildə bu azalma daha da artdı, ancaq 80-ci illərin axırında nəzərə çarpan dərəcədə artım
oldu.

XX əsrin II yarısından  başlayaraq xarici ticarətin inkişaf dinamikasında qeyri bərabərlik özünü
göstərməyə başladı 90-cı illərdə Qərbi Avropa beynəlxalq ticarətin əsas mərkəzlərindən birinə
çevrilmişdi. Onun ixracı ABŞ-ın ixracından 4 dəfə  çox idi. 80-cı illərin sonlarında Yaponiya
rəqabətdə bütün ölkələri ötərək liderliyi əla aldı. Bu dövrdə ona Asiyanın “yeni sənaye ölkələri” o
cümlədən Sinqapur, Honkonq, Tayvan  da qoşuldu. Buna baxmayaraq 90-cı illərdə ABŞ yenidən
rəqabətə dözümlüyü ilə liderliyi ələ keçirtdi [7, s.118].

Müasir dövrdə beynəlxalq ticarət ölkələrin, regionların ümumilikdə bütün dünya birliyinin təsər-
rüfatının inkişafında böyük rol oynayır. Ölkənin iqtisadi inkişafında xarici ticarət mühüm faktordur.

Son dövrdə ölkələrin beynəlxalq mal mübadiləsindən asılılığı artmışdır. Bununla belə beynəlxalq
ticarətin iqtisadi inkişafa təsirini  xammal resursları geniş olan ölkələrdə görürük.

BMT-nin statistikası bu resurslara aşağıdakı xammalları aid edir: xammal şəklində ərzaq malları,
xammal materialları ( dəri-gön; kauçuk, sintetik kauçuk daxil olmaqla, meşə məhsulları, bura sel -
lüloza və kağızı daxil etməklə; tekstil lifləri və s.), filiz və başqa minerallar, bura təbii gübrələr,
yanacaq malları və rəngli   metallar aiddir. Bununla belə BMT qara metalları və kimya məhsulları,
ipliyi və parçanı hazır məmulatlara aid edir.

Ümumilikdə   xammalla hazır məmulatlar arasında fərqi göstərmək çox çətindir.  Qısa mənada
xammala çıxarma sənayesi və kənd təsərrüfatının məhsulu kimi baxılır, geniş mənada ətraf mühitdən
çıxarılan ( kömür, neft, filiz, ağac və s.), o cümlədən yarımfabrikatlar, daha doğrusu emala məruz
qalmış materiallar və öz növbəsində hazır məhsul üçün xammal kimi istifadə olunan (metallar,
kimyəvi mallar, liflər, faner və s.) aid olunur.

Beynəlxalq ticarətdə xammal  hazır məhsuldan fərqli olaraq daha geniş yer tutur, çünki inkişaf
etmiş kapitalist ölkələrin iri kompaniyaları tərəfindən monopoliyalaşdırılmışdır, hər şeydən əvvəl
bura  Transmilli korporasiyalar aiddir. Məsələn, TMK (Transmilli korporasiyalar) 80–90% qədər
çay, qəhvə, kakao, pambıq, ağac məhsulları, tütün, cut (hind kəndiri), mis, dəmir filizi və boksitin
ixracına nəzarət edirlər. BMT-nin göstəricilərinə görə hər  bir halda üçdən altıya qədər aparıcı firmalar
bu nəzarəti həyata keçirir və qiymətlərə bazarlarda təsir edirlər.

Xammal ticarətində əsas yeri əsas firmalarla TMK-nın hasil edici törəmə firmaları arasında   kor -
porasiya daxili ticarət tutur. Adətən belə ticarət transfer qiymətləri, yəni aşağı qiymətlərlə edilir və
bundan əlavə gəlirin vergisiz əldə edilməsinə şərait yaradır. Belə hallar xaricdən gətirilmiş xammalın
yerli və ucuz işçi qüvvəsi tərəfindən emal olunması zaman baş verir.

Korporasiya daxili ticarət dünya xammal ixracının 30%-ni təşkil edir. Xammal ticarətinə xarak-
terik olan uzunmüddətli sazişlərin mövcudluğudur. Adətən onlar 15-20 il və artıq müddətə bağlanılır.
Bu cür sazişlər  dəmir, marqanes, xrom filizləri, təbii qaz, fosfat, boksit, daş kömürü, uran filizi ilə
bağlıdır. 
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Uzunmüddətli sazişlərin əsas forması kompensasiya razılaşmalarıdır. Əsasən saziş “inkişaf-idxal”
tipli saziş olur. Bu razılaşmaların şərtlərinə uyğun olaraq xammal idxalatçısı ixracatçıya  yataqların
hasilatını təmin etmək və ona uyğun istehsalın yaratması üçün kreditlər ayırır, borcların bir hissəsindən
yeni müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun hesabına keçir.

BMT-nin göstəricilərinə görə xammal ticarətində əsas yeri hökumətlər arası sazişlər əsasında
yaranan ixrac assosiasiyaları tutur və hasilatı, ticarəti və qiymətlərə nəzarəti kollektiv şəkildə həyata
keçirirlər. Hal-hazırda iyirmiyə qədər belə birliklər mövcuddur, onların arasında 1960-cı ildə yaradılan
və 11 dövləti birləşdirən Neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı (OPEK) daha məşhurdur və nüfuzludur.
İndi dünyada neftin satışının 40%-i onun hesabınadır. 

Dövlətlərarası xammal bazarların tənzimlənməsi mexanizmini son on illiklərdə BMT-nin Ticarət
və İnkişaf konfransı həyata keçirilir (YNKTAD). Onun tərəfindən xammalla bağlı İnteqrasiya proq -
ramı( 1976 il), xammal məhsullarının Ümumi fondunun yaradılması ilə bağlı dövlətlərarası saziş
işlənib hazırlanmışdır.

Xammal ticarətinin və yeyinti məhsullarının  20%-i beynəlxalq mal birjaları tərəfindən həyata
keçirilir. Birja qiymətləri birja xarici ticarətdəki qiymətlərin qoyulmasında oriyentir rolunu oynayır,
birjadaxili əməliyyatlar isə ticarət razılaşmalarını və xammal ehtiyatlarının bazar qiymətlərinin də -
yişməsindən qoruyur.

Hazırda birja ticarəti obyekti kimi 60-70 növ mal göstərilir. Onlardan üçdə ikisi kənd təsərrüfatı
və meşə təsərrüfatı mallarıdır. İlk növbədə bura yağlı dənlər, onlardan emal edilmiş ərzaqlar, toxum,
mal-qara və ət məhsulları aiddir.

Sənaye xammalı və onun məhsullarının emalı qrupunun dövriyyəsinin yarısını yanacaq məhsulları
(xam neft və unun emalından alınan məhsullar) təşkil edir. Qiymətli metallar ( qızıl, gümüş, platin)
belə malların dövriyyəsinin 30%-ni,  rəngli metallar ( mis, qalay, qurğuşun, sink, nikel, alüminium)
- 20%-ni təşkil edir.  Beynəlxalq ticarət birjalarının əsas mərkəzləri ABŞ-da (Çikaqo, Nyu-York) və
İngiltərədədir (London), son illərdə isə Yaponiya ( Tokio) birjasının rolu artmışdır. 

BMT-nin göstəricilərinə görə inkişaf edən ölkələr yanacağın 57%-ini, mineral resursların (36%)
ixracını Qərbin inkişaf etmiş sənaye ölkələri ilə edir. Eyni zamanda onların xammal ( nefti bura daxil
etmədən) və ərzağın ixracının 1960-cı ildə 40% dən bu günə qədər 28% enmişdir. 

Yaxın və Orta Şərq ölkələri təqribən dünya xam neft ixracının üçdə ikisini təşkil edir. İri neft ixra-
catçısı Səudiyyə Ərəbistanı  birinci, İran, BƏƏ isə sonrakı yerdədir. Aparıcı neft ixracatçılarına aşağı-
dakı inkişaf etməkdə olan 10 ölkə: Venesuela, Nigeriya, Meksika, Liviya, Əlcəzair və İndoneziya
daxildir. İndoneziya təbii qazın, Kolumbiya isə daş kömürün  ixracatçısıdır.

Əsas mineral resursların hasilatı inkişaf edən  ölkələrdə daxili tələbatlarından üç dəfə çoxdur, or-
taya “qalıqlar” inkişaf etmiş ölkələrə ixrac olunur. Mineral resursları ixrac edən qrupa Braziliya (dəmir
filiz, marqanes, titan, qalay, boksit, qrafit və s.), Çili (mis), Peru (mis, qurğuşun, sink qalay), Qvineya,
(boksit) və s. daxildir.

İnkişaf edən ölkələrin payına  kənd təsərrüfatı xammalının dünya ixracının 32%-i düşür. Tropik
məhsulların ( kakao, qəhvə, çay və s.) dünya ixracının 90%-ə qədərini, o cümlədən qəndin 50%-dən
çoxunu bu ölkələr ixrac edir. Çayın  çox hissəsini Hindistan, qəhvəni Braziliya, kakaonu -  Kot-d
İvuar  istehsal edir. 
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İnkişaf etmiş kapitalist ölkələrindən  ekoloji cəhətdən təhlükəli, çoxlu material və  zəhmət tələb
edən müəssisələrin inkişaf edən ölkələrə köçürülməsi və onlara uyğun müəssisələrin yaradılması
həmin qrupa daxil olan ölkələrin dünya ixracatında payını artırır. Məsələn Koreya Respublikası və
Braziliya polad və prokatın Braziliya, Venesuela, Bəhreyn və BƏƏ alüminiumun mühüm ixra-
catçılarına çevrilmişlər.

Qərbin inkişaf etmiş ölkələri özlərini tam yanacaqla və mineral xammalla  təmin edə bilmir Asiya,
Afrika və Latın Amerikasından gətirilən mallarla bu ehtiyaclarını təmin edirlər.

Hətta ABŞ özünün inkişaf etmiş neft sənayesinə baxmayaraq, tələbatının 50% -ni idxal hesabına
ödəyir. Qərbi Avropa neftə olan tələbatının ancaq üçdə birini ödəyə bilir, qalan neft inkişaf edən
ölkələrdən və Rusiyadan idxal olunur. Yaponiya tam şəkildə neftin idxalından asılıdır, Qərbi Avropa
təbii qazın yarısını  Rusiya və Afrika ölkələrindən idxal edir. Mineral xammala qaldıqda  Qərb
ölkələri (ilk növbədə Qərbi Avropa və Yaponiya) öz tələbatının üçdə birini idxal hesabına ödəyir.
Eyni zamanda  inkişaf etmiş ölkələrin payına dünya yanacaq ixracının 31%-i  və  dünya filiz və
metal ixracının 55%-i düşür. (2007-ci il.). Bu ölkələrə (Norveç, Böyük  Britaniya, Kanada)  mühüm
neft, təbii qaz (Kanada, Niderland, Norveç) , daş kömür (Avstraliya, ABŞ, CAR, Kanada), uran
(Kanada, CAR, İsveç), dəmir filizi (Avstraliya, Kanada, İsveç),  xrom filizi (CAR), nikel (Kanada),
molibden (ABŞ), boksit (Avstraliya), qurğuşun (Avstraliya, Kanada), sink (Kanada, Avstraliya), qızıl
(CAR, ABŞ, Avstraliya, Kanada), platin qrupuna aid metallar (CAR, Kanada), almaz (Avstraliya,
CAR) və s. misal göstərmək olar.

Qərbin inkişaf enmiş ölkələri dünya ixracının  67%-ini və dünya ərzaq idxalının    68%-ini həyata
keçirirlər. Xüsusən onların süd məhsullarının, taxıl, ət, içki, meyvə, tərəvəz, bitki yazı, balıq məh-
sullarının  dünya ixracında payı çoxdur. Ərzaq mallarının dünya ixracatında ABŞ, AB ölkələri,
Kanada, Avstraliya, idxalında isə Yaponiya, ABŞ və AB ölkələrinin rolu böyükdür. 

Sanaye inkişaf etmiş ölkələrin qarşılıqlı ticarəti 60% -i kimya məhsullarına düşür (əsas ixracatçılar
(AFR, ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, idxalatçılar –AFR, ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliyadır.
Xammal məhsulları Rusiyanın ixracatında 75% təşkil edir. Xüsusən Rusiya yanacaq energetik
resursların ixracatçısı kimi tanınır. Hasil olunan neftin 40% -dən çoxu, təbii qazın 1/3 ixrac olunur.

Rusiyanın xammal ixracatı ölkə iqtisadiyyatında əsas faktorlardan biridir.
İnkişaf etməkdə olan ölkələr iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin ərzaq məhsullarına və xam-

mala olan tələbatını təmin edə bilirlər. Bunun üçün, əvvəla, onların zəngin təbii sərvətləri, münbit
torpaqları, meşələri və faydalı yataqları vardır. 

Bununla bərabər  А.S.Bulatovanın fikrincə “inkişaf etməkdə olan ölkələr indiki dövrdə (nefti
nəzərə almasaq)  çox az təbii sərvətlərə malikdirlər. Bundan əlavə bu ölkələrdə əhalinin sayı həd-
dindən artıq olduğundan ərzağın çox hissəsi elə ölkə daxili tələbləri ödəyir. Eyni zamanda beynəlxalq
kapital axını da azalmışdır. Onu da qeyd etməliyik ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin çoxu kənd
təsərrüfatını inkişaf etdirməyi  demək olar ki, ikinci plana çəkmişlər, bununla belə öz güclərini sə-
nayeləşdirməyə yönəltmişlər” [3, s.56].

Nəticə. İnkişaf edən və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatının inkişafında  beynəl -
xalq ticarətin rolu böyükdür. Hər şeydən əvvəl iqtisadi inkişafın güclü faktorlarından  olmaqla yanaşı,
bir çox ölkələrin dolanış şərtlərdən biridir. Beynəlxalq ticarət vasitəsi ilə belə ölkələr artıq qalmış
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resurslarını sata bilir və ölkənin vacib problemlərini həll edir. Bununla belə qeyd etməliyik ki, iqti-
sadiyyatın xammala istiqamət götürməsi ancaq inkişaf edən ölkələrin ixracatına aiddir.  İqtisadi cəhət-
dən inkişaf etmiş ölkələr ixrac etdikləri mallara yüksək qiymət qoyurlar, bu isə inkişaf edən ölkələrlə
müqayisədə qeyri-tarazlıq  yaradır.

Beynəlxalq ticarətin struktur və dinamikasına nəzər salsaq görərik ki, ticarətin əsas mahiyyəti
inkişaf etməkdə olan ölkələrdən xammalın idxalını artırmaqdan ibarətdir. Bununla belə bu ölkələrin
iqtisadi cəhətdən inkişafına böyük təkandır. 
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Abstract
tHE IMPACt OF INtERNAtIONAL tRADE ON ECONOMIC DEvELOPMENt

Sara HUSEyNOvA
Ph.D. student of Khazar University

Reviewer: Doctor of economics, prof. Rovshan Quliyev
Keywords: international trade, economics, development, factors
International trade is one of the factors of influence on the development of international economic

relations. First of all, international trade shows where the national economy and cooperation with
multinational corporations in the production of various commodities. In addition, they act as a single
structure. International trade links the economies of individual countries. Therefore, it is a strong
factor for their development in today's world of ever-growing global economy.

The role of international trade in the economic development of Independent Republic of Azerbaijan
is important. Therefore it is necessary to study the problems related to the impact of international
trade on economic development.
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Резюме
О ВЛИЯНИИ мЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОмИКИ

Сара ГУСЕЙНОВА
Докторант Университета “Хазар”

Отзыв: д.э.н., проф. Ровшан Гулиев
Ключевые слова: международная торговля, экономика, развитие, факторы
Международная торговля является одним из факторов воздействия на развитие междуна-

родных экономических отношений. Прежде всего, международная торговля показывает место
и сотрудничество национальной экономики с транснациональными корпорациями в производ-
стве различных товаров. Наряду с этим они выступают в качестве единой структуры. Между-
народная торговля  связывает экономики отдельных стран. Поэтому является сильным
фактором для их развития. В современном мире постоянно растут масштабы мировой эконо-
мики. 

Учитывая роль международной  торговли в развитии экономики суверенной Азербайджан-
ской республики. Обосновывается актуальноть изучения проблем, связанных с влиянием меж-
дународной торговли на экономическое развитие страны.
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SƏNAyE SAHƏLƏRİNDƏ yARADILMIŞ KLAStERLƏRİN 
ƏSAS XÜSUSİyyƏtLƏRİ vƏ ONLARDAN İStİFADƏNİN 

ÜStÜNLÜKLƏRİ

Azər BAXIŞOv
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, doktorant

Rəyçi: i.e.d., prof. Qəzənfər Süleymanov
Açar sözlər: Rəqabət, kooperativləşmə, müəssisə, klaster, struktur, resurs
Məqalədə təbii klasterlə iqtisadi klasterlərin fərqli və ümumi cəhətləri təhlil olunur. Göstərilir ki,

iqtisadi klasterlərə məxsus universal xüsusiyyətlər hətta süni olaraq yaradılmış klasterlərə də məx-
susdur. Bu xüsusiyyətlər, hətta təsərrüfat müxtəlifliyi olan müstəqil şirkət və firmalara da aiddir.

Məqalədə müxtəlif sahələr üzrə iqtisadi klaster nümunələri təhlil edilərək, müəssisə klasterlərinə
xas olan cəhətlər müəyyənləşdirilmişdir.

Məqalənin sonunda isə klasterlərin iqtisadi nəzəriyyəsinin inkişaf etməsi üçün lazım olan iqtisadi
mexanizmlər təklif edilmişdir.

Klasterlərin əsas xüsusiyyətləri
İqtisadiyyat və sənaye sahəsində klaster fenomeni mezoskopik mühitdə daha çox özünü büruzə

verir. Bütün bunlar isə klasterləşmənin mütəhərriklik, azadlıq şərtlərinin reallaşdırılmasını, təsərrüfat
subyektlərinin cavabdeh olduğu hissələrin fərdiliyinin saxlanılmasını təmin edir. Heç bir ölkə, region
və sahə yerləşdiyi məkanı dəyişə bilməz. Deyilən fikirlə əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, universal
klaster xüsusiyyətlərinin mövcudluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün müəssisə klasterləri tes olmalıdır.
Klaster strukturlarının ümumi cəhətlərinin necə yaranmasını nəzərdən keçirək (şəkil 1). 

Elementlərin yekcinsliyi. Müəssisələrin klasterləri birləşməyə, mübadiləyə  meyilli  yekcins ele-
mentlərin, müstəqil təsərrüfat subyektlərinin birliyidir.  Burada resurslardan daha səmərəli istifadə
edilməsinin optimallaşdırılması üçün təkrar bölgü həyata keçirilir. Müvafiq olaraq subyektlərin həcmi,
onların hər hansı bir sahəyə məxsus olması və digər atributları ikinci dərəcəlidir. 

Mərkəzdənqaçma və mərkəzəmeyilli qüvvələrin nisbətlərinin uzlaşması. 
Müəssisələrin klasterləri yuxarıda göstərilən qüvvələrin təsiri ilə yaranır və dəyişir: mərkəzəmeyilli

qüvvədə kooperasiya, əməkdaşlıq, mərkəzdənqaçma qüvvəsində rəqabət, mübarizə cəhdləri təcəssüm
olunmuşdur. 

Ətraf mühitdəki vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə onların tarazlığına təsir göstərir. Rəqabət mühitinin
kəskinləşdiyi vaxt kooperasiyaya, klaster birliklərinə tələb artır. Müəssisələr rəqabət qabiliyyətlilik-
lərinin saxlanılması üçün ətraf mühit ilə kooperativ əlaqələri fəallaşdırırlar.  Ətraf mühitdə rəqabətin
zəiflədiyi şəraitdə tamamilə əks mənzərə müşahidə edilir. 

Şəkil 1 . Təbii klaster strukturlarının ümumi xüsusiyyətləri 

№
Ümumi xüsusiyyətlərin

adları
təbii klasterlərdəki 

təzahürlər
İqtisadi klasterlərdə 

təzahürlər

1. Elementlərin yekcinsliyi Atomlar, molekullar
Müstəqil (ayrıca fəaliyyət göstərən) təsər-
rüfat strukturları 

2.
Mərkəzəmeyilli və
mərkəzdənqaçan
qüvvələrin nisbəti 

Cazibə, qravitasi, itələmə
Коoperativləşdirmə, əməkdaşlıq;
Rəqabət,  mübarizə aparılması
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Məkan lokallaşdırılması-atom molekulyar klasterlərində olduğu kimi müəssisələrin klasterlərində
də yaranan cazibə qüvvəsi müəssisələrin müəyyən ərazilərdə cəmlənməsinə səbəb olur. 

Fiqur yaradan cisimlərin və ya onların hissələrinin bir-birinə nisbətən vəziyyəti, (düzülüşü ) qeyri
dəqiqliyi  müəssələrin klasterlərinə də aiddir. Belə bir xüsusiyyət klasterə daxil olan təsərrüfat sub-
yektlərinin fərdi xarakteri və müstəqilliyi ilə (klasteri azad surətdə tərk edə bilərlər) əlaqədardır.
Təsadüfi deyil ki, göstərilən fenomen yaxın vaxtlarda müəyyənləşdirilmişdir. Çünki onun hüdud və
ölçülərinin qeyri dəqiq və mütəhərrik olması ilə əlaqədar iqtisadi mühitdə çətin dərk olunur.  Nəzərə
almaq lazımdır ki, bu günə qədər müəssisələrin klasterlərinin təsnifatı baxımından dəqiq  identi-
fikasiyası aparılmayıb. 

Müəssisələrin klasterlərində bir sıra resurslar ictimailəşdirilir və bütün klaster iştirakçılarının ic-
timailəşdirilmiş resurslardan istifadə etmək imkanı yaranır. Burada söhbət  yerləşmə mövqeyi
(məkan), müxtəlif keyfiyyətli əmək, elm və təhsil sferaları, texniki-texnoloji potensial, informasiya
resurslarından gedir.  Resursların ictimailəşdirilməsi (birləşdirilməsi, ümumiləşdirilməsi) müəssisə
klasterlərinə dayanıqlı (sabit, bəzəndə dəyişkən)  şəbəkənin yaranmasına imkan yaradır. Nəticədə,
müştərək layihələrin hazırlanması və reallaşdırılması stimullaşdırılır, resurslardan istifadə olunması
optimallaşır, iqtisadi klasterlərdə, onların iştirakçılarında  məhsuldarlıq göstəriciləri, rəqabətədavam-
lılıq  yüksəlir.

Müəssisə klasterlərinin xarakteristik cəhətləri
Müəssisə klasterlərində klaster hissələrinin əlavə olaraq bağlılığını artıran, klasterlərin vahid

orqanizm kimi fəaliyyət göstərməsini təmin edən  daxili infrastrukturun, köməkçi elementlərinin
mövcud olmasını güman etmək olar. Göründüyü kimi resursların ictimailəşdirilməsi bunun üçün ki-
fayət deyildir. Müəssisə klasterlərində bunlar fiziki, istehsal, sosial, bazar və digər infrastruktur for-
malarında, həmçinin xüsusi qarşılıqlı təsir institutları kimi diqqəti cəlb edir.  Onlar klasterdaxili
qarşılıqlı əlaqələrin səmərəliliyinin yüksəlməsinə, klaster daxilində resurs bazasından istifadə olun-
masına və keyfiyyətin yüksəlməsinə təsir göstərir. İqtisadi ədəbiyyatlarda müəssisə klasterlərinin
mənbəyi və mənşəyinin  təsvir edilməsi ilə əlaqədar irəli sürülən fikirlərə istinad edilərək və klaster-
lərin xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı məlum olmuşdur ki, klasterlərə məxsus universal
xüsusiyyətlər hətta süni olaraq yaradılmış klasterlərə də məxsusdur. Onlar əsasən yekcins ele-
mentlərdən –təsərrüfat müxtəlifliyi olan müstəqil şirkət və firmalardan ibarətdirlər. Məsələn, bu gün
Avstriyada Foralberqdə toxuculuq klasteri 600-dən yüksək orta və kiçik müəssisələrdən ibarətdir
[1], Tutlingendə cərrah alətləri istehsal edən klasterə  ticarət firmaları və onlara xidmət göstərən
şirkətlər sayılmazsa 300 istehsalçı daxildir [2].

Mərkəzdənqaçma və mərkəzəmeyilli qüvvələrin nisbətlərinin uzlaşması ədəbiyyatlarda klasterlər
üçün də  xarakterik cəhət kimi müəyyənləşdirilmişdir.

Adətən tədqiqatçılar klasterlərə daxil olan şirkətlər arasında rəqabət və kooperasiya münasi-
bətlərinin olduğunu qeyd edirlər. Məsələn, yuxarıda göstərilən cərrahi alətlərin istehsal olunduğu

3. Məkan lokallaşdırılması 
Şarabənzər formalara meyilli
atom, molekullardan ibarət
kompakt strukturlar

Dairəvi formalara meyilli 
müəssisələrin kompakt birləşmələr, 

4.
Sərhəd və ölçülərin qeyri
dəqiqliyi, mütəhərrikliyi 

Bəzi hissələrin daima 
birləşməsi, digərlərinin isə
qopması

Bir təsərrüfat strukturunun birləşməsi,
digərinin ayrılması

5. Ümumi resurs bazası 
Elektron və atomlar ümu-
miləşdirilir

Faktorlar ictimailəşdirilir: 
Məkan, əmək, elmi tədris sferası ,Texnika
və texnoloji potensial, informasiya
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klasterdə  iri «Aesculap» və «Karl Storz» şirkətləri arasında rəqabət var. Onlarla orta və kiçik şirkətlər
birliyi lan «Medicon» və «Gebreder Martin» birlikləri rəqabət aparır.

Məlumdur ki, klasterin daxilində, həmçinin dünya səviyyəsində tələblərə cavab verən cərrahi
alətlər istehsal edən iri istehsalçılarla uğurla rəqabət mübarizəsinin aparılması üçün kooperasiya,
əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq əlaqələri inkişaf etdirilməli, birgə müxtəlif layihələr işlənilib hazırlanaraq re-
allaşdırılmalıdır. 

Aqderdəki Norveç neftqaz klasterinə 20 hasilat, 15 avadanlıq tədarükü, 11 servis şirkəti daxildir
və burada da rəqabət-inteqrasiya əlaqələri geniş inkişaf etmişdir [3].

Təsvir edilən klasterlərin əksəriyyəti məkan hüdudlarında lokallaşdırılmış strukturlardır və xüsusən
də sənaye sahələri üçün daha çox xarakterikdir. 

Belə klaster nümunələri kimi Almaniyada çap maşınları, Yaponiyada robot texnikası, alman-isveçrə
kimya sənayesi, sintetik saplar istehsal edən yapon klasteri [4], avstriya toxuculuq, norveç neft hasilatı
[1], alman-isveç bioklasteri [3], çinelektron sənayesi, alman və pakistan cərrahı alətlər və bir sıra
digər klasterlər məhdud ərazilərdə yerləşirlər. 

Yuxarıda təsvir edilən klasterlər üçün dəqiq hüdud və ölçülərin olmamağı, daimi mütəhərriklik,
daxili nizam-intizam və mütəşəkillik xarakterikdir. 

Keramik piltələr istehsal edən italyan klasterinin əsas resurs bazası II Dünya Müharibəsindən sonra
Moden və Bolonyada çalışmış əvvəllər kənd təsərrüfatı alətləri və qablaşdırma materialları üzrə ixti-
saslaşmış texniki təhsilli mütəxəssislər hesab olunur. Bu səbəbdən dəgələcək klasterin resurs bazasına
eyni zamanda azacıq başlanğıc kapitalı və təşkilatçılıq vərdişləri olan çoxsaylı təşəbbüskar insanların
mövcudluğunu da aid etmək olar.  Yanacaq və xam materiala qənaət etməyə imkan yaradan istehsal
təyinatlı yeniliklər, yeni gil bişirən sobalar, mütərəqqi resepturalar, əmək məhsuldarlığının yüksəlmə -
sinə təsir edən yeniliklər daxil edilə bilər. Yapon sintetik saplar klasterinin ümumi resurs bazasına
nəsildən nəsilə ötürülən  tut ağaclarının yetişdirilməsi təcrübəsi, həmçinin yüksək ixtisaslaşdırılmış
işçi qüvvəsi və nou-hau hesab olunur [4]. Ottavada yerləşən Kanadanın İT klasterinin resurs bazası
elm biznesinin inkişaf etməsidir. Beləliklə, klasterlərin sənaye sahələrində fəaliyyətgöstərən nü-
munələri, həmçinin bir çox servis klasterlərinin mövcudluğu olduqca inandırıcı surətdə təsdiq edir
ki, iqtisadi klasterlərin strukturunda da atom molekulyar strukturlarda olduğu kimi ümumi keyfiyyətlər
mövcuddur. 

Beləliklə, müəssisələrin klasterləri ümumi klaster xüsusiyyətlərinin daşıyıcılardır və təbiətdə
klasterləşmənin unikal forması kimi diqqəti cəlb edir.  Lakin eyni zamanda iqtisadi sferanın
özünəməxsus xüsusiyyətləri də burada diqqəti cəlb etməyə bilməz. Onların uzlaşması müəssisələrin
klasterlərinin təbiətində spesiplik cəhətlərin yaranmasına səbəb olur.  Müəssisə klasterlərinə xas olan
cəhətləri aşağıdakı ardıcıllıqla təsvir etmək olar: 

- Yekcins klaster hissələri - bu və ya digər klasterə qəbul edilməsi və klasterə daxil olmaması
ilə əlaqədar öz iradəsi ilə qərar qəbul edən təsərrüfat subyektləridir. Onlar ancaq təsərrüfat müstəqilliyi
cəhətinə görə yekcinsdirlər. Lakin, eyni zamanda müxtəlif həcm və ölçülərdə ola bilər, məşğul olan-
ların sayı, mülkiyyət formaları və digər atributlarda görə fərqlənə bilərlər.

-        Mərkəzdənqaçma və mərkəzəmeyilli qüvvələrin mövcudluğu müəssisə klasterlərində rəqabət
və əməkdaşlığa zəmin yaradırlar.

- Məkan hüdudlarında lokallaşdırılma özünü müəssisələrin kompakt ərazilərdə yerləşməsi
cəhdlərində büruzə verir.

- Atom molekulyar  və bioloji, həmçinin kosmik klasterlərdən fərqli olaraq iqtisadiyyatda
klasterlər iki ölçülüdür. Ancaq onlar kommunikasiya şəbəkələri hesabına çox ölçülülük qazanırlar.
Bu faktın özü isə xüsusi fenomen kimi qiymətləndirilə bilər. 

-   Çox zaman qeyri-maddi resurslar ictimailəşdirilir (ümumiləşdirilir): bilik, təcrübə, vərdiş, in-
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formasiya, işçilərin ixtisas dərəcəsi və s. 
- İnfrastruktura klaster üzvləri arasında resursların mübadiləsi və onların bağlılığının güclən-

məsinə imkan yaradan elementlər daxildir.
Nəticə
Araşdırmalara əsaslanaraq, belə hesab edirik ki, iqtisadi klaster nəzəriyyəsinin inkişaf etməsi

klasterlərin universal xüsusiyyətlərinin və müəssisələrin klaster strukturlarının öyrənilməsi ilə inkişaf
etdirilə bilər. Bütün bunların nəticəsində müəssisə klasterlərinin təbii və ictimai klasterlərə xas olan
ümumi və eyni zamanda spesifik xüsusiyyətləri haqqında təsəvvürlər formalaşmışdır. Ümumi klaster
xüsusiyyətləri və onların müəssisə klasterlərində təzahür formalarının öyrənilməsi, dərk olunması
iqtisadi klasterlərin təbiəti haqqında yeni təsəvvürlərin formalaşmasına xidmət edir. Əldə edilmiş
nəticələr öz növbəsində müəssisə klasterinin məzmunu, mahiyyəti, xüsusiyyətləri və bir sıra digər
anlayışlar barədə, təbii klasterlərin müvafiq anlayışları kontekstində dərk olunmasına xidmət edir.  
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The article reviews the common and different features of natural and economic clusters. It shows

that universal features of economic clusters are the same for the artificially created ones. These fea-
tures include the economic diversity of an independent company. 

The article reviews the various areas of economic cluster patterns with identified features specific
to enterprise.

At the end of the article, what is needed for the development of clusters of economic theory and
economic mechanisms have been proposed.
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Резюме
ОСНОВНыЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИмУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КЛАСТЕРОВ В ОТРАСЛЯХ ПРОмыШЛЕННОСТИ
Азер БАХыШОВ

(AГНA) Азербайджанская Государственная Нефтяная Академии, докторант  

Отзыв: д.э.н., проф. Газанфар Сулейманов
Ключевые слова: конкуренция, кооперация, предприятие, кластер, структура, ресурсы 
В статье рассматриваются отличающиеся и общие черты природных и  экономических кла-

стеров. Показано, что универсальные  особенности,принадлежащие экономическим класте-
рам,присущи и искусственно созданным.Эти свойства  также присущи независимым
компаниям и фирмам. 

В статье про анализированы образцы экономических кластеров в различных отраслях, пред-
ложены экономические механизмы  для развития теорий кластеров.
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AZƏRBAyCAN SƏNAyESİNİN İQtİSADİ
QİyMƏtLƏNDİRİLMƏSİ

Sadiq ƏFƏNDİyEv
Azərbaycan Texnologiya Universiteti, doktorant

Rəyçi: i.e.d., prof. Qəzənfər Süleymanov 
Açar sözlər: iqtisadi inkişaf, iqtisadi artım, makroiqtisadi göstəricilər, investisiya, emal sənayesi,

ümumi daxili məhsul, dövlət büdcəsi
Giriş. Azərbaycan Respublikasının apardığı düzgün daxili və xarici siyasət nəticəsində son illərdə

ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində, hüquqi dövlət və
vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda ciddi yeniliklər və nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Nəticədə, res -
publikamız bir çox göstəricilər üzrə dünyada sürətlə inkişaf edən ölkəyə çevrilmiş və aparılan uğurlu
iqtisadi islahatların nəticəsində, əvvəlki illərdə də olduğu kimi, 2012-ci ildə də ölkəmizdə bütün
makroiqtisadi göstəricilər yüksək səviyyədə olmuşdur.

Uğurlu və düşünülmüş addımın nəticəsidir ki, 2008-2009-cu illərin qlobal maliyyə-iqtisadi
böhranı, demək olar ki, Azərbaycandan yan keçmiş, dünyanın bir çox ölkələrini sarsıdan bu böhranlı
illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətli inkişaf tempini və dayanıqlığını qoruyub saxlamış və ümu-
milikdə 9%-dən çox artıma nail olmuşdur. İndi də davam etməkdə olan qlobal iqtisadi böhran
şəraitində 2012-ci ilin nəticələrinə görə, ölkəmizin qeyri-neft sənayesində yüksək göstərici-yuxarıda
da qeyd olunduğu üzrə 9,7% artım əldə edilmişdir. 

Belə ki, 2003-cü ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev “Azərbay-
can Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” fərman imza-
lamışdır. Bu tarixi sənəddə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsi nəticəsində ölkəmizdə
iqtisadi və investisiya şəraiti xeyli yaxşılaşdırılmış, yeni istehsal obyektləri və iş yerləri açılmış,
qeyri-neft sənayesinin daha sürətlə inkişaf etdirilməsi üçün real imkanlar yaradılmışdır [1, səh-2,3]. 

İqtisadi inkişafın ölkəmizdəki mövcud vəziyyəti
Ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların uğurlu nəticəsidir ki, son illərdə iqtisadi artım, qeyri-neft

sektorunun iqtisadi inkişafında, iqtisadiyyatın diversifikasiyasında, sahibkarlığın və regionların
inkişafında, əhalinin maddi rifah halının yüksəlməsində, yeni uğurlu nailiyyətlər əldə edilmişdir.

Belə ki, ÜDM (ümumi daxili məhsul) 2011-ci il ilə müqayisədə 2012-ci ildə 2,2% artaraq 53995
milyon manata çatmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu göstərici inkişaf etmiş ölkələr üçün, xüsusilə
də iqtisadi böhran illəri ərzində çox yüksək göstərici olmuşdur. ÜDM-də olan artım isə qeyri-neft
sektorunun hesabına olmuşdur. Belə ki, 2012-ci ildə qeyri-neft sektorunda olan artım 2011-ci il ilə
müqayisədə  9,7% artaraq, ÜDM-də payı  52,7% təşkil etmişdir.

Ölkədə aparılan sənayeləşmə siyasəti qeyri-neft sənayesinin, xüsusilə, onun dinamik inkişafını
təmin etmişdir. Belə ki, qeyri-neft sənayesində məhsul istehsalı 11,1%, o cümlədən emal sənayesi
7,1%, kimya sənayesi 27,1%, metallurgiya sənayesi 1,9%, tikinti materialları istehsalı 4,4%, elektrik
enerjisi istehsalı 5%, mebel istehsalı 24,5%, geyim istehsalı 56,5% artmışdır. Bununla yanaşı sənaye
sektorunun əsas makroiqtisadi göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir [3, səh-13].

Sənaye sektoru üzrə əsas makroiqtisadi göstəricilər. Cədvəl 1.1
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Mənbə: Azərbaycanın Sənayesi. Statistik məcmuə.  Bakı, 2013

Bütövlükdə isə, 2012-ci ildə 40-dan çox sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verilmiş, 100-ə qədər
sənaye müəssisəsinin tikintisi isə davam etdirilir. Energetika sənayesinin inkişafı, o cümlədən, alter-
nativ enerji mənbələrindən istifadənin sürətləndirilməsi və bu sahədə yeni istehsal obyektlərinin
yaradılması istiqamətində zəruri işlər görülür. Aqrar sektora dövlət dəstəyi bu sahədə görüləcək işlərin
keyfiyyətini yaxşılaşdırmış, ərzaq təhlükəsizliyi daha da güclənmiş, əsas ərzaq məhsulları ilə özünü
təminetmə səviyyəsi yüksəlmişdir.

Məhz bunun nəticəsi olmuşdur ki, BMT-nin İnkişaf Proqramının əhalinin rifah səviyyəsini əks et-
dirən insan inkişafı hesabatında, Azərbaycanın sosial sahədə əldə etdiyi nailiyyətlər yüksək
qiymətləndirilmişdir. İnsan inkişafı üzrə 2005-ci ildə 101-ci yerdə qərarlaşan Azərbaycan öz
mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıraraq 2010-cu ildə 67-ci yerə yüksəlmişdir. 2000-2010-
cu illər üzrə ölkəmiz MDB (Müstəqil Dövlətlər Birliyi) ölkələri arasında insan inkişafı üzrə indeksinə
görə ən yüksək göstəriciyə nail olmuş və “orta insan inkişafı” qrupundan “yüksək insan inkişafı”
qrupuna keçmişdir. Azərbaycanda insan inkişafı indeksinin yüksəlməsinə, təhsil göstəriciləri
əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Belə ki, həmin hesaba əsasən Azərbaycanda savadlılıq səviyyəsi 99,5%,
ibtidai təhsillə əhatə səviyyəsi 100%, orta təhsillə əhatə səviyyəsi 95,6% təşkil etmişdir.

İndi isə bütün bunları nəzərə alaraq, iqtisadiyyatımızın bəzi sahələrinin mövcud vəziyyətini
qiymətləndirək. Ölkəmizdə 2012-ci ildə sənaye müəssisələri tərəfindən 33945,6 milyon manatlıq
məhsul istehsal olunmuşdur. Sənaye məhsulunun 75,4%-i və ya 25609,8 milyon manatı
mədənçıxarma, 18,9%-i və ya 6423,8 milyon manatı emal, 5,1 %-i və ya 1720,9 milyon manatı elek-
trik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,6%-i və ya 191,2 milyon manatı su
təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sahələrində istehsal edilmişdir. Sənayenin ümumi bu-
raxılışında qeyri-neft sənayesinin xüsusi çəkisi 19,2% olmaqla 6518,6 milyon manat təşkil etmişdir.
Buna aşağıdakı diaqramda nəzər salaq.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Əlavə dəyər, cari qiymətlərlə, 
milyon manat

16 871 23 497 17 476 21 942 28 011 26 958

Ümumi mənfəət, cari qiymətlərlə, 
milyon manat

15 811 22 258 16 316 20 743 26 476 26 880

Xalis mənfəət, cari qiymətlərlə,  
milyon manat

15 138 21 451 15 660 20 008 25 277 25 461

Muzdlu işçilərin orta illik sayı, 
min nəfər 

208.3 210.3 192.3 181.8 176,7 181.0

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 346.0 426.0 412.4 451.8 518,6 590,1

Əsas fondlar (ilin sonuna), 
milyon manat

28 467 30 660 34 789 37 165 41 952 46 769

Əsas kapitala investisiyalar, 
milyon manat

4 591 4 249 3 225 4 276 5 370 6 040
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Diaqram. Sənaye sahələrində məhsul istehsalı (faizlə)

Diaqramdan göründüyü kimi, 2012-ci ildə emal sənayesində 6423,8 milyon manatlıq və ya
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 5,4% çox məhsul istehsal olunmuşdur.
Emal sənayesində qeyri-neft məhsulları istehsalının xüsusi çəkisi 69,2% və ya 4444,9 milyon manat
olmuşdur.

2012-ci ildə ÜDM-in real artım tempi 2,2% təşkil etmiş və cari qiymətlərlə 54 milyard manat ol-
muşdur. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 5884,5 manat (7490,5 ABŞ dolları) təşkil etmişdir. Bun-
ları daha əyani şəkildə əsas sosial-iqtisadi göstəricilər cədvəlində görmək olar [3, səh-12].

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilərin indeksləri, milyon manat Cədvəl 1.2

Mənbə: Azərbaycanın Sənayesi. Statistik məcmuə.  Bakı, 2013

Göstəricilər 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ümumi daxili məhsul 25228.1 38005.7 34578.7 41574.7 50069.0 53995.0

Sənaye məhsulunun (işlərin, xid-
mətlərin) ümumi həcmi

20247.8 28051.9 22184.4 27434.6 34545.4 33929.0

Əsas kapitala yönəldilmiş in-
vestisiyalar

6774.8 9073.6 7358.7 9715.2 12776.4 15338.5

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2348.3 3393 4088.2 4724.5 5332.4 5828.1

Dövlət büdcəsinin gəlirləri 5566.1 9387.3 8919.1 9192.0 11638.9 15687.2

Dövlət büdcəsinin xərcləri 4841.4 8280.8 7892.2 8421.0 11387.2 13940.1

Dövlət büdcəsinin profisiti 724.7 1106.5 1026.9 771 251.7 1747.1

Əhalinin gəlirləri 14305.6 20058.2 22396.1 25605.6 30633.5 34723.9

Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 1690.3 2343.2 2537.2 2866.0 3383.8 3784.3

Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq
əmək haqqı, manat

214 268 298 325 356.6 391.4
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Cədvəldən də göründüyü kimi, 2012-ci ildə ölkədə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına
bütün maliyyə mənbələri hesabına 15338,5 milyon manat və ya ötən ilin müvafiq dövründə olduğun-
dan 18% çox əsas kapitala investisiya yönəldilmişdir. Əsas kapitala qoyulmuş vəsaitin 78,8%-ni daxili
investisiyalar, 21,2%-ni isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. 2012-ci ildə əsas kapitala yönəldilmiş
ümumi investisiyaların 11690,5 milyon manatı (76,2%-i) qeyri-neft bölməsinin, 3648 milyon manatı
(23,8%-i) isə neft bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir.

2012-ci ildə iqtisadi artımın strukturu da, əvvəlki illərdən fərqli olmuşdur. Belə ki, qeyri-neft sek-
toru 9,7%, o cümlədən kənd təsərrüfatı 5,8%, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 11,8%,
nəqliyyat sektorunun yükdaşınması 3,6%, o cümlədən, qeyri-neft sektorunda 9,6%, əhaliyə göstərilən
pullu xidmətlər 7,8% artmışdır. ÜDM-in artımı bütövlükdə qeyri-neft sektoru hesabına təmin olun-
muşdur [2, səh-443].

2012-ci ildə əhaliyə 17559,1 milyon manatlıq çox geniş çeşidli istehlak malları satılmış və 5828,1
milyon manatlıq pullu xidmətlər göstərilmişdir. 2011-ci il ilə müqayisədə əmtəə dövriyyəsi 9,6%,
pullu xidmətlərin həcmi isə 8,0% artmışdır. İl ərzində ölkə sakinləri ticarət şəbəkəsindən 9728 milyon
manatlıq ərzaq məhsulları və 7831,1 milyon manatlıq qeyri-ərzaq malları almış və bu göstəricilərin
real həcmi ötən ilin eyni dövrünə nəzərən müvafiq olaraq 2,1% və 20,7% artmışdır.

2012-ci ildə orta aylıq əməkhaqqı 2011-ci il ilə müqayisədə 9,1% artaraq 391,4 manat təşkil etmiş,
əhalinin banklardakı əmanətləri isə 24,4% artmışdır.

2012-ci ildə icmal büdcənin gəlirləri 22,1 milyard manat, bu, 2011-ci il ilə müqayisədə 101%,
xərcləri isə 19,6 milyard manat, bu isə 2011-ci il ilə müqayisədə 93,9% icra olunmuşdur. 2012-ci ildə
dövlət büdcəsinin gəlirləri 17,3 milyard manat və ya 101,4% icra olunmuşdur ki, bu da 2011-ci il ilə
müqayisədə 10,1% çox, xərcləri isə 17,0 milyard manat və ya 96,2% icra edilsə də, 2011-ci il ilə
müqayisədə 10,4%  çox olmuşdur. 

Bununla yanaşı, respublikamızda son illərdə qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə artmışdır. Digər tərəfdən
isə, qeyri-neft sənayesinin inkişafına və ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyasına, eləcə də bu sahələrdə
mövcud müəssisələrin maddi və texnoloji bazasının yüksəldilməsinə yönəlmiş tədbirlər nəticəsində
son 5 ildə ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payı 40,7%-dən 44,4%-ə qədər yüksəlmiş, neft sektorunun
payı isə 53,8%-dən 48,5%-ə qədər azalmışdır. 

Sənaye məhsulunun ümumi buraxılışının 88,1%-i və ya 29907,5 milyon manatı Bakı şəhərində,
11,9%-i və ya 4038,1 milyon manatı isə digər iqtisadi rayonlarda istehsal olunmuşdur. Bakı istisna
olmaqla, regionlar üzrə istehsal olunmuş sənaye məhsulunun 20%-i Aran iqtisadi rayonunun, 12,9%-i
isə Abşeron iqtisadi rayonunun, 7,9%-i Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun, 3,1%-i Naxçıvan iqtisadi ra -
yonunun, 56,1%-i isə digər iqtisadi rayonların payına düşmüşdür.

2012-ci ildə qeyri-neft sahələrinin inkişaf dinamikası ümumilikdə bu sahənin real ifadədə 9,7%
(2011-ci ildə; 9,4%) artması ilə nəticələnmişdir. Belə ki, 2011-ci ilə nisbətən 2012-ci ildə rabitə sahəsi
15,9%, nəqliyyat sahəsi 5%, tikinti sahəsi 18%, kənd təsərrüfatı 5,8%, ticarət sahəsi isə 9,6% art-
mışdır.

2011-ci ildə  emal sənayesi 5,9 milyard manata yaxın məhsul istehsal etmiş olsa da 2012-ci ildə
isə emal sənayesində 2011-ci ilə nisbətən 5,4 faizlik artım baş vermişdi və istehsal olunan məhsulun
həcmi 6,42 milyard manatı keçmişdi.

Ümumiyyətlə, son 10 ildə emal sənayesində 2 dəfədən çox artım oldu. O cümlədən, 2005-ci ildə
1,09 milyard manatlıq qida məhsulu istehsal edilmişdisə, 2011-ci ildə bu rəqəm 2,1 milyard manatı
keçdi. İçki istehsalı 2005-ci ildə 72 milyon manata yaxın idisə, 2011-ci ildə 169 milyon manat təşkil
etdi. Toxuculuq, tütün, geyim və digər emal sahələrində hər il artım oldu.

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2012-ci ildə 2011-ci ilə nəzərən ərzaq məh-
sulları üzrə 0,8%, qeyri-ərzaq malları üzrə 1,0%, xidmətlər üzrə 1,2% bahalaşma qeydə alınmışdır.
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Nəticədə 2012-ci ildə istehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri 2011-ci ilə nisbətən 1,1% ba-
halaşmışdır. 2012-ci ildə manatın 1 ABŞ dollarına qarşı orta məzənnəsi 0,7856 AZN təşkil etmişdir.

Eyni zamanda 2012-ci il ölkədə orta illik inflyasiya birrəqəmli səviyyədə, manatın məzənnəsi isə
sabit saxlanılmaqla makroiqtisadi sabitlik təmin edilmişdir. Bununla yanaşı, xarici dövlət borclarının
ÜDM-də nisbəti beynəlxalq təcrübələrə cavab verməklə, 7,3% təşkil etmiş, strateji valyuta ehtiyatları
40 milyard dolları ötmüşdür.

Müstəqillik illərindən bu günə kimi dövlət büdcəsindən əhalinin sosial müdafiəsi və sosial təmi-
natına çəkilən xərclər 30,8 dəfə, iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilən vəsaitlər isə 93 dəfə artmış,
əmək haqqı, pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə 52 dəfə çox vəsait sərf olunmuşdur. Son 20 il
ərzində əhalinin real gəlirləri 2,4 dəfə, ölkə üzrə iqtisadiyyatda məşğul olan işçilərin orta aylıq əmək
haqqı nominal ifadədə 107 dəfə artmışdır. Ən əsası, məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi
nəticəsində ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 2001-ci ildəki 49%-dən 2010-cu ildə 9,1%-ə qədər
azalmışdır. 

Vergi daxilolmaları qeyri-dövlət sektoru üzrə 40,5%, qeyri-neft-qaz sektoru üzrə 22% artmışdır.
2012-ci ildə qeyri-neft sektorundan ödənişlərin xüsusi çəkisi 26,8% səviyyəsinə proqnozlaşdırılır.
Yəni, qeyri-neft sektorunda ödənişlərin məbləği 4,4 milyard manat nəzərdə tutulub. 2012-ci ildə
ÜDM artımı 0,1% təşkil etmiş, onun adambaşına düşən həcmi 7 min dolları ötmüş, yuxarı orta gəlirli
ölkələr sırasında ölkəmizin mövqeyi daha da möhkəmlənmişdir.

2012-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən, 2400 sahibkara verilmiş 218 milyon
manat güzəştli kredit hesabına, 9100-dən çox yeni iş yeri yaradılmışdır. Kreditlərin 75%-i regionların,
25%-i Bakı qəsəbələrinin payına düşmüşdür. Müasir texnologiyalara əsaslanan 85 sayda istehsal,
emal və infrastruktur yönümlü iri layihəyə, 118 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər
hesabına 2011-ci ildə 33 müəssisə istifadəyə verilmiş, 2012-ci ildə isə daha 96 müəssisələrin isti-
fadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bütövlükdə isə, 2012-ci ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilmiş 94 istehsal, emal və infrastruktur müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır ki, bunun da
84-ü aqrar sənaye kompleksləri, o cümlədən 15 quşçuluq, 7 heyvandarlıq, 4 ət emalı, 9 istixana, 11
kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, saxlanması və satış kompleksi, 11 çörək zavodu, 7
üzümçülük, 2 iri taxılçılıq və 5 meyvə-tərəvəz emal müəssisəsi, 10-u isə digər sənaye sahələri-metal
konstruksiyalar zavodu, toxuculuq, parça boyama, tikiş, kağız və karton məhsulları istehsalı müəs-
sisələridir.

Yaradılmış əlverişli investisiya mühiti 2012-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların
artımını təmin etmiş, 13,3 milyard dollar daxili və 8,8 milyard dollar xarici olmaqla ölkə iqtisadiy -
yatına 22,1 milyard dollar investisiya yatırılmışdır. Bu göstərici 2011-ci ildə 21,6 milyard dollar,
bunun da 13 milyard dolları daxili, 8,6 milyard dolları isə xarici investisiya olmuşdur. Azərbaycan
iqtisadiyyatına yönəldilən 9 milyard dollar xarici sərmayə qoyuluşu onu göstərir ki, ölkəmiz xarici
investorlar üçün çox cəlbedici ölkədir. Digər tərəfdən isə, xaricdə yatırılan investisiyaların di-
namikasında da müsbət irəliləyişlər əldə olmuşdur. Belə ki, ölkəmiz dövlət və özəl şirkətlərində neft-
kimya, qaz, yol və digər layihələrdə də uğurla iştirak etmişdir. Ölkəmizdə isə investisiyaların 15,7
milyard dolları qeyri-neft sektorunun, 4,3 milyard dolları isə neft sektorunun payına düşmüşdür.
Eyni zamanda, ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin inkişafına 5,9 milyard, o cümlədən sosi -
alyönümlü layihələrə 1,7 milyard manat investisiya qoyulmuşdur. Bu investisiyaların 59%-dən çoxu
və ya 3,5 milyard manatı infrastruktur layihələrinə yönəldilib. 

O cümlədən, investisiyaların 1,9 milyard manatı nəqliyyat sahəsindəki layihələrə, 900 milyon
manatdan çoxu kommunal infrastrukturaya, 200 milyon manata yaxını isə suvarma və su resursları
layihələrinə ayrılmışdır. Sosial yönümlü layihələrə ayrılan 1,7 milyard manatın 220 milyon manatı
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ümumtəhsil məktəblərinin, peşə liseylərinin təmiri və tikintisinə, 90 milyon manatı ali məktəblərin
və elmi müəssisələrin təmiri və tikintisinə, eləcə də başqa elmi xərclərə, 128 milyon manatdan çox
səhiyyə obyektlərinin tikintisinə və avadanlıqlarla təchizinə, 1 milyard manatdan artıq mədəniyyət
obyektlərinin yenidən qurulmasına və tikintisinə, 42 milyondan artıq əlillər və şəhid ailələri üçün
mənzillərin tikintisinə yönəldilib. Bütövlükdə isə, respublika iqtisadiyyatına bu günə qədər 120 mil-
yard dollar investisiya qoyulmuşdur.

Dövlət büdcəsinin investisiya xərcləri ilə yanaşı, ölkəmizdə  yol, su təchizatı və meliorasiya, kənd
təsərrüfatı sahələrinə, sosial və digər infrastrukturların tikintisinə və yenidən qurulmasına Azərbaycan
hökuməti  tərəfindən xaricdən cəlb olunmuş kreditlər hesabına təxminən 754 milyon manat
məbləğində vəsait sərf edilmişdir. Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına ölkəmizdə və xaricdə qoyul-
muş sərmayələr hesabına həyata keçirilən bir sıra investisiya layihələrinin icrası üçün ötən il 1 milyard
74 milyon manat vəsait yönəldilmişdir [5, səh-113].

Regionda iqtisadi liderliyini gücləndirən respublikamız investisiya idxal edən ölkədən, investisiya
ixrac edən ölkəyə çevrilmiş və son illərdə ölkəmizdən digər xarici ölkələrə 6 milyard ABŞ dolları
sərmayə yatırılmışdır. Belə ki, respublikamız Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, İsveçrə, Rusiya kimi
dövlətlərin iqtisadiyyatına investisiya qoymuşdur. Bütün bunlar, Azərbaycanın, inkişaf etməkdə olan
ölkədən inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmək əzminin nümunəsini büruzə edir.

Bu gün Azərbaycanın ticarət tərəfdaşlarının sayı 150-yə çatmış, son on ildə respublikamızın xarici
ticarət dövriyyəsi 5,4 dəfə, o cümlədən ixrac 8,2 dəfə artmışdır. Lakin, 2011-ci il üzrə xarici ticarət
dövriyyəsi 9,2% artaraq 33,2 milyard dollar, müsbət xarici ticarət saldosu 16,1 milyard dollar təşkil
etmiş, ixrac idxalı 2,9 dəfə üstələmişdir. Müasir texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi, istehsal
proseslərinin beynəlxalq standartlara uyğun qurulması tələbi nəticəsində mexanizm və avadanlıqların
idxalı 1,7 dəfə artmışdır.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata əsasən, 2012-ci ildə
ixrac əməliyyatlarında dövlət sektorunun payı 22476,02 milyon ABŞ dolları (94,01%), özəl sektorun
payı 1198,67 milyon ABŞ dolları (5,01%), fiziki şəxslərin payı 233,28 milyon ABŞ dolları (0,98%)
təşkil etmişdir. İdxal əməliyyatlarında isə qeyd olunan dövr ərzində dövlət sektorunun payı 2052,78
milyon ABŞ dolları (21,27%), özəl sektorun payı 7149,99 milyon ABŞ dolları (74,07%), fiziki şəxs-
lərin payı 450,1 milyon ABŞ dolları (4,66%) olmuşdur.

2012-ci ildə Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO), Latviyanın
Sahibkarlıq və İnkişaf Agentliyi, Fransanın Şirkətlər Hərəkatı (MEDEF), Sloveniyanın Sahibkarlıq
və Xarici İnvestisiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Yunanıstan Xarici Ticarət Şurası, İordaniya Haşimilər
Krallığının Sənaye Palatası ilə ölkəmizin qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumları
imzalanmışdır. Bu sənədlər isə Azərbaycanın biznes və investisiya imkanlarının təşviqi, sahibkarların
işgüzar əlaqələrinin genişləndirilməsi və məlumat mübadiləsi baxımından daha əhəmiyyətlidir.

Nəticə: Əldə olunmuş nailiyyətlərdə bu istiqamətlər üzrə qəbul edilmiş dövlət proqramlarının, xü-
susilə Azərbaycanın strateji inkişafına təsir göstərən regional inkişaf proqramlarının böyük əhəmiyyəti
vardır. Sahibkarlığın inkişafı isə, dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olmuş-
dur.

Digər tərəfdən isə, regionların inkişafı yoxsulluğun və işsizliyin azaldılmasını nəzərdə tutan dövlət
proqramlarının həyata keçirilməsi, ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyasının təmin edilməsi, qeyri-
neft sektorunun dayanıqlı inkişafı, prioritet sahələrə iri həcmli investisiyaların yönəldilməsi, region-
larda müasir infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması, yeni istehsal və emal müəssisələrinin
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fəaliyyəti üçün zəmin yaratmış və bütün bu nailiyyətlərin nəticəsidir ki, dünyanın nüfuzlu beynəlxalq
qurumları tərəfindən respublikamızın inkişafı yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki, “Standart &
Poor’s” reytinq agentliyi Azərbaycanın mövcud uzunmüddətli müstəqil kredit reytinqini yüksək
qiymətləndirərək “BBB” investisiya reytinq səviyyəsinə çatdırmış, reytinq üzrə proqnozu isə “sabit”
saxlamışdır. “Fitch Ratings” və “Moody’s Ratings” agentliklərinin də Azərbaycan iqtisadiyyatına
dair qiymətləndirmələri müsbət olmuşdur. Ölkəmiz “Qlobal Rəqabət Qabiliyyətli İndeksi” hesabatına
əsasən, 142 ölkə arasında 55-ci, MDB-də (Müstəqil Dövlətlər Birliyi) isə 1-ci olmuşdur.

O cümlədən, bu gün dünyanın tədqiqatçı-mütəxəssisləri, həmçinin iqtisadiyyat elmi “İqtisadi
inkişafın Azərbaycan modelini” inkişaf modeli kimi qəbul edir, araşdırır və öyrənirlər.

Məhz bunun nəticəsidir ki, “Neft kapitalı”nın “İnsan kapitalı”na çevrilməsi siyasəti nəticəsində
ölkənin gələcək inkişafının indiki gənc nəslin təhsil səviyyəsindən birbaşa asılılığı nəzərə alınaraq
respublikada “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proq -
ramı” həyata keçirilir.

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, respublikamız yaxın gələcəkdə iqtisadi inkişaf göstəri-
cilərinə görə dünyanın bazar innovasiyayönümlü iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələr sırasında rəqabətə
davamlılıq səviyyəsində aparıcı dövlətlərdən birinə çevriləcəkdir. Gələcək illərdə ölkədə makroiqti-
sadi sabitlik qorunub saxlanılacaq, iqtisadiyyatın sahələnməsi – diversifikasiyası həyata keçirilməsi
sürətlənəcək, qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafı sürətlənəcək, valyuta ehtiyatlarının
səmərəli idarə edilməsi və milli valyutanın sabitliyi təmin olunacaq, sahibkarlığa dövlət dəstəyi güc -
ləndiriləcək, özəl bölmənin inkişafı üçün azad rəqabət və münbit investisiya mühiti daha da yaxşılaşa-
caq, əhalinin sosial rifahı daha da yüksələcəkdir [4, səh-13].

Təklif: Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, ölkəmizdə gedən iqtisadi inkişafda sənaye
sahələrinin rolunun daha da artırılması, xüsusilə də emal sənayesi sahələrinin göstəricilərindən qida
məhsullarının istehsalı, tütün məmulatlarının istehsalı, toxuculuq sənayesi, geyim istehsalı, dəri və
dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı, ağac emalı və ağacdan məmulatların istehsalı, neft məh-
sullarının istehsalı, kimya sənayesi, əczaçılıq məhsullarının istehsalı, rezin və plastmas məmulatların
istehsalı, tikinti materiallarının istehsalı, metallurgiya sənayesi, maşın və avadanlıqlardan başqa hazır
metal məmulatlarının istehsalı, kompüter və digər elektron avadanlıqların istehsalı, elektrik avadan-
lıqlarının istehsalı, maşın və avadanlıqların istehsalı göstəricilərinin yüksəlməsi labüddür.
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Economic and industrial development of the article is devoted to the analysis of the current situ-

ation. The author is to explore the role of the most pressing problems of the country's economic deve -
lopment of industries.

In the article, the main macroeconomic indicators of the country's industrial sector, production in
industrial areas, the main socio-economic indicators, indices, industrial production, fixed capital in-
vestments in industry and other factors were analyzed.

Резюме
ЭКОНОмИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОмыШЛЕННОСТИ  АЗЕРБАЙДЖАНА
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Статья посвящена анализу состояния развития отраслей промышленности республики.
Автор из наиболее актуальных проблем экономического развития страны заключил в изучении
роли промышленности в экономическом развитии. 

В статье, анализируются основные макроэкономические показатели промышленного сек-
тора страны, производство в промышленных зонах и их основные социально-экономические
показатели, индексы промышленного производства, инвестиции в основной капитал и другие
факторы.
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PERSONA ARXEtİPİ: MAHİyyƏtİ vƏ XÜSUSİyyƏtLƏRİ

Qorxmaz QULİyEv
Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan filologiyası və jurnalistika kafedrası, fil.e.d.,prof.

Rəyçi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Ülviyyə  Rəhimova
Açar sözlər: persona, rersonaj, aktyor, tamaşa, şəxsiyyət
K.Yunqun analitik psixologiyası Şekspirdən sonra geniş yayılmış, yayıldıqca çeynənmiş,

bayağılaşmış “insanlar dünya adlı teatrın aktyorlarıdır” metaforasına yeni həyat verdi; kollektiv şüur-
suzluq kontekstində şərh olunmaq imkanı yaratmaqla bu metafora fərdlərarası münasibətlərin bütün
sahələrinin səhnə mizanını dəqiqləşdirdi və zənginləşdirdi. Məhz kollektiv şüursuzluq işığında
məlum oldu ki, bütün insanların eyni zamanda həm aktyor, həm də tamaşaçı qismində iştirak etdikləri
həyat adlı teatrın baş rejissoru vəzifəsini toplumun özü icra edir, bəşər övladı dünyaya gələr-gəlməz
öncədən onun oynayacağı rolu müəyyənləşdirir, öz mənəvi-əxlaqi prinsipləri, tabular sistemi va-
sitəsilə fərdin oynamağa məhkum olunduğu rolun hüdudlarını müəyyənləşdirir və onun oyununa
nəzarət edir.  

K.Yunqun analitik psixolologiyasının prinsipləri əsasında teatr metaforasını toplumun fəaliyyətinə
tətbiq edərək göstərmək olar ki, zamanda toplumun bütövlüyünün təminatçası olan kollektiv şüur-
suzluq bir nəsildən digərinə “cəmiyyət” adlı baş rejissorun ayrı-ayrı fərdləri öz iradəsinə tabe etmək
üçün istifadə etdiyi vasitələr arsenalında Persona arxetipi xüsusi yer tutur. 

İsveçrəli alimin fikrincə toplumun təşəkkülündə və fəaliyyətində önəmli yer tutan Persona arxetipi
öz etimologiyası ilə də əzəli rol funksiyasını nəzərə çarpdırır. Etrusk mənşəli “Persona” sözü latın-
caya, oradan da digər Avropa dillərinə keçmişdir. İlkin (etrusk dilində) mənası “teatr maskası” ol-
muşdur. Lakin Avropa dillərində köklü semantik transformasiyaya məruz qalaraq “şəxsiyyət”
mənasını kəsb etmiş (1, 280) və bu gün də bu mənada işlənir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, “Per-
sona” ilə eyni kökdən olan və incəsənətlə bağlı geniş istifadə olunan “personaj” sözü ilkin məna ilə
əlaqəsini qoruyub saxlamışdır ki, bu da “teatr maskası”nın yaddan çıxmamasına dəlalət edir. 

Personanın ilkin mənasına arxetip qismində müraciət edən K.Yunq onu kollektiv psixikanın fraq-
menti, toplum tərəfindən ayrı-ayrı fərdlərə aşılanan, dikbaşlara zorla qəbul etdirilən teatr maskası
hesab edir. Persona mahiyyəti etibarilə bir tərəfdən fərdin topluma inteqrasiya vasitəsi, digər tərəfdən
toplumun tələbləri çərçivəsində fərdin özünütəsdiq cəhdidir: bu arxetip cəmiyyətdə hökm sürən, bir-
birini tamamlayan mərkəzəqaçma və mərkəzdənqaçma meyillərin vəhdətidir. Nəzərə almaq lazımdır
ki, Persona arxetipi vasitəsilə toplum amansızcasına fərdin əndazədən çıxan cəhətlərini sosial stan-
dartlara uyğunlaşdırır: bu cəhətlər gələcəkdə toplumun bütövlüyü üçün təhlükə ola bilərlər. 

Amma toplum yalnız standartlara cavab verən, heç bir cəhətdən fərqlənməyən fərdlərdən ibarət
olsa, simasız kütləyə çevrilər və labüd şəkildə deqradasiyaya uğrayar: rəngarənglik, fərdlərin bir-
birindən seçilmələri əsasında birləşmələri toplumun bütövlüyünün vacib şərtidir və bu, kollektiv
şüursuzluq kontekstində Persona arxetipində proqramlaşdırılmışdır. Bununla belə standartlara uyğun-
laşma toplumun bütövlüyü üçün daha böyük önəm daşıdığına görə Persona arxetipi fərdə toplum
çərçivəsində şəxsiyyət kimi özünü tam şəkildə təsdiq etməyə imkan vermir; toplum ətraflı
düşünülmüş yasaqlar və kodekslər sistemi vasitəsilə fərdlərin fəaliyyətini ona sərf edən məcraya
yönəldir. Bu halda fərdlərin bir-birindən fərqi daha çox görüntü xarakteri daşıyır və onların mahiyyə -
tinə aid olmur. 
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Bununla yanaşı K.Yunq dəfələrlə qeyd etmişdir ki, Persona arxetipi çərçivəsində fərdin uzun
təkamül yolu keçib maskadan şəxsiyyətə çevrilməsi mümkündür və müəyyən mənada qanunauy-
ğundur. Bəzən də Persona fərdin özümlü, toplumun mənafeyinə uyğun gəlməyən cəhətlərini ört-basdır
edir və onun rahat, maneəsiz və problemsiz inteqrasiyasını təmin etmək funksiyasını yerinə yetirir.
Dünyaya gözünü açan insanın toplumla təması bir müddət yalnız ən yaxın adamları ilə məhdudlaşır:
müəyyən zaman kəsiyində onun intellektual və verbal qabiliyyəti kimi sosiuma inteqrasiyası imkanları
da daha çox potensial xarakter daşıyır. 

Lakin çox tezliklə toplum aramsız şəkildə müxtəlif kanallar vasitəsilə ona təsir edir, tədricən onu
sosiallaşdırır. Persona maskası taxmış fərd qeyri-sosial, hətta anti-sosial problemləri həll etməyə cəhd
edəndə belə onlara sosial don geyindirməyə cəhd edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, şəxsiyyət cəmiyyətdə tədricən formalaşır və yetişir, yəni Persona (maska)
fərdə lap uşaq yaşlarından tədricən, lakin ara vermədən qəbul etdirilir, onun dünyaduyumuna və
dünyagörüşünə təsir edir və onların tərkib hissəsinə çevrilir. Bu proses elə uğurla, elə təbii şəkildə
həyata keçirilir ki, fərd maska taxdığını dərk etmir və ona aşılanmış keyfiyyət və xüsusiyyətləri
özününkü hesab edir. Amma intuitiv şəkildə fərd maskalandığını hiss edir, lakin şüurlu olaraq bunu
dərk etmək iqtidarında olmur. Bundan əlavə toplum çox zaman toplum persona arxetipi vasitəsilə
fərdə instinktlərin sıxışdırılması hesabına normal həyat şəraiti üçün zəruri olan xüsusiyyətlər və key-
fiyyətlər aşılayır. 

İnsan bir tərəfdən fərd qismində dəyişməz özümlü xüsusiyyətlərə malik olduğuna, digər tərəfdən
toplumun müəyyən etdiyi qaydalar əsasında sosial rol oynamağa məcbur olduğuna görə ikiləşir: bir
insanın içində iki əks qütbdə qərarlaşmış iki fərd peyda olur. Adi şəraitdə bu iki qütb öz əksliklərini
büruzə vermir, vəhdət, çulğalaşma görüntüsü yaradırlar. Lakin böhran durumlarında fərdlərdən biri
tamamilə sosiallaşmağa, digəri isə maksimum fərdiləşməyə can ataraq əlbəyaxa olurlar. Bu, əlbəttə
ki, şəxsiyyət üçün nevroz mənbəyinə çevrilir. 

K.Yunq fərdin Persona ilə qarşılıqlı münasibətlərini təhlil edərkən toplumun, xüsusilə fərdin nis-
bətən normal mənəvi-psixoloji durumda olmasını nəzərdə tuturdu. Lakin ədəbi-bədii fikir demək olar
ki, heç zaman normal vəziyyətdə olan toplumun və yaxud fərdin, adi həyat şəraitinin təcəssümünə
can atmır. Normal durumda kollektiv şüursuzluğun Persona arxetipi vasitəsilə idarə etdiyi fərd ədəbi
fikir üçün “maraqlı” deyil və buna görə də onun bədii təcəssümünə çox nadir hallarda təsadüf olunur. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi Persona arxetipi fərdin topluma inteqrasiyasını təmin edən maskadır.
Bu isə o deməkdir ki,  Persona (maska) taxmaqla fərd könüllü şəkildə toplumun rəhbər tutduğu bütün
qayda-qanunlara, mənəviyyat, əxlaq, davranış prinsiplərinə riayət etməyə razılıq verir və fərqinə var-
madan onları özününkü hesab edir. Bu, heç də əsl doğma özününkü ilə imitasiyanın məhsulu olan
yad özününkü arasında ziddiyyəti aradan qaldırmır, onu fərdin özəl şüursuzluğuna sıxışdırır.                

Persona arxetipi təkcə fərdin yox, toplumun da “gözlərini bağlayır”: onların hər ikisi səmimi şə -
kildə belə hesab edirlər ki, fərdə teatr maskası qismində yapışdırılmış keyfiyyət və xüsusiyyətlər
anadangəlmədirlər. Bu, topluma xas olan fərdlərarası münasibətləri dəyərləndirmə sisteminin
mahiyyəti ilə bağlıdır. Başqası (başqası mənə münasibətdə toplum qismində çıxış edir) məni sosial
xarakterli standart kodekslər, prinsiplər əsasında dəyərləndirir. Mən də  sosial gözlük taxıb başqasının
nəzər nöqtəsindən özümü səciyyələndirirəm. Bu, fərdin topluma inteqrasiyasının əsas şərtlərindən
birini təşkil edir: mən insanlarla yalnız onda konfliktsiz münasibət qura bilirəm ki, özümə başqasının
gözü ilə baxım, öz dəyərlərimi başqasının dəyərlərinə uyğunlaşdırım. Bu isə o deməkdir ki, toplum
atmosferində heç kim heç kimin əsl, özümlü keyfiyyət və xüsusiyyətlərini sezmir, gerçəklik total
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görüntü ilə əvəz olunur. Ənənələr, kodekslər, yasaqlar və tabular sistemi fərdləri toplum qismində
bir-birinə pərçimləməklə yanaşı onun bu və ya digər səbəbə görə meydana gələn kataklizmlərə
kollektiv reaksiyasının son dərəcə ləng olmasına gətirib çıxarır. 

Topluma elə gəlir ki, Persona-maskanı maksimum fərdin xarakterinə uyğun seçməklə onun
özümlü cəhətlərini bir o qədər meydana çıxarıb qabartmaq olar. Amma əslində Persona-maska nə
qədər çox fərdin “cildinə girirsə, bir o qədər onun özümlü keyfiyyətlərini təhrif edir və onların özlərini
nümayiş etdirmələrinə maneəçilik törədir: toplum fərdin daxili simasını nə qədər məharətlə və
hərtərəfli pərdələsə, nə qədər onu özündən daha çox gizlətsə, bir o qədər öz vəzifəsini yerinə yetirmiş
hesab edir. 

İlk baxışdan Persona arxetipi birmənalı şəkildə fərdi topluma pərçimləmək, onun bütün
hərəkətlərini tənzimləmək məqsədi güdür. Lakin əslində bu, eyni zamanda  fərdlə toplum arasında
əlaqələrin ziddiyyətli xarakterini üzə çıxarır: “Persona fərdi və kollektiv şüur arasında mürəkkəb
münasibətlər sistemidir. O, bir tərəfdən başqalarında müəyyən təəssürat oyatmağa, digər tərəfdən
isə insanın əsl simasını gizlətməyə hesablanmışdır” [6, 220]. 

Deməli, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu prosesdə yalnız kollektiv yox, fərd də fəal mövqedən
çıxış edir. Digər tərəfdən toplumla fərdin mənafeləri çox vaxt üst-üstə düşmür, əksinə, bir-birilə zid-
diyyət təşkil edir. Öz mahiyyəti etibarilə toplum fərdin yolunu kəsərək onu öz ölçülərinə uyğun-
laşdıran antik quldur Prokrustdur. Persona arxetipi vasitəsilə toplum fərdi elə bir yüksək səviyyədə,
elə dərindən sosiallaşdırmağa cəhd edir ki, fərd tamamilə - bütün hüceyrələri ilə maskaya çevrilsin:
kollektiv şüursuzluqda təsbit olunmuş bütün ənənələr, qayda-qanunlar, mənəvi-əxlaqi dəyərlər,
yasaqlar sistemi fərdi ram etməyə yönəlmişdir. Bir qayda olaraq toplum fərdə münasibətdə sərt tə-
cavüzkar mövqedən çıxış edir. Kollektiv şüursuzluq Persona arxetipi vasitəsilə “toplum” adlı səhnədə
oyun qaydalarını müəyyən edir, fərdlər arasında rol bölgüsü aparır, rolundan narazıları və cızığından
çıxanları cəzalandırır. Heç də təsadüfi deyildir ki, XX əsrin ən nüfuzlu fəlsəfi konsepsiyalarından
biri olan ekzistensializmin bütün variantlarında fərd - toplum münasibətlərinin antaqonist xarakteri
təkidlə vurğulanır. Bu kolliziya bədii ədəbiyyatda saysız-hesabsız nümunələrdə öz təcəssümünü tap-
mışdır.     

Toplum Persona arxetipi vasitəsilə fərdi tamamilə “özününküləşdirməyə” cəhd edir. Metaforik
planda fərdin soğanla müqayisəsi məhz bu zəmində yaranmışdır: insanın başdan-ayağa ictimai
məxluq olduğunu iddia edənlər belə hesab edirlər ki, əgər fərdin-soğanın sosial xarakterli yarpaqlarını
bircə-bircə qoparıb kənara atsaq, axırda boşluq qalar. Bu konsepsiyanın tərəfdarlarının fikrincə in-
sanın mənəvi-ruhi aləmi bütövlüklə ictimai səciyyəli cəhətlərdən təşkil olunmuşdur. 

Ancaq bu da bir həqiqətdir ki, “hüdud durumları”nda ( qorxu, dərin təşviş, həyəcan və s. “özümlü”
hisslər keçirəndə) insan sırf özəl cəhətlərini ortaya qoyur. Bu o deməkdir ki, hər bir fərd Persona-
maskanın ona aşıladığı sifətlərlə fərdi xüsusiyyətləri arasında mövcud olan ziddiyyətlər durumunda
qərar tutmağa məhkumdur. Bu, mahiyyəti etibarilə antaqonist səciyyəli ziddiyyət sakit, konfliktsiz
sosial durum şəraitində də ilk baxışdan heç bir gözəçarpan səbəb olmadan implisit şəkildə altdan-
altdan şüursuzluq səviyyəsində fərdə təsir göstərir və sosial səciyyəli nevrozların mənbəyinə çevrilir. 

İnsan antik Protey sayağı toplumun durumundan, tərkibindən, ovqatından asılı olaraq saysız-
hesabsız rollar oynamağa məcburdur. Bu baxımdan fərdə təsiretmə mexanizmi baxımından universal
və invariant xarakterli Persona-maska arxetipi saysız-hesabsız variantlara parçalanır, rəngarəng
cildlərə girir.               

Bir tərəfdən Persona arxetipi “quşlarda, yaxud qarışqalarda yuva qurmaq impulsu kimi sövqi-
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təbii vektordur” [6, 218], digər tərəfdən onun strukturu şəraitdən asılı olaraq dəyişikliyə məruz qala
bilir. Bu ikili ipostas fərdə bütövlüyünü təmin edən invariant  məhvərini qoruyub saxlamağa və eyni
zamanda aramsız dəyişən şəraitə uyğunlaşmaq imkanı verir. Bu halda bir tərəfdən fərdin özəl “mən”i
ilə onun aktyor “mənlər”i, digər tərəfdən aktyor “mənlər”in özlərinin arasında konflikt yaranır:
toplumun müxtəlif durumları məndən bəzən vicdanlı, bəzən vicdansız, bəzən tələbkar, bəzən üzüyola,
qısası, bəzən yaxşı, bəzən də pis adam olmağı tələb edir. Fərdin bu müxtəlif ipostasları bir-birilə
mübarizə aparırlar ki, bu da mərkəzdənqaçma meyillərin təsiri altında fərdin mənəvi-ruhi sarsıntılarına
səbəb olur. Bütün bunlar, şübhəsiz ki, nevroz mənbəyinə çevrilməyə bilməz. Lakin belə bir durumda
meydana gələn nevroz şəxsiyyətin psixikasının yalnız üst qatını əhatə edir və antaqonist xarakter kəsb
etmir.  

***
Bir qayda olaraq bədii ədəbiyyatın obyekti olan insanlar ilkin durumda (bu durumun “Hamlet”dəki

kimi bilavasitə əks olunması, yaxud “Ölülər”dəki kimi nəzərdə tutulması mümkündür)  bu və ya digər
səbəbə görə toplumun adət-ənənə, qayda-qanun, həmçinin kollektiv şüursuzluğun arxetiplər vasitəsilə
cızdığı çərçivə daxilində qərarlaşır və fəaliyyət göstərirlər. Lakin bu, olsa-olsa, ekspozisiya-girişdir,
əsas mətləbə hazırlıq mərhələsidir. Toplumun, xüsusilə fərdin durumunda baş verən kataklizm və
sarsıntılar ədəbi-bədii fikrin əsas təcəssüm obyektidir. 

Bu durum ədəbi-bədii fikir üçün hər şeydən əvvəl ona görə maraqlıdır ki, müəyyən hüdudlar da -
xilində toplumun vəhdətini təmin edən kollektiv şüursuzluğun mutasiyasına,  onun təzahür formaları
və fərdləri idarəetmə orqanları olan arxetiplərin keyfiyyətcə dəyişməsinə, hətta yoxa çıxmasına səbəb
ola bilər: ədəbiyyat anormal situasiyaları, keçid mərhələlərini təsvir etməyi üstün tutur. 

Kataklizm bu vaxta qədər minilliklər boyu kollektiv şüursuzluqda qarşılıqlı şəkildə  bir-birinə
uyğunlaşaraq bir-birilə “dil tapmış” gecəni və gündüzü, işığı və qaranlığı, müsbəti və mənfini, yuxarını
və aşağını radikal şəkildə bir-birindən təcrid edir, onları üz-üzə qoyur, həm toplumu, həm də fərdi
ehtiva edən ruhi gərginlik sahəsi yaradır və bir sıra yeni dəyərlər yaratmaqla köhnə dəyərlərin yeni
düzümünü tələb edir. Bu kəskin şəkildə qütbləşmiş dünyaya “məruz qalmış” insanlar kataklizmə qədər
onları idarə edən dəyərlər sistemindən və davranış modellərindən (arxetiplərdən) imtina etməli olurlar
və bununla da uzun müddət davam edən ağrılı-acılı prosesə rəvac verirlər. Fərdin sosiuma  inteq -
rasiyası vasitəsi olan Persona arxetipi bu prosesdə daha köklü dəyişikliyə məruz qalır. 

Kataklizm durumunda o vaxta qədər fərdin topluma inteqrasiyasını təmin edən ənənəvi  Persona
modelindən imtina yeni sosial təmas maskasının yaranması prosesi ilə müşayiət olunur. Bu yeni “teatr”
maskası bir çox cəhətdən Personaya bənzəsə də, mahiyyəti etibarlə ondan kardinal şəkildə fərqlənir:
əgər Persona sosial səciyyəli olub fərdi imitasiya edirsə (mən hamının dediyini özünməməxsus şəkildə
deyirəm), yeni maska fərdi səciyyəli olub toplumu təqlid edir (mən yalnız mənimki olan düşüncələrimi
hamının dilində deyirəm). Ənənənin isti qucağından ayrılmaq nə qədər çətin olsa da, Personadan
imtina edib yeni maska taxmaq, stereotip düşüncə tərzindən xilas olmuş əsl şəxsiyyətin formalaşması
üçün vacib şərtdir.   

Bir qayda olaraq ədəbiyyatda bu və ya digər səbəbə görə Persona-maskanın göstərişlərinə riayətdən
imtina edərək toplumdan təcrid olunmuş marginallar, məsələn, Məmmədquluzadənin İskəndəri, ya
da mövcud duruma qarşı mübarizə mövqeyində durmuş asilər, məsələn, Şekspirin Hamleti aparıcı
personaj qismində təcəssüm olunurlar. Toplum-fərd münasibətlərinin bu durumda bədii inikas prob-
lemləri xüsusi nəzəri maraq doğurur. 

Bəri başdan qeyd edək ki, hər iki sənətkarın əsərində toplum daxili hərəkətdən prinsipial şəkildə
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məhrum substansiya qismində təsvir olunmuşdur, kollektiv şüursuzluq onu maneken kimi idarə edir.
O, dünyanı lərzəyə gətirən, bütün mövcud ruhi və mənəvi dəyərləri alt-üst edən kataklizmi görmür,
görsə də reaksiya vermir (“Hamlet”), qapını təkidlə döyən dəyişmək, başqalaşmaq, zəmanə ilə
ayaqlaşmaq zəruriyyətini dərk etmir (“Ölülər”), heç nə baş verməyibmiş kimi köhnə dəyərlərə uyğun
şəkildə mövcudluğu üstün tutur. 

Qəzavü-qədər qismində sosial kataklizm yalnız Hamlet və Kefli İskəndər kimi say-seçmə fərdlərin
yox, onların təmsil etdikləri bütün toplumun qapısını döyür: əslində qardaşını qətlə yetirib tac-taxt
sahibi olan Klavdinin cinayəti bütün toplumun dəyərlər sistemini alt-üst edir. Bu, Klavdinin cinayə-
tinin sıradan olan əməl yox, bütün toplumu ehtiva edən hadisə olması ilə bağlıdır. Yaddan çıxarmaq
olmaz ki, faciədə  öz əksini tapmış hadisələr Orta əsrlər cəmiyyətinin strukturuna xas olan sərt iye -
rarxiya prinsipi əsasında formalaşmış ölkədə cərəyan edir: əgər lap yuxarıda qərarlaşmış, bütün
toplum üçün nümunə rolunu oynayan bir şəxs qardaşını öldürüb onun mənsəbinə və arvadına
yiyələnirsə, kim toplumun sıravi üzvünə analoji şəkildə hərəkət etməyə mane ola bilər? Danimarkada
balıq başından iylənmişdir və bu, bütün bədənin labüd şəkildə çürüməsinə rəvac verir. Sadəcə olaraq
Hamlet toplumun ən həssas üzvü qismində bu prosesi aydın şəkildə görür və dəyərləndirir. Faciənin
III pərdəsinin IV səhnəsində Hamletın atasının kabusunu görüb onunla söhbət etməsi, anasının isə
ölmüş ərini sezmək iqtidarında olmaması simvolik planda şahzadənin toplumun cinayətə bulaşmış
üzvlərinin üzünə qapanmış son dərəcə yüksək həssaslıq səviyyəsinə qalxmasından xəbər verir. 

Şekspirin əsərində toplum  mənəvi kataklizmin birbaşa təsir dairəsindən kənarda qalır. “Ölülər”də
isə toplumun özü bilavasitə fəlakətin hədəfinə çevrilir. Düzdür, ilk baxışdan hansı isə bir fırıldaqçının
İrandan gəlib avam camaatı aldatmasında əlahiddə heç bir şey yoxdur. Lakin mahiyyət etibarilə Şeyx
Nəsrullah öz əməli ilə təkcə İrəvanın yox, bütün islam aləminin söykəndiyi dəyərləri şübhə altına
alıb dəyərsizləşdirir, insanları antik vüsətli kosmosun - ölülər və dirilər dünyasının qarşısında kömək-
siz-imdadsız qoyub onları radikal seçim etməyə məcbur edir. 

Eyni “fərd-kütlə” qarşıdurması problemi ilə üzləşən sənətkarlar topluma müxtəlif münasibət
sərgiləyirlər. Məsələn, antik dramaturq Esxilin məşhur “Oresteya” faciəsində Klitemnestra Arqos
əhalisinin gözləri qarşısında Troya müharibəsində olan əri Aqamemnona xəyanət edir, açıq şəkildə
ərini geriyə dönəcəyi təqdirdə qətlə yetirməyi planlaşdırır. Lakin toplum bunu görmür, müəllifin isə
bu görməməzliyə münasibəti neytraldır.  

Şekspir antik faciənin ənənələrini davam etdirərək bitərəf kütləni bir növ “dırnaq arasına alır”.
Lakin burada bir fərqli məqamı qeyd etmək yerinə düşər. Lakin əgər antik faciədə Aqa, memnon,
sonra da onun oğlu Orest toplumu ümumiyyətlə sezmirlərsə, toplumu təşkil edən fərdlər statistlərdən
başqa bir şey deyillərsə, Hamlet öz həmyerlilərinin atasının qətli ilə bağlı nümayiş etdirdikləri
mövqeyi sadəcə olaraq seyr etməklə kifayətlənmir,  onların biganəliyi nəticəsində Danimarkada
bərqərar olmuş durumu öz şəxsi faciəsi kimi yaşayır. Bu baxımdan Hamletin məşhur “Danimarka
dünya adlı həbsxananın ən pis guşələrindən biridir” deyimi bir ucuyla ölkədəki durumun yaranması
üçün bilavasitə məsuliyyət daşıyan əmisi və anasına qarşı yönəlmişdirsə, digər ucuyla belə bir du-
rumda könüllü şəkildə yaşamağa razılıq verməklə onu rəsmiləşdirmiş topluma tuşlanmışdır. 

Bu nöqteyi-nəzərdən heç də təsadüfi deyildir ki, əsərdə toplumun tipik nümayəndəsi qismində
çıxış edən Poloni Hamletin zaman-zaman sarkazma çevrilən istehzasının əsas obyektidir. Şekspir
üçün Poloni sadəcə olaraq kollektiv şüursuzluğun öz praqmatik prinsiplərinə uyğun idarə etdiyi
maneken deyil. Arxetiplərin, ilk növbədə Personanın diktə etdikləri keyfiyyət və xüsusiyyətlər onun
psixikasının ən dərin qatlarına nüfuz edib onun xislətinə çevrilmişdir. Şekspir topluma in -
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teqrasiyasının əsas şərtlərindən biri olan duruma uyğunlaşmanın insanı bütün özümlü keyfiyyətlərdən,
mənəvi-əxlaqi prinsiplərdən məhrum etməsi, onun ruhən məhvərsiz, daxili struktursuz, buqələmun
kimi durumdan asılı olaraq rəngdən-rəngə girən amorf məxluqa çevirməsi təhlükəsini hiss edirdi.
Hamletin Poloni ilə məşhur mükaliməsində bu cəhət özünü əyani şəkildə büruzə verir: 

“Hamlet. Siz lap dəvəyə oxşayan o buludu görürsünüzmü? 
Poloni. Allaha and olsun, o, həqiqətən dəvəyə oxşayır. 
Hamlet. Mənim fikrimcə o, qaranquşa oxşayır. 
Poloni. Onun beli qaranquşa oxşayır. 
Hamlet. Yaxud balinaya? 
Poloni. Lap balinadır ki, var” [3, səh-89].  

Hamletin özünü dəliliyə vurub, amma əslində  şüurlu şəkildə Polonini siçovul səviyyəsinə endirib
qətlə yetirməsi simvolik səciyyə daşıyır. Bu simvolik aktla protaqonist uyğunlaşma naminə mənəvi
prnsiplərdən imtina edərək mutasiyaya məruz qalmış  kollektiv şüursuzluğun təsir dairəsindən
çıxdığını, qətiyyətlə Persona-buxovdan azad olduğunu nümayiş etdirir. 

Toplumun durumunu - maariflənməkdən imtinanı qəbul edə bilməyən İskəndər də (“Ölülər”)
Hamlet kimi onu toplumun bir üzvünə çevirən Persona arxetipinə tabe olmaqdan imtina edir. 

İlk baxışdan Şekspirin və Məmmədquluzadənin qəhrəmanlarını kollektiv şüursuzluğun təsir
dairəsindən uzaqlaşmağa məcbur edən səbəblər müxtəlif olmaqla yanaşı həm də fərqli gərginlik
sahələrində formalaşmışlar və müqayisə oluna bilməzlər. Şekspirin faciəsində fərd doğma qardaşı
tərəfindən qətlə yetirilir. Özü də bu, adicə qətl deyil, toplumun vəhdətinin, ölkədəki nizamın  zəmanəti,
mənəvi-əxlaqi dəyərlərin simvolu olan kralın həyatına qəsddir. Onun qardaşı Klavdinin hakimiyyəti
ələ keçirib arvadı ilə evlənməsinə toplumun heç bir reaksiya verməməsi cinayətə bəraət qazandırmaq
deməkdir. Bu isə kollektiv şüursuzluğun mutasiyasından, toplumun bütövlüyüün pozulmasından xəbər
verir. 

İskəndərin üz-üzə gəldiyi problem ilk baxışdan nə toplum, nə də fərd üçün faciəvi xarakter daşımır:
xaricdə təhsil almış, təmiz niyyətlərlə vətənə qayıtmış gənc ziyalı bildiklərini, görüb-götürdüklərini
həmvətənlilərinə nəql etmək istəyir, lakin toplum ona arxa çevirir və özündən təcrid edir. Oxu daşa
dəymiş gənc səmti itirir, pessimizmə qapılır, içkiyə qurşanır və son nəticə etibarilə Kefli İskəndərə
çevrilir. 

Duruma obyektiv-biganəlik prinsiplərindən çıxış edərək yanaşsaq, mühitin İskəndərin niyyətlərini
həyata keçirməkdən vaz keçməsində heç bir dəhşətli şey yoxdur: bu gün olmasın, sabah olsun, sabah
olmasın yüz ildən sonra olsun, əvvəl-axır toplum maarifçilik yoluna qədəm basmalı olacaq. İskəndərə
görə millət məhz bu gün magistral maariflənmə yoluna çıxmalıdır, əks təqdirdə həmişəlik dünya si -
vilizasiyasından geri qala bilər. İskəndər M.Sabirin “Əcnəbi göydə aeroplanla uçur, biz hələ avtomobil
minməyiriz” deyimini şəxsi faciəsi kimi qəbul edir və yaşayır. Məhz bu məqamda ingilis və azərbay-
canlı dramaturqların qəhrəmanlarının öz toplumlarının durumuna münasibətlərindəki köklü fərq özünü
büruzə verir. Danimarka şahzadəsi üçün atasının qətlə yetirilməsi hər şeydən əvvəl subyektiv prob-
lemdir və o, Klavdini öldürməklə sırf fərd qismində problemin həllinə nail olmaq istəyir: Make-
doniyalı İskəndər sayağı o, bircə qılınc zərbəsi ilə açılmaz düyünü acmağa cəhd edir. Hamlet ilk
növbədə öz mənəvi-əxlaqi borcunu yerinə yetirməyə çalışır. Danimarka və bütün dünya isə bir növ
onun bu subyektiv aktının obyektiv nəticəsi kimi azad olurlar. İskəndərin isə heç bir subyektiv prob-
lemi yoxdur, o, bütün varlığı ilə toplumun problemləri içindədir: Məmmədquluzadənin qəhrəmanı
üçün bu gün intensiv şəkildə maarifçilik prinsiplərinə yiyələnməkdən imtina sosial-fərdi faciədir.
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Hamlet üçün əsas məsələ öz fərdi problemini həll etməkdir, sosial problem də avtomatik şəkildə
onun fonunda və kontekstində öz həllini tapır. İskəndərdən ötrü isə yalnız sosial problem mövcuddur:
xalq maariflənmək yoluna qədəm bassa, fərdi problemlərindən əsər-əlamət qalmaz. Hər iki personaj
xarici ölkəyə getməklə bağlı olaraq kollektiv şüursuzluğun Persona arxetipi vasitəsilə aşıladığı
təsirdən azad olmuşlar. Bu vəziyyətdə Hamleti yeni taxdığı maskanın taleyi, İskəndəri isə toplum
naminə kollektiv şüursuzluğun və Persona arxetipinin məzmununun köklü şəkildə yeniləşməsi prob-
lemi narahat edir. 

Persona arxetipindən bu və ya digər səbəbə görə təcrid olunma heç də sosial maskadan birdəfəlik
imtina ilə nəticələnmir. Hamlet də, İskəndər də onları o vaxta qədər topluma bağlayan Personadan
qurtulan kimi dərhal yeni maska taxırlar, daha doğrusu, taxmağa məcbur olurlar. Lakin bu, heç də
onların toplumdan özgələşmələrinin qarşısını ala bilmir.

Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, mahiyyəti etibarilə faciəvi xarakter daşıyan
özgələşməyə baxmayaraq Şekspirin də, Məmmədquluzadənin də qəhrəmanları toplumun içində
yaşadıqlarına görə, onunla müəyyən münasibətlərə girməli, deməli onunla təmas yaratmalıdırlar.
Amma bu halda ünsiyyətin əsas gerçəkləşmə vasitəsi olan eyni söz paradkosal şəkildə bir tərəfdən
əsl həqiqəti mümkün qədər açıq şəkildə bəyan etmək, digər tərəfdən onu maksimum pərdələmək
funksiyalarını həyata keçirir. Əslində sözün bu iki fərqli funksiyası  Persona arxetipinin idarə etdiyi
fərdlərin nitqində də özünü büruzə verir. Lakin  normal vəziyyətdə olan fərd şüursuz şəkildə, katak-
lizmə məruz qalanı isə  şüurlu olaraq sözün bu haçalanan imkanlarından isifadə edirlər. 

Persona arxetipinin “xidməti”ndən istifadə etməkdən imtina etmiş fərdin taxmış olduğu yeni
sosial maska bir sıra cəhətləri ilə əvvəlkindən fərqlənir. Hər şeydən əvvəl faktiki olaraq dünyaya
gözünü açandan Persona arxetipi tərəfindən idarə olunan şəxs tədricən sosial mühitə qaynayıb-qarışır,
onu qəbul etdirilmiş maska  yox, öz fərdiliyinin təzahürü, təbii siması hesab edir. Halbuki yeni sosial
maska taxmış şəxs bunu aydın başa düşür; əslində onun özü bu maskanın özəlliklərinin formalaş-
masında fəal şəkildə iştirak edir. 

Sözsüz ki, Hamletin Persona arxetipinin “tövsiyyələri”nə tabe olmaqdan imtinasında atasının
kabusunun açıqladığı həqiqət böyük rol oynamışdır. Lakin Şekspirin qəhrəmanı özü şüurlu şəkildə
yeni mənəvi-ruhi şəraitdə öz fəaliyyət istiqamətini müəyyənləşdirir - total istehza maskası taxır,
könüllü şəkildə toplumdan təcrid olunur, marginallaşır, kabusun açıqladıqlarını sübuta yetirməyə
çalışır.

Persona arxetipinə tabe olmaqdan imtina etmiş İskəndər də yeni sosial maska seçimində öz
iradəsini ortaya qoyur. O, N.Vəzirovun qəhrəmanı Fəxrəddin sayağı “müsibət”ə düçar olmuş fərdin
sentimental-melodramatik maskasını taxa bilərdi. Lakin gerçəkliyə son dərəcə ayıq münasibət bəs-
ləyən qəhrəman (“Ölülər” əsəri müəyyən görmə bucağı altında bütün toplumun qəflət yuxusunda
olduğu durumda yalnız bircə nəfərin-İskəndərin ayıqlığı haqqında bədii nümunə qismində nəzərdən
keçirilə bilər) tamamilə fərqli sosial maska seçir: hamıya, Hamlet kimi ilk növbədə özünə istehza
ilə yanaşan, nəyi isə müsbət yönümdə dəyişdirməkdən əli üzülmüş, lakin bununla belə həmvətənlərini
ələ salmaqdan əl çəkməyən Kefli İskəndər maskası. 

İskəndər intellektual cəhətdən geridə qalmış, lakin əxlaqi keyfiyyətləri şübhə doğurmayan, avam,
lakin məsum insanların əhatəsində yaşayır. Buna görə də onun aramsız istehzasının günlərin bir günü
bəhrə verib hadisələrin inkişafının hansı isə bir dönəmində insanları ayılda biləcəyinə ümidi realdır.
Sadəcə olaraq Şeyx Nəsrullahın “köməkçi” qismində peyda olması və durumu faciəvi kataklizm
məcrasına yönəltməsi İskəndərin özünün də arzusunda olmadığı bir şəkildə prosesi sürətləndirir.
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“Dəli yığıncağı”nda durum hərəkətsizlik, ətalət ucbatından  mənəvi-ruhi bataqlığa çevirmişdir və bu
da məntiqi olaraq əxlaqi aşınma ilə nəticələnmişdir. Mənəvi-əxlaqi dəyərlərdən məhrum bir toplumun
içərisində yaşamağa məhkum olan Molla Abbas ümumiyyətlə insanlarla ünsiyyətə girməkdən imtina
etməli olur və buna görə də divanəlik maskası taxır. 

Hamletin, İskəndərin və digər qəhrəmanların müəyyən səbəblərə görə taxmalı olduqları sosial
maska həm Persona arxetipinin inkarı, həm də yeni kontekstdə təsdiqidir, başqa sözlə desək, mənəvi
kataklizmə məruz qalıb köklü şəkildə dəyişmiş, lakin bununla belə sosial kontekstdən təcrid olunmuş
şəkildə yaşamağın qeyri-mümükünlüyünü dərk etmiş fərdin bu arxetip vasitəsilə bütövlüyü təmin
olu nan topluma dialektik münasibətidir. Belə ki, İntibah əhval-ruhiyyəsinin hökm sürdüyü İngiltərədə
sərbəst nəfəs almağa, yaşamağa, düşünməyə, fəaliyyət göstərməyə alışmış Hamlet Orta əsrlər Dani-
markasında mənəvi-əxlaqi durumun dözülməz olduğunu duyur və dərk edir. Lakin şahzadə bircə dəfə
də olsun bu “dünya adlı həbsxananın ən dəhşətli guşəsi”ndən baş götürüb getməyin zəruriyyətini
dilinə gətirmir. İskəndər İrəvanda mənəvi zillətə tab gətirməyib içkiyə qurşanır, amma Karapetin
Smirnov arağından vurub marginallaşmağı və intellektual baxımdan deqradasiyaya uğramağı yad el-
lərdə rahat nəfəs almaqdan üstün tutur. Hamlet sayağı, lakin daha radikal şəkildə özünü divanəliyə
vurmuş Molla Abbas dəlilər toplumuna pərçimlənmişdir. O bunu Sonaya olan məhəbbəti ilə izah etsə
də, əslində getməyə başqa yeri də yoxdur. 

Persona arxetipinin “göstərişləri”nə müxtəlif səbəblərə görə tabe olmaqdan imtina etmiş  bu müx-
təlif zamanlarda, məkanlarda və sosial durumlarda yaşamış qəhrəmanların topluma münasibətlərində
qəribə bir qanunauyğunluq özünü büruzə verir: yeni maska taxmaqla onlar labüd olaraq marginallaş-
maqlarına baxmayaraq paradoksal şəkildə daha möhkəm-qırılmaz tellərlə öz mühitlərinə bağlanırlar.
Bu baxımdan Hamleti Danimarkasız, İskəndəri İrəvansız, Molla Abbası dəlilərsiz təsəvvür etmək
qeyri-mümkündür. Personadan imtina edib yeni sosial maska taxmaq qəhrəmanın qəzavü-qədər
tərəfindən onun üçün müəyyən etdiyi missiyanı həyata keçirməli olduğu mənzil başına gəlib çat-
masından xəbər verir. Qəhrəman missiyasının yerinə yetirilməsi yollarına münasibəti müxtəlif cür
ola bilər. Belə ki, Hamlet dünyanın Klavdinin və anasının cinayətinə qədərki ovqatını və har-
moniyasını bərpa etmək üçün Qordi düyününü bircə qılınc zərbəsi ilə kəsib yox edən Makedoniyalı
İskəndər kimi zor gücunə əl atır. “Ölülər”də situasiya tamam başqa şəkildədir: Kefli İskəndərin bacar-
madığı işləri Şeyx Nəsrullah bir növ əks istiqamətdən həyata keçirir - o, fırıldağı ilə toplumu silkələyib
yuxudan oyadır. İskəndər isə olub-keçənə yekun vurmaqla kifayətlənir. Molla Abbas mənəvi-əxlaqi
dəyərlərdən tamamilə məhrum olmuş “ağıllılar”ı islah etməyin qeyri-mümkünlüyünü başa düşərək
dəlilərin arasında ilişib qalmışdır və toplumla ezoterik xarakterli işarələrlə müraciət etməyi üstün
tutur. Bu qəhrəmanlar qəzavü-qədərin boyunlarına qoyduğu missiyaya müxtəlif münasibətlərinə bax-
mayaraq iki cəhətdən yekdildirlər: birincisi, onlar Personadan imtina edib yeni sosial maska taxmışlar
və ikincisi, onlar bu maska vasitəsilə topluma daha möhkəm şəkildə bağlanırlar. 

Dünya ədəbiyyatında Persona arxetipinə fərqli münasibət bəsləyən obrazlara təsadüf etmək
mümkündür. Məsələn, Don Kixot İntibah dövrünün Persona-maskasından - onun yaşam tərzindən,
dəyərlərindən imtina edir və bütövlüklə keçmişin, cəngavər dövrünün Persona-maskasına qoşulur.
Bu məqsədlə Servantesin qəhrəmanının hətta real həyatda altdan-altdan rəğbət bəslədiyi kor-kobud
kəndli qızını virtual sevgilisi Dulsineyaya - zərif kübar xanıma çevirməkdən və bunu bütün dünyaya
faş etməkdən çəkinmir. Lakin sözsüz ki, dünya ədəbiyyatında Persona-maskadan ən radikal imtina
Məcnun obrazında öz təcəssümünü tapmışdır: Füzulinin qəhrəmanı səhraya çəkilib insanlarla əlaqəsini
tamamilə kəsir. 
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***
Məlum olduğu kimi toplum müxtəlif sosial təbəqələrdən təşkil olunmuşdur. Bu təbəqələrin nü-

mayəndələri a) öz aralarında b) digər təbəqənin nümayəndəsi ilə təmasa girmək üçün müxtəlif dil
konsepsiyalarından istifadə edirlər. Aydın məsələdir ki, fərdin cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin edən
Persona arxetipi son dərəcə mürəkkəb və dinamik prosesi idarə edir. Mənəvi-əxlaqi kataklizmə düçar
olub Personadan imtina etməyə məcbur olan şəxs toplumla münasibətlərini tamamilə yeni prinsiplər
əsasında qurmağa məcburdur. Obyektiv səbəblərə görə topluma inteqrasiya olunmamış, lakin eyni
zamanda sosial kontekstdən kənarda yaşaya bilməyən fərd Persona maskasının surroqatı olan maska
taxır. Bu fərdin bir müddət ənənəvi yaşam tərzindən təcrid olunması, fərqli dəyərlər sistemi ilə rast-
laşması və onun üstünlüklərini başa düşməsi ilə bağlıdır: Şekspirin də, Məmmədquluzadənin də
qəhrəmanı xaricdə təhsil almışlar. Bu onlarda dünyaya yeni tipli münasibətin formalaşmasına  gətirib
çıxarır. Hamleti də, İskəndəri də doğma toplumlarının mövcud durumu qətiyyən qane etmir: onlar
maska vasitəsilə  özlərini dünyadan təcrid olunmuş şəkildə hiss edirlər. Fərd təbii Personadan fərqli
olaraq yeni maskasının süniliyini, müəyyən sosial rol oynamaq üçün nəzərdə tutulduğunu şüurlu
şəkildə başa düşür və yeni şəraitdə  toplumla əlaqə yaratmaq üçün əvvəlkindən tamamilə fərqli strate-
giya işləyib hazırlamağa məcbur olur. Fərd dərk edir ki, o, “sosium” adlı səhnədədir və müəyyən rol
oynayır. Bu şüurlu şəkildə dərk olunaraq oynanılan rolun özəl xüsusiyyəti onunla bağlıdır ki,
toplumun hər bir üzvü ilə onun öz dilində danışmağa məcbursan, deməli, yeni ünsiyyət strategiyasını
gerçəkləşdirmək üçün çoxsaylı təmas variantları hazırlamaq lazımdır.

Yeni sosial maska ünsiyyət prosesində fərddən iki şərti gözləməyi tələb edir: fərd toplumla daim
elə şəkildə ünsiyyət qurmalıdır ki, toplum onu xarici görünüşü, adı, soyadı, necə deyərlər, kimlik
parametrlərinə görə yox, kardinal şəkildə yeni yaşam və düşüncə tərzi baxımından tanısın. İkincisi,
onun yeni ünsiyyət strategiyası elə təşkil olunmalıdır ki, toplum fərdin ondan kənarda mövcudluğunu
ağlına belə gətirmədiyini, digər tərəfdən onun çağdaş durumunu prinsipial olaraq dəyişməkdə israrlı
olduğunu hiss etsin.  Bu şübhəsiz ki, onun dil konsepsiyasına da köklü təsir göstərir. O da
mükalimələrində müxtəlif dil variantlarından istifadə edir - hər bir şəxslə onun öz dilində danışmağa
cəhd göstərir. Lakin eyni zamanda onun yeni sosial (marginal) statusu ilə bağlı tamamilə fərqli in-
varianta malik dil konsepsiyası meydana gəlir. Həm Həmletin, həm də İskəndərin nitqində dil-maska
özünü total istehza şəklində büruzə verir. 

Hamlet obrazında Şekspir  fərdin mənəvi kataklizmə düçar olması kontekstində Persona arxetipinə
tabe olmaqdan imtinasının dönəmlərini və bununla bağlı nitqində tədricən total istehza in-
tonasiyasının təşəkkülü prosesini təcəssüm edir. Protaqonist əsərin ikinci səhnəsində ilk dəfə tamaşaçı
qarşısında peyda olanda hələ Persona-maska tərəfindən idarə olunur. Onun ovqatı - atasını itirmiş
oğulun keçirdiyi hisslər kollektiv şüursuzluğun diktə etdiyi ənənəvi prinsiplərə tamamilə uyğundur.
Düzdür, hələ atasının cəsədi soyumamış anasının tələsik əmisi ilə izdivac qurması ona təsir edir.
Lakin bu təsir hələlik kataklizm gücünə və gərginliyinə malik deyil və müəyyən narazılıq şəklində
özünü büruzə verir. Bu səhnədə onun deyim tərzi birmənalı və müstəqim şəkildə ovqatını əks etdirir.
Hamletin ilk monoloqu buna misal ola bilər. Bu monoloqda atasının xatirəsinə xəyanət etmiş anasına
məzəmmət xarakterli münasibəti də, bir qayda olaraq atanı dünyanın ən qüdrətli, ən gözəl kişisi
hesab edən, dünyasını dəyişməsi ilə bağlı valideynini ideallaşdıran pərəstişkar oğulun atasının yerinə
keçib tac-taxt sahibi olmuş əmisi Klavdi ilə müqayisəsi də toplumun ənənəvi mənəvi-əxlaqi dəyərlər
sistemi nöqteyi-nəzərindən müəyyən olunur. Bununla yanaşı  qeyd etmək lazımdır ki, bu monoloqda
artıq Hamletdə atasının ölümü (öldürülməsi?) ilə bağlı hələ qəti inama çevrilməmiş şübhə müstəqim
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deyimdən çox, intonasiya səviyyəsində özünü büruzə verir: Şekspir bir növ yaxın gələcəkdə qəhrə-
manının psixikasında baş verəcək kataklizm üçün zəmin hazırlayır. Yenə həmin səhnədə Hamlet dostu
Horatsi ilə söhbət edir. Burada onun Danimarkada mövcud olan durum, atasının ölümü, anasının belə
tezliklə ərə getməsi ilə bağlı söylədikləri onun hələ Persona tərəfindən idarə olunmasına dəlalət edir. 

Üçüncü səhnədə dünya, daha doğrusu, Hamletin dünyaya münasibəti kəskin şəkildə dəyişir.
Düzdür, bu səhnədə o, hələ Horatsi ilə Persona dilində danışır, hələ Hamletin deyim tərzində yeni
sosial maskasının əsas xüsusiyyəti olan total istehza öz təcəssümünü tapmamışdır: protaqonist artıq
dünyanın yeni durumu ilə üz-üzə gəlmişdir, lakin ətalət qanununa uyğun olaraq insanlarla münasibə-
tini, o cümlədən onlarla deyim vasitəsilə ünsiyyətə girməyi ətalət qanununa uyğun olaraq qurur. Lakin
dünyanın fəlakətli durumu və onun Hamlet tərəfindən adekvat dərki ilə bağlı olaraq Personadan imtina
ikinci monoloqda əks olunmuşdur. Çünki artıq  “zaman məhvərindən çıxmışdır” və Hamlet onu bərpa
etməyi özünün vəzifə borcu hesab edir. İkinci pərdənin ikinci səhnəsində protaqonist artıq Personadan
imtina etmiş, fikirlərini ifadə etməyə / gizlətməyə, onun ovqatına adekvat olan total istehzaya meydan
açmağa imkan yaradan divanəlik maskasını taxmışdır. Bu səhnədə onun Poloni ilə mükamiləsində
istifadə etdiyi deyim tərzi yeni ipostasını tam şəkildə ifadə edir. Yeni durumla bağlı Hamletin bir
deyim tərzindən digərinə keçidi onun saray əyanları Gildenstern və Rozenkransla söhbətində özünün
birbaşa təcəssümünü tapmışdır: əvvəlcə protaqonist  normal Persona dilində onların əhvalını xəbər
alır, lakin tezliklə sövqi-təbii ilə onların əmisi tərəfindən göndərildiklərini hiss edib divanə maskası
taxır və öz fikirlərini mücərrəd metaforik tərzdə ifadə etməyə üstünlük verir. Onun dünyanı həbs -
xanaya, Danimarkanı da onun ən dəhşətli guşəsinə bənzətməsi ilə bağlı dedikləri məhz bu mükamilədə
ifadə olunmuşdur. 

Üçüncü pərdənin birinci səhnəsində Hamlet toplumla ünsiyyət tərzini dəyişməzdən əvvəl səmimi
məhəbbətlə sevdiyi Ofeliya ilə görüşüb danışır. Yeni sosial maska yeni deyim tərzi tələb edir və
şahzadə onun özəl xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir. O, ilk növbədə qızı sevmədiyini bəyan edir: 

“Hamlet – Vaxt var idi mən sizi sevirdim. 
Ofeliya – Bəli, şahzadə sağ olsun, mənim buna inanmağa haqqım vardı. 
Hamlet -  Lap nahaq yerə mənə inanırdınız. Çünki xeyirxahlıq bizim köhnə gövdəmizə necə

peyvənd edilirsə-edilsin, o, hər halda özünü büruzə verəcək; mən sizi sevmirdim” [3, 72]. 
Bu mükalimə Hamletin hələ də bir sosial təmas formasından digərinə, bir dəyərlər sistemindən

başqasına keçid mərhələsində olmasından xəbər verir. 
İskəndər əsərdə çoxdan Persona arxetipinin “göstərişləri”nə əməl etməkdən imtina etmiş və eyni

zamanda toplumu öz dünyagörüş prinsiplərinə uyğun olaraq dəyişə bilməkdən ümidini üzmüş du-
rumda təsvir olunur. İlk növbədə öz əmisi tərəfindən atasının qətlə yetirilməsi və öz anasının tələsik
ərə gedərək atasının xatirəsinə xəyanət etməsi ilə bağlı özəl faktlardan əzab çəkən Hamlet üçün
toplumun problemləri qeyri-müəyyən və mücərrəddirlər, “Danimarka həbsxanadır” qismində fon ro -
lunu oynayırlar. İskəndərin isə özgələşməsinin əsasında toplumun problemləri durur: Məmmədqu-
luzadənin qəhrəmanı doğma bacısını, qardaşını, atasını ilk növbədə doğma toplumun kontekstində
dərk edir və onlarla toplumun üzvləri qismində təmas qurur. Bu, İskəndərin toplumla ünsiyyət strate-
giyasında, onun ayrı-ayrı üzvləri ilə təmas taktikasında öz əksini tapır. Hamletdə olduğu kimi
İskəndərin deyim tərzində də total istehza ünsiyyətin məhvərini, invariantını təşkil edir. Lakin Şeks -
pirin qəhrəmanının nitqində, xüsusilə monoloqlarında dünyanın dərki daha çox fərdin şəxsi faciəsi
kimi özünü büruzə verirsə və istehza ilk növbədə qəhrəmanın gerçək dünyaduyumunu pərdələmək
məqsədi güdürsə, İskəndərin mükalimələrində, hətta monoloqlarında sosial motivlər ön plana keçir,
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fərdi hisslər isə toplumda ikrah hissi yaradan və onun marginala çevrilməsini təmin edən “kefli”
maskası altında səylə gizlədilir. 

Amma bununla belə total istehza İskəndərə toplumun ayrı-ayrı üzvlərinə fərdi münasibətini ifadə
etrməsinə mane olmur. Bu baxımdan İskəndərin bacısına müraciətini nəzərdən keçirək:  

“İskəndər (Nazlını qucaqlayır). Ey mənim gözəl bacım Nazlı. Səhərdən axşama kimi oturubsan
evdə, anandan bozbaş bişirmək dərsi alırsan; amma mənim yanıma gəlmirsən ki, gəzdiyim şəhər-
lərdən sənə nağıl eyləyim, görəsən dünyada nə var, nə yox! Bax, həyətdə gün çıxıb, sən ki, o günü
görməyəcəksən, nəyə lazımdır onun işığı? Çöldə otlar göyərib, ağaclar çiçək açıb; amma nəyə
lazımdır sənsiz o çiçəklər, o çəmənlər?” [2, 387]. 

Bu müraciətdə istehzaya köklənən deyim tərzi demək olar ki, yoxa çıxır, yalnız “bozbaş bişirmək
dərsi” ifadəsində son dərəcə yumşaq şəkildə təcəssüm olunur. İskəndərin doğma bacısının timsalında
bütün azərbaycanlı qadınların qəzavü-qədər xarakterli taleyinə acıyır. Bu isə İskəndərin bir anlığa
özəl maskasını kənara qoyub fərdi deyim tərzinə xas olmayan patletik intonasiyadan istifadə etməsi
ilə nəticələnir. Lakin elə həmin an İskəndər sanki özünə “xəyanət” etdiyini dərk edib total istehza
deyim tərzinə qayıdır: “Sənin burnu fırtıqlı qardaşların gedirlər arxların kənarında yonca yığıb yeyir-
lər, amma sən evdə oturub saqqız çeynəyirsən. Evdə bitli bacılarınnan əl-ələ verib, atılıb-düşürsən
və deyirsən: haquşka ha haquşka! Bir yarım var haquşka, uzun ətək haquşka!” [2, 387]. 

Qardaşı ilə söhbətlərində İskəndər Persona arxetipi tərəfindən idarə olunduğu dövrə qayıdır: Cəlal
bir növ böyük qardaşının ömür yolunu təkrar etməyə məhkumdur. O, hələ gələcəyə ümidlə baxır, o
bilmir ki, İskəndərin yolunu getsə, son nəticə etibarilə onun gününə düşəcək: “İskəndər...Cəlal, ay
Cəlal! İndi sən məndən qaçırsan, deyirsən ki, mən kefliyəm; amma and olsun Qara ağac pirinə ki,
sən də mənim kimi dərs oxuyub qurtarandan sonra, başlayacaqsan İskəndər dadaşın kimi küplərin
dibində yatmağa”  [2, 387].

Burada İskəndərin təəssüf hissi ilə yoğrulmuş istehzası ilk növbədə özünə qarşı yönəlmişdir.          
***

Kollektiv şüursuzluq ilk növbədə  toplumun maraqları əsasında təşəkkül tapsa da, müəyyən mə-
nada onun fərdlə kompromis əldə etməsi nəticəsində orta məxrəcə gəlməsidir. Normal fəaliyyət
göstərmək üçün toplum öncədən təyin etdiyi çərçivədə fərdin müstəqil, “canından gələn” hərəkətləri
etməsi - xoşuna gələni sevməsi, zəhləsi gedənə nifrət etməsi kimi ekzistensial xarakterli tələblərinin
gerçəkləşməsinə şərait yaratmalıdır. Toplumla fərdin qarşılıqlı razılığı nəticəsində əldə edilmiş taraz -
lıq nə qədər sarsılmaz görünsə də (axı onun  keşiyində toplumun minilliklər boyu işlənib hazırlanmış
ənənələri, əxlaq kodeksi, yasaqlar sistemi durur!), əslində son dərəcə kövrəkdir, bu və ya digər səbəbə
görə baş verən hər hansı bir mənəvi kataklizm onu kökündən dağıdıb məhv edə bilər. 

Bir qayda olaraq kollektiv şüursuzluğun bütövlüyünü, onun fərdə təsirini təmin edən müvazinət
kənar amillər yox, içəridən, öz eqoist tələblərini toplumun təməl prinsiplərindən üstün tutan fərd
tərəfindən pozulur. Bəzən yalnız instinktlərinin “göstərişləri”nə əməl etməklə kifayətlənən fərdin
hərəkətlərində müəyyən bir rasionallıq və məntiq nəzərə çarpır: Klavdi hakimiyyəti ələ keçirməkdən
ötrü qardaşını qətlə yetirir, Şeyx Nəsrullah öz şəhvət hissini təmin etmək üçün fırıldağa əl atır. Bəzən
də fərd heç bir sağlam, hətta xəstə məntiqə belə sığmayan instinktin “hökmü” ilə fəaliyyət göstərir:
Yaqonun nə tövrlə olursa-olsun Otellonu məhv etmək istəyi belə bir irrasionallığın nəticəsidir. 

Kollektiv şüursuzluğun süquta uğraması toplumda mənəvi gərginlik sahəsinin yaranmasına gətirib
çıxarır: onun bir qütbündə süqutun səbəbkarı, digərində isə yeni (üstü bəzək, altı təzək!) durumunu
mənən və əxlaqi baxımdan qəbul etmək iqtidarında olmayan fərd dayanır. 
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Birinci qütbdə qərarlaşmış fərd mövcud durumun mühafizəsində maraqlıdır. Buna görə də o özünü
elə aparır ki, guya dünyanın durumunda heç bir şey dəyişməmişdir.  Bu fərd köklü marağına uyğun
teatr maskası da seçir. Aydın məsələdir ki, o, kollektiv şüursuzluğun nizamını şüurlu şəkildə poz-
duğuna görə Personanı taxa bilməz, lakin o bunu da başa düşür ki, əgər özü könüllü şəkildə əməllərini
faş etsə, toplum ondan üz döndərər. Bu səbəbdən o, ikiüzlülüyə əl atıb əməllərini ört-basdır etmək
üçün Personanı imitasiya etməyi üstün tutur: Klavdi ətrafdakılara özünü qardaş itkisindən əzab çəkən,
qardaşı oğlu Hamletin halına yanan, ona qayğı ilə yanaşan şəxs qismində nümayiş etdirir. Şeyx Nəs-
rullah nəzərdə tutduğu fırıldaqları maneəsiz həyata keçirə bilmək üçün İrəvan əhlinin daim mövhumat
və xürafat içində yaşamasını istəyir və bu məqsədlə üzünə dindar, yüksək əxlaqlı şəxs maskası taxır. 

Digər qütbdə kollektiv şüurun nizamının pozulması ilə bağlı mənəvi-əxlaqi xaosun, absurdluluğun
hökm sürdüyü bir durumda yaşamaq iqtidarında olmayan bir fərd dayanmışdır. Toplumun heç bir şeyi
görməyən, yaxud görmək istəməyən üzvlərindən fərqli olaraq bu fərd yaranmış problemlərin kökündə
duran səbəbləri də, səbəbkarları da çox yaxşı görür və tanıyır. Heç də təsadüfi deyildir ki, Klavdinin
cinayətkar olmasını yalnız Hamlet, Şeyx Nəsrullahın fırıldaqçılığını təkcə İskəndər dərk edir. Onu
da qeyd edək ki, Klavdi ilə Şeyx Nəsrullah da həssaslıqda öz antaqonistlərindən geri qalmırlar: onlar
da necə olursa-olsun bu barışmaz qarşıdurmanın çözülməsini istəyirlər. Klavdi təcili şəkildə Hamleti
Vittenberqə geriyə dönməyə məcbur etməyə, əgər bu mümkün olmazsa, onu qətlə yetirməyə, Şeyx
Nəsrullah isə necə olursa-olsun İskəndəri cəmiyyətdən təcrid etməyə, onun topluma təsirini minimuma
endirməyə can atır. 

Məlum olduğu kimi Z.Freyd fərdin paradoksal şəkildə eyni zamanda bir-birilə bağlı və bir-birindən
təcrid olunmuş, bir-birinə qarşı təcavüzkar mövqedə dayanan üç modusdan ibarət olduğunu iddia
edirdi. Əlbəttə ki, bu halda fərdin psixi bütövlüyündən söhbət gedə bilməzdi. K.Yunq isə bütün daxili
ziddiyyətlərinə, aramsız şəkildə mərkəzdənqaçma qüvvələrin təsirinə məruz qalmasına baxmayaraq,
fərdi tərkib hissələrinə parçalanması qeyri-mümkün olan bütöv varlıq hesab edirdi və bu məqsədlə
özünün şəxsiyyət konsepsiyası üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən, fərdin bütövlüyünün təminatçısı
rolunda çıxış edən Özümlük arxetipi ideyasını irəli sürmüşdü. İsveçrəli mütəfəkkirin fikrincə Özümlük
şüurluluğun və şüursuzluğun vəhdətidir; o, “insanın bütövlüyünün mahiyyətini ifadə etməkdən ötrü
kifayət qədər müəyyən, bu bütövlüyün təsvirolunmaz və təyinolunmaz təbiətini ifadə etməkdən ötrü
kifayət qədər qeyri-müəyyəndir” [4, 38). 

Normal sosial durumlarda Özümlük və Persona “əl-ələ verərək” fərdin mövcudluğunu təmin
edirlər. Lakin fikrimcə bir mühüm cəhətə görə onlar bir-birinin əksini təşkil edir: əsasən fərdin topluma
inteqrasiyası üçün cavabdeh Personadan fərqli olaraq Özümlük əsasən  fərdin toplumdan təcrid  olaraq
özünə qapanmasına şərait yaradır: “Özümlüyü  daxili nizamlayıcı mərkəz qismində təyin etmək olar...
Özümlük daim şəxsiyyətin inkişafını və yetişməsini istiqamətləndirən mərkəzdir. Lakin psixikanın
bu hərtərəfli və bütöv durumu ilk dövrlərdə yalnız anadangəlmə, amma özünü büruzə verməyən imkan
təsiri bağışlayır. O, insanın bütün həyatı boyu yalnız müəyyən qədər üzə çıxa bilər, yaxud nisbətən
tam şəkildə inkişaf edə bilər” [1, 58].

Bunu nəzərə alaraq K.Yunq Özümlüyü “ətrafında bütün psixi xüsusiyyətləri cəmləşdirən mərkəzi
şəxsiyyət arxetipi” hesab edir [6, 231].

Bir tərəfdən konkret məkanda və zamanda qərarlaşan, digər tərəfdən bütün bəşər nəslini - bütün
məkanlarda və zamanlarda yaşamış insanları təmsil edən fərdin bütövlüyünün dialektikasını müəyyən-
ləşdirməyə cəhd edən K.Yunq onu İsa (Xristos) ilə müqayisə edirdi: konkret şəxs kimi İsa dünyaya
bircə dəfə gəlmişdir, deməli, müvəqqətidir, lakin o, Allah qismində həmişə mövcud olmuşdur, deməli,
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universaldır və əbədidir. “Beləcə də özümlük fərdiliyin mahiyyəti qismində konkret zamanda mey-
dana gəlmişdir və unikaldır, lakin arxaik simvol kimi Allah obrazıdır, buna görə də universal və əbə-
didir” [6, səh-230]. 

Beləliklə isveçrəli alim bir tərəfdən şəxsiyyəti konkret məkana və zamana müncər etməyə can
atır, digər tərəfdən onu arxaik simvol qismində konkret zamandan və məkandan təcrid edir və onu
fövqəlvarlıq kimi təqdim etməyə çalışır. K. Yunq üçün şəxsiyyət bir ayağı arxaik aləmdə, digəri çağ-
daş dünyada olan iki durumun dialektik vəhdətidir. Bu vəhdətin pozulması şəxsiyyətin ağır sarsın-
tılara məruz qalmasına səbəb ola bilər. Belə ki, “eqonun özümlük tərəfindən assimilyasiyası əsl psixi
fəlakət hesab edilməlidir. Bu zaman bütövlük obrazı şüursuzluqda qalır, çünki o, bir tərəfdən şüur-
suzluğun arxaik təbiətini bölüşdürür, digər tərəfdən şüursuzluq üçün xarakterik olan nisbiləşdirilmiş
zaman-məkan kontinuumuna düşür” [4, səh-37].

Həqiqətən də Özümlük arxetipinin həddindən artıq “sosiallaşması”, yəni eqo ilə toplum arasında
mövcud olan son dərəcə kövrək nisbi tarazlığın toplumun xeyrinə pozulması ağır nəticələrə gətirib
çıxara bilər: mənəvi kataklizmlər ən əzmkar, ən güclü müqavimət immunitetinə malik olan ego-
fərdlərin də toplumun əsarəti altına düşməsinə səbəb ola bilər.   

Hamletin də, İskəndərin də ətrafdakılarda “qəribə”, “özgələşmiş” təəssüratı oyadan durumları
onların toplumun “normal” üzvləri ilə bağlı uzun müddət ərzində işləyib hazırladığı standartlara
uyğun gəlməmələri, özlərinin isə həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərə görə yeni şəxsiyyətin
parametrlərini müəyyənləşdirməyə imkan tapmamaları ilə bağlıdır. Lakin bu “özgələşmə” heç də
toplumdan təcrid olunmaq demək deyil. Əksinə, Hamlet atasının kabusu ilə görüşdən sonra bütün-
lüklə, bütün varlığı ilə əmisinin cinayətinə, anasının xəyanətinə və bu kontekstdə Danimarka
toplumunun durumuna müncər olunmuşdur. Törədilmiş cinayətin miqyası, cilovdan buraxılmış in-
stinktlərin stixiyası onun fərdi maraq və duyğularını arxa plana keçirmişdir. Hamletin vaxtı ilə
həqiqətən səmimiyyətlə sevdiyi Ofeleliya ilə ilk baxışdan heç bir məntiqə sığışmayan rəftarı məhz
bununla bağlıdır: Ofeliya indi qabaqkı sadəlövh, səmimi qız deyil, ikiüzlü, yaltaq, siçovul xislətli
Poloninin övladıdır. Hamlet  mənfi işarə ilə - bərəks! - total şəkildə elə “sosiallaşmış”, toplumun
problemlərinə elə möhkəm pərçimlənmişdir ki, onun fərdi-intim hissləri faktiki olaraq sıxışdırılıb
aradan çıxarılmışlar. 

Bu baxımdan İskəndər də Hamletin günündədir: heç də təsadüfi deyildir ki, bacısı Nazlıya bəs-
lədiyi səmimi və kövrək qardaşlıq məhəbbətindən başqa, onun öz şəxsiyyəti ilə bağlı, onun intim
həyatından xəbər verən heç bir fərdi hissə təsadüf olunmur: onun Şeyx Nəsrullah “başda olmaqla”
“hacılar dünyası”na bəslədiyi ikrah hissi, total istehzaya söykənən münasibəti sırf ictimai xarakter
daşıyır, içkiyə qurşanıb Kefli İskəndərə çevrilməsi öz şəxsi keyfiyyətlərindən narazılıqla yox,
qarşısına qoyduğu sosial missiyanı yerinə yetirə bilməməsi ilə bağlıdır. Düzdür, İskəndərin qardaşını
elmə yiyələnməkdən çəkindirməsi protaqonistin dolayısı ilə özünün keçdiyi yolun səmərəsizliyi ilə
bağlı keçirdiyi təəssüf hissinin ifadəsi də hesab oluna bilər. Əlbəttə ki, müəyyən mənada bu belədir.
Lakin hər halda Maarifçi İskəndərin Kefli İskəndərə çevrilməsinin əsas səbəbi Cəlalın oxuyub
ziyalıya çevriləcəyi halda labüd şəkildə onun yolunu təkrar edəcəyi ilə əlaqədardır. “Ölülər” əsərinin
ideya məzmunu İskəndərin mövhumat və xürafat bataqlığında özünü son dərəcə rahat hiss edən və
zəmanənin dəyişmək, inkişaf etməklə bağlı çağırışlarını eşitmək istəməyən toplumun “sarsılmazlığı”
ilə müəyyənləşir. 

Hamlet və İskəndər kimi potensial baxımdan son dərəcə güclü və iradəli şəxslərin fəaliyyətlərində
nəzərə çarpan zəifliklər - danimarkalı şahzadənin cinayətkar əmisindən qisas almaqla bağlı keçirdiyi
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aramsız tərəddüd hissi, müxtəlif bəhanələrlə boynuna düşən övlad və insan borcunu yerinə yetirməkdə
gecikməyə yol verməsi, azərbaycanlı ziyalının Şeyx Nəsrullahın fırıldaqlarının üstünü açmaqda nü-
mayiş etdirdiyi qətiyyətsizlik egonun (mənin) sosium (toplum) qarşısında acizliyi ilə, bu mərhələdə
toplumun fərdə qalib gəlməsi ilə bağlıdır. 

K.Yunqa görə individuasiya (şəxsiyyətlənmə, şəxsiyyətə çevrilmə) fərdin şəxsiyyətə çevrilməsi
prosesidir. Bu zaman fərdin özəl qabiliyyəti və unikal xüsusiyyətləri gerçəkləşirlər. Qeyd etmək
lazımdır ki, alimin fikrincə fərddə “bu proses haqda təsəvvür o, arxetiplərlə birbaşa münasibətdə olan
mifologiyanın, əlkimya simvolizminin, fərdi və kollektiv çevrilmələrin, şüurlu və şüursuz də -
yişmələrin öyrənilməsi ilə məşğul olduğu zaman yaranmışdır” [6, səh-234]. Göründüyü kimi K.Yunq
individuasiyanı real ictimai proseslə bağlı yox, əsasən mücərrəd-elmi xarakter daşıyan kontekstdə
təqdim etmişdir. Bu kontekstdə insanın xarici və daxili aləminin harmoniyası, individuasiya
nəticəsində bir-birindən təcrid olunmuş, çox zaman bir-birilə ziddiyyət təşkil etməsinin mümkünlüyü
ideyasını irəli sürmək olar. 

Halbuki real həyatda bir qayda olaraq toplumun və fərdin qarşılıqlı münasibətləri ziddiyyətlə
xarakterizə olunur və onların bir araya gəlməsi müşkül məsələyə çevrilir. Əgər bu halda K.Yunqun
məntiqindən çıxış etsək, belə bir durum individuasiyanın gerçəkləşməsinə imkan verməməlidir. Lakin
paradoksal haldır ki, toplumun məhz sarsıntı ilə xarakterizə olunan dövrləri bir tərəfdən  fərdi
qarşısıalınmaz mərkəzdənqaçma qüvvələrin təsiri altında maksimum “atomlaşdırır”, digər tərəfdən
qarşıya çıxan son dərəcə ağır problemləri həll etmək üçün təkidlə fövqəladə mənəvi-ruhi potensiala
malik şəxsiyyətlərin yetişməsini tələb edir. Toplumun kataklizmə məruz qaldığı dövrlərin bədii
təcəssümü olan “Hamlet”in və “Ölülər”in təhlili inandırıcı şəkildə sübut edir ki, fərd nə qədər sərt
mənəvi kataklizmə məruz qalsa, onun şəxsiyyətə çevrilməsi şansı bir o qədər artar. Özü də belə
fərdlərdən topluma harmonik şəkildə inteqrasiya, daxili psixi bütövlük  gözləmək qeyri-mümkündür.
Bununla belə Şekspirin və Məmmədquluzadənin durumun dağıdıcı zərbələrinə məruz qalan protaqo -
nistləri ən yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik şəxsiyyətlərdir.        

Uzun götür-qoydan sonra Hamletin nəhayət ki, bilgidən əmələ keçmək qərarına gəlməsi mahiyyəti
etibarilə individuasiya (şəxsiyyətlənmə) prosesinin başlanğıcıdır. O, ətrafındakılardan mənən də -
yişməyi tələb edə bilməz, çünki onlar hələ buna hazır deyillər. Buna görə də o, missiyasını nümunə
göstərmək və təmizlik işləri aparmaqla məhdudlaşdırır: protaqonist yaxşı başa düşür ki, toplumu
Poloni kimi yaltaqlardan, əmisi kimi cinayətkarlardan təmizləməsə, fərdin şəxsiyyətə çevrilməsi
müşkül məsələyə çevrilər. 

Hamletdən fərqli olaraq İskəndər əsərdəki hadisələr cərəyan etməzdən əvvəl individuasiya pro -
sesini keçmiş və əsərdə artıq yetişmiş şəxsiyyət qismində təqdim olunmuşdur. Bu prosesin keşməkeşli
dönəmləri ilə bağlı cüzi, özü də birbaşa yox, dolayısı ilə məlumat verilir. Qeyd edək ki, bu məqamda
C.Məmmədquluzadə sükut poetikasının imkanlarından çox məharətlə istifadə edir: bizə yalnız əsərin
hüdudlarından kənarda cərəyan edən prosesin nəticəsi – dünyaya açıq, sadəlövh, optimist gənc yox,
yaşca hələ cavan olmasına baxmayaraq, artıq həyatdan usanmış, yorğun və müdrik İskəndər təqdim
olunur.  

K.Yunq dəfələrlə müxtəlif kontekstlərdə əvvəlki dövrlərdə qarşılıqlı kompromis əsasında bir-birilə
uyuşan şüurla şüursuzluq arasında  mövcud olan münasibətlərin XX əsrdə həllolunmaz konfliktə
çevrildiyini, həm fərdin, həm də toplumun yaşam tərzinin başlıca xüsusiyyəti kimi özünü büruzə
verdiyini  qeyd etmişdir. Onun fikrincə, bu konfliktin yaratdığı “daxili gərginliyin energetik potensialı”
fərdin və toplumun aramsız şəkildə yeniləşməsi ilə nəticələnir. Bu halda kollektiv şüursuzluq və arxe -
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tiplər sistemi seytnot durumuna düşürlər və onların rahat nəfəs dərməyə, sabitliklərini bərpa etməyə
vaxtları qalmır: gözlənilməz dönəmlərin qarşıya qoyduğu yeni-yeni problemləri aramsız şəkildə həll
etməyə məcbur olan kollektiv şüursuzluq mifoloji Yanusu xatırladır: diametral şəkildə bir-birindən
fərqli iki cəhəti - mühafizəkarlığı (çünki bunu onun təbiəti  tələb edir) və dinamikliyi (çünki bunu
XX əsrin xarakteri tələb edir) özündə birləşdirməyə məcburdur. 

Tarixi hadisələrin normal sürətlə cərəyan etdiyi dövrlərdə dinamik tarazlıqla xarakterizə olunan
kollektiv şüursuzluq müəyyən səbəblərə görə pozulan nizamını son nəticə etibarilə yenidən bərpa
etməyə imkan tapır. Şekspirin “yüksək” faciələri - “Otello” da, “Makbet” də, “Hamlet” də, “Kral
Lir” də həm ideya məzmunu, həm də onun bədii təcəssümü olan poetika baxımından bu və ya digər
personajın kosmik miqyaslı nizamı pozması və sonra da protaqonistin kəskin  sarsıntı xarakterli aktı
nəticəsində pozulmuş düzümün bərpası ilə nəticələnir. “Hamlet”də Fortinbras, Norveç şahzadəsi,
toplumun əvvəlki düzümünün bərpasını əsərin finalında təntənəli şəkildə bəyan edir. İntibah
dövrünün sənətkarı toplumun həyatında baş verən bütün təbəddülatlara və sarsıntılara baxmayaraq
son nəticə etibarilə həyatın əvvəlki axarına düşəcəyinə, pozulmuş nizamın bərpa olacağına əmin idi. 

Lakin XX əsrdə fərdlərin ayrı-ayrılıqda və toplum daxilində ardı-arası kəslməyən mənəvi-ruhi
sarsıntılara məruz qaldığı bir şəraitdə  kollektiv şüursuzluğun və ənənəvi  arxetiplər sisteminin bərpası
və toplumu problemsiz idarə etmələri mümkünsüz olur. C. Məmmədquluzadə öz əsərlərində bəşər
nəslinin XX əsrdə durumunun bu aparıcı xüsusiyyətinin müxtəlif variantlarını təcəssüm etdirmişdir:
“Ölülər”in və “Dəli yığıncağı”nın finallarında toplum “asılı” vəziyyətdə, keçid məqamında təsvir
olunur. Şeyx Nəsrullahın İrəvana “ziyarət”indən sonra insanlar əvvəlki mənəvi-əxlaqi  prinsiplər
əsasında yaşaya bilməzlər. Məsələ yalnız fırıldaqçının dini terminologiyadan və  deyim tərzindən
istifadə edib mövhumatçı inanca ağır zərbə vurması ilə bağlı deyil. XX əsrin əvvəllərində dünyada
baş verən köklü dəyişikliklər altdan-altdan kollektiv şüursuzluğa da təsir edir: Kefli İskəndərin uzun
müddət ərzində öz hərəkətləri ilə topluma göstərmək istədiyi təsir aposteriori (təcrübəsonrası)
“işləməyə” başlayır. Şekspirin dövründə  məhvərindən çıxıb yenidən köhnə durumuna qayıdan zaman
C. Məmmədquluzadənin dövründə birdəfəlik yolunu azır, hərəkət məntiqindən məhrum olmuş çağdaş
dünya topluma onun kollektiv şüursuzluğuna gözlənilməz zərbələr vurur. Zəmanənin keşməkeşli
dönəmlərini bəzən seysmoqraf həssaslığı ilə qeydə alan, bəzən də öncədən proqnozlaşdıran azər-
baycanlı sənətkar ümumən tarixin gedişinə pessimist münasibət bəsləyirdi: o, kollektiv şüursuzluğun
və arxetiplər sisteminin günlərin bir günü öz əvvəlki məcrasına qayıda biləcəyinə əmin deyildi. XX
əsrdə baş verən kataklizmlərin (silsiləvari inqilabların, dünya müharibələrinin, kommunizmin və
faşizmin yaranmasının və s.) alqoritmini müəyyənləşdirmək və öncədən kollektiv şüursuzluqda ona
uyğun dəyişikliklər nəzərdə tutmaq mümkün deyildi. C. Məmmədquluzadənin, sonralar isə
S. Bekketin və Ö.İoneskonun əsərləri məhz bu mənəvi sarsıntıların yaratdıqları ovqata söykənmişlər. 
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The article deals with the essence and the characteristics of the persona archetype. Metaphor of

the theatre applied to activities of the collection on the basis of principles of the C.Jung’s analytical
psychology has been noted in the article. Persona archetype takes a special place among the means
used for  the submission of the individual members passing the collective unconsciousness, the issuer
of the guarantee of the integrity of the society of time, from one generation to the another one. 
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В статье рассматривается сущность и  основные характеристики архетипа персона. Автор

прицина аналитической психологии К.Юнга к драматургическим произвесениям У. Шекспира
и Дж. Мамедкулузаде. Доказивается, что художественная мысль раскрывает репрессивный ха-
рактер данного архетипа по отношению и личности.
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tONİ MORRİSONUN yARADICILIĞINDA İRQÇİLİK MÖvZUSU

Aliyə ƏHMƏDOvA
Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti, doktorant

Rəyçi: fil.üzrə fəlsəfə doktoru Ülviyyə Əliyeva
Açar sözlər: magik realizm, irqçilik, zənci, afro-amerikan, köləlik
Amerika ədəbiyyatında magik realizmin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Toni Morrison

əsərlərində bəşəriyyətin ən böyük acısına həsr olunmuş mövzulara toxunur. Onun yaradıcılığının
böyük bir hissəsinin magik realizm üslubunda olması ilə yanaşı həm də əsərlərində irqçilik mövzusu
əsas yer tutur. O, əsərlərində ağalar və qullar dünyası, ödəyə bilmədiyi borcunun ucbatından qul həyatı
yaşayanlar, gün çıxandan gün batanadək bir qarın çörəyə işləyən adamlar, azad insanları əyləndirmək
üçün bir-birini qətlə yetirən qladiatorlardan, ölüm-dirim məsələsini barmaq işarəsiylə həll edənlərdən
tutmuş bu günədək davam edən bu və ya digər irqiçilik problemlərinə toxunur və onları ifşa edir. Mədəni
irsi kimlik özünüdərketmə və özünüəksetmə mövzusunun işlədilməsi ilə Toni Morrison məkanı mövcud
olmayan, mədəni və sosial kökü olmayan “sərhədyanı” yazıçılar sırasına daxil olur [1].

Tədqiqatçılar  T. Morrisonun yaradıcılığında etnik özünüdərketmənin əksini tapırlar. Müəllifin bu
mövzuya toxunmasında məqsədi afroamerikalıları Amerikanın ağdərili nəslinə qarşı qoyması deyil,
öz xalqının xüsusiyyət və orijinallığını dərketməsinə və qoruyub saxlanmasına kömək etməsidir. Onun
qəhrəmanları quldarlıq haqqında yaddaşda həkk olunmuş xatirələrə güc gəlib yeni mədəni cəmiyyətə
həmahəng olaraq daxil olmaq istəyirlər.

Amerika zəncilərinin ilk yazılı ədəbiyyat nümunələri avtobioqrafik əsərlərdir. Yazmağı, oxumağı
öyrənən qullar yalnız həyat tarixçələrini qələmə alır və əsasən öz soydaşları arasında yayırdılar. Bu
vəziyyət düz 1920-ci ilədək davam edir. İyirminci illərdə isə afroamerika ədəbiyyatı o vaxtadək görün-
məmiş bir dirçəliş yaşayır. Neçə-neçə istedadın yaranmasıyla nəticələnən bu dirçəlişə “Harlem İn-
tibah” adını verirlər [9].

O dövrdə əlinə qələm götürən zənci yazıçıların əsərlərində ağır axtarış prossesinin şahidi olursan.
Yazarlar afroamerikalılar qarşısında duran problemlərin ictimailəşməsi üçün yollar axtarır az sonra
ölkələrinin ədəbi mühitində bütöv bir təbəqə təşkil edəcək zənci ədəbiyyatının ilk ənənələrini
yaradırdılar. Zəncilərin özünəməxsus danışıq dilinin yazılı ədəbiyyata gəlməsi prossesi də öz
başlanğıcını məhz Harlem İntibahından götürür [9] .

Beləliklə, yeni ədəbiyyatın yaranmasına səbəb olan bu İntibah 1930-cu illərdə ölkə böyük depres-
siyaya qərq olanda bitdi. Afroamerikalıların hüquqları uğrunda permanent mübarizə ilə əlamətdar
olan 1960- cı illərdə isə bu mübarizənin yaradıcı mühitə proyeksiyası kimi “Qara İncəsənət Hərəkatı”
yarandı. Bu hərəkatın nümayəndələri bütün incəsənəti yalnız afroamerikalıların dərdlərinə yönəltməyi
vacib sayır, ümummilli, dünyəvi problemlərə qarışmağa heç lüzum görmürdülər. Məhz elə bu səbəb-
dən 1960-cı illərin qaradərili yazıçıları ABŞ ədəbiyyatının “əsas axınına” prinsipal olaraq qoşulmur-
dular. Onların ilham mənbəyi zənci məhəllələri, oxucuları bu məhəllələrin sakinləri idi.

Təkcə Toni Morrison əsərlərində magik realizmdən istifadə edərək irqçilik, qədim xalqların əsas
problemlərini ortaya qoymamışdır. Onunla bir ədəbi ruhda Markesdə yazmışdır. Hətta tədqiqatçılar
onların yaradıcılığını müqayisə edərkən bir çox oxşar məqamları da qeyd etmişlər. Məsələn, Ştat Uni-
versitetinin latınamerikan vətəndaşı İllinoys Maykl Palensiya Rota Markesin “100 ilin tənhalığı”-nda
magik realizm və mifologiyanın elementlərinin araşdırılmasına həsr olunmuş məqalələrindən aşağı-
dakıları göstərmək olar:

1. «Uroborosun obrazı» “100 ilin tənhalığı”-nda insest (qan qarışıqlığı) (1981). Burada
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tədqiqatçılar insesti romanda strukturyaradıcı kimi müəyyənləşdirir.
2. «Aureliano Babiloninin perqamentləri» (1982). Burada “100 illin tənhalığı” dini mifoloji

baxımdan şərh olunur.
3. Eləcə də onun “Q.Q. Markes: dairə, xətt və mifin çevrilməsi” monoqrafiyası [5].
Bütün bu araşdırmalar Morrison nəsrində də qeyd olunur. Morrison da əsərlərində bir afro-

amerikan tarixinin tənhalığı və rədd edilməsi problemlərinə toxunur. Onun da yaradıcılığında Markes
kimi mifoloji motivlər geniş yer alıb. Hətta Morrison əsərlərinin dairəvi hərəkətdə olması da eyni
üslubdan xəbər verir. Məhz buna görə tədqiqatçılar Toni Morrison və Qabriel Qarsiya Markesin
yaradıcılığını təhlil edərkən çox zaman bu iki müəllifin yaradıcılığını müqayisə edirlər.

Roma Universitetindən olan latınamerikalı Rozalba Kampa  “Q.Q. Markesin hekayələrində se-
mantik üsullar” (1984) adlı şərhində müəllifin əsas üslublarını aydın formalaşdırır.

V. S. Stolbov rus ədəbiyyatında Markesin “100 ilin tənhalığı” əsərini tədqiq edən ilk müəllifdir.
O öz kitabında Markesin həyatına həsr olunmuş materiallardan istifadə edir. Burada Markesin öz
şərhləri qeyd olunub: “100 ilin tənhalığı”  - bu, sadəcə mənim uşaqlığımın bədii təsviri ifadəsidir.
Bu əsər məni uşaqlıqdan narahat edən hər şeyin bütöv bədii nümunəsidir. Romanın hər bir qəhrə-
manında mənim bir hissəm var: Bütün bu hisslər uşaqlıqdan mənə tanış olan tənhalıq hissləri, hər
hansı xarakterik xüsusiyyətlərim və ən əsası əziz arzular, gizli yetişən uşaq təsəvvürləridir”.

V. B. Zemskov Q. Q. Markesin erkən nəqllərindən tutmuş “Ölüm elanının salnaməsi” povestinə
kimi onun yaradıcılıq yolunu izləyərək öz diqqətini “mifoloji və fantastik başlanğıca” yönəldir  [3].

Q. Q. Markesdə tədqiqatçı aşağıdakı qaynaqları təyin edir:
1. Kolumbiyanın Karib zonasının məişət xalq katolisizmi olan xalq mədəniyyəti.
2. (onun açılışı, müstəmləkəçiliyi XVI- XVII) .
3. Avtoxton (hindi) və Avropa (ispan) mədəniyyətinin qarışması nəticəsində yaranan latınamerikan

aqioqrafiyası.
4. İspan eposu və cəngavər romanı [3] .
V.N. Kuteyşikova və L.S. Ospovat öz tədqiqatlarını “100 ilin tənhalığı”nda qanqarışığı olan nigah

(inses), ölüm hadisəsi, yeni torpaqlara köç, xalqların ilkin dövrü və yaranması haqqında ilkin mifoloji
əfsanələrin əsas elementləri istiqamətində aparmışlar [4].

Əsl adı Kloi Entoni Uofford olan Morrison  1931-ci il, fevral ayının 18-də  Ohayo ştatının Loreyn
şəhərciyində anadan olmuşdur. O, fəhlə ailəsində dünyaya gəlib, ailədəki dörd uşaqdan ikincisidir.
Özünün qeyd etdiyi kimi hələ uşaq ikən mütaliə dəlisi olub. Sevimli  müəllifləri isə Ceyn Ostin və
Lev Tolstoy imiş [1] .

Əsərlərində təsvirlərindən çox, təhkiyyəçi qəhrəmanlarının bənzərsiz nitqi səslənir və bütün per-
sonajlar hadisələri içindən izləyərək əsl nağılçı kimi dilə gətirirlər.

Toni Morrison Nobel nitqində deyir: “ Bir zamanlar yaşlı bir qadın var idi. Kor idi, lakin müdrik
qadındı”. Bəlkə, yaşlı bir kişi idi? Çox güman ki, müəllim idi. Ya da dəcəl uşaqları sakitləşdirən bir
qriot (Qərbi Afrikada şifahi şəkildə musiqi, poeziya, hekayə söyləmək formasında qəbilə formasında
qəbilə tarixini qoruyub saxlayan kasta üzvü) idi. Mən bu hekayəni eşitmişəm, yaxud da məhz buna
oxşar birini başqa mədəniyyətlərin fonunda eşitmişəm... [1].

Bu versiyaya əsasən mən bilirəm ki, həmin qadın amerikalı zənci qulun qızıdır və şəhər kənarında
kiçik bir evdə yaşayır. Onun fərasətinin nüfuzu şəksiz və misilsizdir. Öz xalqı arasında o, həm qa-
nunpərəst, həm də qanunpozandır. O, nail olduğu hörməti, ehtiramı və sitayişi öz qonşuluğundan
daha uzaqlara, kəndli peyğəmbərlərin varlığının daha çox əyləncə obyektinə çevrildiyi şəhərə
yetişdirir [1].

Bir gün neçə gənc həmin qadının bəsirətliliyini təkzib etmək üçün onun yanına gələrək qadının
fırıldaqçı olduğuna inandıqlarını göstərmək istəyir. Onların planı sadədir. Onlar qadının evinə daxil
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olurlar və onun əlilliyini, yəni kor olmasını ortada yeganə təfavüt hesab edərək qadından aralarındakı
fərqi soruşurlar. Onlardan biri qadının qarşısına keçərək belə bir sual verir: “Ay qarı, mənim əlimdə
tutduğum quş diridir, yoxsa ölü?”

O cavab vermir və gənc bir də soruşur: “Mənim əlimdə tutduğum quş diridir, yoxsa ölü?
Qadın yenə də cavab vermir. O, kordur, yanına gələnləri görmür, əllərində nə olduğundan savayı

heç nə bilmir” [1].
Toni Morrison müsahibələrinin birində jurnalistlərə belə deyir: “Bill Klinton Amerikanın ilk

qaradərili prezidentidir. Onda qaradərililərə xas olan bütün cəhətlər var. O da kasıb, natamam fəhlə
ailəsində böyüyüb və əslində, saksafon çalmağı, “Makdonalds”-da yeməyi xoşlayan adi arkanzaslı
bir oğlandır” [1].

Ədəbiyyatşünaslardan biri vurğulayır ki, yazıçının bu zarafatında onun bütün yaradıcılığına hakim
kəsilmiş dərin hikmət var, Toni Morrison Amerika zəncilərini “Tom dayı kompleksi”-ndən birdəfəlik
azad edib və bütün həyatı, bütün yaradıcılığıyla sübuta yetirib ki, insan üçün dərinin qara rəngi, hətta
üstünlük də sayıla bilər [1].

Morrison quldarlıq quruluşunun dəhşətlərindən, zəncilərin linç (vəhşicəsinə divan tutmaq)
edilməsindən, qaradərililərlə it, yaxud at arasında az fərq görən ağdərili irqçilərdən yazır. Amma
bununla yanaşı, onun əsərlərində qara irqçilikdən də bəhs edilir, ağları İblisin qulları, şər qüvvələrin
tərənnümçüsü sayanlarla da oxucu Morrisonun romanlarında tanış olur. Onun qəhrəmanlarının çoxu
öz keçmişlərini, tarixi köklərini axtara-axtara Şimaldan Cənuba qayıdanlardır. Zənci ədəbiyyatının
ənənələrinə uyğun olaraq Cənubdan Şimala, köləlikdən azadlığa getmək əvəzinə, Morrisonun qəhrə-
manları bəzən əks istiqamətdə hərəkət edirdilər.

Yazıçının Şimali azadlıq, təcridolunma, individualizm, praqmatizm, çiçəklənmə, unudulma və tən-
halıq dünyası, Cənubu isə istismar, icma həyatı, ənənə, sehr, yoxsulluq və yaddaşdır. Şimal yad el-
lərdir, həsrətini çəkdikləri, amma sonradan məhsul verməyə qadir olmadığını dərk etdikləri
torpaqlardır. Cənub isə  quldarlığın məskəni və möhnət diyarı olsa da, vətəndir. Qaradərili
amerikalıların mənəvi mədəniyyəti bu torpaqda məhz Cənubda cücərir, Cənubda çiçəklənir... [1] .

Tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, Morrison yaradıcılığında “əcdad obrazı” və “afro-amerikan”
mədəniyyəti mövzusu bir “general mövzunun” iki metafor təcəssümüdür.

1949-cu ildə Kloi Uofford Vaşinqtona, XX əsrin əvvəllərindən bəri üç ən yaxşı zənci univer-
sitetindən biri sayılan Hovarda təhsil almağa gedir. Universitetə girmək istəyini o özü “qaradərili in-
tellektualların çevrəsinə daxil olmaq”, Amerika cəmiyyətinə inteqrasiyasının afroamerikalılara hansı
üstünlüklər verdiyini, onları hansı məhrumiyyətlərə məruz qoyduğunu, onlardan hansı qurbanlar tələb
etdiyini kökündən aydınlaşdırmaq arzusuyla izah edir. 1953-cü ildə “İngilis dili və ədəbiyyatı” ixtisası
üzrə bakalavr diplomuna yiyələndikdən sonra o, Kornell Universitetinə gedir və 1955-ci ildə “Uliyam
Folkner və Virciniya Vulf nəsrində intihar” mövzusunda dissertasiya müdafiə edir. Müdafiədən sonra
magistr adını alan Morrison əvvəlcə Texas Universitetində dərs demiş, 1957-ci ildə öz universitetinə
qayıtmışdır. Burada Yamaykadan gəlmiş memar Harold Morrisonla tanış olaraq ona ərə getmişdir.
Onların tezliklə iki oğlu dünyaya gəlmiş, lakin 1964-cü ildə boşanmışdılar. Həmən ilin payızında
Toni Morrison Sirakuz şəhərində (Nyu York ştat) "Rendom haus" firmasının kitab nəşriyyatı filialında
redaktor köməkçisi vəzifəsinə işə başlamış,  1967-ci ildə isə baş redaktor vəzifəsinə keçmiş daha
sonra Nyu Yorka köçmüşdür [1].

Morrison feminist hərəkatının fəal iştirakçısı idi və zəncilərin keçirdikləri konqreslərdə iştirak
edirdi. Onun əsərləri bir çox dillərə, o cümlədən İtalyan, Fransız, Norveç, Yapon və s. dilinə tərcümə
olunmuşdur. Həyat və yaradıcılığı isə bir neçə monoqrafiyanın obyektinə çevrilmişdir. Yaradıcılığı
daha çox magik realizm üslubunda yazması ilə məşhurdur. 1983-cü ildə çap olunmuş "Sevimli qadın"
romanı 1988-ci ildə Pulitser mükafatına, 1993-cü ildə isə Nobel mükafatına layiq görüldü. Əsərdə
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Nobel mükafatı laureatı köləlik mövzusuna qayıdaraq, yazıçı analıq hisslərinə onun məhvedici təsirini
göstərir. 
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tHE SUBJECt OF RACISM IN tONy MORRISON’S CREAtIvE WORK
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ASUL, Ph.D. student

Reviwer: Ph.D. of Philology, Ulviya Aliyeva
Key words: magical realism, negro, afro-american, slavery
The features of Tony Morrison’s creative work are investigated in the article. The writer describes

The United States of America by sharp reproach and exposure. His creative work also deals with the
black racism. The reader recognizes those who consider the white people as the slaves of the devil
and the propagandist of the evil forces in Tony Morrison’s novels. Many heroes of his novels are
those who return from the North to the South in search of their past and their historical roots. In ac-
cordance with the traditions of Afro-American literature Morrison’s heroes moved in the opposite
direction instead of going from the South to the North, from slavery to freedom.

Резюме
ТЕмА РАСИЗмА В ТВОРЧЕСТВЕ ТОНИ мОРРИСОНА

Алия АХмАДОВА
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Писатель подвергает острой критике межчеловеческие и межрассовые взаимоотношения

в США, выявляются их морально-идеологический причины. Автор статье  особенно подробно
анализирует причины негритянского расизма. С этой точки зрения логично возвращение афро-
американцев на Юг-в поисках исторических корней своего прошлого.
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HÜSEyN CAvİD vƏ FOLKLOR 

Famil MƏDƏtOv
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Rəyçi: Fil.üz.fəl.doktoru, Tariyel Qəni
Açar sözlər: Folklor, xalq şeiri, buta 
Qədim tarixə və zəngin yaradıcılıq xüsusiyyətlərinə malik olan folklor xalqın mənəviyyatını,

psixologiyasını, adət-ənənəsini, tarixi inkişafının müxtəlif mərhələlərini özündə bədii, poetik şəkildə
əks etdirən söz sənətidir. Buradakı müdriklik, dəqiqlik, əsrlərin sınağından uğurla çıxmış deyim və
kəlamlar, həm xalqın həyat tərzində müəyyən izlər buraxmış, həm də şair və mütəfəkkirlərimizin
yaradıcılığına güclü təsir göstərmişdir. Dünya ədəbiyyatında, o cümlədən yunan ədəbiyyatında da
folklordan geniş miqyasda istifadə olunmuşdur. Başda şair Homer olmaqla, ondan sonra gələn dra-
maturqlar-Esxil, Sofokl, Evripid, Aristofan və b. demək olar ki, bütün yaradıcılıqlarında Troya əsatirlər
silsiləsinə müraciət etmişlər. Bu ənənəni xalq ədəbiyyatımızda geniş yayılmış “Leyli və Məcnun”
mövzusunda yazılmış əsərlərə də şamil etmək olar. Azərbaycan ədəbiyyatında folklordan geniş şəkildə
istifadə, ondan sənətkarlıqla bəhrələnmə Nizaminin adı ilə bağlıdır. Onun yaradıcılığındakı folkloru
tədqiq edən Bertels göstərirdi ki, Nizami zamanından əvvəl və sonra Azərbaycanda yerli dildə folklor
yaranırdı. Məhz onu dahi edən, yaradıcılığına humanizm, ümumbəşəri məzmun verən, əsərlərinin
mövzu, ideya, motiv və s. cəhətdən zənginləşməsində folklorun böyük payı vardır. Folklordan istifadə
tarixi bir ənənədir və hər dövrdə sənətkarlar ona zəngin qaynaq kimi baxmış, bir sıra mövzuları ondan
almışlar. Bu da öz növbəsində folklorun nə dərəcədə əhəmiyyətli məxəz olmasından xəbər verir.
Məlumdur ki, xalq yaradıcılığı ümumi kütlənin arzu və istəklərini, duyğu və düşüncələrini, həyata
baxış və dünyagörüşünü özündə əks etdirən söz sənətidir. Xalqa yaxın olmaq, əməkçi və zəhmətkeş
xalqın mənafeyinə xidmət etmək və ən əsası, əsərə xəlqiliyin aşılanmasını təmin etmək kimi mühüm
məsələ folklordan istifadəni zəruri edir. Ümumiyyətlə, sənət əsərləri, folklora arxalanmayanda, bu
ölməz sənət mənbəyindən qidalanmayanda oxucuların qəlbinə yol tapa bilmir. Ona görə də görkəmli
şairimiz H. Cavid sənətin qarşısında duran bu problemlərdən yan keçməmiş, öz bədii irsində
özünəməxsus, orijinal şəkildə bunların gözəl bədii-estetik nümunələrini yaratmışdır. Yazılı ədəbiyyat
fərdi düşüncə və təxəyyülün məhsuludur. Burda deyilmiş fikirlər olduğu kimi saxlanılmalı və əsrlər
keçsə belə, ona heç bir müdaxilə edilməməlidir. Xalq yaradıcılığı isə tamam fərqli olaraq ictimai bir
mahiyyət daşıyır və ümümi kütlə tərəfindən yaradılır. Zaman keçdikcə o, cilalanır, təkmilləşdirilir,
yeni ideya və motivlərlə zənginləşdirilir. Atalar sözündə deyildiyi kimi: “Elin gözü tərəzidir”. Xalq
ətrafdakı hadisə və proseslərə daha obyektiv qiymət verir. Bu baxımdan folklordan sənətkarın fay-
dalanması onun əsərlərini həm xəlqiləşdirir, həm də xalq mənafeyini ifadə etmək, təfəkkürünü, məişə-
tini, həyat tərzini əks etdirmək baxımından olduqca faydalıdır. El ədəbiyyatının mühüm əhəmiyyətini
dərk edən, ona obyektiv münasibət bəsləyən C. Cabbarlı yazırdı: “Bir xalqın keçirdiyi dövrləri, yas
və bayramlarını, adət və ənənələrini, tərz-təfəkkürünü, bu və ya başqa bir vaqiəyə qarşı münasibətini,
bütün əhval-ruhiyyəsini, onun psixologiyasını, eyni zamanda onun mədəni səviyyəsini, ədəbi istedad
və bacarığını öyrənmək üçün ilk vasitə və ən doğru bir tərcüman varsa, onun dillərdə dastanlar, mah-
nılar, tapmacalar, nağıllar və ilaxır kimi dolaşan el ədəbiyyatıdır”. Folklordan istifadənin müxtəlif
vasitə və üsulları vardı. Bu da hər bir sənətkarın ideya və amalını özünəməxsus şəkildə əks etdirmək,
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fərdi təfəkkür tərzinə malik olması, hamı kimi düşünməməsi ilə bağlıdır. Bu baxımdan folklordan
bədii əsərlərdə istifadənin 3 növü vardır: a) Məlumat səviyyəsi b) Kod səviyyəsi c) Sxem səviyyəsi
Yuxarıda deyilən şərtlərdən əvvəlincidə folklora aid hər hansı bir bilgi ədəbi əsərdə öz əksini tapır,
ikincidə ədəbi əsərdə hansısa bir element folklor kodu ilə işarələnir, üçüncüdə isə folklor əsərinə xas
olan forma ədəbiyyatda istifadə olunur. Beləliklə, deyilən şərtlərdən hər hansı biri və hamısı ədəbi
əsərlərdə özünü müxtəlif cür büruzə verir, hər sənətkar öz əsərində onlardan hansını daha münasib
bilirsə, düşüncə və qayələrinin ifadəsinə hansı daha münasibdirsə ondan da bəhrələnir. Qeyd etdi -
yimiz kimi, folklordan istifadə müxtəlif cürdür. Onlardan biri bu nümunələrin, əsasən, olduğu şəkildə
işlənilməsidir. Bu, ilk baxışdan çox sadə görünsə də, məsələyə diqqətlə nəzər saldıqda məlum olur
ki, bunun özü də sənətkarın məharət və bacarığından asılıdır. Folklor nümunəsini yerində işlətmək,
onu əsərin ideyası ilə birləşdirmək və bununla da əsərin ifadə imkanlarını artırmaq kimi xüsusiyyətlər
müəllifin istedadının göstəricisi kimi başa düşülməlidir. H. Cavidin də folklora münasibəti orijinal
və yenidir. O, digər sənətkarlar kimi, folklordan yaradıcı şəkildə istifadə etməklə əsərlərinin həm
məzmun və ideyaca, həm də sənətkarlıq cəhətdən daha da rəngarəng olmasına, xalq düşüncəsi və
xalq təfəkkürü ilə dolğunlaşmasına çalışmışdır. H. Cavid yaradıcılığında iki üslubluluq özünü
göstərir. O, bir tərəfdən klassik şeir dilinə müraciət etmiş, digər tərəfdən isə, yeri gəldikcə,  xalq
ədəbiyyatının təsiri ilə şeirlər yazmışdır. Şairin “İblis” faciəsində bir zəhmətkeşin dilindən deyilən
bir mahnısı həm əsərin ümumi məzmunu ilə səsləşir, həm də surətlərin fərdi keyfiyyətlərini müəyyən-
ləşdirməyə kömək edir. Digər tərəfdən də faciənin dilinin xalq dilinə yaxınlaşması, onun oxunaqlı
olmasında bu nümunələr sanki körpü rolunu oynayır:

Qarlı dağlar mənim, 
Yaşıl bağlar mənim, 
Mənsiz quşlar uçmaz, 
Mənsiz güllər açmaz [3, 254]. 

H. Cavidin “Qadın” şeiri öz ruhu, ifadə tərzi etibarilə xalq yaradıcılığına yaxındır. Qadına
müraciətlə yazılmış şeirdə qadın azadlığı vurğulanır, onun əsarətə boyun əyməməsi, həmişə məğrur,
vüqarlı dayanması əsaslandırılır. Burada da şair xalq yaradıcılığının məhsulu olan atalar sözündən
bacarıqla yararlanmışdır. Belə ki, burada atalar sözü eynilə təkrarlanmamış, yalnız ondan yaranan
incə ruh, məna və təsir özünü göstərir.. “Səadət insanın öz əlindədir”, “El üçün ağlayan göz kor olar”
deyimlərindəki məna və ideya əsərdə fərqli şəkildə belə işlənmişdir: 

Kimsədən gözləmə yardım əsla; 
Yalnız kəndinə kəndin ağla! [2,44]. 

Şair atalar sözlərindən əsərlərində geniş şəkildə bəhrələnmiş, öz qayəsinin oxuculara təsirli şəkildə
çatmasını təmin etmişdir. Lakin bu müdrik ifadələri o, mexaniki şəkildə, olduğu kimi yox,
yaradıcılıqla, böyük sənətkarlıqla əsərə daxil etmişdir. Bu isə əsərlərinin xəlqiləşməsinə, bədiiliyinin
yüksəlməsinə imkan yaratmışdır. Xalqda işlənən “Cəfa çəkməsən, səfa görməzsən”, “Dost yolu bo-
ranlı, çənli olar” tipli atalar sözləri H. Cavid yaradıcılığında bu cür işlənmişdir: 

Çox adam var ki, çiçək toplar ikən
Qanadır səmli tikən əllərini [3, 335]. 

“Özgəyə quyu qazanın özü düşər” atalar sözü isə H. Cavidin “Knyaz” əsərində fərqli şəkildə belə
işlənilmişdir: Məhv edən məhv olur əlbət bir gün [3, 409]. Göründüyü kimi, xalq deyimlərinin
təsirindən ədib o qədər məharətlə faydalanmışdır ki, ilk baxışda bunu hiss etmək mümkün deyildir.
Lakin əsərin ruhu ilə folklordan gətirdiyimiz bu nümunə arasındakı yaxınlığı da inkar etmək mümkün
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deyildir. H. Cavid Oktyabr çevrilişinə ömrü boyu mənfi münasibət bəsləmiş, saxtakar kommunizm
ideologiyasını qəbul etməmişdir. O, inqilabı ac adamların “qarın fəlsəfəsi” ilə əlaqələndirmiş və belə
demişdir: 

İnqilab iştə doğar aclıqdan [3, 351]. 
Və yaxud: 

Doğru, hər qavğa qarından doğuyor, 
Bilərək qardaşı qardaş boğuyor [3, 415]. 

Bu fikirlərə xalq ədəbiyyatında da rast gəlmək mümkündür: Ac acı dalayar, Tox toxu yalayar.
H. Cavid “Knyaz” faciəsində Knyazla Solomonun dialoqunu verir. O bu hissədə Solomonun dili ilə,
üstüörtülü şəkildə azadlığı itmiş, Sovet imperiyası tərəfindən işğal olunmuş Gürcüstanın faciəli tale -
yinə belə işarə edir: 

İştə xilqət dolu min dürlü təzad, 
Hər sevincin sonu müdhiş fəryad... 
Badə ver, badə, şu divanə könül 
Coşaraq qayğıdan olsun azad [3, 334]. 

Şair burada təzadlar vasitəsilə yenicə azadlığa nail olmuş xalqımızın sevincinin tezliklə müstəm-
ləkədən sonra faciələrə düçar olmasını qələmə almışdır. Bu hissənin belə təsirli çıxmasında folklor
elementlərinin, o cümlədən “ağlamaqla gülmək bacı-qardaşdır” atalar sözünün təsiri hiss olunur.
Maskalanmış sovet rejimi hakimiyyətə başlayandan etibarən yalançı vədlərini günü-gündən artırmağa
başladı. Yenə də Solomon bu barədə Knyaza belə deyir: Hər baharın sonu matəmli xəzan. 

Hər visalın sonu issız hicran, 
Bir həqiqət deyə tapdıqlarımız 
Yarın, əfsus, olacaq süslü yalan [3, 336]. 

Bu nümunədə də xalq ruhundan gələn fəlsəfi düşüncələr özünə yer tutur. Xalqımızın düşdüyü
təlatümlü vəziyyət, xoşbəxtlikdən bədbəxtliyə keçidin bədii ifadəsi folklordan qaynaqlanmışdır. Bu
cür təzadlı halları şair təsvir etdikcə “Avesta”dakı Hörmüz və Əhrimanın çarpışmaları, Məlikməm-
mədin ağ qoçun belində özünü saxlaya bilməyərək qara qoçun belinə yuvarlanması, “xeyir və şər qar-
daşdır” atalar sözü qeyri-ixtiyari olaraq xatırlanır. Aşkarlığın boğulduğu sovet dönəmində Cavid xeyir
və şər, işıq və qaranlıq fəlsəfəsindən istifadə etmək məcburiyyətində qalmışdır. O, nə vaxtsa
xalqımızın azadlığa nail olacağına inanırdı və qəhrəmanlarının birinin dili ilə belə deyirdi: 

Gördüyüm təcrübələr pək qarışıq, 
Hər qaranlıqda gülümsər bir işıq [3, 341]. 

Dramaturq Oktyabr çevrilişindən sonra insanların psixologiyasında müşahidə olunan dəyişiklikləri
Lena ilə Antonun dialoqunda məharətlə belə göstərir: 

Lena 
İnqilab iştə dəyişdirdi bizi, 
Ayırıb durdu həmən cümləmizi. 

Anton 
Sadə bir bizmi?.. dəyişməkdə cahan 
Qaçıyor imdi oğullar babadan. 
Ana qızdan, bacı qardaşdan uzaq... [3, 415]. 

Burada insanların qabalaşması, böyük-kiçik münasibətlərinin pozulmasını H. Cavid böyük təəssüf
hissi və kədərlə qələmə alır və bu, A. A. Tufarqanlıdan gətirdiyimiz aşağıdakı fikirləri yada salır: 
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Ay həzərat, bir zamana gəlibdir 
Ala qarğa şux tərlanı bəyənməz, 
Oğullar atanı, qızlar ananı, 
Gəlinlər də qaynananı bəyənməz.

Göründüyü kimi, “Bəyənməz” rədifli bu şeirin mövzu və ideyasının H. Cavidin yaşadığı dövr
üçün də müasir və aktual olduğunu nəzərə alaraq müəllif öz fikirlərində bunlardan qaynaqlanmışdır.
H. Cavid yaradıcılığında “Şeyx Sənan” faciəsinin müstəsna yeri vardır. Bu əsərin meydana
gəlməsində xalq ədəbiyyatının güclü təsiri müşahidə olunur. Məşhur “Əsli və Kərəm” dastanındakı
mövzu, motiv və folklor faktları bu və ya digər dərəcədə özünü bu əsərdə qabarıq şəkildə göstərir.
Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, N. Nərimanovun “Bahadır və Sona”, Elçinin “Mahmud və
Məryəm”, Q. Səidin “Əli və Nino” əsərlərində də müəyyən uyğunluqlar eyni bir mənbədən-folklor-
dan qidalanmanın nəticəsidir. “Şeyx Sənan” əsərində Şeyx Sənanın gürcü qızı Xumara məhəbbəti
artdıqca o öz milli mənsubiyyətindən, dinindən, adət və ənənələrindən soyumağa başlayır. Və bu
zaman Şeyx Mərvan onun haqqında belə deyir: 

Şübhəsiz, var cəzası hər əməlin. 
Heç zərər yox, cəzasıdır çəkənin [3, 14]. 

Verilmiş nümunənin belə təsirli və ekspressiv çıxmasında folklorun da müəyyən rolu vardır. Belə
ki, bu parça konkret olaraq hansısa xalq yaradıcılığının məhsulu deyildir. Ancaq şübhə yoxdur ki,
verilmiş nümunə müxtəlif atalar sözlərindən süzülüb gəldiyinə, şairin də müəyyən fikirləri ilə
çulğalaşdığına görə oxucuların qəlbinə yol tapmışdır. Bu zaman bir neçə atalar sözləri, xalq deyimləri
assosiasiya nəticəsində xatırlanır: “Keçini keçi ayağından asarlar, qoyunu da qoyun” , “Özgəyə quyu
qazanın özü düşər”, “Qana qan, ölümə ölüm” və s. Əsərdə Şeyx Sənanın Xumarla tanışlığında da
folklor motivindən istifadə olunmuşdur. Şeyx Sənan Xumar haqqında röyada eşitdiklərini bu cür
izah edir: 

Gəldi bir şeyx, o dəm üzündə niqab, 
Məni ta gördü, oldu pək məsrar. ..
Bir də gördüm diyor ki: “Bax, Sənan!
Bax, nə müdhiş, nasıl dərin uçurum. 
İştə son mənzil! İştə Gürcüstan! [3, 19]. 

Verilmiş şeir nümunəsindən də məlum olduğu kimi, Şeyx Sənan röyasını Şeyx Kəbirə nəql edir.
Sənana yuxusunda bir şeyx bildirir ki, o, Gürcüstana-sevdiyi Xumarın vətəninə getsin. Bu deyilənləri
həyata keçirmək üçün Şeyx Sənan əməli fəaliyyətə başlayır. Bu parçadakı mövzu və motivlər xalq
ədəbiyyatından, xüsusən dastanlardan bəlli olan buta hadisəsi ilə yaxından səsləşir. Dastanlarımızdakı
buta verilməsi “Şeyx Sənan”da olduğu kimi, yuxu görmə, aləmi-röya ilə bağlıdır. Folklorda buta
alan aşiq bütün maneələrə, keçməkeşli yollara baxmayaraq onun ardınca axıra kimi gedir və bunu
öz həyat məqsədi, əsas amalı kimi başa düşür. Şeyx Sənan da eynilə butalanmış aşiqlər kimi hərəkət
edir, Xumara olan öz ali eşqinə çatmaq uğrunda vuruşur və bunun üçün də əlində olan bütün imkan-
lardan istifadə edir. Buta motivindən istifadə tək H. Cavid yaradıcılığı ilə yekunlaşmır. Folklorşünas
M. H. Təhmasib bu hadisənin yazılı ədəbiyyata keçməsinin tarixi qədimliyini araşdırmışdır. Əvvəlcə
N.Gəncəvi, daha sonra Ş. İ. Xətai bu faktın müxtəlif versiyalarını öz əsərlərində yaratmışdır. Niza-
midə Xosrova babası tərəfindən yuxuda deyilir ki, ona bir at, bir taxt, Şirin və Bərbəd qismət olacaq.
Xətaidə isə hatifdən gələn səs lirik qəhrəmana yuxuda gördüyünün kim və harada olduğunu xəbər
verir. Şeyx Sənanı öz əqidəsindən, Xumara olan saf məhəbbətindən çəkindirməyə çalışsalar da, buna
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nail ola bilmirlər. Dramaturq qəhrəmanının prinsipiallığını, bu yoldakı qətiyyətini ifadə etməkdən
örtü yenə də xalq yaradıcılığında geniş yayılmış qoşma janrından istifadə etmişdir. Maraqlıdır ki,
H. Cavidin irsində türkizmlər üstünlük təşkil etsə də, buradakı xalq yaradıcılığı nümunəsində milli
sözlərə üstünlük vermiş və bu da öz növbəsində realizmin tələblərinə uyğunlaşdırılmışdır: 

Mənim yarım al yanaqlı mələkdir, 
Tazə açmış sevimli bir çiçəkdir, 
Qəhr olsun o qəhrəman ki, dönəkdir. 
Dünya gözəl olsa, dönməm yarımdan [3, 40]. 

Faciədə işlənmiş şərqilər sadəliyi, aydın və anlaşıqlı dili ilə seçilir. Əsərin ümumi süjet və ruhu
ilə yaxından səsləşən bu türkülərə lazımi məqamlarda, yeri gəldikcə tez-tez müraciət olunmuşdur.
Aşağıdakı nümunəyə həm də xalq deyimi olan “göz verib, işıq verməmək” ifadəsinin də əlavə olun-
ması onun məna tutumunu daha da genişləndirmiş və bununla şeirə daha bir ecazkarlıq əlavə olun-
muşdur: 

Coşqun şərab eşq odunu söndürməz, 
Yar saçından bir tel kəsib göndərməz, 
Tale mana göz verir, işiq verməz,
İnsaf, mərhəmət yox namərd fələkdə...[3, 67]. 

H. Cavid folklorun ənənələrindən elə məharətlə istifadə edir ki, oxucu belə parçaları oxuyarkən
şairin konkret olaraq hansı mənbələrə əsaslandığını müəyyən etməkdə çətinlik çəkir. Bu onunla əlaqə-
dardır ki, H. Cavid folklorun zəngin xəzinəsindən süzülüb gələn motivləri əsərlərinin ruhuna hopdurur.
Fikrimizi əsaslandırmaq üçün aşağıdakı nümunəyə nəzər salaq:

İştə bülbüllərin təranələri, 
Növbaharın nəsim nəğmələri, 
İncə yarpaqların öpüşmələri, 
Nəğmeyi-şux həzrəti-davud, 
Yaxud ahəngi-şer giryeyi-ud, 
Həp birər musiqi deyilmi? [3, 46]. 

Burada musiqi və nəğmənin təbiiliyini, “növbaharın nəğmələri”, “nazlı afətlərin gülüşmələri”ni
vəhdətdə təcəssüm etdirən müəllif folklor ənənələrinə əsaslanmışdır. Təsadüfi deyildir ki, H. Arif
“Şeir deyilmi” əsərində H. Cavidin bu fikirlərini poetik şəkildə davam və inkişaf etdirmişdir: 

Kim deyir şeirin meydanı dardır? 
Sonu görünməyən bir ilk bahardır.
Neçə ki, həyat var, şeir də vardır, 

Həyatın nəfəsi şeir deyilmi? [4, 110]. 
H. Arif də sələfi kimi, “layla səsi”ni, ”həyatın nəfəsi”ni və “bülbülün nəğməsi”ni şeirin sinonimi

kimi vermiş və bununla da H. Cavid və xalq yaradıcılığının vəhdətindən özünəməxsus şəkildə istifadə
etmişdir. Bütün varlığı ilə xalqa bağlı olan sənətkara azadlıq düşmənləri məkrli planlar qurdu. Ən
dəhşətlisi isə bu idi ki, elini-obasını canından çox sevən bir insan “xalq düşməni” adı ilə məhkum
olun du. Lakin, el gözü tərəzidir, deyilir. Bu gün xalqın şairə olan sevgisi bunu bir daha sübut edir. Nə
yaxşı ki, onun nəşini imperiya dövründə doğma elinə gətirtmək mümkün oldu. 
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The article deals with folklore and written literature`s intercommunication  and their enlarging

each other from subject and idea aspects. Against these bacgrounds here H. Javid`s deriving benefit
from folklore and using them masterly has also been investigated.  we can come across theis con-
nection in H. Javid`s  tune`s,  folk-songs and poems written in ashyg poetry style. 
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В статье рассматриваются проблемы взаимной связи фольклора и письменной литературы.
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işlətmək üçün xalqın mədəni səviyyəsində, elm və texnikanın inkişafında böyük rol oynayan ünsiyyət
vasitəsinin tikinti materialı və əsası olan sözlərə, söz ehtiyatına yiyələnmək zəruridir. Lüğətçilik
məhz belə bir ehtiyacın nəticəsində meydana çıxmışdır.

Məlumdur ki, xalqlar arasında körpü rolunu oynayan hər bir lüğət xalqın mədəni inkişaf və tələbatı
əsasında yaranır. Lüğət tərtibi son dərəcə çətin, lakin olduqca faydalı və zəruri bir işdir [1, 185].

Hazırki məqalə XX əsrdə Azərbaycanda ərəb dilinə aid yazılan, tərtib olunan lüğətlərə həsr olun -
muşdur. Burada müəllif nəzər salınan dövrdə Azərbaycanda ərəb dili lüğətləri haqqında toplanılan
məlumatlar əsasında bu lüğətlərin 4 növünün olduğu qənaətinə gələrək,  həmin lüğətlər haqqında
məlumat verməyə, onların fərqli xüsusiyyətlərini üzə çıxarmağa çalışacaqdır.

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, XX əsrdə respublikamızda Azərbaycan-ərəb və ya əksinə tərcümə
lüğətləri tərəfindən korluq çəkilmiş və hələ də çəkilməkdədir. Təbii ki, bunun da bir sıra obyektiv
və subyektiv səbəbləri var. Bunu ilk olaraq Azərbaycan dilçiliyində, ümumiyyətlə, leksikoqrafiya
sahəsinin, həmçinin orta əsrlər kontekstindən fərqli olaraq, yeni istiqamətdə yaranıb inkişaf edən
Azərbaycan ərəbşünaslığının özünün də yeni olması ilə əlaqələndirə bilərik. Qeyd edək ki, ərəb
dilçiliyi sahəsində XX əsrdə Azərbaycanda tərtib edilən lüğətlər linqvistik lüğətlərdir. Gəldiyimiz
nəticəyə görə, bu lüğətlərin Azərbaycanda  tərcümə [2], terminoloji  [3; 4], frazeoloji  [5; 6] və əcnəbi
sözlər lüğəti  [7; 8; 9] kimi növləri yaradılmışdır. Azərbaycanda ərəb dilinə aid lüğətlərin tərtibi
sahəsində XX əsrdə boşluq hökm sürmüş və hal-hazırda da sürməkdədir. 

Qeyd edək ki, araşdırma zamanı nəzər saldığımız XX əsrdə tərtib olunmuş ərəb dilinə aid lüğətləri
aşağıdakı kimi qruplaşdırmağı qərara aldıq:

1. Tərcümə lüğətləri. Bura H.H.Zərinəzadə, Ə.M.Nəvai, A.İ.Zahidi, A.Y.Məmmədinin birgə
tərtib etdiyi, XX əsr ərəbşünaslıq tariximizdə ilk lüğət olan “Ərəbcə-azərbaycanca lüğət” [2] da -
xildir.

2. Terminoloji lüğətlər. 2 lüğət - N.T.Bakıxan və X.İ.Abdullayevanın  müəllifi olduqları “Rusca-
azərbaycanca-ərəbcə qısa diplomatik terminlər lüğəti ” [3] və N.T.Bakıxanovanın müəllifi olduğu
“İngiliscə-ərəbcə-azərbaycanca iqtisadi lüğət”i  [4] bu qrupa aid edə bilərik.

3. Azərbaycan dilində işlənən ərəb sözləri lüğəti. Bu lüğətlərə Azərbaycan klassik ədəbiyyatını
oxumaq üçün Azərbaycanda tərtib edilən, 1966-cı ildə çapdan çıxan “Ərəb və fars sözləri lüğəti”
[7], “Azərbaycan klassik ədəbiyyatında işlədilən ərəb və fars sözləri lüğəti” [8], “Azərbaycan dilində
işlənən ərəb sözlərinin lüğəti” [9; 10] aiddir. 

4. Frazeoloji lüğət. Bildiyimiz kimi, frazeoloji vahidlərə aid leksikoqrafik iş frazeoloji lüğət
adlanır. Lüğətlərin bu növündə hər bir frazeoloji ifadə və ibarə linqvistik mövqedən öz təhlilini tapır.
Bu lüğətlər bir və ikidilli olur. Ikidilli frazeoloji lüğətlərdə müxtəlif dillərin vahidləri qarşılaşdırılır
[9, s.373-374]. 
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Məlumdur ki, bütün atalar sözlərini frazeoloji birləşmələrə aid etmək mümkün deyil. Deməli, hər
bir atalar sözü frazeoloji vahid deyil. Bu baxımdan biz şərti olaraq X.A.Rzayevin “Ərəbcə-azərbay-
canca-rusca atalar sözləri” [5; 6] lüğətini bu lüğətlər cərgəsinə daxil etməyi qərara aldıq.

H.H.Zərinəzadə, Ə.M.Nəvai, A.İ.Zahidi, A.Y.Məmmədinin birgə tərtib etdikləri “Ərəbcə-azərbay-
canca lüğət” 1972-ci ildə işıq üzü görür. Lüğətin müqəddimə hissəsində qeyd olunur ki, Azərbaycanda
leksikoqrafik mənbələrin, ərəbşünas-leksikoqraf kadrların və ümumiyyətlə vəsaitlərin çatışmazlığı
“Ərəbcə-azərbaycanca lüğət”in tərtibi işinin gedişini olduqca çətinləşdirir, ləngidir, onun həcminə və
keyfiyyətinə mənfi təsir göstərirdi. Buna görə də, 1962- ci ilin birinci  yarısında başa çatdırılmış
lüğətin ilk variantı təxminən 18 min lüğət maddəsini (baş sözünü) əhatə edirdi [2, s.20]. 

Tərtibçilərə görə, onlar müxtəlif dillərə aid lüğətlərdə tətbiq edilmiş həm əlifba, həm də kök sis-
teminin dəyərli və ümumi cəhətlərindən istifadə etməyə, ərəb və azərbaycan dillərinin qrammatik,
leksik, fonetik və s. xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, ərəbcə-azərbaycanca lüğətin tərtib edilməsində
əlifba sistemini elmi əsaslar üzrə tətbiq etməyə çalışmışlar. Belə ki, bu lüğətin tərtib edilmiş lüğətlərə
nisbətən üstünlüyü onun sadəliyində, ondan istifadə etmək işinin asanlığındadır [2,  s.29].

Lüğətin birinci cildində “Ərəbcə-azərbaycanca lüğətin quruluş və ondan istifadə qaydaları”
hissəsində lüğətin quruluşu, sözlərin lüğətdə yerləşdirilməsi barədə, leksikoloji, orfoqrafik, morfoloji,
sintaktik və semantikaya aid qeydlər haqqında icmal xarakterli məlumat verilmiş [2, s.29-68], lüğətin
tərtibi zamanı istifadə edilmiş lüğətlərin [2, s.69-80], nəzəri mənbələrin [2, s.80-92] siyahısı daxil
edilmişdir. İxtisarlar və şərti işarələr, ərəb əlifbasının tərkibindəki hərflərin sırası, yazılışı, transkrip-
siyası və ədədi qiymətlərini göstərən cədvəl, hicri qəməri (Ay) və şəmsi (Günəş) təqvimlər üzrə ve -
rilmiş tarixləri miladi tarixlərə və əksinə çevirmək üçün sinxronik cədvəllər, həmin cədvəllərdən
istifadə etmək üçün Azərbaycan və ərəb dillərində izahat da lüğətin birinci hissəsində öz əksini tapır.

Təbii ki, “Ərəbcə-azərbaycanca lüğət”in müqəddimə hissəsində biz, tərtibçilərin, bu lüğətin tər -
tibində iştirak edən hər bir kəsin səylə çalışdığının şahidi oluruq. Lüğətin yalnız birinci hissəsi işıq
üzü görür. Təəssüf ki, tərtibçilərdən biri, lüğətin  tərtibinin 75%- ni öz üzərinə götürən, lüğət  tərtibi
ilə bağlı uzun illər tədqiqat  aparan H.H.Zərinəzadənin vəfatı ilə bu iş dayandırılır. [əlif] və [bə] hərf -
lərinə aid sözlərin daxil olduğu dördcildlik lüğətin yalnız birinci cildi işıq üzü görür. 

Zənnimizcə, lüğətlə bağlı kifayət qədər məlumat verdik. Yalnız birinci cildin çap olunması və əsas
işin yarımçıq qalması səbəbindən bu lüğətdən demək olar ki, istifadə olunmamış və hal-hazırda da
istifadə olunmamaqdadır. Ona görə də, lüğətlə bağlı hər hansı bir fikir söyləməkdə çətinlik çəkirik.
Bununla da əsrin sonuna qədər yeni bir tərcümə lüğəti çap olunmur. 

Qeyd etdiyimiz kimi, ikinci lüğətlər terminoloji lüğətlərdir. N.T.Bakıxanovanın müəllifi olduğu
“İngiliscə-azərbaycanca iqtisadi lüğət” [3], həmçinin onun X.İ.Abdullayeva ilə birgə tərtib  etdiyi
“Rusca-azərbaycanca-ərəbcə müxtəsər diplomatik və siyasi terminlər lüğəti” [4] terminoloji-tərcümə
lüğətlərinə aiddir. Tərcümə-terminoloji lüğətlərdə müxtəlif dillərdəki eyni terminlər qarşılaşdırılır. 

Bildiyimiz kimi, əsrin 60-cı illərində inkişafa başlayan ərəbşünaslıq elmi 90-cı illərə qədər inkişaf
edir. Azərbaycanın tarixində baş verən ictimai-siyasi dəyişikliklər, onun Sovetlər İttifaqının tərki -
bindən çıxması, müstəqillik əldə etməsindən sonra həyatın, elmin bütün sahələrində olduğu kimi,
ərəbşünaslıq sahəsində də sönüklük yarandı. X.İ.Abdullayeva və N.T.Bakıxanın müəllifləri olduqları
lüğət müstəqilliyimizin ilk illərində 1993-cü ildə çox az tirajla kiçik həcmdə işıq üzü görür. Ön söz
hissəsində qeyd olunur: “Azad Azərbaycan Respublikasının nəhayət geniş diplomatiya sahəsinə sər-
bəst addımlar atmasını və həmçinin Azərbaycanda ərəb səfirliklərinin fəaliyyətə başlamasını nəzərə
alaraq belə qərara gəldik ki, beynəlxalq əlaqələr zamanı, eləcə də beynəlxalq müşavirələrdə, iclaslarda
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daha çox işlənən sözlərdən ibarət müxtəsər həcmli lüğət tərtib edək. 
Geniş oxucu kütləsinə təqdim olunan bu lüğət diplomatiya sahəsində rus və Azərbaycan dillərini

öyrənən əcnəbi diplomatlara, konsulluq əməkdaşlarına və eləcə də rus və ərəb dillərini öyrənən Azər-
baycan diplomatiya nümayəndələrinin, beynəlxalq hüquqi və habelə diplomatik terminlərlə
maraqlanan hər bir kəsə kömək etməyi qarşıya məqsəd qoyur.” [4, s. 2] 

3000-ə yaxın sözü əhatə edən lüğət 4 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə “Rusca-azərbaycanca-
ərəbcə” beynəlxalq müşavirələr üzrə terminoloji minimum, ikinci hissədə “Ərəbcə-azərbaycanca-
rusca” geniş işlənən diplomatik terminlər lüğəti, üçüncü hissədə diplomatik və beynəlxalq
təşkilatların adlarını əks etdirən lüğət, dördüncü hissədə isə “Rusca-azərbaycanca-ərəbcə” siyasi-qa-
nuni terminlər lüğəti verilmişdir. 

N.T.Bakıxanovanın müəllifi olduğu ikinci lüğət-“İngiliscə-ərəbcə-azərbaycanca iqtisadi lüğət”
[3] 2001-ci ildə müəllifin vəfatından sonra işıq üzü görür. Lüğətdə adından da göründüyü kimi, sözlər
əvvəlcə ingilis dilinin əlifba sırasına uyğun olaraq verilmiş, daha sonra onun ərəb və Azərbaycan
dillərində qarışılığı qeyd olunmuş, təxminən 3715 söz və ifadə lüğətdə öz əksini tapmışdır. Təbii ki,
hər iki lüğət bəzi texniki qüsurlardan, xüsusilə, onların ərəbcə hissəsi xali deyil. Buna baxmayaraq,
hər iki lüğət Azərbaycan ərəbşünaslığında bu sahədə ilk tərcümə-terminoloji lüğət kimi mütəxəssislər
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

Bütün dünya dillərində olduğu kimi, Azərbaycan dilinin tərkibinə də tarixən  bir sıra əcnəbi sözlər
daxil olmuşdur. Bu sözlərin müəyyən qrupu klassik ədəbiyyatda işlənməsinə baxmayaraq, indi
ümumxalq üçün qismən, ya da tamamilə anlaşılmaz şəklə düşmüşdür. Belə bir vəziyyət isə klassik
irsi mənimsəməyə mane olur. Buna görə də əcnəbi sözlərin lüğətini tərtib etmək zərurəti meydana
çıxmışdır [11 , s.365-366].

Orta əsrlərdə ərəb dili ilk dövrlərdən din və elm dili sayıldığı üçün, Azərbaycan ədəbi dilinin ter-
minlər mənbəyi ərəb dili olmuş və demək olar ki, bütün elmi, siyasi, fəlsəfi və digər terminlər ərəb
dilindən alınmışdır, bu isə o dövrün meyarı sayılırdı [12, s.9]. 

Klassiklərimizin əsərlərində və eləcə də müasir ədəbi dilimizdə müşahidə olunan və mənası çətin
anlaşılan sözlərin mənalarını aydınlaşdırmaq və bununla da orta və ali məktəblərdə  tədris işinə
kömək etmək məqsədi ilə S.Cəfərov, İ.Hacıyev, H.Mirzəzadə, C.Bağırov tərəfindən “Azərbaycan
ədəbi dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti” [9] tərtib edilir. Təxminən 6000 sözü əhatə
edən lüğət 1960-cı ildə nəşr olunur. 

Lüğətə XIII əsrdən başlamış son dövrə qədər dilimizə ərəb və fars dillərindən keçmiş sözlər daxil
edilmişdir.

Növbəti 1966-cı ildə çap olunmuş “Ərəb və fars sözləri lüğət”inin əsas məqsədi Azərbaycan klas-
siklərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmaq, onu daha dərindən öyrənmək istəyən oxuculara, xüsusən,
yeni nəslə kömək etməkdən ibarətdir [7, s.4]. 

Lüğət B.T.Abdullayev, Ə.Ə.Orucov, Y.Z.Şirvani tərəfindən tərtib olunmuşdur.
Lüğətdə 15.500 söz və 700 ifadə verilmişdir. Həmçinin əvvəlki lüğətdən fərqli olaraq, bu lüğətdə

sözlərin ərəbcə yazılışı da öz əksini tapmışdır. Lüğətin quruluşuna gəldikdə, burada sözlər müasir
Azərbaycan əlifbası (kiril əlifbası) sırası ilə düzülmüş, baş sözlərdən sonra sözün ərəb və ya fars
dilinə mənsub olduğu və ərəb əlifbası ilə yazılışı verilir. Ərəb sözlərinin qarşısında ə., fars sözlərinin
qarşısında isə f. şərti ixtisarları, əslən başqa dillərə mənsub olub ərəb və fars dilləri vasitəsilə Azər-
baycan dilinə keçən sözlərin qarşısında həmin sözün əslən hansı dilə mənsub olduğu göstərilir.
Lüğətin əvvəlcə Azərbaycan əlifbası (səh. 10-795), daha sonra ərəb əlifbası (səh. 795-1036) ilə söz -
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lüyü verilir. A.Qurbanova görə, lüğət daha çox praktik xarakter daşıyır. Buna görə də baş sözün
qarşısında onun hansı dilə aid olduğu göstərilir və dildə ifadə etdiyi məna aydınlaşdırılır. Bu lüğət
nəzəri cəhətdən də faydalıdır [11, s.370].

Bu sahədə “Azərbaycan klassik ədəbiyyatında işlədilən ərəb və fars sözləri lüğəti” [8] adlı digər
bir lüğət 1981-ci ildə işıq üzü görür. Lüğətin tərtibçiləri A.M.Babayev və C.B.İsmayılzadədir. Lüğətdə
on mindən artıq söz və söz birləşməsinin mənası verilmişdir. Lüğətin giriş hissəsindən aydın olur ki,
lüğət əsasən orta məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur [8, s.3]. Lüğətdə ərəb, fars sözləri və
tərkibləri müasir Azərbaycan əlifbası ilə verilmiş, sözlərin mənşəyi qarşılarında mötərizədə, terminlər
isə ixtisarlarla göstərilmişdir. Əvvəlki lüğətdən fərqli olaraq, bu lüğətdə sözlərin ərəbcə yazısı ve -
rilməmişdir. Lüğətin sonunda əlavə kimi hicri və miladi tarixlər, bu iki tarix arasında olan fərq və on-
ların bir-birinə çevrilməsi, habelə əbcəd hesabı haqqında məlumat verilir. Zənnimizcə, bu da şagirdlər,
ümumilikdə bütün oxucu kütləsi üçün çox maraqlıdır. 

Digər lüğət isə A.Əl-Fəqir, M.Payızov və Z.Qasımovun tərtib etdikləri “Azərbaycan dilində işlənən
ərəb sözlərinin lüğəti”dir [10]. Bu lüğət quruluş etibarı ilə əvvəlkli lüğətlərdən fərqlənir. Lüğət ərəb
dili üçün ənənəvi olan kök samitləri əsasında tərtib edilmişdir. Belə ki, ərəb sözləri başlanğıc hərflərin
əlifba sırası ilə ardıcıllığına yox, kök hərflərinə əsasən verilir.

Lüğətdə sözlər beş sütünda yerləşdirilmişdir.
Birinci sütunda ərəb sözü ərəb əlifbası ilə verilir. Sonrakı sütünda eyni söz Azərbaycan dilində

olduğu şəkildə ərəb əlifbası ilə, növbəti iki sütunda sözlərin hər iki dildə latın hərfləri ilə yazılışı öz
əksini tapır. Belə ki, üçüncü sütunda ərəb sözlərinin, dördüncüdə isə eyni sözün Azərbaycan dilində
yazılışı, sonuncu sütunda qeydlər verilmişdir. Burada yazıda, istərsə də tələffüzdə yer alan bir sıra
zəruri dəyişikliklər qeyd edilir. Bunların bəziləri barədə müqəddimədə məlumat verilsə də, onlar
konkret hallarda bir daha nəzərə çatdırılır. Həmçinin bəzi sözlərdə nəzərə çarpan məna fərqləri qeydlər
bölməsində verilir. Bu halda sözün ərəb dilindəki mənası azərbaycanca latın hərfləri, azərbaycan
dilindəki mənası isə ərəbcə ərəb hərfləri ilə verilir.

Qeyd etdiyimiz dördüncü lüğətlər qrupuna-frazeoloji lüğətlərə X.A.Rzayevin “Atalar sözləri” [5]
kitabını aid etmək olar. Lüğət praktiki fəaliyyətdə şərqşünas, işgüzar adamlar, orta məktəb şagirdləri,
ərəb, azərbaycan və rus atalar sözləri ilə maraqlananların istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu-
radakı atalar sözləri əvvəlcə ərəbcə, onların Azərbaycan dilinə hərfi tərcüməsi, daha sonra Azərbaycan
və rus dillərində qarşılığının verilməsi ardıcıllığı ilə düzülmüşdür. Xüsusilə vurğulamalıyıq ki, 1008
atalar sözünü əhatə edən lüğətə gündəlik həyatda, canlı danışıq dilində istifadə olunan atalar sözləri
də daxil edilmişdir.

Beləliklə, yuxarıda qruplaşdırdığımız lüğətlər haqqında məlumat verdik. Təbii ki, lüğətlərin hər
biri bu sahədə ilk təcrübə olduğu üçün qeyd etdiyimiz bəzi nöqsanlara baxmayaraq mütəxəssislər
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
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ƏvƏZLİKLƏRİN NİtQ HİSSƏLƏRİ SİStEMİNDƏ yERİ

Nazilə MİRZƏyEvA
Azərbaycan Universiteti, müəllim

Rəyçi: Azərbaycan Universitetinin dosenti, Fəzilə Zakirova
Açar sözlər: əvəzlik, nitq hissələri, isim, sifət, say, əvəzliyin funksiyası
Əvəzlik digər sözlərlə qrammatik münasibətdə olan çoxcəhətli bir nitq hissəsidir.
Əvəzlik xüsusi söz qrupu olub deyktik funksiya daşıyır. O, dildə xüsusi sistem təşkil edir. Bu,

paralel sistemdir. Eyni şeyi ikinci dəfə təkrar etməmək, eyni rolu ifa etməmək, əsas ifaçını əvəz etmək
bacarığı rolunu oynayır.

Əvəzllliklərin nitq hissələri sistemində yerinin müəyyənləşdirilməsi dilçilikdə aktual mövzulardan
biridir. Çünki bu mövzuda bir çox həll olunmamış problemlər vardır. Bir sıra dilçilər bu mövzuda
tədqiqatlar aparmış, lakin yekdil bir fikrə gələ bilməmişlər. Məqalənin məqsədi əvəzliyin nitq hissələri
sistemində yerini müəyyənləşdirmək, həmçinin azərbaycan və ingilis dillərində istifadə olunan bəzi
əvəzliklərin morfoloji və sintaktik xüsusiyyətlərinin müqayisəli-tipoloji təhlilini aparmaqdan ibarətdir.  

A.Reformatski obrazlı şəkildə yazır ki, əvəzlik ikinci dərəcəli sözdür, əvəzedicidir. Bu dilin bir
növ qızıl fondu hesabına fəaliyyət göstərir, əvəzlik sanki dilin kağız valyutasıdır...əvəzlik dilin quru-
luşu ilə uyğun gələn zəncirdir. O, elmi təkrarlardan boyun qaçırmağa imkan verir. Əvəzliklər praq-
matikdir, onlarda əsl canlı dilin rənglər axını (müxtəlifliyi) yoxdur. Onları xarakterizə edən epitetlər
yoxdur. Əvəzliklər mühəndis deyil, onlar daha çox “süpürgəçi”dir [5, s.70].

Əvəzliklər, əsasən, isim və sifətləri əvəz edir, lakin isim və sifətlərdən fərqli olaraq, əşyaları və
onların konkret məna və əlamətlərini göstərə bilmir. Əvəzliklər daha çox ümumiləşdirici mənaya ma-
likdir. Onlar müxtəlif əşyaları, varlıqları kənar anlayışların adlarını çəkmədən göstərir. Əvəzliklər
dilin yüksək dərəcədə ümumiləşdirilmiş hissəsidir, onlar mətndə aktuallaşır, lakin müəyyən situ-
asiyada real tərkibdən məhrum olur, konkret vəziyyətdən kənarda qalır.

Əvəzlik dilçilərin daim diqqət yetirdiyi əsas nitq hissələrindən biri olmuşdur. Bəzi dilçilər əvəzliyi
müstəqil nitq hissəsi adlandırmış, bəziləri isə ismin, sayın, sifətin və zərfin içərisində əritmişlər. Və
yaxud belə sözlərdən əvəzlik-isim, əvəzlik-sifət, əvəzlik-zərf başlıqları altında bəhs olunmuşdur. Bu
zaman mən, sən, o, kimsə, hamı və s. əvəzlikləri əvəzlik - isim, elə, belə, o, bu, heç bir və s. əvəzlilər
əvəzlik - sifət, neçə, nə qədər, bir qədər, bir neçə və s. əvəzliklər əvəzlik - say, hanı, hara, bura, nə
üçün və s. əvəzliklər isə əvəzlik - zərf qrupuna aid edilmişdir. Əksər dilçilər isə ənənəvi baxışa görə
əvəzliklərə müstəqil nitq hissəsi kimi yanaşmışlar. Onların nöqteyi-nəzərincə, əvəzlik nə isim, nə
sifət, nə say, nə də zərfdir, belə sözlər  hər hansı bir adın yerində işlənən, onların funksiyasını inkişaf
etdirən müstəqil bir nitq hissəsidir [4, s.154]. Məsələn: Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır.  O, çox gözəl
şəhərdir.

Əvəzliklər real məzmuna malik deyil, yəni konkret əşya, əlamət və s. ifadə edə bilmir. Əvəzlik
mənaca əvəz və ya işarə etdiyi nitq hissəsinə müəyyən dərəcədə yaxınlaşır, lakin bir sıra əlamətlərinə
görə yenə də həmin nitq hissəsindən fərqlənir. Əgər biz sifətlə işarə əvəzliklərini müqayisə etsək bu
zaman görürük ki, hər ikisi də (sifət və əvəzlik) cümlədə təyin kimi işlənə bilir. Lakin işarə əvəzliyi
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təyin etdiyi sözü sifət kimi keyfiyyət cəhətdən deyil, başqalarından fərqləndirmək, seçmək baxımın-
dan təyin edir. Məsələn: Belə  insanları aramızdan çıxarmaq lazımdır.

M.Hüseynzadə yazır ki, Azərbaycan dilinin əvəzlikləri bu vaxta qədər dərindən və elmi surətdə
tədqiq edilməmişdir, halbuki dilçilik elmində bir çox məsələlərin aydınlaşdırılması üçün Azərbaycan
dilinin əvəzlikləri müəyyən material verə bilər [3, s.108].

Müxtəlif sistemli dillərin materialları ilə tanışlıq göstərir ki, əvəzliklər digər əsas nitq hissələrindən
konkretliyi ilə yox, daha çox mücərrəd və ümumi məna yükünün üstün olması ilə seçilir. Buna görə
də situativ şərtilik əvəzlikləri səciyyələndirən əsas cəhət kimi göstərilir. Məsələn, bu zaman o əvəzliyi
bütün əşyalara, belə bütün əlamətlərə, neçə bütün kəmiyyət mənalı anlayışlara müvafiq gələ bilər.

Əvəzliyin mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun təyinedicilik əlamətidir. Əvəzlik ismi əvəz edəndə
ismin, sifəti əvəz edəndə sifətin, sayı əvəz edəndə sayın əlamətinin daşıyıcısına çevrilir. Ona görə
də əvəzlikdə konkretlilik yoxdur. Qeyd edilən əlamətlərə əvəzliklər ümumi şəkildə işarə edir, onların,
yəni həmin əlamətlərin əvəzedicisinə çevrilir. Məsələn: 

Həmin işdə bir neçə ildir çalışıram cümləsində işlənən həmin sözü iş ismini konkret surətdə
əlamət və keyfiyyət cəhətdən izah edə bilməz, çünki burada həmin sözü işin başqalarından
fərqləndiyini, onun nisbətən müəyyənliyini göstərir. Bu halda əvəzlik təyinedici vəzifə daşıyır.

Əvəzlik əvəz etdiyi nitq hissəsinin-ismin, sifətin, sayın xüsusiyyətlərini kontekst daxilində
özününküləşdirir. Bundan sonra əvəzlik əvəz etdiyi nitq hissəsinə yaxınlaşır, onu özünə tabe edir.
Bu yaxınlığa baxmayaraq, əvəzlik mahiyyət etibarı ilə əvəz etdiyi nitq hissəsindən seçilir. Əvəzliyin
mətnə əsasən status qazanması onu konkret məzmun daşıyan isimdən, sifətdən, saydan və s.-dən
fərqləndirir. Kontekstdən asılı vəziyyətə düşdüyü üçün əvəzliyin mənası sabit olmur, dəyişkənliyə
məruz qalır. Əvəzliyin ümumilik bildirən mücərrəd semantik çalarları ilə yanaşı, kontekstdən asılı
olaraq hər dəfə yeni məna kəsb edən qeyri-sabit semantikası da mövcuddur.

Əvəzlik təkcə əvəzedicilik keyfiyyətinə malik deyil, eyni zamanda əvəz etdiyi nitq hissələrinin
digər əlamətlərə münasibətini də ifadə edə bilir.

Beləliklə, əvəzlikləri əvəz etdiyi nitq hissələrindən ayıran əsas xüsusiyyətlərdən biri onların ümu-
milik bildirməsidir. Danışan əvəzliklər vasitəsilə ya şəxsi, əlaməti, kəmiyyəti ümumi halda göstərir,
ya şəxs, əşya, əlamət və kəmiyyət haqqında qarşısındakına (dinləyənə) ümumi halda sual verir, ya
da şəxsin, əşyanın, əlamətin və kəmiyyətin adını çəkmədən onları ümumiləşdirir [3, s.120]. Məsələn:

Sizlər üçün keyfiyyət əsas şərtdir.
Mən onları gütürüb çantama qoydum.
O.Musayev qeyd edir ki, qeyri-müəyyənlik bildirən əvəzliklərin əksəriyyəti (you, we, they)

omonim sözlərdir, yəni onlar formaca konkret şəxs bildirən əvəzliklərdən fərqlənmir. Lakin bildirdik-
ləri şəxsin reallığı baxımından onlar birinci qrupa daxil olan şəxs əvəzliklərindən fərqlənir [1, s.67].
Məsələn: The workers have come, they want to begin their work cümləsindəki they əvəzliyi ilə They
say he is a kind man  cümləsindəki they əvəzliyini müqayisə etsək, aydın olur ki, birinci halda they
əvəzliyi konkret şəxs (fəhlələr) bildirdiyi halda, ikinci cümlədəki they əvəzliyi ümumiyyətlə şəxs
bildirir. Onun konkret şəxs bildirməsindən danışmaq mümkün deyil. Buradan aydın olur ki, əvəzliklər
ümumilik bildirən bir nitq hissəsidir. Bəzən biz əvəzliyi mən əvəzliyinin, sən əvəzliyi isə siz əvəz -
liyinin yerinə işlənir. Bu əvəzetmə elmi əsərlərin dilində, rəsmi çıxışlarda təvazökarlıq məqsədi ilə
istifadə olunur. Məsələn: Mən belə hesab edirəm ki... əvəzinə Biz belə hesab edirik ki... yazılır və
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deyilir. Mətndən aydın olur ki, biz əvəzliyi iki və ya çox şəxsə deyil, bir şəxsə aiddir.
Eyni vəziyyət özünü ingilis dilində də göstərir. we əvəzlliyi I əvəzinə işlənir.
Məsələn: we consider that he is wrong. 
Əvəzliyin müəyyənləşdirilməsində tədqiqatçılar müxtəlif kriteriyalardan çıxış edirlər.
Y.Seyidov 2002-ci ildə nəşr olunmuş kitabında əvəzliyi belə xarakterizə edir: “Əvəzlik öz-

özlüyündə heç nəyin adı deyil. İsim, sifət və digər nitq hissələri həyati tələbdən meydana gəlibsə,
belə sözlərin dildə varlığı zərurətdən əmələ gəlibsə, əvəzlik üçün belə real zəmin, belə zərurət yoxdur.
Əvəzlik adlandırmır, işarə edir” [2, s.285].

Daha sonra Y.Seyidov qeyd edir ki, əvəzliklər, bir mənada, heç nəyin adı olmasa da, o biri mənada
hər şeyin adıdır; bir mənada, ən mücərrəd mənalı sözlərdir, o biri mənada, ən konkret mənalı sözlərdir.
Ayrılıqda götürülmüş əvəzlik real mənalı deyil, mücərrəddir, mətn daxilində real mənalıdır və konkret-
dir. Mən və sən sözləri bu və ya konkret şəxsləri bildirmir, onlar bir növ şərti işarələrdir, real mənadan
uzaq səs kompleksləridir, mətn daxilində mən həmin sözü ağzından çıxaranın ifadəçisidir, heç bir
başqa şəxsə aid deyil, danışan şəxs özünü “mən”lə ifadə edir. Sən dinləyənin, müraciət olunan şəxsin
işarəsidir, bu münasibətdə onun da başqa ifadəçisi yoxdur [2, s.286]. Məsələn:

Sən deyirsən: “Qəlbimdə Koroğlunun qanı vardır”,
Mən deyirəm: “Bu namusla yaşayanlar bəxtiyardır”.

(S. Vurğun)
Bu misralardakı sən, mən əvəzlikləri ilə yalnız birinci və ikinci şəxsi müəyyənləşdirmək

mümkündür, lakin bu şəxslərin kim olduğunu müəyyənləşdirmək qeyri – mümkündür. Biz Səməd
Vurğunun bu şeiri partizan Babaşa həsr etdiyini öyrəndikdən sonra deyə bilərik ki, sən sözü şairin
mühasibi olan partizan Babaşı, mən sözü isə şairin özünü göstərən əvəzlikdir [3, s. 95].

O. Musayev qeyd edir ki, şəxsləri, əşyaları və ya onlara xas olan əlamət və keyfiyyətləri adlandır-
madan bildirən nitq hissəsinə əvəzlik deyilir [1, s.57].

Əvəzlik əsas nitq hissələrindən biri olub, malik olduğu leksik-qrammatik məna baxımından digər
nitq hissələrindən fərqlənir: əvəzliklərin bildirdiyi məna, adətən, nisbi olur, onların əvəz etdikləri
sözün mənasından asılı olmur. Məsələn, üçüncü şəxs tək əvəzliyi it təkdə olan müxtəlif isimləri əvəz
edə bilər: a book-it, a table-it, a tree-it və s.

Başqa bir misal. Eyni bir şəxs bir halda I (danışan), digər halda you (dinləyən), üçüncü isə he/she
(haqqında danışılan) əvəzlikləri ilə ifadə edilə bilir, yaxud eyni bir əşya bir halda this, digər halda
that əvəzliyi ilə işarə edilir. Bunlar göstərir ki, əvəzliklər ümumi, nisbi mənaya malikdir.

Əvəzlikləri digər nitq hissələrindən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də onların ümumiləşdirmə
xassəsinə malik olmasıdır. Fərdi xüsusiyyət və keyfiyyətlərinə baxmayaraq, bütün danışanlar I, din-
ləyənlər you, haqqında danışılanlar isə he (she/it) əvəzliyi ilə göstərilir.

Ümumiləşdirmə xassəsi işarə əvəzliklərində daha dərinə gedir: maddi aləmdə mövcud olan bütün
şəxs, əşya və onlara xas olan əlamət və keyfiyyətləri işarə etməklə göstərmək üçün əksər dillərdə, demək
olar ki, əsasən cəmi iki işarə əvəzliyi vardır. İngilis dilində: this, that; Azərbaycan dilində: bu, o.

Müasir ingilis dilində əvəzliklər ismi əvəzliklər (noun pronouns) və sifəti əvəzliklər (adjective
pronouns) deyə 2 qrupa bölünür. Şəxs əvəzlikləri ( I, you, he, she və s.) yiyəlik əvəzliyinin mütləq
forması (mine, yours, hers və s.), qayıdış əvəzlikləri (myself, himself, themselves və s.) bir qayda
olaraq isim rolunda işləndiyi üçün ismi əvəzliklər, yiyəlik əvəzliyinin isimlə işlənən formaları (my,
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his, her, our və s.) həm də təyin funksiyasında işləndiyi üçün onlara sifəti əvəzliklər deyilir.
Müasir ingilis dilində elə əvəzliklər də var ki, onlar cümlədə həm isim, həm də sifət kimi çıxış

edə bilir. Buna misal olaraq, işarə əvəzliklərini (this-these, that-those), qeyri-müəyyən əvəzlikləri
(some, any, other, all və s.) göstərmək olar.

İsmi əvəzliklər isim kimi, hal və kəmiyyət kateqoriyasına malikdir. Lakin əvəzliklər hal kate-
qoriyası baxımından isimlərdən fərqlənir. İsimlər (canlı) ümumi və yiyəlik hala malik olduğu halda
əvəzliklərin bir qismi (şəxs və who-sual əvəzlikləri) adlıq və obyekt hala, digərləri (each other, one
another və s.) isə ümumi və yiyəlik hala malikdir.

Müasir ingilis dilində əvəzliklərin kəmiyyət kateqoriyası müxtəlif üsul və vasitələrlə ifadə olunur:
bir qisim əvəzliklər cəmdə isim kimi-s (es) şəkilçisi qəbul edir, məsələn: one-ones, other-others,
yourself-yourselves və s.; bir qisim əvəzliklər cəmdə xüsusi formaya malik olur, məsələn: this-these,
that-those; digər qisim əvəzliklər isə eyni formada həm cəm, həm də təkdə işlənir, məsələn: all, any,
some, who və s.

Müasir ingilis dilində elə əvəzliklər də var ki, onlar ancaq təkdə işlənir, məsələn: each, every,
somebody, everybody, something və s. Şəxs əvəzliklərində kəmiyyət suppletiv yolla, yəni müxtəlif
sözlərlə ifadə edilir. Müqayisə edək: I-we, he(she, it)-they.

Qeyd etmək lazımdır ki, istər İngilis, istərsə də Azərbaycan dilçiliyində əvəzliklərin təsnifatı
barədə yekdil bir fikir yoxdur.

Hər iki dildə mövcud olan əvəzliklər istər malik olduqları leksik-qrammatik məna, istər sintaktik
funksiya, istərsə də morfoloji kateqoriya baxımından bir-birindən fərqlənir. Buna görə də hər iki
dildə əvəzliklər müxtəlif qruplara bölünür.

Morfoloji baxımdan hər iki dil arasında müəyyən fərqlər özünü göstərir. III şəxsin təkində ingilis
dilində cins anlayışı 3 əvəzlik ( he, she, it ) vasitəsi ilə verildiyi halda, azərbaycan dilində bir formada
( o ) özünü göstərir.

Hal kateqoriyasına gəldikdə isə azərbaycan dilində şəxs əvəzlikləri isim kimi hallanır, ingilis
dilində isə şəxs əvəzliklərinin iki halı var: a) adlıq     b) obyekt

Hər iki dildə əvəzliklər müxtəlif sintaktik funksiyalarda işlənir. Əgər şəxs əvəzliklərinə diqqət
yetirsək görərik ki, hər iki dildə bu əvəzlliklər şəxs-xəbərlik kateqoriyasının formalaşmasında mühüm
rol oynayır. Belə ki, ingilis dilində şəxs anlayışı bildirən  digər vasitə olmadığı üçün cümlədə şəxs
əvəzlliklərinin işlənməsi vacibdir. Bu ondan irəli gəlir ki, azərbaycan dilində şəxs sonluqları həmin
vəzifəni yerinə yetirir. Məsələn: O, danışır əvəzinə Danışır deyə bildiyimiz halda, He speaks cüm-
ləsində isə he əvəzlliyini işlətməmək qeyri-mümkündür.

Sonda vurğulamaq lazımdır ki, ümumiyyətlə əvəzliklər geniş funksional imkanlara və müxtəlif
məna çalarlıqlarına malikdir. Əvəzliklər dil universalları kimi çıxış edir. Əvəzliksiz dil təsəvvür
etmək qeyri-mümkündür.
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Ümumi dilçilikdə, ayrılıqda fonetikada mühüm problemlərdən biri olan interferensiya hadi səsinin

ikidillik şəraitində baş verməsi labüddür, lakin onun dərəcəsi kontakda olan dillərin struktur müx-
təlifliyindən asılıdır.

Məlumdur ki, ünsiyyət şəraitində interferensiyaya çox nitq səsləri məruz qalır. Ana dilinin fonetik
xüsusiyyətləri ilə öyrənilən xarici dilin fonoloji sistemini tutuşdurduqda, ana dilinin fonetik xü-
susiyyətləri xarici dilin tələffüz normasına ciddi təsir göstərir, nəticədə bir sıra səhvlər ortaya çıxır.
Bu mənada, bu hadisə nitq qüsuru olub, düzgün düşünməyə və danışmağa əngəl törədən ciddi fak-
tordur. Geniş mənada desək, interferensiya dil normalarının pozulması, nitq xətasıdır. Bu termini
dilçiliyə V.Vaynrax gətirmişdir. Hər hansı xarici dilin öyrənilməsi prosesində öyrənilən doğma və
yabancı dilin yeni cizgilərinin aşkara çıxardaraq fonetik “süzgəc” ilə qarşılaşır. Yad nitqi qavrayan
insan onu öz ana dilinin fonoloji süzgəcindən keçirir. Əgər danışıq zamanı ana dilinin tələffüzü ilə
xarici dilin tələffüzü arasında olan fərqlər resepient (öyrənən) tərəfindən duyulmursa, bu onun fone-
matik səs duyumunun aşağı səviyyədə olmasını göstərir. İnterferensiya həm danışıq (produksiya),
həm də eşitmə (reduksiya) zamanı genişlənir. İnterferensiya problemi təkcə fonetikanın deyil,
psixologiya, psixolinqvistika, akustika və s. elmlərin tətqiqat obyektinə daxildir.  Bu hadisənin izahı
ilə bağlı akademik L.V.Şerba “Fransız dilinin fonetikası” kitabında yazır: “Beləliklə, görürük ki,
canlı danışıqda bizim adətən düşündüyümüzdən xeyli müxtəlif miqdarda cürbəcür səslər tələffüz ol-
unur”[1, 18]. Tədqiqatçı cürbəcür səslər dedikdə interferensiyaya işarə edir. Prof. S.X.Tağızadə
“Ekspermental fonetikaya giriş” adlı kitabında  bu nitq hadisəsinə aşağıdakı kimi xarakteristika verir:
“İnterferensiya iki və daha çox mənbələrin göndərdiyi səs dalğalarının görüşmə nöqtəsində bir-birini
zəiflətmə və gücləndirmə hadisəsidir” [2,75]. Hər bir dilin öz səs qanunları olduğundan, düzgün
tələffüzə yiyələnmək üçün bu qanunları öyrənmək lazımdır. Dilin fonem tərkibi, səslərin əvəzlənməsi,
nitq axınında fonemlərin dəyişikliklərə məruz qalması vurğu və intonasiyanın dil daşıyıcıları üçün
ümumi xarakter daşımasına baxmayaraq, səs qanunları hamı tərəfindən eyni şəkildə qəbul edilir.
Danışanın fərdi xüsusiyyətlərindən, yerli şəraitdən və digər səbəblərdən asılı olaraq tələffüz normaları
pozulur, təhrif olunur, beləliklə də nitq prosesində başa düşülməzliklər meydana çıxır.

Ədəbi dilin tələffüz normalarından kənara çıxma hallarından danışarkən tətqiqatçılar onun iki
növünü qeyd edirlər:

1. Tələffüz normalarının pozulması;
2. Tələffüz normalarının təhrif olunması.
Tələffüz normalarının pozulması fikrin ümumi mahiyyətini pozmur, məna funksiyasını saxlayır.

Tələffüz normalarının təhrif olunması isə özünü müxtəlif formalarda büruzə verir. Daha dəqiq desək,
nitq prosesində başa düşülməzlik yaradaraq nitqin mahiyyətini alt-üst edir. Bu mənada hər hansı dili
öyrənmə prosesində hər bir millətin spesifik çətinlikləri meydana çıxır. Müxtəlif ölkələrin fonetistləri
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ayrı-ayrılıqda səhvlərə nəzər salaraq hansıların tələffüz prosesində daha çox təzahür etdiyini qeyd
edirlər. D. Jones diqqəti daha çox artikulyasiya və vurğunun üzərində cəmləmişdir. Bir başqası in-
tonasiyanı əsas götürmüşdür.

Qeyd edildiyi kimi, interferensiya iki və daha çox dildə müntəzəm olaraq ünsiyyət saxlanılması
nəticəsində dil normalarının pozulması və yeni xüsusiyyətlər kəsb etməsidir. Bu cəhətdən dilçi alim
Fəxrəddin Veysəlovun fikri xüsusilə maraqlıdır: “Danışanlar ədəbi dildən istifadə edərkən artikulyator
vərdişlərindən çıxış edir və onun orfofonik qaydalarına xüsusi çalar və ahəng verirlər. Bunun
nəticəsində ədəbi dilin layında bir neçə dəyişiklik əmələ gəlir, bu dəyişikliklər, hətta  fonem sisteminin
mövcud tarazlığını poza bilir” [3,86].

Tətqiqatçılar müxtəlif millətlərin nitqinin qavranılmasında və həmin dildə fikrin ifadə edilməsində
baş verən yanlışlıqları aydınlaşdırmağa və onların səbəblərini müəyyən etməyə çalışmışlar. Bu sahədə
L.B. Şerbanın işləri Praqa lingvistik dərnəyinə yeni impuls vermişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yad
nitqin qavranılmasındakı çətinlik fərdin fonetik duyumunun tam formlaşmaması, eyni zamanda yad
dilin və ana dilinin fonoloji sisteminin fərqli olması ilə bağlıdır. L.B. Şerba yazır: “Canlı danışıqlar
bizim, adətən söylədiklərimizdən xeyli artıq miqdarda cürbəcür səslər tələffüz olunur. Bunlarda
müəyyən  dildə sözləri və onların formalarını fərqləndirmək qabiliyyətinə malik olan, insanın ün-
siyyəti məqsədinə xidmət edən nisbətən böyük  olmayan səs tellərində birləşir”. Eşidən sadəcə fərqi
hiss etmir, təyin edilməmiş fonetik səs olduğunu anlayır. Hər bir insan prinsip etibarı ilə istənilən
dilin istənilən səsini tələffüz edə bilər, çünki səs aparatı bütün insanlarda eynidir.

Tətqiqatçıların çox hissəsi normadan kənara çıxma hallarında interferensiyanı əsas səbəb götürür-
lər, hansı ki, doğma və yad dildə danışıq zamanı və ya dillərin kontaktı zamanı meydana çıxır. Ümu-
miyyətlə, interferensiya problemi vacib məsələlər və nitq prosesində özünü  göstərən inkarlıqdır. Bir
dilin bütün qrammatik və fonetik xüsusiyyətini nəzərə almadan digər dilə təsir edir. Xüsusilə fonetik
interferensiya tez-tez rast gəlinən, müntəzəm meydana çıxan haldır. İnterferensiya xüsusilə in-
tonasiyada aydın nəzərə çarpır. Çünki, bir dilin interferensiya modelləri digər dilə birbaşa təsir edir.

Çoxlu faktlar göstərir ki, interferensiya probleminə daha geniş diapazonda baxılmalıdır:
1. Ana dilinin yad dilə təsiri;
2. İkinci dilin birinci dilə təsiri.
Dilin başqa sahələrində olduğu kimi, onun fonetik quruluşuna daxil olan faktlar, yəni fonemlər

bir-biri ilə möhkəm əlaqədə olan ünsürlərdir. Dilin fonem tərkibinə daxil olan linqvistik vəzifəli
danışıq səsləri-fonemlər ən azı bir əlamətlərinə görə fərqlənmələrinə baxmayaraq, bir-biri ilə əlaqədə
olur, dilin fonetik quruluşunda müəyyən sistemi əmələ gətirir. Müasir ingilis dilinin özünəməxsus
fonem tərkibi vardır. İngilis dilinin fonetik sistemində qırx dörd fonem vardır. Onlardan iyirmisi sait,
iyirmi dördü isə samitdir. Sait səslərin tələffüzünün ümumi prinsipləri aşağıdakılardır: 

1. Dilin üfüqi hərəkətinə görə; 
2. Dilin şaquli hərəkətinə görə;     
3. Uzunluq dərəcəsinə görə; 
4. Dodaqların vəziyyətinə görə; 
5. Gərginlik dərəcəsinə görə; 
6. Sabitlik dərəcəsinə görə. 
İngilis dilində saitlər monoftonq və diftonqlara ayrılır, uzun və qısa olur, gərgin və gərginləşməmiş

olurlar. İngilis dilinin saitləri qüvvətli və qalın tələffüz olunurlar. Sait səslərdən fərqli olaraq samitlər
dəqiq artikulyasiyaya malik olan səslər olub, aşağıdakı prinsiplər üzrə təsnif olunurlar: 
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1. Fəal danışıq üzvlərinin iştirakı və maneənin yaranma yerinə görə. 
2. Maneənin yaranma üsuluna görə. 
3. Səs tellərinin iştirakına görə. 
4. Yumşaq  damağın vəziyyətinə görə. 
İngilis dilinin samitləri kar və cingiltili olur. Cingiltili samitlər sözün sonunda zəif tələffüz olunur,

lakin hər vaxt karlaşmırlar. Bu dildə əksər dilönü samitlər yuvaq samitlərdir. İngilis dilində (m, n, l)
sonor samitlər heca əmələ gətirir. İngilis dilində (r) samiti kakuminaldır. Əlbətdə, bunlar fonemlərin
fonetik xüsusiyyətləri haqda qısa və ümumi fikirlərdir. Şagirdlərdə düzgün tələffüz vərdişlərini aşıla-
maq istəyən müəllimlər tədris etdikləri dilin fonemlərinin intonasiya, tələffüz, artikulyasiya xü-
susiyyətləri haqda  elmi cəhətdən əsaslandırılmış məlumatlara malik olmalıdır.

İngilis ədəbi tələffüzündə aşağıdakı səhvlər mövcuddur. Bu təhriflər tədris prosesində özünü
göstərir və nitqin tam və ya qismən təhrif olunmasına gətirib çıxarır:

1. Düzgün səslərin yerinə düzgün olmayan fonemin işlədilməsi;
2. Əlavə səslər (səs artımı);
3. Səs düşümü;
4. İngilis səslərinin yerində dəqiq işlənilməməsi;
5. Ritmik səhvlər.
Səhvlər nitq axınında müxtəlif fonetik hadisələr zamanı çıxmasına görə müxtəlif formada təzahür

edirlər. Xarici dillərin tədrisində interferensiya hadisəsinin təsiri altında baş verən fonetik xətalar
haqqında istər ingilis fonetistlərinin, istərsə də ingilis dili ilə məşğul olan dilçi alimlərimizin maraqlı
tədqiqatları mövcuddur və onların əksəriyyəti tədris prosesində nəzərə alınmalıdır. Dilçi alim T.İ.Hi-
dayətzadənin “İngilis dili Azərbaycan auditoriyasında” əsərində müəllimlər üçün tədris prosesində
nəzərə alınmalı olan aşağıdakı fikirlər mövcuddur:

1. İki kipləşən-partlayan səsin birləşməsi zamanı birincidə partlama baş vermir.
2. Cingiltili samitlərin kar samitlərlə, kar samitlərin isə cingiltili samitlərlə birləşməsi zamanı səs

tellərinin iştirakına görə uyuşma əmələ gəlir.
3. Samitlərin onlardan sonra gələn ön sıra (i,ı,j) samitləri ilə birləşməsi zamanı samitlər incələşir [4,

84].
İngilis dilində səslər birləşərək tələffüz olunduqda fonetik xüsusiyyətlər iki şəkildə tələffüz edir:

uyuşma və səslərin əvəzlənməsi.
Məktəb təcrübəsində özünü büruzə verən xarakterik hallardan bir neçəsini qeyd edək. Məsələn:

a) dodaq-dil (v) samiti (m) səsinin təsiri ilə (m) səsinə çevrilir: believe me (bilimmi). Cingiltili (v)
səsi (p)səsinin təsiri ilə (f) səsinə çevrilir: five pence (faıfpens).

Xarici dilin öyrənilməsi zamanı interferensiyaya məruz qalan ən çox nitq səsləridir. Öyrədilən
xarici dilin tələffüz sistemi ilə şagirdlərin ana dilinin tələffüz-intonasiya sistemini müqayisə etdikdə
aşkar olur ki, məhz ana dilinin tələffüz sistemi xarici dilin tələffüzünə ciddi təsir göstərir, bir sıra
səhvlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Dil öyrənənlər Azərbaycan dilinin intonasiya normalarını
ingilis dilinə siyarət etdirir, ingilis cümlə modellərini “azərbaycanlaşdırır”. Hər bir dilin öz təbiətinə
müvafiq olaraq intonasiya üsulları və tələffüz formaları, melodik xüsusiyyətləri mövcuddur. Bu xü-
susiyyət, cümlə  ilə bağlıdır və səslənmənin cümlədə hərəkətidir. Bu hərəkət səsin alçalması və ucal-
ması, nitqin sürətlə və aramla cərəyanı, səsin gücü, yəni nəfəsvermənin, tələffüzün gücü və zəifliyi,
səsin duyğu boyası, yəni sevinc, qorxu, əmr, xahiş və s. kimi rəngarəng cəhətlərə malikdir.

Xarici dilin mənimsənilməsində öyrəncilərin etdikləri fonetik səhvlərin sahəsi çox geniş və rən-
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garəngdir. Buraya ayrı-ayrı şagirdlərin fərdi artikulyasiya imkan və vərdişlərindən başlamış əksər dil
öyrəncilərinin etdikləri ümumi səhvlər aiddir. Dil öyrənmənin bütün mərhələsində interferensiya
hadisəsi daim diqqətdə saxlanılmalı və onun aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməlidir. 
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given of its application in real teaching process.
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В этой статье  рассматривается проблема фонетической интерференции и его применение

в процессе преподавания и изучения языка. В первую очередь,  изучается теоретическая лите-
ратура, затем приводятся примеры об их применение в реальном учебном процессе.
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UtOPİyADAN ANtİUtOPİyAyA DOĞRU
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“Antiutopiya” anlayışının məzmunu ilə bağlı xüsusi bir təhlil aparmadan, yalnız adı vasitəsilə

mahiyyəti, əhatə dairəsi haqqında məlumat əldə etmək olar. Belə ki, söz özü haqqında çox şeyi deyir.
Antiutopiya sözünün etimologiyasına nəzər yetirdikdə görürük ki,  ilk dəfə bu söz bir qədər  fərqli
variantla ingilis dilində distopiya sözü kimi 1868-ci ildə C. S. Mill tərəfindən işlənmişdir. Dünya
ədəbiyyatında distopiya janr kimi ilk dəfə Q. Neqli və M. Patrik tərəfindən tərtib olunmuş “Utopiya
axtarışında” adlı utopiya antologiyasında işlənmişdir. Antiutopiya sözü termin kimi isə ilk dəfə keçən
əsrin 60-cı illərində sovet, sonra ingilis dilli tənqid tərəfindən istifadə olunmuşdur. Utopiyanin antitezi
kimi  utopiya daha çox azadlıq məhfumunu əks etdirən utopiya prinsipinin inkarıdır.  Distopiya və
ya distopik cəmiyyət dedikdə totalitar dövlət modeli, sözün  geniş mənasında buna zorakı təzyiq
göstərən idarəetmə sistemi nəzərdə tutulur.

“Distopiya” yunan dilində dis-pis, anormal, lotos-yer, torpaq sözlərinin birləşməsindən gözəl ol-
mayan və ya xəyal edilməsi arzulanmayan yer kimi tərcümə olunur. “Distopiya” sözünün mənası
utopiya sözünün mənası ilə bağlı olduğu üçün onun da mənasını açmaq məqsədəuyğundur.

“Utopiya” yunan sözü olub, tərcümədə mənası real həyatda mövcud olmayan mükəmməl məkan
deməkdir. İnsanoğlu ideal bir cəmiyyəti  hər zaman arzu etmişdir. O, daim daha kamil  bir cəmiyyətdə
yaşamağa can atmışdır.

Utopiyadakı cəmiyyət, qanun-qaydalar, siyasi quruluş, ictimai düzən həmahəngliyə, kamilliyə
malikdir. Utopiyada hər kəs bərabərhüquqludur. Bizə məlum olduğu kimi, hər bir bəşər övladı özü
və ailəsi üçün ədalətli qanunlarla idarə olunan,  bütün fərdlərin bərabər hüquqlu, xoşbəxt  yaşadığı
bir cəmiyyətdə yaşamaq istiyər.  Bu anlamda bəşər övladının hər biri əslində utopistdir.

Utopiya insan zehninin bir məhsuludur. Çünki insan xəyallar quran bir varlıqdır. Qurduğu xəyallar
zaman-zaman utopiya özəlliyi daşıyan əsərlər şəklində ortaya çıxar.

İlk utopik cəmiyyət konsepsiyası 2500 il bundan öncə antik dövrün görkəmli filosofu Platon
tərəfindən irəli sürülmüşdür.

İlk dəfə utopiya termini isə Tomas Mor tərəfindən istifadə olunub. Tomas Mor “Utopiya” adlı
əsərini  1516-ci ildə yazsa da, utopiya əsərin adı olmaqla qalmadı və ədəbiyyatda bir məna daşıdı.
Utopiyanı bir növ olaraq təkmilləşdirən Tomas Morun məşhur əsəri “Utopiya”ya qədər əsərlər də
utopiya mövzusu olsa da utopiya olaraq qəbul olunmamışdır. Utopiya anlayışı Tomas Mor əsəri ilə
birlikdə daxil olmuşdur.

T. Mor utopiyasını “yeni dünya” adlandırır.  Burada coğrafi kəşflər də xüsusi rol oynayır. Belə
ki, utopiyanın yazıldığı tarixlə kəşflərin olunduğu tarix paraleldir. T. Mora görə ədalətli idarə olunan
cəmiyyətin hər bir fərdi xoşbəxt ola bilər [1]. 

Antiutopik roman anlayışı ilk dəfə 1921-ci ildə mühacir rus yazıçısı Y. Zamyatinin bədii şəkildə
yazdığı “Biz” romanı gerçəkləşdirdi. Satirik antiutopiyanın ilk və parlaq nümunələrindən sayılan
“Biz” romanı 1920-ci ildə çapdan çıxmışdır. Zamyatin “Biz” romanında Sovet Rusiyasının timsalında
bəşəriyyətin başı üzərində asılmış təhlükə bolşevik totalizmi öz orijinal bədii əksini tapmışdır. 

Zamyatinin romanında “Vahid Dövlət” adlandırılan totalitar cəmiyyətdə yaşayan mühəndis
D-503-ün həyatı təsvir olunur. Bu dövlət Xeyirxah adlı rəhbər tərəfindən idarə olunur. Onun sakinləri
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isə robotları xatırladır. Onlar hər gün “dövlət qəzetini” oxuyur. Mühafizlər bürosunun nəzarəti altında
yaşayır. Şüşə divarlı mənzillərin kandarında baş verən hadisələrlə maraqlanmırlar. Cəmiyyətdə mü -
xalif mövqe tutan i-300 adlı qızla tanış olana qədər bu həyat tərzi mühəndis D-500 üçün tamamilə
məqbul görünür. Sonra isə hərşey sürətlə dəyişir [3]. 

Bu roman XX əsrin ictimai bəlası olan totalitarizmin inkişafına yönəlmişdir. Bəlkədə “antiutopik
roman” anlayışının Rusiyada meydana gəlməsi totalitarizmin törətdiyi və gələcəkdə törədə biləcəyi
eybəcərlikləri Zamyatinin daha öncədən hiss etməsi ilə əlaqədar olmuşdur.

Zamyatinin əsərindəki “Vahid  Dövlət” insanların gündəlik, həftəlik, aylıq,  illik yaşayışlarını
təqvimlərə bağlayan, hər bir insanın fəaliyyətini istədiyi şəkildə formalaşdıran bir dövlətdir. İnsanların
adlarlarının mövcud olmadığı,  nömrələndiyi cəmiyyətdə riyaziyyat əhəmiyyətlidir. Bu romanda  in-
sanlar cəmiyyətin azad bir fərdi deyil, sadəcə nömrələrdən ibarətdirlər. Bu romanı yazmaqla Zamyatin
“insanın xəyal gücünü yox etmədikcə onu formalaşdıra bilməzsiniz” mesajını verir [2].

Lakin antiutopiyaya damğasını vuran əsərlər vardır ki, ən çox satılan və oxunan kitablar arasında
yer almışdır.  Belə ki,  Oldos Hakslinin “Cəsur yeni dünya”(1932), Corc Oruellin “1984” (1948), Rey
Bredberinin “Farenheylə 451” (1953) romanları keçən əsrdə antiutopik ədəbiyyatın üçlüyü adlanır.

Ədəbiyyat:
1. http://eprints.sdu.edu.tr/379/1/TS00539.pdf
2. http://eprints.sdu.edu.tr/379/1/TS00539.pdf
3. http://kayzen.az/blog/edebiyyat/3346/1984.html 
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It is a reality that utopia is just an imaginary land although human beings have always dreamed of

an utopian society. It is an adopted reality that utopian society will never exist as long as there is a
struggle of Good and Evil in our world. Although dystopia is an undesirable community, its context
includes everything. Struggling exist in dystopia. Utopia is a product of the human mentality. It con-
tains of nothing other than fancy and dream. However dystopia is a real life where we are living.
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В статье рассматриваются проблемы утопического и антиутопического  общества. Указы-

вается, что несмотря на вечные желания детище цивилизации- утопического общества суще-
ствует мнение, что утопия-вымышленный край. Пока идет вечная борьба между добром и злом,
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идея утопического общества будет существовать. Эта объективная  реальность. Несмотря на
нежеланность  антиутопии,  все входят в этот контекст. В антиутопии существует  борьба.
Утопия продукт человеческого мозга.Утопия не более чем простой вымысел и фантазия че-
ловека. Антиутопия является реальностью жизни.
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KUPER yARADICILIĞINDA ROMANtİZMİN XÜSUSİyyƏtLƏRİ
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Rəyçi: Fil.e.d., prof. Qorxmaz Quliyev
Açar sözlər: Romantizm, dünya  ədəbiyyatı, C. F. Kuper, “Sonuncu Magikan”
XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində ədəbiyyat və incəsənətdə klassisizmin əksi olan yeni

bir cərəyan – romantizm peyda oldu. Alman mütəfəkkiri  Fridrix Şlegel ilk dəfə ədəbi cərəyanın adı
qismində  “romantizm” terminini ədəbiyyata gətirmiş, emosiyaları, hissləri, duyğuları təxəyyüldə əks
etdirməni ön plana çəkmişdir. Təxəyyül, hisslər, duyğular, azadlıq romantizm bədii fikrinin  əsas
mövzularıdır. Romantik  sənətkarlar fərdiyyətçilik, qanunların buxovlarını cırmaq, cəmiyyətin yaşam
tərzindən imtina etmək , gözəlliyə, sevgiyə, təbiətə vurğunluq ideyalarını vəsf edirlər.

Romantizm Amerikada Avropaya nisbətən gec təşəkkül tapmışdır və yalnız XIX əsrin əvvəllərində
gəlib çatmışdır. Avropalılar kimi Amerika romantikləri də öz əsərlərində yüksək mənəvi dəyərləri əks
etdirirdilər. Romantiklər Amerikanın ictimai həyatında - siyasətində, fəlsəfəsində, incəsənətində fəal
iştirak edirdilər. Bu cərəyan o dövrdə Amerika ədəbiyyatı üçün xarakterik olan sərt dini ənənələrə
qarşı uğurlu mübarizə aparırdı. Romantiklər rasionalizmə qarşı çıxırdılar. Vaşinqton İrvinq, Fenimor
Kuper Amerika Romantizminin erkən dövrünün ən görkəmli nümayəndələridir. Erkən romantiklərin
əsərlərində kapitalist qayda – qanunlarının antihumanizm və iri sənaye sahiblərinin, plantasiyaçıların
amansızcasına xalqı soymağa yönəlmiş fəaliyyətlərinin narazılıq əhval-ruhiyyəsi öz ətraflı ifadəsini
tapır. Kuperin romanlarının qəhrəmanları təsadüfi deyil ki, mədəni mərkəzlərdən uzaqlaşıb, romantik
aləmdə - Amerikanın qərb sərhədlərində, Avropadan gələnlərin yerləşdiyi ərazilərdə hindu qəbilələrinə
məxsus torpaqlarda məskən salır,  gəlmələrlə yerli əhalini barışdırmağa, vahid Amerika yaratmağa
çalışırdılar.

Almaniya, İngiltərə və Fransada təşəkkül tapmış romantizm XIX əsrin əvvəllərində, daha dəqiq
desək, 1820-ci illərdə Amerikaya da gəlib çatdı. Amerika Romantizminin ən görkəmli nü-
mayəndələrindən biri də  Ceyms Fenimor Kuperdir. Onun Amerika ədəbiyyatı tarixində  böyük  xid-
mətləri  olmuşdur. Kuper təkcə öz vətənində deyil, eləcə də dünyanın bir çox ölkələrində də tanınır.
O, ABŞ-ın Nyu – Cersi ştatının Berlinqton şəhərində, varlı ailədə anadan olmuşdur. Atası-Uilyam
Kuper iri torpaq sahibkarı  olsa da məhkəmədə hakim işləmiş, eyni zamanda ədəbiyyata, sənətə yüksək
qiymət vermişdir. Ona görə də yaşadığı şəhər (Kuperstaun) sonralar onun adını daşımışdır. O, yazıçı
və şairləri tez-tez evinə dəvət edirdi, ədəbiyyata dair söhbətlər balaca Ceymsdə ədəbiyyata maraq
oya dardı. Kuper ilk təhsilini “Akademiya” adlanan kütləvi kənd məktəbində almışdır.

Kuper yaradıcılığının əsas mövzusunu müharibə təşkil edir, çünki onun yaşayıb-yaratdığı dövr  və
ABŞ-ın tarixi gəlmələrlə yerli əhali arasında aramsız müharibələrlə səciyyələnir. Kuper Amerika
ədəbiyyatının ilk orijinal, milli nümunələrini yaradan məhsuldar yazıçılardan olmuşdur. Tədqiqatçılar
onun yaradıcılığını 3 dövrə bölürlər: I dövr (1821-1826) “Casus”, “Losman”, “Sonuncu Mogikan”
romanlarının yaranması ilə, II dövr (1826-1833) “İgid”, “Cəllad” əsərlərinin meydana gəlməsi ilə,
III dövr (1833-1850) “Evə”, “Evdə”, “Ləpirçi”, “Vəhşi heyvan ovçusu” və s. kimi əsərlərin yazılması
ilə səciyyələnir.

C.F.Kuperin yaradıcılığında önəmli yerlərdən birini onun “Sonuncu Mogikan”  əsəri tutur. Belə
ki, yazıçı Amerika hindularının həyatına böyük maraq göstərmiş, digər əsər qəhrəmanları Nataniel,
Bampa kimi qəhrəmanlarla yanaşı, mərd, igid, cəsur hindu obrazlarına da xüsusi yer vermişdir. Bu
əsər başdan-başa romantik səciyyə daşıyır. C.F.Kuper bu əsərində romantik ideyalarını, fikirlərini,
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insanla təbiət arasındakı əlaqəni tərənnüm etmişdir. Bu əsərdə o, ayrı-ayrı hindu qəbilələrinin (quron-
lar, delovarlar) bir-birilə  və Amerikada hökmranlıq etmək uğrunda mübarizə aparan ingilis və fransız
ordularının öz aralarındakı müharibəsini əks etdirmişdir. Bundan başqa o, əsərdə müxtəlif obrazların
başına gələn macəraları təsvir etmişdir. Natti Bampo igid mogikan dostları-Çinqaçuk və Unkasla
birlikdə Munro bacılarını düşmən quron hindularının əsirliyindən xilas edir, bu zaman onun dost-
ları-Unkas və Kora həlak olurlar. Müəllif onları “Sonuncu Mogikan” adlandırır. Çünki artıq heç kim
bu qəbilənin nəslini davam etdirməyəcək.

Kuperin digər bir romanı “Casus” isə dünyaya əsl Amerikanı tanıtdı. Yazıçının əsərlərini tədqiq
edənlər onun bu əsərini avtobioqrafik səciyyə daşıdığını bildirirlər. Həqiqətən əsərin bəzi qəhrəman-
larını Kuper hələ gənc yaşlarından tanıyırdı. Onların bəziləri Müstəqillik uğrunda gedən müharibənin
iştirakçıları olmuşdular.

Yazıçının əsərləri həm öz dövründə, həm də tarixin sonrakı inkişaf mərhələlərində daima
tədqiqatçıların, tənqidçilərin diqqətini çəkmişdir. Bir çox yazıçılar, məsələn Viktor Hüqo C.F.Kuperin
“Müasir romantizmin böyük ustadı” olduğunu vurğulayırdı. Ceyms Rassel Lovel isə Kuperin əsər-
lərindəki qadın obrazlarının necə böyük məharətlə təsvir olunmasını yüksək qiymətləndirmişdir.

Amerikan romantizminin inkişafında özünəməxsus yeri olan C.F.Kuper öz əsərlərində müxtəlif
problemlərə toxunmuş, cəmiyyətdə olan çatışmazlıqları məharətlə əsərlərə təcəssüm etmişdir. Onun
“Sonuncu Mogikan” əsərində hindu qəbilələrinin öz aralarında apardıqları ölüm-dirim mübarizəsi
böyük sənətkarlıqla təsvir olunmuşdur.

Kuper romantizmi yazıçının əsərlərini tədqiq edən tədqiqatçılar tərəfindən daim diqqət
mərkəzində olmuşdur. Amerika romantizmi ilə Kuper yaradıcılığı hər zaman sıx bağlı olmuşdur.

Məqalənin əsas məqsədi  Amerika romantizmi ilə Kuper yaradıcılığının zirvəsi olan “ Sonuncu
Mogikan” əsərinin romantizm xüsusiyyətlərinin təsvirini ön plana çəkmək, onlar arasındakı sıx
əlaqəni göstərməkdir.

Ədəbiyyat: 
1. The American Tradition in Literature. Groccet and Dunlap, 1974.
2. Hecker M. American Literature. Moscow, 1978.
3. Abelthina R. English and American Literature. Riga, 1976
4. Sanders Andrew. The Short  Oxford History   English Literature. 2nd  edition. London, 1999.
5. en.wikipedia.org/wiki/James_Fenimore_Cooper.
6. www.boundless.com.RomanticisminAmerica.  
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In  the article author looks through the Romanticism in world Literature, especially in Ame rican

Literature.The American Romanticists demonstrated a high level of moral enthusiasm, an emphasis
on intuitive perception. The main representatives of American Romanticism are washington Irving,
Herman Melville and especially can be mentioned James Fenimore Cooper who was more optimistic
about the American reality than  Late Romanticists were.In his very popular novels, such as “ The
Last of the Mohicans” Cooper expressed romantic ideals about the relationship between men and
nature.
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В статье автор рассматривается своеобразие американского романтизма в контексте роман-

тизма в мировой литературы. выявляются причины подвержнности американских романтиков
высокие морально-этическим ценности. В стать всесторонне раскрываются причины оптими-
ческого отношение писателя по отношению к будущему американского обшества. С этой целью
привлекается к анализу роман “Послетний из могикан”.
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İNGİLtƏRƏDƏ DİALEKtLƏRİN SOSİAL MÜXtƏLİFLİyİ
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Dialekt aksent ilə səhv salınmağa meyilli olan anlayışdır; dialekt müxtəlif dil variasiyaları

arasında leksik, qrammatik və fonetik fərqlər ilə izah edildiyi halda, aksent yalnız tələffüzə  istinad
edir.

Dialekt dil müxtəlifliyidir. Bu söz  dialegesthai “nitq söyləmək, söhbət etmək” sözündən alınmış
Qədim Yunan  dialectos "nitq, dil, dialekt" sözündən gəlir. Piter Trudcil vurğulayır ki, bir dialekt -
linqvistik strukturun istənilən hissəsinin xüsusiyyətləri ilə - fonologiya, morfologiya və ya sintaksis
ilə  eyni dilin başqa dialektlərindən fərqləndirilə bilər [1, səh-7]. 

Dialekt və ya dialektik  damğa qəbul edilən normadan kənara meyil edən dil istifadəsi qeyri-stan-
dart nitqə aid edilir. Digər tərəfdən standart dil verilən dilin dialektlərdən biri kimi qiymətləndirilə
bilər. Tarixi mənada dialekt termini  dilə müraciət edir, ümumi  əcdaddan törəyən dil qrupundan biri
kimi hesab edilir; məsələn İngilis dialektləri [1, səh-89].

Tez-tez iki linqvistik müxtəlifliyin  eyni dilin dialektləri və ya iki ayrı, amma əlaqəli dillər ol-
masını qərar verməyin çətin olması söylənilir; bu, xüsusilə primitiv cəmiyyətlərin dialektləri üçün
həqiqətdir.

Normalda, eyni dilin dialektləri qarşılıqlı aydın hesab edildiyi halda, müxtəlif dillərdə belə olmur.
Buna baxmayaraq dialektlər arasında aydınlıq, demək olar ki, heç vaxt tamamilə tam deyil; digər
tərəfdən, yaxın əlaqəli dillərdə danışanlar hələ də müəyyən dərəcəyə qədər, hər biri öz doğma
dilindən istifadə edərək ünsiyyət saxlaya bilir. Beləliklə, aydınlığın meyarı olduqca nisbidir. Daha
çox inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə, standart dillərin və bəzi hallarda milli şüurun mövcudluğu sayəsində
dialektlər və əlaqəli  dillər aralarında fərqləndirmə etmək daha asandır.

Aksent sözü bir çox mənalara malikdir; əlavə olaraq, bir şəxsin və ya bir qrup insanın tələffüzünü
ifadə etmək üçün (Britaniya aksenti, Cənub aksenti) göstəricidir.  Aksentlə müqayisədə dialekt ter-
mini təkcə dilin səslərini ifadə etmək üçün deyil, həm də qramatika və söz ehtiyatını da ifadə etmək
üçün istifadə edilir [2, səh-96].

Hər  bir dil dəyişmələrin  müxtəlif növlərinə imkan verir: coğrafi və ya ərazi baxımından bəlkə
də ən aşkar, üslubi standart milli dil və başqalarının yazılı və şifahi formaları arasındakı fərqlərdir.
Dialekt diferensiallaşmanın ən geniş yayılmış tipi coğrafidir. Bir qayda olaraq, bir yerin nitqi istənilən
başqa yerinkindən fərqlənir. Qonşu yerli dialektlər arasında fərqlər adətən kiçikdir, ancaq eyni is-
tiqamətdə daha uzağa səyahət etdikcə fərqlər yığcamlaşır.

Böyük Britaniyada, bu dilin dialektləri və aksentləri adlandırılan çoxlu müxtəliflikləri vardır. Dil
variantı və nitq dialekti arasında fərq qoymaq olduqca çətindir, belə ki, izahına görə onların hər ikisi
müəyyən qrup insanlara xas olan dilin müxtəlif formada tələffüzləridir [4, səh-39].

Cənub-Qərb (west Country) dialektləri, ləhcələri adətən west Country kimi tanınan ərazidə,
Cənub-qərbi İngiltərənin yerli əhalisinin böyük əksəriyyəti tərəfindən istifadə edilən hər hansı bir
neçə İngilis dialektlərinə və aksentlərinə  aid edilən ümumi terminlərdir. South-west regionu  Bris-
tolu, Kornuollu, Devonu, Dorseti, Somerseti və Kornuollu əhatə edir. Baxmayaraq ki, ərazinin şimal
və şərq sərhədlərini  müəyyən etmək çətindir və bəzən, hətta daha geniş ərazilər əhatə olunur,  buraya
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bəzi kiçik və böyük  şəhərlər - Plimut, Bornmut, Suindon, Gloucester, Çeltnem, Torbey, Ekseter, Bas,
Ueston-süper Mere,Torbey, Tonton, Ueymut, Qlosterşir, Herefordşir və Uiltşir də daxil edilir. west
Country aksentinin Anqlosaksların tələffüzünü başqa müasir İngilis Dialektlərdən daha yaxşı əks et-
dirdiyi deyilir.

Berkşirin, Hempşirin və Ayl-of-Uaytın qonşu qraflıqlarında, 1960-cı illərə qədər müqayisə edilə
bilən, həqiqətən də  fərqli yerli dialektlər, aksentlər ilə rastlaşmaq mümkün idi. Yerli ərazilərdə daha
yaşlı adamlar arasında belə dialektlərin istifadəsinin məhdudlaşdırılması vardır. Baxmayaraq ki, belə
yerlərin sakinləri, xüsusilə qərb  hissələrin təmsilçiləri hələ də öz nitqlərində west Country təsirlərinə
malik ola bilir, ancaq əhalinin artırılmış mütəhərrikliyi və urbanizasiyası yerli Berkşir, Hempşir və
Ayl-of-Uayt dialektlərinin  bu gün əhəmiyyətli dərəcədə yoxa çıxmasına şərait yaradır.

Ümumiyyətlə, Cənubi İngilis ləhcələri "bath" kimi sözlərdə qısa “a”-dan istifadə etməmək
səbəbindən birbaşa olaraq Şimali İngilis ləhcələrindən fərqləndirilir. Cənubi-şərqdə normalda uzun
“a”  /f/-dən, /s/-dən və ya /θ/-dən əvvəl istifadə edilir: “cast” və “bath” kimi sözlər /k æst, /bæ θ/, “a”
ya nisbətən /ka:st/,/ba: θ/ kimi tələffüz edilir. Buna bəzən /nd/-dən əvvəl rast gəlinir: bundan "com-
mand" və "demand" sözlərində istifadə edilir, ancaq "brand" or "grand" sözlərində yox.

Cənub-qərbdə, /a:/ səsi  bu sözlərdə işlədilib, ancaq Qəbul Edilmiş Tələffüzdə  /æ/ səsi götürən
sözlərdə də ; trap–bath-da  heç bir parçalanma yoxdur, ancaq hər ikisi uzadılmış ön saitlə tələffüz
edilir [3, səh-348].  Bristol  “bath” sözündə uzadılma qaydasına istisnadır, Şimalda və Mərkəzdə
olduğu kimi “trap” və “bath”sözərində  /a/-dan istifadə edir [3, səh-352].

Cənubi İngilis aksentləri üç əsas tarixi tipə malikdir:
London aksenti, xüsusən, Kokni. London öz tarixi boyu miqrantları davamlı olaraq özünə çəkmiş

və bu səbəbdən də onun aksenti tez-tez dəyişikliyə meyilli olmuşdur. Cənubi kənd ləhcələrinə west
Country, Kent və Şərqi Anqlia aksentləri nümunədir. Müvafiq olaraq, birinci ikisi Londonun sosial
sinif mütəhərrikliyi və genişlənməsi nəticəsində onun xaricində cənub aksentlərinə getdikcə daha çox
təsir göstərmişdir. XIX əsr ərzində müəyyən müddətdən sonra  yuxarı təbəqə ilə əlaqədar olan Qəbul
Edilmiş Tələffüz (RP) ləhcəsi də daxil olmaqla orta və yuxarı-orta təbəqə süniliyi qəbul etməyə
başladı.

Cənub-şərq sahil aksentləri ənənəvi olaraq, west country  ilə ümumi bir neçə xüsusiyyətə malikdir;
məsələn, rhoticity və “bath”, “cast” və s. kimi sözlərdə “a” səsi. Ancaq ərazidə yaşayan daha gənc
nəsil daha çox  qeyri rhotic-dir və “bath”sözündə London Şərqi Anqlialılara mənsub “A”səsindən  is-
tifadə edirlər.

İkinci Dünya müharibəsindən sonra, təxminən bir milyon Londonlunun cənub-şərq boyu yeni və
genişləndirilən şəhərlərə doğru yeri dəyişdirildi. Onlar özlərinin səciyyəvi London aksentlərini bu
ərazilərə gətirdilər.

Dialektlərin tədqiqatı bizi təkcə dilin ən dərin köklərinə nüfuz etmək üçün, onun tarixi keçmişini
öyrənmək üçün  deyil, həmçinin fərqli sosial və professional dialektlər və dil seçimlərinin, ədəbi stan-
dartların inkişafı  və formalaşmasının xüsusiyyətlərini başa düşmək və qiymətləndirmək  üçün olduqca
mühüm və həqiqətən tükənməz material  ilə təmin edir.

Dil, mürəkkəb sosial fenomendir. O, insan cəmiyyətində mövcuddur, müxtəlif sosial qrup, pro-
fessional,  ərazi  formalaşmalarına  mənsub olan adamların gündəlik nitq təcrübələrinin reallığıdır.
Hətta ayrıca kənddə və ya cəmiyyətdə fərdin dialektik nitqi  özünün  müəyyən xüsusiyyətlərinə ma-
likdir. Dil daşıyıcılarının qrupları bir-biridən sədlər-çaylar, dağlar, göllər, okeanlar və milli
sərhədlərlə təcrid ediləndə, coğrafi dialektlər meydana çıxır. Uzun müddət ərzində, səddin hər
tərəfində bu dildə danışanların nitqi  getdikcə az və daha az bir-birinə bənzəyir.

Hər dialekt xüsusiyyətinin  "izoqloss” adlandırılan öz sərhəd xətti  vardır (və ya bəzən heterogloss).
Müxtəlif linqvistik fenomenin izoqlossaları nadir hallarda tamamilə üst-üstə düşür və kəsişərək eyni
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zamanda bir-birinə hörülərək dialekt xəritələrində qarışıq nümunələri yaradır. Buna baxmayaraq,
tez-tez bir neçə izoqloss təxminən  izoqlossalar dəstəsində qruplaşdırılır.  Coğrafi dialektlər yerli və
ya regional olanları özündə saxlayır. Regional dialektlərin bəzi  daxili müxtəlifliyi də vardır, amma
bir  regional dialekt çərçivəsində fərqlər ola bilsin eyni dərəcənin iki regional dialektinin arasındakı
fərqlərdən daha kiçikdir. 

"Dialektik, fərqləndirmənin hətta son dərəcədə əhəmiyyətli olduğu bir sıra ərazilərdə də
("linqvistik landşaft"), regional dialektlər haqqında güclə danışmaq olur. Bu oxşarlıq bir çox linqvisti
belə anlayışın məzmunluluğunu bütövlükdə inkar etməyə məcbur etmişdir; buna baxmayaraq
çox tez-tez, izoqlosların dəstələri və ya hətta əsas əhəmiyyət kəsb edən ayrıca bir izoqloss ərazini
regional dialektlərə bölməyə imkan verir. İctimaiyyət adətən onları coğrafi regionların və ya
əyalətlərin adları və ya bəzi tələffüz xüsusiyyəti ilə əlaqələndirərək belə bölünmələrdən xəbərdar -
dırlar. Xüsusilə bölünmənin aydın vəziyyətləri coğrafi təcrid etmənin əsas rol oynadığı ərazilərdə
müşayiət olunur” [2, səh-175]. 

İngiltərə daxilində bir çox fərqli aksentlər və dialektlər vardır və insanlar öz yerli aksent və ya
dialektləri ilə fəxr edirlər. Buna baxmayaraq, aksentlər və dialektlər, həm də sosial sinfi fərqləri,
rəqabətləri və ya başqa əlaqəli mövhumatları ön plana çıxarırlar. Corc Bernard Şou  tərəfindən şərh
edildiyi kimi: İngilis üçün  başqa bir İngilisin ona nifrət etməsinə və ya ona həqarətlə baxmasına
səbəb olmadan ağzını açması qeyri-mümkündür.

Dialektlər və aksentlər Birləşmiş Krallığın dörd ölkəsi arasında, eləcə də bu ölkələrin öz daxilində
fərqlənirlər. Həmçinin istənilən spesifik regionda müxtəlif sosial-iqtisadi qruplar tərəfindən danışılan
ingilis dilində də fərqlər vardır. İngiltərədə danışılan ingilis dilinə gəlincə üç əsas dialekt qruplaşması
tanınır: Cənubi İngilis dialektləri, Mərkəzi İngilis dialektləri və Şimali İngilis dialektləri.

Britaniya adalarının ölçüsü, tez-tez insanları bu adanın ölkələri olan İngiltərədə, Şotlandiyada,
Uelsdə və İrlandiyada danışılan dilin bir baxımdan homogen olmasını mənimsəməyə  yönəldir  və
birinci dəfə bura ziyarət edənlər tez-tez təəccüblənir ki, onlar müəyyən regionların aksentlərini və
dialektlərini başa düşməkdə çətinlik çəkirlər. Hətta təkcə  İngiltərə daxilində, həm sosial, həm də re-
gional baxımından dialektin  böyük müxtəlifliyi vardır. P.Trudgill güman edir ki, İngilis xalqının ək-
səriyyəti üçün “onların haradan olması" çox vacibdir [4, səh-199]. Aksentlər insanların harada anadan
olması və harada böyüməsini göstərən açardır. Baxmayaraq ki, bəzi  insanlar öz həyatları boyunca
danışıq üsulunu  dəyişə bilərlər, onların  əksəriyyəti həyatları boyu ən azı  aksentlərinin və dialekt
mənşələrinin bəzi izlərini daşıyırlar.  İngiltərənin regional aksentlərinə əlavə olaraq, həmçinin müx-
təlif aksentlərdə əks etdirilən sinfi fərqlər də ola bilər. Ümumi sosiallinqvistik problemlər bölməsi
bunu daha tam müzakirə edir. Hərçənd ki,  İngiltərə daxilindəki  müxtəlif dialektlərdə "şimala" və
ya "cənuba"  aid edilə bilən dialektlərin bolluğu var, onlar həqiqətən də istənilən kəskin sərhədləri
izləmirlər və ya heç bir qraflıq sərhədləri  ilə üst-üstə düşmürlər. Dialektlər kontinuum formalaşdırır,
Trudgillin  təsvir etdiyi kimi onlar “ya-ya nisbətdə”  "daha çox və ya daha az" bazası ilə bir-birindən
fərqləndirilə bilərlər. Britaniyada  "Geordie", "Kokni", "Jock" və ya "Scouse"  terminləri ilə
damğalana bilən xüsusilə kəskin aksent nümayiş etdirən insanlar  üçün ümumidir . Bunların hamısı
ölkədə insanların çoxuna  tanış olan regional aksenti müəyyənləşdirir. Trudgill Böyük Britaniyanın
bir çox əraziləri üçün müəyyən regional dialektləri və söz ehtiyatını müzakirə edir [4, səh-175]. Bri-
taniyada, "insanlar tez-tez  qərib bir insanın aksenti əsasında onun sinfi birliyi haqqında çox gərəkli
və təhtəlşüur  mühakimə yürütməyi  bacarırlar. Bir çox fərdlərin həm sözləri, həm də tələffüzü həmin
şəxsin sosial mövqeyini əks etdirir.

Coğrafi müxtəliflik piramidanın  kəskin  əsası  boyu təqdim edildiyi halda, şaquli ölçü sosial
müxtəlifliyini nümayiş etdirir. Belə görünə bilər ki, fəhlə sinfi aksentləri həddən ziyadə regional
müxtəliflik nümayiş etdirir, amma  piramida sosial şkaladan yuxarıya, özünün zirvəsinə doğru daralır.
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Həmçinin aydındır ki, yuxarı təbəqə aksentləri heç bir regional  müxtəliflik nümayiş etdirmir.
Beləliklə təyininə görə, istənilən regional aksent yuxarı təbəqə  və daha çox lokallaşdırılan aksent

hesab edilməyəcək,  o, daha çox "geniş" aksent kimi təsvir ediləcək.
Aksentlər tez-tez Britaniyalı dil daşıyıcılarının özləri  tərəfindən ya "posh",  ya da “common”

aksentlər kimi səciyyələndirilir. Britaniya İngiliscəsində danışanların əksəriyyəti bu nişanları tanıyır
və spektrin bu uzaq zonlarının səsinin olduqca dəqiq təsvirini yaradır. Mühafizəkar - Qəbul Edilmiş
Tələffüz "posh"-u təmsil edir və “common”-u təmsil edən az geniş yayılmış versiya isə Koknidir.

Dialektik diferensiallaşmanın əsas səbəbi linqvistik dəyişiklikdir. Hər canlı dil onun müxtəlif ele -
mentlərində daima dəyişir.

"Dəyişiklik  bu dildə danışanların tək bir bölməsi arasında meydana çıxanda, bu avtomatik olaraq
dialekt fərqi yaradır. Bəzən A dialektində baş verən innovasiya B dialektində olan dəyişməz istifadə
(arxaizm) ilə ziddiyyət təşkil edir. Bəzən iki dialektin hər birində ayrı - ayrı innovasiya baş verir. Əl-
bəttə, müxtəlif innovasiyalar müxtəlif dialektlərdə meydana çıxacaq, onun müasirləri ilə müqayisədə,
heç bir dialekt bütövlükdə tam mənada  arxaik hesab edilə bilməz. Dialekt nisbətən arxaik kimi sə-
ciyyələndirilə bilər, çünki o, başqalarından daha az innovasiya  nümayiş etdirir; və ya ola bilsin ki, o,
yalnız bir xüsusiyyətdə arxaikdir" [5, səh-415].  Dialekt xüsusiyyətlərinin yaranmasından sonra, bu
xüsusiyyətləri qəbul edənlərin arasında qarşılıqlı əlaqə yarandı. Lakin həmin ərazilərdə onun yayıl-
masına qarşı çıxanlar və hətta yox olmasını istəyənlər də oldu.  Tək sosial şəraitdə (ümumiyyətlə eyni
yerin, nəsilin və sosial sinfin sakinləri) yeni dialekt xüsusiyyətin tam qəbul olunmasının və ya rədd
edilməsinin  şansları çox böyükdür; sosial qrup çərçivəsində üzvlüyün gərgin əlaqəsi və şüurluluğu
belə oxşarlığa imkan yaradır. Bir neçə yaş qrupu və ya sosial laylar eyni yer çərçivəsində yaşayanda
və xüsusilə, ayrı cəmiyyətlərdə yaşayan, eyni dildə danışan insanlar asanlıqla dialekt müxtəlifliyini
qoruyurlar.

Qarşılıqlı əlaqənin elementi nitq nümunələrinin mənimsənilməsində böyük rol oynayır; məhz ona
görə coğrafi cəhətdən uzaq dialektlər arasında fərqlər normal olaraq, qonşu qəsəbələrin dialektləri
arasında olanlardan daha böyükdür. Bu, həmçinin niyə izoqloss dəstələrinin tez-tez əsas təbii sədlər
- keçilməz dağ zəncirləri, səhralar və ya insan yaşamayan bataqlıqlar, meşələr və ya geniş, ya da siyasi
sərhədlər boyu formalaşmasını izah edir.

Oxşar şəkildə, irqi və ya dini fərqlər linqvistik fərqləndirməyə öz töhfəsini verir, çünki bir inancın
və ya irqin üzvlərinin arasında əlaqə və belə eyni ərazi çərçivəsində başqaları arasında əlaqə çox hal-
larda daha çox səthidir və eyni irqi və ya dini qrup üzvlərinin arasında əlaqədən daha tez-tez rast
gəlinir. Xüsusilə tez-tez baş verməyən qarışıq nikahların arasında nisbətən güclü təsir vardır, beləliklə
də onun çox effektiv olduğu nöqtədə dialekt qarışığın qabağını almaq; yəni, evdə uşaq tərəfindən
öyrənilən ana dilində" [5, səh-317].  Nitqin, xüsusən, "Siz haradansınız?" sualına belə aydın cavab
verə bilməsi faktı spesifik cazibə yerinə yetirir və dialekt və aksent terminləri gündəlik söz ehtiyatının
normal hissəsidir. Biz regional fərqləri insanların danışıq tərzində, dialekt zarafatlarında, gülüşlərində
sezə bilər, dialekt ədəbiyyatlarından və folklorundan  zövq ala bilər və dialekt parodiyalarını
qiymətləndirə bilərik. Eyni zamanda  bu dialekt tədqiqatının paradoksudur - biz  yabançı kimi ad-
landırdığımız danışıq üsulu haqqında  asanlıqla tənqidi hökmlər yürüdə bilərik. 

Regional linqvistik müxtəlifliyin tədqiqatı çox vacibdir. Biz regional müxtəliflik və ingilis dilinin
istifadəsindəki dəyişikliklər haqqında nə qədər  çox bilsək, dialekt adlandırdığımız hər bir müx-
təlifliyin individuallığını qiymətləndirməyi daha çox bacaracaq və yəqin ki, ölkənin başqa
hissələrindən olan insanlar haqqında təhqiredici stereotipləri daha az qəbul edəcəyik. Birləşmiş Kral-
lığa gəldikdə 1700-cü ilə kimi,  əhalinin kiçik hissəsi orta əsrlərdə olduğu kimi  hədsiz dərəcədə kənd
və kənd təsərrüfatı sahəsində yayıldı. XVIII əsrin ortalarından, elmi və texnoloji innovasiyalar birinci
müasir sənaye dövlətini yaratdı, eyni zamanda, kənd təsərrüfatı texniki və qızmar dəyişikliklərə məruz
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qaldı,  nəqliyyatda inqilabi təkmilləşdirmələr materialların və insanların hərəkətini daha asan etdi.
Nəticədə, XIX əsrin I onilliyinə qədər, əvvəllər əsasən kənd əhalisi olan insanlar artıq sənaye işçiləri
və şəhərlilərlə əvəz olundu.

Kəndlilərin kütləvi qaçışı uzun müddətli proses idi. Kommunal kənd təsərrüfatının pozulması
XIV əsrdən əvvəl başladı; və  sonralar çəpərləmələrin davamlı olaraq irəli sürülməsi nəticəsində,
xüsusilə 1740-cı ildən,  bir əsr sonra açıq sahələr faktik olaraq landşaftdan yoxa çıxdı. Sıxışdırılıb
aradan çıxarılan torpaqsız kənd fəhlələrin çoxu artan sənayelərdə iş  və yüksək əmək haqqı
səviyyələri üçün daha yaxşı imkanlara cəlb edildilər.

Sənaye eləcə də onun ətrafında labüdən böyümüş şəhər mərkəzlərin getdikcə daha çox daş kömür
hövzələrinə yaxın yerləşdiyi vaxt, 1830-cu ildən sonra sürətlə böyümüş dəmiryol şəbəkəsi bir çox
şəhərlərin kommersiya əhəmiyyətini artırdı. İnsanların, xüsusilə gənclərin,  erkən dəmiryol dövründə
görünməmiş dərəcədə kəndlərdən sənayeləşdirilmiş şəhərlərə miqrasiyası baş verdi və belə köçmələr
nisbətən coğrafi cəhətdən məhdudlaşdırıldı.  I Dünya müharibəsindən bir qədər sonra, əvvəllər
məhşurlaşmış XIX əsrin əsrin sənaye və dağ-mədən rayonları özlərinin iqtisadi impulsunun çox
hissəsini itirdiyi vaxt yeni regionlararası miqrasiyalar axını başladı.

Klaydsaydda, şimal-şərqi İngiltərədə, Cənubi Uelsdə, Lankaşir və Yorkşirin hissələrində  ağır sə-
nayenin  rədd edilməsi və ya ləngidilməsi işsizlik dərəcəsini qabartdı  və ardıcıl xaricə istiqamətlən-
miş miqrasiya  nisbətən daha  çox inkişaf edən Midlendsə  və cənubi İngiltərəyə istiqamətləndi.
İnsanların bu köçü II Dünya Müharibəsinin başlanmasından bir qədər sonra əldə edilmiş və nisbətən
tam iş şərtləri  ilə cəlb edilənə qədər davam etmişdir. 1950-ci illərdə, Birləşmiş Krallıqda iş üçün
imkanlar, hökumətin himayədarlıq etdiyi sənayenin yaxşılaşdırılması nəticəsində inkişaf etdirildi və
bu müharibədən əvvəlki cənuba istiqamətlənmənin kəmiyyətini azaltmaq üçün çox iş gördü. Bəzi
şimali sənayelərin - kömür sənayesi, gəmiqayırması və xüsusən pambıq parçaları istehsalının   tənəz-
zülə uğraması  1960-cı illərin sonuna qədər  yenə də kritik səviyyəyə çatmışdı, Uest-Midlendsdə və
cənub-qərbi İngiltərədə yeni inkişaf nöqtələrinin  əmələ gəlməsi  Britaniya iqtisadi həyatını cənubi
bölgələrə tərəf istiqamət etdirdi. Nəticədə, əksər sürətli inkişaf ərazisi Şərqi İngiltərə, Cənub-Qərb
və Şərqi Midlends  istiqamətində dəyişdi. 

Yollar, çay vadiləri və ya dəniz sahilləri  kimi kommunikasiya xətləri birlik təsirinə malikdirlər.
Həmçinin əsas şəhər mərkəzləri tez-tez eyni dialektin danışdığı dövri region mərkəzini formalaşdırır.
Belə ərazilərdə, şəhərin nüfuzlu dialekti açıq-aydın genişlənmişdir. Bir qayda olaraq, o dialektlər və
ya ən azından daha böyük sosial nüfuzu olan bəzi dialektiv xüsusiyyətlər sosial miqyasda aşağı
qiymətləndirilənləri  əvəz etməyə meyillidir.

Əhalinin arasında  əlaqənin tez baş verdiyi vaxtlarda, dialektiv fərqlər artır, daha böyük əlaqələr
dövründə onlar azalır. Kütləvi savadlanma, məktəblər, əhalinin artan mütəhərrikliyi və kütləvi kom-
munikasiyaların hamısı bu tendensiyaya öz töhfəsini verir. 

Kütləvi miqrasiyalar, həmçinin geniş coğrafi ərazilərdə  az və ya çox dərəcədə oxşar dialektin
formalaşmasına öz töhfəsini verə bilər. Alınan dialekt ya miqrasiya edən müəyyən əhalinin əsl vətən-
lərindəndir, ya da daha çox ölkələrdən olan miqrantlar arasında müxtəlifliyin yaraması nəticəsində
formalaşan dialekt qarışığıdır. Dialektik diferensiallaşma əhəmiyyətli dərəcədə müəyyən əhalinin
müəyyən yerdə qaldığı müddətin uzunluğundan asılıdır [4, səh-430]. 

Dialektoloqlar, bir çox vacib innovasiyaların mənbələrini təmin edən, canlı iqtisadi və ya mədəni
fəaliyyət mərkəzləri ilə üst-üstə düşən mərkəzi ərazilər və belə innovasiyaların yayıldığı, amma
adətən çatmadığı qalıq ərazilər arasında tez-tez fərq qoyurlar. (Qalıq ərazilər həm də daha kiçik
coğrafi ərazi boyunca uzanan  öz innovasiyalarına malikdirlər).   Regional dialektlərin sərhədləri
tez-tez  bir qonşu ilə bəzi xüsusiyyətləri və bəziləri ilə digər xüsusiyyəti bölən tranzit əraziləri özündə
saxlayır. Belə qarışıqlar hər iki tərəflərdən innovasiyaların qeyri-bərabər yayılmasının nəticəsində

150 AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

n İPƏK YOLU n 1/2014



olur. İstənilən regionda qarışıq dialektlərdə oxşar qeyri-bərabər diffuziya, həmçinin miqrasiyanın
səbəb olduğu  qarışığın məntiqi nəticəsi ola bilər.
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BÜDCƏ tƏSNİFAtI vƏ ONUN StRUKtUR
QİyMƏtLƏNDİRİLMƏSİ
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Rəyçi: i.e.d., prof. Ramil Əliyev
Açar sözlər: büdcə, xərc, COFOG, GFS
Büdcə təsnifatı büdcə gəlirlərinin təsnifatından, büdcə xərclərinin funksional, iqtisadi, inzibati

və sair prinsiplər əsasında tərtib olunmuş təsnifatından ibarətdir. Büdcə təsnifatı dövlət büdcəsinin,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin, yerli büdcələrin və büdcədənkənar dövlət fondlarının
gəlirlərinin, xərclərinin və maliyyələşmə mənbələrinin funksional, iqtisadi, təşkilati və digər prinsi-
plər əsasında qruplaşdırılmasıdır. Büdcə təsnifatı dedikdə dövlət büdcəsinin, yerli büdcələrin və büd-
cədənkənar dövlət fondlarının gəlirlərinin, xərclərinin və maliyyələşmə mənbələrinin funksional,
iqtisadi, inzibati və proqramlar əsasında qruplaşdırılması başa düşülür. Azərbaycanın büdcə sisteminə
daxil olan büdcələr və büdcə təşkilatları, habelə büdcədənkənar dövlət fondları üzrə maliyyə əməliy -
yatlarının, o cümlədən büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar əməliyyatlarının müqayisəsini təmin
etmək məqsədi ilə ölkəmizdə vahid büdcə təsnifatı tətbiq olunur. Büdcə təsnifatı büdcə gəlirlərinin
təsnifatından, büdcə xərclərinin funksional, iqtisadi, inzibati və dövlət proqramları əsasında tərtib
olunmuş təsnifatından ibarətdir. Büdcə təsnifatının gəlirlər, funksional, iqtisadi, inzibati və sair üzrə
tərkibi Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir [1, maddə 4]. Beynəlxalq miqyasda isə büdcə
təsnifatının standartları BMT-nin hökumət funksiyalarına uyğun xərc təsnifatı (COFOG) sistemi ilə
müəyyən edilir. 

Beynəlxalq təcrübə
Büdcə təsnifatlarının beynəlxalq standartları da mövcuddur. Xüsusən, bir çox milli təsnifatların

formalaşmasında əsas kimi qəbul edilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hökumət funksiyalarına
uyğun xərc təsnifatını (COFOG) göstərmək olar.[3] COFOG 10 bölmədən ibarətdir: 

01. Ümumi dövlət xidmətləri;
02. Müdafiə;
03. İctimai intizam və təhlükəsizlik;
04. İqtisadi əlaqələr;
05. Ətraf mühitin qorunması;
06. Məskunlaşma və icma məsələləri;
07. Səhiyyə;
08. Rekreasiya, mədəniyyət və din;
09. Təhsil;
10. Sosial müdafiə.
Göründüyü kimi, bu təsnifat hökumətin baza funksiyalarına uyğun olaraq və çox lakonik tərtib

edilmişdir. Milli büdcə sistemimizi təkmilləşdirərkən BMT-nin həmin təsnifat sistemindən yararlan-
maq mümkündür. Bir sıra ölkələr UN COFOG təsnifat sistemini olduğu kimi (məsələn, Slovakiya)
və ya modifikasiyalı milli versiyası ilə birgə (məsələn, Latviya) qəbul etmişlər [5]. Beynəlxalq büdcə
təcrübəsində büdcə xərcləri elastik olan və elastik olmayan xərclərə bölünür.

Büdcə təsnifatının tərtibində və büdcənin ümumi sistemləşdirilməsində nəzərə alınmalı digər
mühüm bir sistem isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun 2001-ci ildə işlənib hazırlanmış “Hökumət
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Maliyyəsi Statistikası”dır (GFS) [4]. Bu sənəd maliyyə axınının hərəkətini izləməyə və korporativ
mühasibatlığın üstünlüklərinin büdcələşdirmə fəaliyyətinə tətbiqinə imkan verir. Həmçinin, bu
makroiqtisadi və fiskal statistikanın daha təkmil forması hesab edilə bilər. Bu sistemin təqdim etdiyi
fiskal statistika dövlət sektorunun ölçülərini, onun məcmu tələbə, investisiya və yığıma təsirini, fiskal
siyasətin iqtisadiyyata, resurslardan istifadəyə, monetar şərtlərə və borclanmaya təsirini, habelə vergi
yükü, tarif siyasəti və sosial müdafiə sistemini təhlil etməyə imkan verir. GFS sektorların və təşkilat-
ların geniş təsnifatı ilə başlayır. Bu belə bir iqtisadi məntiqdən irəli gəlir ki, dövlət maliyyə sisteminin
bütün komponentləri və bu sistemin bütün oyunçularının rolu bəlli olmalıdır (Azərbaycanda bu günə
qədər Nazirlər Kabinetinin strukturunun bəlli olmaması təəssüf doğurur). 

GFS sistemində dövlət maliyyə sektorunun təşkilati strukturu [2, s 15]

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Maliyyə Statistikası üzrə məlumatların təhlili göstərir ki, ayrı-ayrı
ölkələrdə dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi strukturu biri-birindən fərqlənir. Heç şübhəsiz, bu fərq
hökumətin seçdiyi büdcə prioritetləri ilə bağlıdır. Qurumun məlumatına görə, ötən 10 illiyin sonunda
inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət büdcəsinin əhəmiyyətli hissəsini (təxminən 75-95%) cari xərclər, yəni
əməkhaqqı, borca xidmət və s. bağlı xərclər təşkil etmişdir. Məsələn, həmin dövrdə Fransada dövlət
büdcəsi xərclərinin 95%-i cari xərclər, 34% malların alınması  (xidmətlərin göstərilməsi), 16%-i
əməkhaqqı xərcləri təşkil etmişdir. Əməkhaqqı xərclərinin dövlət büdcəsinin məcmu xərclərinə nisbəti
ABŞ-da 11%, Yunanıstanda 20%, Portuqaliyada 25%, Norveçdə 9%, Belçikada 14% olmuşdur. Bu
ölkələrdə kapital xərclərin dövlət büdcəsinə nisbəti isə 4-15% intervalında dəyişmişdir. Məsələn,
həmin göstəricinin ən aşağı səviyyəsi İsveçdə 4%, ən yüksək səviyyəsi isə İspaniyada 14,5% qeydə
alınmışdır. Büdcə xərclərinin təsnifləşdirilməsində mühüm bir məsələni də qeyd etməliyik: Hazırda
büdcə planlaşdırılmasında istifadə edilən bu format (yəni xərclərin funksional, inzibatı və iqtisadi
təsnifləndirilməsi) birtərəfli xarakter daşıyır. Vəsaitin yalnız hansısa təşkilatlar tərəfindən və haraya
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xərclənməsinin nəzərdə tutduğunu görməyə imkan verir. Bu format büdcə vəsaitinin nə dərəcədə
səmərəli istifadə olunmasına nəzarət etməyə, nəticələri qiymətləndirməyə imkan vermir. 

Dünya ölkələrinin təcrübəsində isə büdcə planlaşdırılmasında (proqnozlaşdırılmasında) tətbiq
olu nan daha 2 format geniş yayılıb: 

1. Büdcə xərclərinin həyata keçiriləcək konkret proqramları üzrə təqdim edilməsi;
2. Büdcə məlumatlarının xərclər və onların gözlənilən nəticələri ilə birlikdə təqdim edilməsi.
NƏtİCƏ. Büdcə məlumatlarının bu formatlarda təqdimatı büdcədən ayrılan vəsaitlərin

cəmiyyətə nə verəcəyi və xərclərin səmərəsi haqqında əyani təsəvvür yaradır. Büdcə xərclərinin belə
planlaşdırılması hökumətin məsuliyyətinin artırılması, onun fəaliyyətinin nəticəliliyi və yekun
qiymətləndirilməsi baxımından ortaya çox əhəmiyyətli meyar qoyur. Bu nöqteyi-nəzərdən büdcə
proqnozlarının müzakirələrə hər 3 formatda təqdim edilməsi həm büdcə prosesinin şəffaflığının
artırılmasında, həmdə ona nəzarət imkanlarının genişləndirilməsində mühüm vasitə ola bilər. 
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БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ЕГО СТРУКТУРНАЯ ОЦЕНКА
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Отзыв: доктор экономических наук, профессор Рамин Алиев
Ключевые слова: бюджет, расход, COFOG, GFS 
В статье была исследована классификация  по бюджетным расходам и его структурной

оценке, были международные стандарты по бюджетной классификации. В статье тоже была
дана информация об классификации COFOG, UN COFOG и статистической системы GFS.
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AMERİKA ƏDİBİ CON APDAyKIN yARADICILIĞINDA 
ƏXLAQ NORMALARINA BIR BAXIŞ

Günel HÜSEyNOvA
Azərbaycan Universiteti, magistrant

Rəyçi: Fil.e.d., prof. Qorxmaz Quliyev
Açar sözlər: Amerika yazıçısı Con Apdayk, Con Apdayk nəsrində əxlaqi normalar, insan amili,

insan amilinə fərdi baxış, ailə və övlad tərbiyəsi, ailə tərbiyəsinin çılpaqlığı ilə təsviri, Con Apdaykın
ailə tərbiyəsinə fərdi baxışı

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Con Apdaykın yaradıcılığında insan
amili mühüm yer tutur. O, insanı təkcə şüurlu fərd kimi deyil, ən yüksək əxlaqi normalara, mənəvi
keyfiyyətlərə malik olan, hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi görmək istəyir. Yeri gəlmişkən demək
lazımdır ki, dünya ədəbiyyatı yarandığı gündən müxtəlif, fərqli yollarla inkişaf etmiş, onun nü-
mayəndələri isə bizim günümüzə çoxçalarlı bir mənəvi fenomen şəklində gəlib çatmışdır. Bu
ədəbiyyat şifahi xalq yaradıcılığı, əsatir, yazılı ədəbiyyat  nümunələri ya bir-birlərini əvəzləyə-əvəz -
ləyə, mənəvi-estetik dəyərlər estafetini bir-birilərinə ötürə-ötürə, ya da bir-birlərindən asılı olmadan,
eyni vaxtda, paralel şəkildə inkişaf etmişdir. Dünya yazılı ədəbiyyatı yarandığı gündən həm ayrı-ayrı
milli mədəniyyətlər bir-birilərinə təsir etmiş, həm də ədəbi əlaqələrin genişlənməsi prosesi dərin-
ləşmişdir. Bu proseslərin dərinləşməsi isə ayrı-ayrı xalqların mədəniyyət və ədəbiyyatları bir-biriləri
ilə qarşılıqlı ünsiyyət və bəhrələnmə şəraitində inkişaf edib zənginləşmişdir. Bununla belə, onlar
özlərinin milli-əxlaqi dəyər və koloritlərini də qoruyub saxlaya bilmişlər. Odur ki, dünya ictimai-
bədii fikrində baş verən proseslərin hərtərəfli dərk olunması üçün ümumbəşəri problemlərin ayrı-ayrı
ədəbiyyatda əksi məsələlərinin müqayisəli şəkildə tədqiqi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ümum-
bəşəri problemlərdən biri də ədəbiyyatda insan amili problemidir. 

Ədəbiyyatda insanın tərbiyəsi məsələsi dünyada mövcud olan mürəkkəb problemlərin ən vacib -
lərindən biri sayılır. İnsan tərbiyəsi problemi cəmiyyətin mövcud olduğu zamandan indiyə qədər bütün
insanları və onların fəaliyyəti nəticəsində meydana gələn elmləri, elmi ictimaiyyəti, dinləri, dövlətləri
və siyasətçiləri daim maraqlandırmış və düşündürmüşdür. İnsan tərbiyəsi problemi bütün dövr və za-
manların həyat və yaşam problemidir. Bədii söz sənətinin nümayəndələri öz axtarışlarında bu məsələni
həmişə önə çəkmiş, insanın insan kimi yaşayışı üçün gərəkli olan vacib məsələlərin həllinə diqqət
yönəltmişlər. 

Elm adamlarının da fikrinə görə insan münasibətləri mürəkkəb və çox şaxəlidir, bütövlükdə bir
sistem şəklindədir. Bu münasibətlər müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif dini-siyasi qurumlarda və
cəmiyyətlərdə müxtəlif cür düşünülmüş və ona müxtəlif yönlərdən, parametrlərdən qiymət verilmişdir.

Amerika yazıçısı Con Apdaykın da yaradıcılığına bu yönümdən baxıb qiymət vermək maraqlı
olardı. Niyə? Birincisi, ona görə ki,  yaranma tarixi çox da qədim olmayan, müxtəlif millətlərin,
xalqların, hətta çoxsaylı etniklərin yaşadığı bir ölkədə insan amilinə, xüsusilə onun tərbiyəsinə sub-
yektiv yanaşmaların təhlilə cəlb edilməsi pedaqoji cəhətdən çox önəmlidir. İkincisi, Şərqdən qay-
naqlanan əxlaqi normaların saflaşdırılması probleminin Qərbdə mövcud olan əxlaqın saflaşdırılması
amilləri ilə müqayisə edilməsinin də pedaqoji cəhətdən əhəmiyyəti böyükdür.

Con Apdayk yaradıcılığına məhz bu baxımdan yanaşdıqda, onun bədii, elmi, fəlsəfi düşüncə
tərzində insan probleminin yerini və dəyərləndirilməsini aydın görmək mümkündür. Yazıçı bütün hal-
larda insan problemini, insan-dünya, insan-cəmiyyət, insan-təbiət və insan-insan münasibətlərini bir
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sistem kimi başa düşür və bu istiqamətdə də onları təhlilə cəlb edir. 
XX əsrin 30-ci illərinin əvvəllərində (1932-ci ildə Pensilvaniyada) dünyaya gələn, lap gənc vaxt-

larından insan amili barədə dərindən düşünən Con Apdaykı həmişə belə bir sual maraqlandırırdı: 
- İnsanın dünyaya münasibəti hansı formadadır, insan cəmiyyətə münasibətində nə kimi proseslər

baş verir, insanın təbiətlə əlaqələri nə səviyyədədir və insanın öz həmcinsi olan insanla münasibəti
necədir?

Doğrudan da cəmiyyətin və mühitin əsas simasını müəyyən etmək üçün bu suallar hamını
düşündürə bilər. Axı müxtəlif coğrafi mühitlərdə, müxtəlif dini cəmiyyətlərdə və dövlətlərdə insana
münasibət tarixən eyni cür olmamışdır. Məhz ona görə də, milli-etnik və dini xüsusiyyətlər, eləcə də
siyasi amillər, dövlət qurumlarının idarəçilik sistemi, qanunvericilik və hüquqi cəhətlər insan prob-
leminin həllində ümumi yerlərdən birini tutur. Buna görə də hansı dövlətdə, hansı cəmiyyətdə, hansı
regionda, hansı etnik mühitdə olursa olsun insan problemi necə başa düşülür sualına bu yöndən, bu
istiqamətdən cavab vermək çox çətindir.

Görkəmli Amerika yazıçısı Con Apdaykın yaradıcılığı XX əsrin 2-ci yarısında istər Amerika
ədəbiyyatında, istərsə də Amerika mühitində insan problemlərini tədqiq edib öyrənmək üçün geniş
material vermişdir. Con Apdaykın yaradıcılığında azad insan obrazı əsas yerlərdən birini tutur. Yəqin
hamı etiraf edər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları azad insanların vətənidir. İnkişafa və tərəqqiyə aparan
yol isə azadlıqdan başlayır. 

Yazıçının fərziyyəsinə görə Amerika zəngin demokratik ənənələr ölkəsidir. Qanunların aliliyinə
hörmətdən qaynaqlanan ənənələr ölkəsidir. Amerika müxtəlif mədəniyyətlərin və dinlərin sərbəst
inkişafına təminat verən dövlətdir. Yazıçı personajların dili ilə vurğulayır ki, Amerika bütün insanlar
üçün bərabər imkanlar yaradan yüksək inkişaf etmiş və ən müasir texnologiyalar diyarıdır. Yazıçı
həm də diktə edir ki, bununla belə Amerika adi ölkədir. Amma bu adilikdə qeyri-adiliklər də az deyil.
Məhz bu ölkədə yaşayıb yaratmış Pultiser ədəbiyyat mükafatı laureatı Con Apdayk novellaları, şe -
rləri, esseləri və ədəbi tənqidləri ilə bütün bu ziddiyyətləri açıb oxucuya çatdıra bilmişdir.

Apdayk karyerası ərzində mistik realizm və elmi fantastika da daxil olmaqla qeyri-adi janrlarda
əsərlər yaratsa da onun ən çox diqqəti cəlb edən, heyranlıqla oxunan əsərləri, yüzlərlə kiçik
hekayələridir. Onların əksəriyyəti “Nyu Yorker”də çap edilmişdir. Apdaykı fərqləndirən cəhət onun
parlaq, aydın, canlı üslubudur. Onun insan xarakterlərinin ən cüzi dəyişikliklərini hiss etmək kimi
fövqəladə dərəcədə istedadı var idi. Apdayk karyerasının başlanğıcında ildə bir dəfə kitab nəşr etməyi
qarşısına məqsəd qoymuşdu və o, ömrünün axırına qədər bu öhdəliyi az və ya çox dərəcədə yerinə
yetirə bildi. O, 25 roman və yüzlərlə hekayə yazdı. Hətta o, bu əsərlərinin böyük əksəriyyətini Mas-
saçusets Ştatında kənd evində yazmışdır. “Mənim mövzularım Amerikanın kiçik protestant şəhərinin
orta təbəqəsidir” deyən Apdayk ən böyük amalını belə ifadə etmişdir: “Orta təbəqəni sevirəm. Burada
ziddiyyətlər toqquşur” [3, səh-220].

Onun insan konsepsiyası yaşadığı dövrün, müasir olduğu ədəbi-bədii, fəlsəfi-intellektual, sosial-
siyasi və həm də ziddiyyətli tendensiyaların mənzərəsində daha aydın görünür.

Məhz ona görə də Con Apdaykın yaradıcılığı həmişə tənqidin, ədəbi-nəzəri fikrin diqqət
mərkəzində olmuşdur. Bu baxımdan həmin ziddiyyətli mühitin təkamül yolu ilə yenidən dəyişib qur-
mağın mümkün olduğuna inanan, adamları isə inandırmaqla yenidən tərbiyə etməyi mümkün hesab
edən bu yazıçının əsərlərindəki ideya, məzmun dərinliyi, təsvir olunan həyati əskikliklərin kəskinliyi
yüksək bədii ustalıqla, dərin psixologizmlə birləşdiyindən, onun bu möhtəşəm yaradıcılığı hələ
sağlığında tədqiqatçı və tənqidçilərin diqqətini cəlb edirdi.

Con Apdayk daha çox sadə amerikalı Harri Rabbit Enqstrom obrazından bəhs edən roman sil-
silələri ilə məşhurdur. Qeyri-rəsmi olaraq “Rəbbit seriyaları” kimi tanınan əsərlər silsiləsi orta
təbəqədən olan amerikalının böyük problemlər burulğanındakı həyatla mübarizəsindən bəhs edir.
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Maraqlıdır ki, o bu əsərdə özünün tamamilə əksi olan bir şəxsi təsvir edib. Bayağı, avam həm də
sağlam şəxs olan Enqstrom orta təbəqədən olan amerikalının prototipidir. Apdayk Enqstrom obrazını
yaratmaqla Amerika Birləşmiş Ştatlarının ruhi, mənəvi və mədəni böhranını ifadə etmişdi. Con Ap-
daykı həmişə cəmiyyətin təməli olan ailə, ailədəki kişi-qadın, ər-arvad münasibətləri, ailənin təməlini
çürüdən münaqişələr dərindən düşündürmüşdür. Məhz bu əsərdə  Con Apdayk ailə münaqişələri, kişi
və qadın münasibətlərindən geniş bəhs etmişdir.

1960-cı ildə yazılmış “Dovşan, qaç!” novellasında iyirmi altı yaşlı Harri Enqstrom adlı basketbol
oyunçusunun 5 aylıq həyatını və həyatında olan sıxıntılardan və bu sıxıntılardan asan yolla
“qaçmaq”dan, eyni zamanda qurtulmaqdan bəhs olunur. Bu əsər bir neçə oxşar sonluqlarla “Dovşan
dövlətlidir”, “Dovşan xatırlandı”, “Dovşan, geri qayıt” adlanan bədii silsilələri ilə davam edir.

“Dovşan” ləqəbli Harri Enqstrom haqqında tetralogiya üzərində Apdayk düz otuz il işləmişdir.
Düz otuz il bu “üsyankar” amerikalının həyatındakı məişət hadisələri, qısqanclıq nüansları, qısqanc -
lıqdan yaranan faciələr barədə götür-qoy etmişdir.

“Dovşan” silsiləli əsər “Nyu York Tayms” qəzetində “Amerika ədəbiyyatının son 28 ildə ən yaxşı
nümunəsi” kimi seçildi. 1959-cu ildə artıq bu əsər Amerikanın “acı istehzası” hesab olunurdu
[1, səh.42-43].

Con Apdayk bu əsərdə insan və mühit problemi müstəvisində mühitin insana və insanın mühitə
təsirini böyük ustalıqla təhlil etmişdir. O öz yaradıcılığında iradə azadlığı problemini ciddi araşdırmış
və bu əsərlərində dünyagörüşü üçün vacib olan varlığın gerçək üzünü açmış, onun tez keçib-gedən
şüur axını olduğunu üzə çıxarmış və oxucuya təlqin etmişdir. “Dovşan, qaç” əsərində bütövlükdə
ideya məzmunun insanın mahiyyətinin gizli qatlarını açmağa  xidmət edən bir süjetin üstündə quru-
laraq bəşər cəmiyyətində çox az-az təsadüf olunan adamların xarakterindən bəhs etmişdir.

Yazıçının fərziyyəsinə görə dünya o qədər çoxhücrəli, çoxmənalı, çoxsərhədli və çox rəngarəngdir
ki, gərək bu müxtəliflik bolluğunun içində başını itirib hər yana dartılmamaqdan ötrü evini, ailəni,
işini, dostlarını hansısa xətt üzrə dəqiq idarə edə biləsən. Əks təqdirdə elə bir həyat marşrutu müəyyən
etməlisən ki, çaşıb bu marşrutun sərhədlərindən kənara, qarmaqarışığa, sürüşkən boşluğa düşməyəsən.

Həqiqətən, bu silsilələrdə yazıçının əsas istəyi həqiqəti üzə çıxarmaq, insanlıq üçün gərəkli olan
mühüm problemləri diqqətə çatdırmaq və oxucuların daha dərindən düşündürən insani münasibətləri
ön plana çəkməkdən ibarət olmuşdur.

Con Apdayk əsərlərindəki insan şüurunda baş verən yeniliklərin aşkarlanması, empirik faktların
çözələnməsi, iradə sərbəstliyin təcəssümü, intuisiya elementləri, vəhyə əsaslanan psixoloji münasi-
bətlərin gerçək həqiqətlərə əsaslanması bütövlükdə insan tərbiyəsinə xidmət edir.

Romanın əsas qəhrəmanı olan “Dovşan” əsərdə bəzi incə məsələlərə, xüsusilə qadın və kişi hiss-
lərinin açıq biruzə verilməsinə, alkoqolizmə, zinaya, gözlənilməz uşaq qətlinə görə ittiham olunur.

İyirmi altı yaşlı Harri “Dovşan” bir gün axşam evə gəlir. Yeddi aylıq hamilə olan yoldaşı ilə
mübahisə edir. Harrinin yoldaşı Cennisin sərxoş olması bu mübahisəyə təkan vermişdi. Onların
arasında mübahisə baş verir. Harri çaşqınlıqla öz arvadını və oğlunu tərk edir. Yol boyunca o qərara
gəlir ki, Pensilvaniyaya getsin. Münaqişələrin ciddiləşməsi onların bir-birindən ayrılmasına səbəb
olur. Harrinin orta məktəbdə basketbol məşqçisi olan Marti Tozeronun yanına gedir. Burada o, Rus
Leanord ilə tanış olur və onunla sevgi macəraları yaşayır.

Lakin onların sevgi macəraları çox davam etmir. Cennisin ailə kilsəsinin keşişi olan Cek Ekles
onların barışmasına səbəb olur. “Dovşan” Cennisin yanına qayıdır. Bu əsərdə “Dovşan” sevirmi? Biz
bu sevgini onun yoldaşı xəstəxanada uşağı dünyaya gətirən zaman gördük. Eyni zamanda Cennis
sərxoşluğun daşını atır. Onların Rebbeka adlı qızları dünyaya gəlir.

Bir gecə “Dovşan” ilə Cennis arasında yenidən mübahisə baş verir. “Dovşan” yenidən evi tərk
edir. Cennis elə fikirləşir ki, “Dovşan” onu yenə də atıb və o, yenə də sərxoşluğa başlayır.
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Bir gün Cennis dəlicəsinə içir. Sərxoş ana qızının ağlamağına dözə bilməyib onu vannada boğur.
“Dovşan” bunu eşidən kimi  övladının ölümünə özü səbəb olduğunu başa düşür. Zəif iradəsi ucbatın-
dan öz həyat tərzini köklü şəkildə dəyişdirmək iqtidarında olmayan “Dovşan” dəfndən sonra yenə
də Ruzun yanına qayıdır. Çünki Ruz da hamilə idi. Məlum idi ki, uşaq “Dovşan”ın idi. “Dovşan”
ona evlilik təklif edir. Ancaq Ruz bildirir ki, o Cennisdən ayrılmasa onu və övladını “ölmüş” bilsin.
O, bununla razı olsa da, hər gün evdə olanda nə isə onu narahat edirdi. O, Cennislə necə ayrıla bilərdi?
Onun Nelson adlı 2 yaşlı oğlu var. Bir gün o yenə də həmişəki kimi evdən qaçır. Belə səfil həyat
onun məhvinə səbəb olur. İki qadını, onların körpələrini məhv edən “Dovşan” özü də məhv olur. Öz
əxlaqı normalarını, nəfsini, hislərini cilovlaya bilməyən “qəhrəman”ı mühit də tərbiyə edə bilmir
[2, səh.184-190].

Ümumiyyətlə bədii əsərin hansı dövrə aidliyindən aslı olmayaraq orada təsvir olunan insan tər-
biyəsi konsepsiyası, fəlsəfi-psixoloji, sosial-mənəvi konfliktlərin fonunda cəmiyyətin digər üzvlərinin
həyata münasibətini dəyişir.

İnsanların həyata münasibətini dəyişməyə xidmət edən belə əsərlər səfil həyat tərzi keçirən in-
sanların spirtli içkilərə meyllərin əxlaqının saflaşdırılmasına da təsir edir. Ona görə də yazıçının
yaşadığı dövrün adət ənənələrini, əxlaqi-dini, ədəbi-fəlsəfi, estetik dəyərlərini öz dünya görüşünün
süzgəcindən keçirməsi, insana, onun gələcəyinə münasibətdə ideya-estetik baxışları təlqin və təbliğ
etməsi bəşər övladının  tərbiyəsi işində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Amerika ədibi Con Apdaykın
da yaradıcılığını məhz bu baxımdan təhlil etməyin dəyəri böyükdür.
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comprehensive discribing individual approach.
The article reflects moral education, its scientific-pedagogical value, moral faces, immaterial

character of  human and behavioral norms in the works of John Updike. The writer comes to the
conclusion that the spiritual needs of man and his spiritual forces, manages his virtuous, honorable,
intellectual and volitional qualities determines its future. If  human acts are correct, consistent, or-
ganized and purposeful he eventually acquire science, culture and knowledge. According to Updike
the human mind, innate talent beyond limits will take him to the highest point that he wished. John
Updikes hero could not curb his temptation and is morally polluted as a result he exposes contradic-
tions and eventually rolls down to tragedy.
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Резюме
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ мыСЛИ О НОРмАХ ЭТИКИ В СОЗДАНИИ

АмЕРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ  ДЖОНА АПДАЙКА
Гюнель ГУСЕЙНОВА

Магистрант Университета «Азербайджан»

Отзыв: д. фил. н., проф. Горкмаз Гулиев
Ключевые слова: Американский писатель Джон Апдайк, нормы морали в произведении

Джон Апдайка, человеческий фактор, индивидуальный взгляд на человеческий фактор, вос-
питание семьи и ребенка, описание семейного воспитания, индивидуальный взгляд Джона Ап-
дайка на вопросы воспитания семьи

В статье нашло свое отражение духовное воспитание человека его моральные качества и
поведенческие нормы в творчестве Джона Апдайка. Писатель приходит к выводу, что духовные
потребности человека и его нравственне силы, управляет его добродетельные, благородные,
интеллектуальные и волевые качества и определяет его будущее. Согласно Джону Апдайку
ключ человеческого счастья и несчастья, его совершенство, недастатки зависят от его воли.
Если человек в своих дествиях выступает последовательно и целе устремленно, то он добива-
ется в конечном счете успехов в науке и  культуре. Согласно Апдайку человеческий разум, воз-
вышает человека. Герой Джона Апдайка не мог обуздать искушение и погрез нравственно, в
результате чего он сталкивается с противоречиями и кончает жизнь трагически.
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AMERİKA yAZIÇISI F.S.FİtZCERALDIN yARADICILIĞININ 
İDEyA-MƏZMUN XÜSUSİyyƏtLƏRİ

Azadə QULİyEvA
Azərbaycan Universiteti, magistrant

Rəyçi: fil.e.n., dos. Ülviyyə Rəhimova
Açar sözlər: mənəvi problem, amerikan arzusu, simvol, amerikan faciəsi 
20-30-cu illər ərzində yaradıcılığa başlamış F.S.Fitscerald artıq ilk romanında dövrünün ictimai

əxlaqi problemlərini qabarıq surətdə nəzərə çarpdırmışdır.
Bir çox səbəblərdən Fitscerald Drayzer və Heminqueydən fərqli olaraq, Amerika yazıçılarının

30-cu illərdə ictimai-siyasi proseslərdə iştirakından imtina etmişdir. 20-ci illər Amerikanın mənəvi
durumunda dominant rolu oynayan milli burjuaziya ideologiyasının sərf-nəzər edilməsi dövrü idi.
Bir çox Amerika ədəbiyyatşünasları belə hesab edirlər ki, bəxti gətirməyən sahibkar ailəsindən çıxdığı
üçün S.Fitscerald da çoxları kimi var-dövlət arxasınca sürünür, minlərlə həmyerlisi kimi həyatda
yalnız bir məqsədlə yaşayırdı-varlanmaq!

Hələ Prinston Universitetində təhsil alarkən Fitscerald “zadəganlərın dünyasında” hökm sürən
qəddar və antihumanist qanunlarla yaxından tanış olmuş və öz oxucularını cəmiyyətin riyakarlığı və
əxlaqsızlığı ilə dəfələrlə tanış etmişdir. Hələ tələbə olarkən, o, Ceniver Kinq adlı bir qızla gözəl mü-
nasibət qurmuş, gənclər arasında get-gedə qarşılıqlı məhəbbət yaranmışdı. Ceniver çox imkanlı, varlı
bir Çikaqo ailəsinin övladı olduğu üçün gənc Frensisə göylər qədər əlçatmaz idi. Özünün bu nakam
məhəbbətini sonralar Fitscerald “Cənətin bu tərəfi” (“This Side of Paradise”) romanında əks et-
dirmişdir.

Fitsceraldın birinci romanı “Cənnətin bu tərəfi” gözlənilmədən ona şöhrət gətirmişdi. Ədəbi me-
yarlar baxımından heç də mükəmməl olmayan romanın cəlbediciliyi və bədii siqləti hər şeydən əvvəl
onunla bağlı idi ki, “öz nəsli”nin gənclərinə ünvanlanmış bu əsər dövrün köklü problemlərinə toxu -
nurdu.

Romanın qəhrəmanı - gənc Emori Bleyn imtiyazlı sinfə məxsusdur, valideynlərinin var-dövləti
sayəsində və uşaqlıqdan onda “üstünlük hissi” formalaşmışdır. Anası Beatris oğluna ali sinfə məxsus
olması və buna görə sahib olduğu yüksək imtiyaz hissini müvəffəqiyyətlə aşılaya bilmişdi. Qadın
öz oğlunu görkəmli maliyyəçi görmək istəyir və onu bu yöndə formalaşdırmağa çalışır: “Ola bilər
ki, adi kuryer və kassirlikdən başlamaq lazımdır, sonra isə demək olar ki, sonsuz olaraq yüksəklikdən
yüksəkliyə irəliləmək olar” .

Emori isə kasıblara münasibətini bu cür bildirir: “Mən kasıbçılığı seçmirəm. Kasıb olmaq bir
vaxtlar yaxşı idi, indi isə dəhşətlidir. Günahsız kasıb olmaqdansa, rüşvətxor varlı olmaq daha
yaxşıdır” [3, 70].

Qəflətən başlanan müharibə əsərin qəhrəmanını Prinstondakı təhsilini yarımçıq qoymağa məcbur
edir. Emori də bir çoxları kimi müharibəyə gedir. Müharibənin odlu-alovlu səngərlərindən geri qayı-
dan Emorinin valideynləri artıq vəfat etmiş və ona heç bir miras qoymamışdılar. Tamamilə müflis-
ləşən Emori özünə iş axtarmaq məcburiyyətində qalır. O, reklam agentliyinə işə girir və çox az pula
şeir yazmağa məcbur olur. 

Romanın ikinci hissəsində Emori Rozalinda adlı bir qızı sevir. Onun Rozalindaya olan məhəbbəti
saf və təmizdir. Lakin sevdiyi qız onun kasıblığına rişxənd edir, varlanmasını gözləmədən başqa
birisinə ərə gedir. Həyatda hamı ilə əlaqəsi üzülən Emori tək qalır. Artıq yaşadığı cəmiyyət onu təngə
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gətirmişdir. O, hər şeydən bezmiş, ümidini üzmüşdür. Məhz müharibə Emori Bleynin “itirilməsi”nə
şərait yaratmışdır. Qarşılaşdığı çılpaq reallıq, üz-üzə gəldiyi dərin ehtiyac onun dünyagörüşündə ciddi
dəyişikliklərin baş verməsinə gətirib çıxarır. Emori ilk dəfə olaraq sərbəst düşünməyə, vəziyyətdən
çıxış yolu axtarmağa çalışır.

Frensis Skott Fitsceraldın “Gözəllər və lənətlənmişlər” (“The Beautiful and Damned”, 1922) əsəri
də onun yazıçılıq fəaliyyətinin ilkin dövrünün məhsuludur. Əsərdə həyat perspektivindən məhrum
olmuş, babasının pullarını içkiyə, əyləncəyə sərf edən Əntoni Peç təsvir olunur. Əvvəlki romanda
olduğu kimi, bu əsərdə də Fitsceraldın həyatındakı bəzi məqamlar öz bədii təcəssümünü tapmışdır.

Qeyd etmək istərdik ki, bu roman Fitsceraldın həcmcə ən böyük əsəridir. Roman ilk variantda
“Raketin uçuşu” adlanırdı. Bu ad obrazlı şəkildə kitabın süjet xəttinin quruluşunu açırdı. Əlbəttə,
Fitsceralda görə, varlılar çox gözəldirlər. Baxmayaraq ki, yazıçı onları öz əsərlərində boş və mənasız
ömür keçirdiklərinə, eqoist təbiətlərinə görə tənqid edir, eyni zamanda, gözəl həyat tərzinə görə qəhrə-
manlarını sevməkdən də zövq alır. 

Əntoni Peç öz varlı babasının yeganə varisidir. Babası Edem Peç nəvəsinin tərbiyəsi üçün əlindən
gələni etmiş bir milyonçudur. Harvard universitetində təhsil almış Əntoni həyatının bir neçə ilini
Avropada keçirmişdir. Amerikaya döndükdən sonra, o, intibah dövrünün tarixi haqqında kitab yazmaq
fikrinə düşür. Lakin bu ancaq layihə olaraq qalır. Zaman keçir, lakin o, boş və mənasız ömür sürməkdə
davam edir. Əsəri oxuduqca belə bir təəssurat yaranır ki, bu, varlıların əksəriyyətinə xas olan xü-
susiyyətdir. 

Fitsceraldın varlı oğul adlandırdığı bu gənc - Əntoni Peç əyləncəli gecələrinin birində gözəl bir
qızla - Qloriya Qilbertlə tanış olur. Əntoni Qloriyaya vurulur və bir müddət keçirdikdən sonra onlar
ailə həyatı qururlar. Lakin bu izdivac gənclərin yaşayış tərzində, dəyərlər sistemində köklü dəyişikliyə
səbəb olmur. Əvvəlki kimi ancaq öz rahatlıqları üçün yaşayan ər-arvad pulları ancaq əyləncəyə, bahalı
paltarlara, bər-bəzək əşyalarına xərcləyirlər. Belə bir təəssürat oyanır ki, əsl insani hisslər bu iki gəncə
yaddır. Qloriya Əntoniyə ancaq onun babasının pullarına görə ərə getməyə razı olmuşdur. Xəstə olan
yaşlı Edem Peç çox çalışır ki, Əntoni həyatda öz yerini tutsun, nəyəsə nail olsun. Bunun müqabilində
isə Əntoni günləri, dəqiqələri sayır, babasının öləcəyi məqamı gözləyir. Xəstə babasının ölümü onu
millionçu edəcəkdi. Axı o, yeganə varis idi. 

Evlənməzdən əvvəl Əntoni bir sıra müsbət insani keyfiyyətlərə malik idi: “So to Antony life was
struggle adainst death, that waited at every corner” [4, 7].

(Həyat hər bir addımda, hər bir döngədə bizə rast gələn ölümə qarşı bir döyüşdür).
Kitabın adı - “Gözəllər və lənətlənmişlər” - müəllifin qəhrəmanlara münasibətinin simvolik ifadə-

sidir. Romanın adından da göründüyü kimi, bu münasibət yenə də ikili xarakter daşıyır. Fitscerald
belə hesab edir ki, onun simaca gözəl qəhrəmanları mütləq varlı olmalıdırlar. Yazıçı onların xudbin-
liyini, müftəxorluğunu, mənasız həyat tərzlərini, əxlaqi düşkünlüyünü nə qədər tənqid etsə də, eyni
zamanda sanki onların gözəlliyinə baxıb zövq almaqdan da çəkinmir.

1925-ci il aprelin 11-də F.S.Fitsceraldın “Böyük Qətsbi” romanı çapdan çıxdı. Romanın birinci
adı - “Zibil yığını və milyonçular arasında” - varlıların maddi zənginliyi ilə mənəvi yoxsulluğunun
bir-birini tamamlaması eyni zamanda bir-birilə ziddiyyət təşkil etməsi ideyasını ortaya qoyur.

Qətsbinin ömür yolu əsl fədakarlıq simvoludur və onun xarakteri məhz bu kontekstə adekvat şək-
ildə şərh oluna bilər

Kiçik fermer ailəsində dünyaya göz açan Ceyms Qətsbi hələ uşaqlıqda daxilində olan şöhrətpərəst-
liklə bağlı xəyalları reallığa çevirməyə və eyni zamanda gerçəkliyin fövqündə dayanan ideal bir dünya
yaratmağa can atırdı. Bu dünya ilə bağlı arzularında onun ailəsinə, sadə fermer olan valideynlərinə
yer yox idi. O, hələ yeniyetmə yaşlarından özünə “Cey Qətsbi” adını uydurmuş və bu uydurmaya
axıra qədər sadiq qalmışdır.
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Qətsbi əmindir ki, keçən günlər heç də birdəfəlik yoxa çıxmamışdır Dezini qaytarmaqla onları
geri qaytarmaq mümkündür. “Can’t repeat the past? he cried. why of course you can! I’m going to
fix everything just the way it was before” [4, 70]. 

(Məgər keçmişi qaytarmaq olmaz? Nəyə görə olmasın? Mümkündür! Mən hər şeyi öz dəqiqliyi
ilə qaytaracam) - sözlərini Qətsbi arxayınlıqla söyləyirdi.

Müharibədən sonra qəhrəman üçün Dezi ilə münasibətləri yenidən bərpa etmək asan deyildi. Hər
şeydən əvvəl Qətsbi Dezinin dünyasına daxil olmalı idi. Bundan ötrü o, asan yolla sərvət qazanmaq,
varlanaraq, maddi ehtiyacın məngənəsindən xilas olaraq, məhz qızın tələblərinə cavab verən
səviyyədə onun qarşısında peyda olmalı idi.

Qəhrəmanının əlçatmaz arzuların əsiri olduğunu çox incəliklə təsvir edən yazıçı praqmatik dəyər-
lərlə yaşayan amerikalının tipik romantik surətini yarada bilmişdir.

Nağıllarda olduğu kimi qəhrəman çox tezliklə gözqamaşdırıcı imarətə sahib olur. Malikanəsində
təşkil etdiyi təmtəraqlı ziyafətlər, tanış olmadığı yüzlərlə insanın ora dəvət olunması ona şöhrət gətirir
və zahiri parıltını ifadə edən istehzalı “Böyük Qətsbi” ləqəbini qazandırır. Bütün bunlar isə ona
keçmiş sevgilisi Dezini qaytarmaq üçün lazım idi.

Nyu-York yaxınlığındakı malikanəsində tanınmış insanlarla yanaşı, təsadüfi qonaqları da qəbul
edən ev sahibi ətrafında baş verən bütün hadisələrdən sanki kənarda qalır, bu isə onun haqqında müx-
təlif söz-söhbətlərə səbəb olur. Kimisi onu “şeytanın balası”, kimisi “casus”, kimisi “bəxti gətirən
qatil” hesab edir.

Qətsbinin qonaqlarının hər birinin yeri gəldikcə qısa xarakteristikasını verən müəllif bu
cəmiyyətin zahiri təmtərağa baxmayaraq, mahiyyəti etibarilə cansıxıcı mənzərəsini əsl sənətkar
məharəti ilə yaradır. Qonaqlar, “caz dövrü”nün tipik nümayəndələri, əslində həyat ideallarını itirmiş,
bu günün coşqun şənliklərində əylənərək xoşbəxtlik görüntüsü yaratmağa çalışan adamlardır. Qo -
naqların yüksək aristokratik cəmiyyətə mənsub olmaq iddiaları ilə davranışları arasındakı kəskin
fərq onları gülünc vəziyyətə salır. Onların çoxu mənəviyyatsız, yüngül, xudbin və ədəbsizdir - şən-
liklərə dəvətsiz belə gəlməkdən çəkinmirlər. “world” təşkilatının təsisçisi, manjetinin düymələri
insan dişindən hazırlanmış fırıldaqçı Meyer Vulfşın obrazı müəllifə 20-ci illər amerikan gerçəkliyinin
təsvirini verməyə imkan verir. Çox təbiidir ki, qonaqlardan heç biri vulqarlıq maskası arxasında giz -
lənən, romantik və xəyalpərəst Qətsbinin əsl simasını görmür. Təsadüfi deyildir ki, onun həlak olması
qonaqların heç birini mütəəssir etmir.

“Böyük Qətsbi” romanında oxucuların diqqətini ilk növbədə var-dövlət və zahiri parlaqlıq cəlb
edir. Lakin bu parlaqlıq təbii idimi? Əgər onun gözqamaşdırıcı səthinin arxasına nəzər yetirsək, heç
də hər şeyin parlaq olmadığını görürük. Bu parlaqlıq yalnız xəyallarda qalacaq müvəqqəti bir şeydir. 

Yola düşmək ərəfəsində Nik dünyasını dəyişmiş Qətsbinin boşalmış evi qarşısında sahildəki qum-
luqda uzanaraq Qətsbinin ömür yolu, onun həlak olmasının səbəbləri, ümumiyyətlə bütün olub keçən-
lər haqqında düşünür. O, həyatın həqiqətən acınacaqlı və mürəkkəb olması qənaətinə gəlir.
Romandakı ən başlıca konfliktlərdən biri də Qətsbinin arzusu və onun həyata keçməli olduğu maddi
dünya arasındakı ziddiyyətlə bağlıdır. Onun arzusunun son hədəfi Deyzidir. Belə ki, Deyzi Qətsbinin
arzusunun həyata keçirilməli olduğu maddi dünyanın bir hissəsidir. Lakin Deyzi ağılsız, etibarsız və
axmaqdır. O, Qətsbinin sadiqliyinə layiq deyil.

“Böyük Qətsbi” əsərini XX əsr amerikan ədəbiyyatının simvollarından birinə çevirən bir xü-
susiyyətini qeyd etmək vacibdir: bu romanda müəllif “amerikan arzusu”-nun təşəkkülü, təkamülü,
tənəzzülü və labüd məhvinin bütün fazalarını təcəssüm etdirmişdir.
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In this article, we tried to determine the forms and ideas of the popular creation of the influential

XX century American writer Frencis Scott Fitzgerald. The article also discusses F.S.Fitzgeralds, mas-
terpiece  "Great Gatzby" and analyzed innovative ideas and characters in the novel.
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В этой статье, мы попытались определить формы и идеи творения популярного влиятель-

ного  американского писателя XX века Френсиса Скотта Фицджеральда. В статье также рас-
сматриваются вершины творчества С.Фицджеральда. "Великий Гетсби" и анализируется
новаторские идеи и герои романа.
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UİLyAM FOLKNERİN ROMANLARINDA tƏHKİyƏ ÜSLUBU

Əsmər NÜSRƏtLİ
Azərbaycan Universiteti, magistrant 

Rəyçi: fil.e.n., dos. Ülviyyə Rəhimova
Açar sözlər: Amerika yazıçısı Uilyam Folkner, təhkiyə, hekayələrin mözusu, əsərlərin qəhrə-

manları
Uilyam Folkner (1897-1962) nəinki XX əsr Amerika ədəbiyyatının, eləcə də dünya ədəbiyyatının

ən nəhəng, ən parlaq simalarından biridir. Onun bir çox cəhətdən zəngin, son dərəcə orijinal
yaradıcılığı artıq bəşəriyyətin bədii söz sənəti xəzinəsinin ən qiymətli incilərindən birinə çevrilmişdir.
Bu böyük nəsr ustasının əksər dillərə çevrilən roman və hekayələri bu gün də dünyanın hər yerində
böyük maraqla oxunur, çoxlarını heyrətə gətirir.

Folknerin yaradıcılığı bütövlükdə həcmcə nəhəng, məzmunca bitkin əsər təsiri bağışlayır. Çünki
bu əsərlərin mövzusu, qəhrəmanları, onlarda təsvir edilən hadisələr bir-birilə sıx surətdə bağlıdır və
bir məkandan – yazıçının qeyri-adi dərəcədə dərin, geniş təxəyyülü və sözü sayəsində “yoxdan var
olan”, sahəsi 2 400 kvadrat milə, əhalisi 15 611 nəfərə bərabər Yoknapatofa qraflığının həyatından
qaynaqlanır və zaman anlamında təxminən 200 illik dövrü əhatə edir. Onun yaratdığı personajlar
sosial iyerarxiyanın qullardan tutmuş plantasiyaçılara qədər bütün səviyyələrini təmsil edirlər. Onların
sırasına zəngin torpaq sahibləri, kasıb icarədar fermerlər, qubernatorlardan tutmuş xırda məmurlara
qədər müxtəlif yerli hakimiyyət nümayəndələri, həmçinin vəkillər, müəllimlər, ruhanilər, həkimlər
və nəhayət, məhkumlar – təsadüfən həbsxanaya düşənlər, eləcə də qatı cinayətkarlar daxildir. Yok-
napatofanın əhalisi həm də bütün milli çalarları özündə əks etdirir. Burada ingilis, şotland, fransız
və s. əsilli məskunlar, yerli hindular və ağ əhalidən sayca xeyli çox olan zəncilər yaşayır.

Bu məkan və zaman daxilində baş verə bilən bütün mümkün ailədaxili, ictimai, siyasi və irqi mü-
naqişələr Folknerin iti qələmi sayəsində son dərəcə kəskinləşərək dərin, ümumbəşəri məzmun kəsb
edir. Əslində, Yoknapatofa Folknerin öz doğma yurdunun – Missisipi ştatındakı Oksford əyalətinin
simvolik rəmzidir. Yazıçı bütün bəşəri ideyalarını məhz öz yaşadığı kiçik bir əyalətin həyatı fonunda
əks etdirməyə çalışıb. Folkner özü deyir: “Sartoris”dən başlayaraq, dərk etdim ki, xəritədə poçt
markası boyda xımxırda görünən doğma yurdumdan yazmağa dəyər, o buna layiqdir və bu mövzunu
axıracan yazıb qurtarmağa bütün ömrüm bəs eləməz”(1).

Folknerin təhkiyəsində sakitlik, ləngər və coşğunluq bir məqam və nöqtədə cəmlənmişdir. Adətən
bunu belə formul ilə ifadə etmək olar ki, onun təsvir etdiyi hadisələrin sakit və ləngərli axınının al-
tından aşıb-daşan bir damar çarpırdı. Onun bədii istedadının gücünə yaratdığı Yoknapatofa səltənə-
tinin adında da belə bir eyham və məna gizlənmişdir. Tədqiqatçıların yazdığına görə, "Yoknapatofa"
sözü hinduların dilində "Yamac boyu sakit axan çay" deməkdir. İrəli sürülən mülahizələrin konteks -
tində belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Folkner bu adı məhz özünün yaratdığı gerçək bir aləmə
təsadüfən verməmişdi. O, coşğun, arasıkəsilməyən hərəkət stixiyasını məhz yavaş-yavaş cana gələn
ləngərlə ifadə etmək istəyirdi. Onun yaradıcılığında son dərəcə parlaq kolorit və ştrixlərlə təsvir
edilən əks qütb və bir-birinə zidd cəhətlərin təsvir anında "vəhdət" təşkil etdiyinin əyani şahidi olduq-
dan sonra bu hadisənin mahiyyətini üzə çıxarmaq üçün onun bütün nəsr əsərlərini müəyyən bir sis-
temlə nəzərdən keçirməyə və bu işi dəfələrlə yerinə yetirməyə məcbur olursan. Təsadüfi deyildir ki,
oxucularla görüşlərin birində ona verilən "Siz cənubu sevirsinizmi?" sualına təqribən belə cavab ver-
mişdi ki, mən onu həm sevir, həm də nifrət edirəm. Orada baş verən bir çox hadisələri, ümumiyyətlə,
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sindirə bilmirəm. Ancaq mən orada doğulmuşam və cənub mənim evimdir.
"Ondan başlamaq lazımdır ki, hindu sözü olan Yoknapatofanm mənası sakit axan su deməkdir.

Bu, böyük bir çayın, həyat okeanı haqqında verilən epik ideyadır və bu ideya "Sakit Don" romanında
da ifadə olunmuşdur; üstəlik hər iki halda sakit sözü özündə öz əksini təcəssüm etdirir. Yoknapatofanı
əks etdirən cənubi Amerika Folknerdə Şoloxovun "Sakit Don"una oxşar bir ideyadır" (2).

Folknerin qəhrəmanlarını Şoloxovun "Sakit Don"da yaratdığı Melexov, yaxud Aksinya kimi qəhrə-
manlarla müqayisə edən Palievskiy belə bir doğru cəhəti qeyd edir ki, Folknerin qəhrəmanı öz
mahiyyəti etibarilə müstəqil və yenilməzdir; o, real gerçəkliyin mövcud durumu və diktəsini qəbul
etmək iqtidarında deyildir, onun üçün yalnız bütün ruhuna və qəlbinə hakim kəsilən ehtiraslı və qəzəbli
instinkt mövcuddur.

Onun qəhrəmanının məhz belə bir daxili mürəkkəbliyə, inadkarlığa, necə deyərlər şəraitin üstünə
bütün qəzəb və hikkəsiylə yeriməyə məcbur edən hansı keyfiyyətlərdir. Burada təkrar olsa da, bir
daha Folknerin Nobel mükafatını alarkən dediyi sözləri xatırlamaq lazımdır: Özü ilə əbədi konfliktdə
duran insan qəlbi... Bu Uilyam Folknerin bütün əsərlərindən qırmızı xətlə keçən ana ideyadır.
Folknerin əsərlərində təcəssümünü tapan bu əbədi konflikt və kolliziya digər mürəkkəb və çoxcəhətli
məsələlərin tədqiq edilib araşdırılmasına ehtiva edirdi: insan və dünyanın, insan və torpağın, insan
və sosial makrokosmosun əlaqəsi məsələsi. Folkner insan qəlbinin ən dərin guşələrindəki
mürəkkəbliyə enərək, göstərirdi ki, insanla həyat arasındakı təbii bağlar artıq çoxdan qırılmış və bu
hadisə onun həyatında böyük bir təbəddülat yaratmışdır; nəticədə insanın əlacı yalnız ona qalır ki, o,
bütün qəzəbini və kinini səfərbər edərək, real gerçəkliyə qarşı qiyama qalxsın, burada hökm sürən
mənəvi dəyərləri alt-üst edib, özünün də varlığına son qoysun.

Burnunun ucunda tapdığı “öz dünyasını” yaratmağa başlayarkən Folknerin heç bir ilkin ümumi
planı olmamışıdır. Yoknapatofa saqası bir, yaxud bir-birinə cəlpəşik bir neçə ağac kimi tədricən boy
atıb böyümüşdür. Bu silsilədən olan ilk roman – “Sartoris” (1929) Şervud Andersona ithaf edilmişdir.
Bunun ardınca elə həmin ildə tamam ayrı bir əsər kimi işıq üzü görən “Hay-küy və qəzəb” romanı
müəyyən vaxtdan – bu romanın personajları olan Snoupslar yazıçının sonrakı kitablarında Sartorislərlə
təmasa, daha doğrusu, münaqişəyə girdikdən sonra – saqanın tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Artıq yazıb
bitirmiş olduğu bəzi romanlarını isə saqaya daxil etmək üçün Folkner yenidən işləmişdir. Yeri
gəlmişkən, o, bəzi hallarda bunun üçün heç bir səy göstərməmiş, həmin romanlar arasında meydana
çıxan ziddiyyətləri görməmiş, yaxud görmək istəməmiş və bunun özünü belə, özünəməxsus şəkildə,
canlı, təbii inkişaf hesab etmişdir.

Yazıçının Yoknapatofa saqasına daxil olan başlıca romanları bunlardır: “Mən öləndə” (1930),
“Məbədgah” (1931), “Avqust işığı” (1932), “Avessalom, Avessalom” (1936), “Kənd” (1940), “Şəhər”
(1957), “Malikanə” (1959). Onun bu silsiləyə aid edilən çoxlu povest və hekayələri də mövcuddur.

Folknerin əsərləri ilk vaxtlar həm oxucular, həm də ədəbi tənqid tərəfindən heç də asan qəbul olun -
mayıb. Ümumiyyətlə, Folknerlə oxucu ictimaiyyəti və ədəbi tənqid arasındakı münasibət ayrı bir
mövzudur, bu mövzunun öz paradoksları var. Belə ki, Folkner, sanki, bütün ömrü boyu ədəbi tənqidə
qarşı düşmən mövqedə olub, ancaq son nəticədə məhz ədəbi tənqid, daha doğrusu, ayrı-ayrı tənqidçilər
onun əsərlərini təqdim və izah etməklə bu yazıçı ilə oxucular arasında körpü yarada biliblər (1).

Folkner o yazıçılar sırasına daxildir ki, onların əsərləri dərhal deyil, tədricən, illər ötdükcə mən-
imsənilir, qavranılır. Bu heç də təkcə oxucunun yaşından yox, həm də onun əsərlərinin əsl bədii
dəyərinin, bədii həqiqətinin aşkarlanmasını, üzə çıxarılmasını obyektiv şəkildə şərtləndirən zamandan
asılıdır. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, Folknerin əsərləri ilk vaxtlar heç də rəğbətlə qarşılanmamışdır.
Onun ötən əsrin 30-cu illərində yazdığı “Sartoris”, “Hay-küy və qəzəb”, “Avqust işığı”, “Avessalom,
Avessalom” kimi ədəbi-bədii dəyərləri baxımından ən güclü və orijinal romanları yalnız 50-ci illərdən
başlayaraq əsl qiymətini almağa başlamışdır. Bu mənada onların taleyi Avropada daha uğurlu olub.
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Sənətkar bütün gənc yazıçıları öz oxucularına xalqın tarixinin  şərəfli səhifələrini xatırlatmağa
və onun əzəmətli keçmişinin ən aparıcı xüsüsiyyətləri olan - cəsarət, qürur, vüqar, mərhəmət, şəfqət,
fədakarlıq və sair bu kimi universal bəşəri dəyərlərə yenidən həyat verməyə çağırır. Qısa nobel nitqini
əhatə edən lent yazısında isə Folkner özünəməxsus qəliz uslubu ilə xələflərinə müraciət edərək
deyirdi ki: “Ola bilsin bu yolda mənim kimi gərgin əmək və azab-əziyyət sərf etmiş, bir gün mənim
durduğum yerdə dayanmağa müfəvvəq olacaq çoxlu gənc qadın və kişi dinləyicilərim var”(1).

Uilyam Folknerin bir çox əsərlərində təhkiyəçi roman zamanın böyük bir hissəsi ərzində kölgədə
qalır, yazıçı elə bir şərait yaradır ki, personajların özləri bilavasitə oxucu ilə ünsiyyətə girirlər. Eyni
zamanda oxucuya elə bir geniş imkan verilir ki, çoxsaylı nöqteyi-nəzər və mülahizə burulğanlarında
itib batmasın, özünün həqiqi istiqamətini müəyyənləşdirə bilsin, Folknerin tədbirincə desək, faktların
altında gizlənən qəlbin həqiqətini aşkar edə bilsin. Nəticədə isə, Folknerin yaratdığı bədii dünyanın
sərhədləri qapanır və oxucu özü də bilmədən sözügedən əsərin personajına çevrilir. Qeyd edək ki,
burada söhbət heç də personajların gizli niyyətlərinin, yaxud hadisələrin inkişaf yolunun təxmin
edilməsindən yox, həqiqətin bütün qəlbi, ruhu və ağlı ilə dərk edib qəbul etməkdən gedir. Bu əsərlərin
mütaliəsi zamanı olsun ki, oxucu çox böyük zəhmətə qatlaşmış olur, ancaq bu ağır zəhmət bahasına
onun qazandığı həqiqət yalnız onun özünəməxsus olur; Folkner hekayə və romanlarında təhkiyəçinin,
necə deyərlər, mütləq hakimiyyətini özünəməxsus üsulla yıxaraq, böyük həqiqətin anlaşılması üçün
oxucuya yol açır.

Digər böyük sənətkarlarda olduğu kimi, Folknerin əsərlərində də təhkiyəçi ilə personajlar prin-
sipial şəkildə bir-birindən fərqlənirlər. Bu cəhət müəllifə imkan verir ki, özünün baş verən hadisələrə
münasibətini təhkiyəçi vasitəsilə ifadə edə bilsin və eyni zamanda personajların hər birinə ayrı-
ayrılıqda qiymət versin.

Folkner öz əsərlərində təhkiyəni təşkil edərkən, deyək ki, Dostoyevskidə olduğu kimi "təhkiyəçi
maskasından" istifadə etmir. Ancaq öz intelluktual və mənəvi səviyyələri etibarilə baş qəhrəmanlar-
dan zəif olan və aşağıda duran personajlar - əhvalatı nəql edənlər onun əsərlərində bir növ maska
funksiyasını yerinə yetirirlər.

"- Yox, Ebner, yox! Allah xatirinə! Ebner, Allah xatirinə!
Oğlan ayağa sıçradı, dönüb baxdı və çaxır şüşəsinə taxılmış şam qırığının işığında atasını gördü,

o hələ uzun ətəkli pencəyini və qara şlyapasını çıxarmamışdı, bu geyimdə həm mötəbər, həm də
gülünc görünürdü, sanki hansısa rüsvayçı, quldur mərasimini icra etmək üçün qəsdən bu cür geyin-
mişdi; atası lampadakı nefti iri bidona tökürdü, anası isə onun pencəyinin qolundan yapışmışdı, qoy-
murdu, axırda atası çırağı o biri əlinə alıb dirsəyi ilə onu bərk itələdi, anası divara tərəf uçdu, əlləriylə
divardan yapışdı, ağzını açaraq, sifətində dəhşətli bir ümidsizlik beləcə dayanıb durdıı. Bu vaxt atası
qapının ağzında durmuş oğlanı gördü. Dedi:

- Qaç tövləyə, sürtkü yağı saxladığımız bidonu gətir.
Oğla  nə  tərpəndi,   nə dindi,  elə  bil  ayaqları  da,  dili  də tutulmuşdu.  Handan-hana:
Nə? ... - qışqırdı. - Siz nə eləmək istəyirsiniz?

Yeri bidonu götür, - atası təkrar etdi. -  Eşitmədin?
Və o, getdi, qaça-qaça getdi; budur vərdişin gücü, yaddaşı; bu qanı o özü seçməmişdi, istəsə,

istəməsə də onu irsən almışdı, bu qan ondan əvvəl neçə-neçə damarlardan axmışdı və bir Allah bilir
harada hansı zorakılıqlar, vəhşiliklər, ehtiraslar burulğanında qatılaşıb qaralmışdı. Mən qayıtmaya
bilərəm - deyə o, fikirləşirdi. - Bax beləcə qaçmaq, qaçmaq və heç vaxt dönüb geriyə baxmamaq,
daha heç vaxt onun sifətini görməmək. Lakin bacarmaram... Və budur, artıq paslı bidon əlindədir,
içindəki maye çalxalanır, onun özü isə evə tərəf qaçır, evdən də anasının hıçqırığı eşidilir, evə çatıb
bidonu anasına verir" (3).

Bu passajdan da görünür ki, müəllif hər hansı və ya epizodu təsvir edərkən, onun haqqında
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məlumat verərkən elə cizgi və detallardan istifadə edir, təhkiyənin mərkəzinə elə mətləbləri qoyur ki,
burada eyni zamanda bir neçə mövqe ifadə edilsin və bu mövqelərin heç biri digərinə münasibətdə
üstün mövqedən çıxış etməsin. İlk baxışdan adama elə gəlir ki, məsələn atanın əyninə geydiyi hər
hansı paltar, bunun müəyyən bir hissəsi təsvir edilərkən artıq personaj haqqında təfərrüat yaranıb for-
malaşır, ancaq bu, ilk baxışdan belədir, tezliklə biz bunun sonsuz mənalandırıcı detallardan yalnız
biri olduğunu anlayırıq. Uşağın daim qorxu içində yaşadığı, hər dəfə xatırlayanda içindəki qoxunu
birə-beş artıran Ata əsərin bədii mətninə hazır şəkildə, - necə deyərlər cəmiyyətdə bu tipli adamlar
haqqında formalaşan təsəvvürlərdən yığılaraq daxil olmur. Folkner təhkiyə və ayrı-ayrı personajların
yürütdükləri fikir və mülahizələri əsasında bu personaj haqqında mümkün qədər çox və müxtəlif
nöqteyi-nəzərlər formalaşdırır və bu yolla da onu "bir ölçülükdən" və yekcinslikdən çıxararaq xilas
edir. Bu həqiqətdir ki, Folknerin əsərlərində mənfi qəhrəmanlar yox, faciəvi qəhrəmanlar mövcud-
dur.

Budur vərdişin gücü, yaddaşı; bu qanı o özü seçməmişdi, istəsə, istəməsə də onu irsən almışdı, bu
qan ondan əvvəl neçə-neçə damarlardan axmışdı və bir Allah bilir harada hansı zorakılıqlar, vəhşi-
liklər, ehtiraslar burulğanında qatılaşıb qaralmışdı. Beləliklə, müəllif öz qəhrəmanını qurub yaradarkən
ona sözün əsl mənasında nəfəs və həyat verir, elə vasitə və üsullardan istifadə edir ki, oxucuda hər
hansı  bir  personajın  hərəkətini  hərəkət  kimi,  sükutunu  yalnız sükut kimi anlaya və görə bilsin.
Folkner bədii təsvir vasitələrindən istifadə edərkən elə bir sistem yaradır ki, oxucu göz önündə sözün
"əşyalaşmasının", daha sonra isə bu əşyaya məxsus keyfiyyətlərə yiyələnməsinin şahidi olsun. Sözü,
sözün içindəki "məna savaşını" (Rolan Bart) görükdürmək Uilyam Folknerin bədii söz sənətinə
gətirdiyi ən böyük ixtiralardan biridir. "Yanğın" hekayəsinin belə bir fraqmentinə diqqət yetirək:
"Oğlanın ağlına gəldi ki, parkı kəsəsinə keçsin, hasarı aşıb yola çıxsın, lakin o, nə parka bələd idi, nə
də hasarın hündürlüyünə, buna görə də fikrindən daşındı. O, xiyabanla qaçır, xırıltıyla nəfəs alırdı;
bu da yol! O bunu yalnız ayaqlarıyla duydu. O nə görür, nə eşidirdi; dördnala çapan at onu az qala
ayaqları altına almışdı, o isə durmadan qaçırdı, elə bil dərdin gücündən qanad almışdı; son imkana
qədər yoldan çıxmadı və yalnız həlledici anda özünü ot bitirmiş xəndəyə atdı və bir az əvvəl ulduzları,
sonra isə şahə qalxmış atın quduz qaraltısını sezdi və qulaqbatırıcı tappıltıyla ötüb keçdi; və yenə dinc
gecə səması, o səma ki, atlı gözdən itməmişdən az əvvəl bu qədər qəfil və vahiməli şəkildə başı üstünü
almışdı; birdən ağlagəlməz, yalnız lalın boğazından qopa biləcək qatmaqarışıq, uzun-uzadı nəriltimi,
böyürtümü yenə ulduzları gözlərindən alıb apardı; oğlan qalxdı, xəndəkdən çıxıb yolla qaçmağa üz
qoydu, bilirdi ki, yubanıb, ancaq qaçırdı, hətta bir, daha sonra iki güllə səsini eşidəndə də dayanmadı,
yalnız bir anlığa ayaq saxlayıb "Ata! Ata!" - qışqırdı və yenə qaçmağa başladı, büdrəyir, nəyəsə dəyir,
nələrisə yarıb keçir və dayanmadan qaçırdı, hətta qaça-qaça arxaya boylanıb alov dilimlərini görəndə
də ayaq saxlamadı; görünməz ağaclara dəyir, nəfəsi kəsilir, ağlayırdı: "Ata! Ata!" (3).

Folknerin uzun cümlələri təhkiyənin istənilən anında sonsuz və arasıkəsilməz hərəkət strukturunu
yaradır.  Bu üslubu və təhkiyə formasını onun müasirlərinin heç biri ilə müqayisə etmək mümkün
deyildir.  Sonsuz   və   arasıkəsilməz   hərəkət   obrazı   yaradan   uzun cümlələr bəzən bütöv bir cüm-
lənin böyük hərflərlə verilməsi ilə müşayiət olunur ki, bu da müəllif mövqeyinin seçilib
fərqləndirilməsi məqsədi ilə yox, sadəcə bu "sonsuz və fasiləsiz və dayanacaqsız hərəkəti" ayrıca şə -
kildə mənalandırmaq, ona ən ümumi baxış nöqtəsini ifadə etmək, bu münasibətin özü ilə həmin sonsuz
hərəkət stixiyasını "dayandırmaq" məqsədi ilə işlədilir. Mən qayıtmaya bilərəm - deyə o, fikirləşirdi.
- Bax beləcə qaçmaq, qaçmaq və heç vaxt dönüb geriyə baxmamaq, daha heç vaxt onun sifətini gör-
məmək, lakin bacarmaram... Bu haşiyə hərəkəti dayandırmadan onu mənalandırmaq və qiymət ver-
mək baxımından işlədilən texniki vasitələrdən biridir. Deyək ki, fransız yazıçısı A.Kamünün
əsərlərində (xüsusən "Yabançı" povestində) qısa cümlələrdən istifadə edilir ki, bu da xüsusi məqsədlə
seçilən bu "qısa dalğanın" bətnindəki güclü poetik enerjinin yavaş-yavaş əsərin bütün bədii mətninə
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sirayət etməsinə hesablanmışdı. Folknerin nəsrində isə hər şey ləngərlə gəlir və ləngər doğurur; uzun
və ləngərli cümlələrin içindəki mətləb strukturu etibarilə son dərəcə mürəkkəb və çoxcəhətlidir.

Cons Uoşu səciyyələndirərkən, Folknerin özü belə bir cümlə işlətmişdi ki, o, vətəndaş
müharibəsindən sağ-salamat çıxmış bir fərddir. Ancaq bir cəhətə də xüsusi diqqət yetirmək lazımdır
ki, zahirən sabit "görünən xarakterlərin daxili dünyası təsəvvür olunmayan dərəcədə ziddiyyətlərlə
doludur. Məsələn, yuxarıda haqqında danışdığımız "Uoş" hekayəsində Cons Uoşun dediyi sözləri
yada salaq: bizi döydülər, ancaq sındıra bilmədilər. Bu cümlə Folknerin təsvir etdiyi Yoknapatofanın
canlı tarixinin bir çox önəmli cəhətləri ilə assosiasiaya girir. Belə bir prinsip ("Bizi döydülər, ancaq
sındıra bilmədilər") təkcə "Uoş" əsərində də təkrarlansa da, digər hekayə və romanların bədii mət-
nində prinsip və formul kimi ifadə olunur. Uoş bütün ömrü boyu cənub torpaqlarında hökm sürən
rəzalət və alçaqlıqları seyr edə-edə özü öz xəyalında bir ədalət və harmoniya dünyası yaratmışdı ki,
bu dünyanın da ən parlaq qəhrəmanlarından   biri  onun  dostu  polkovnik   Satpen   idi.   Satpen  bir-
cəhərəkəti ilə Uoşun illüziyalarını darmadağın edir. Bu məqamda Uoş real dünya ilə onun arasında
mövcud olan təbii bağların artıq birdəfəlik və qəti şəkildə qırıldığını dərk edir və ruhunun bütün
gücü ilə özünə qarşı üsyana qalxır. O, təkcə öz varlığına son qoymaq istəmir, həm də bu üsulla yad-
daşına dağ basan bütün xatirələri odlamaq istəyir.

Belə bir həlledici məqamda Uoş nəhayət bu qorxusuz-hürküsüz, mərd qəhrəmanların əsl simasmı
anlayır və qəti şəkildə başa düşür ki, yankilər onlara nəyə görə qalib gəliblər. Həqiqətin birdən-birə
dərk edilməsi Uoşa faciənin bütün mahiyyətini dirigözlü görmək imkanını verir. Əslində isə Uoş
müharibəyə qədər hansı mənəvi keyfiyyətlərə malik idisə, müharibədən sonra da məhz həmin dəyər-
lərin daşıyıcısı olur, real gerçəklikdə baş verən heç bir hadisə, yaxud çevriliş onun dünya ilə əlaqəsinə
xələl gətirmirdi. Ancaq Uoş da Folknerin bütün qəhrəmanları kimi, yalnız bir ehtirasın quluna
çevrilərək həmişə özü-özündən qaçır, heç zaman üzünü özünə tutub soruşmur ki, axı sən kimsən?
Onun bu dünya ilə əlaqəsinin özü də əslində müəyyən illüziyanın məhsuludur. Özü öz əli ilə yaratdığı
xəyali dünyanın çökməsi Uoşun bütün həyatını yer üzündən silib süpürür. Bir anın içində öz faciəsini
bütün dəhşəti ilə anlayan bu şəxs durmadan hissələrə parçalanır, onun qəlbinə çoxdan hakim kəsilən
ehtiras və instinkt baş qaldıraraq, Uoşu məcbur edir ki, öz həyatına qəsd etsin.

"Sonra dizləri üstə dikələrək ildırım sürətiylə işə başladı. Qaranlıqda nöyüt qabının harada
olduğunu bilirdi, bunu da dəqiq bilirdi ki, o doludur, çünki ikicə gün əvvəl onu dükanda doldurub
elə buradaca qoymuşdu. Bir də o araba buralardan Allah bilir nə vaxt keçəcəkdi, beş qallon nöyütü
ordan buraya sürümək də çətindi. Ocaqda kömür hələ ki, közərirdi; bircə çınqıya bənd ev də elə qov
kimi bir şeydi; kömür də, ocaq da, divarlarda mavi alov dilimləriylə tutaşıb qol-boyun   olmuşdular.
Onu bayırda gözləyənlər  gözlərini qırpmağa aman tapmamış qəfildən gördülər ki, o, əlləriylə dəryazı
yuxarı qaldırıb alovun içindən çıxaraq necə onlara tərəf atıldı. Bunu görcək atlar gözləri hədəqədən
çıxmış halda şahə qalxıb var gücləri ilə geri dartıldılar. Yüyənləri dartılan atlar təzədən alovun içinə
düşdülər, ancaq o, yenə də uzun, qara kölgəsiylə işığın içindən sıyrılıb, əlləri havada dəryazla cövlan
edərək düz onların üstünə cumdu.

-Cons! - Şerif bağırdı. - Dayan! Dayan, yoxsa atacağam. Cons! Cons!
Ancaq bu uzun, ələngə, qeyzindən dağ-daş lərzəyə gələn kişi dilimləri havanı yalayan od-alovla

bir onların üstünə gəlməkdəydi. Göyün lap yeddinci qatına qaldırdığı dəryazla o, lal-kar, daş-qaya
kimi düz onların üstünə uçmaqdaydı. Alov şölələri atların gözlərin üstünə düşüb oynayır, oradan
tüfənglərin lülələrində əks edib yırğalanırdı" (4).

Bütün bu məsələləri diqqətlə izlədikdən sonra belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, Uilyam Folkner
belə bir mürəkkəb və dəhşətli dərəcədə çətin problemlərin içində həqiqətin yolunu tapmaq üçün uzun
bir yol keçmişdir. Elə buna görə də, Folkner istər-istəməz bədii yaradıcılıq axtarışlarında ona qədər
keçilmiş yollardan imtina edərək yalnız özünəməxsus mikrokosmos və universiumu yaratmışdır.
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Yaşadıqları cəmiyyətlə üzvi və təbii əlaqələrini çoxdan üzmüş qəhrəmanlar dünya dəyişib yerindən
qopsa da, özlərinin əbədi instinkt və ehtiraslarına sadiq qalırlar.
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The narrator and characters differ from one another principally in willam Faulkner’s stories. From

this point of view he expresses his attitude to happening events by narrator. At the same time he ap-
praises each of his characters separately. 
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B повествоване Фолкнера покой и буйность воссоединены в единой точке. Обычно это вы-

ражается с помощью такой формулы: под безмятежным потокам изображенных им событий
бьется вечно пульсирующал жила. 
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EPtON BİLL SİNKLERİN yARADICILIQ XÜSUSİyyƏtLƏRİ 

Fidan NOvRUZOvA
Azərbaycan Universiteti, magistrant 

Rəyçi: Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Əliyeva Ülviyyə
Açar sözlər: Epton Bill Sinkler, ali cəmiyyət, kübar cəmiyyət, Amerika ədəbiyyatı
Epton Bill Sinkler (1878-1968) doxsan il yaşayıb və doxsan kitab nəşr etdirib. Bu kitablar

dünyanın əllidən artıq dilində dərc olunub. O, beynəlxalq fəhlə hərəkatı və sosial-demokratların se-
vimli yazıçısı kimi tanınıb.

E.B.Sinkler 20 sentyabr 1878-ci il tarixində Baltimorda anadan olub. 1861- 1865-ci illər vətəndaş
müharibəsində Cənub tərəfdə iştirak edib və öz var-dövlətini itirmiş müflisləşmiş zadəgan ailəsinin
övladı olmaqla uşaq yaşlarından ehtiyaclarla üzləşib. Onun atası spirtli içkilər satan kommivoyajor
işləyirdi. Bu sənət keçmiş zadəgana təhqiredici gəlirdi və o öz dərdini şərabla boğurdu.

On beş yaşından, hələ kollecdə oxuyan zaman E.Sinkler ədəbi fəaliyyətə qoşulur. Əlinə qələm
almağa onu ehtiyac məcbur edirdi - dolanmaq üçün pul qazanmaq lazım idi. Bu dövrün hekayələri,
povest və şerləri əsl ədəbiyyatdan çox uzaq idi. Bu, bir qədər pul gətirən ədəbi günəmuzd iş idi.
Lakin, Sinkler ona şöhrət gətirəcək böyük ciddi kitab yazmaq arzusunda idi. Şöhrətpərəstlik ona yad
deyildi və o öz uğuruna inanırdı. Belə imkan onun əlinə 1900-cü ildə düşdü. Sinklerin ədəbi fəaliyyəti
“Hökm dar Midas” (1901) romanı ilə başladı. Bu yolun başlanğıcı Amerika ədəbiyyatında realizm
ənənələrinin möhkəmlənməsi ilə üst-üstə düşdü.

“Hökmdar Midas” əsasən yetkin olmayan, püxtələşməmiş  əsərdir. Burada, bəxtinə ağır həyat
düşmüş, çox sayda məziyyətlərə malik, olduqca gözəl bir qız olan keşiş qızı Ellen Devisin melodra-
matik hekayətindən danışılır.

Amma bu ilk romanın bütün zəiflik və çatışmazlıqlarına baxmayaraq, burada yazıçının həyata
münasibəti,  onun arzuları, hissləri, həmçinin daha sonrakı əsərlərində rast gəlinəcək bəzi xarakterik
xüsusiyyətləri haqqında fikir yürütməyə imkan verən şeylər də görmək olar. Müəllifi narahat edən
ən mühüm məsələlərdən biri həyatın mənası, varlığın mənası məsələsidir. Bu problem E.Sinkleri
cəmiyyət, böyük insan kollektivi baxımından daha çox, ayrıca bir adamın  mövqeləri nöqteyi-
nəzərindən maraqlandırır. “Onun fikirləri hələ bulanıq, qeyri-müəyyən, ziddiyyətlidir. Bir tərəfdən
o, bütün mürəkkəb, dolaşıq məsələləri  insanın daxili davranış sahəsinə keçirilməsi, mənəvi təkmil-
ləşmə yolu ilə həll etməyə çalışır, digər tərəfdən isə o, insan həyatının mənasını zəhmətdə görür.
Artıq ilk romanında Sinkler ali cəmiyyətə qarşı tənqidlə çıxış edir. Kübar cəmiyyət boş, bayağı, qəd-
dar və alçaqdır. Amma bütün hallarda müəllifin tənqidi bir qədər rəsmi xarakter daşıyır. Ali
cəmiyyətdə olan şər obraz və ya həyati hadisələr vasitəsilə açılmayıb, ritorik olaraq, kifayət qədər
bədii dəlillər gəti rilmədən pislənir”  [1, s. 123].

Kübar cəmiyyəti töhmət edərək, yazıçı onu öz müsbət idealı ilə müqayisə edir. Bu məğrur tənha
insan, bir növ ruhən ziyalı, cəmiyyətə nifrət edən və təbiətlə sıx münasibətdə yaşayan insandır. Ro-
mandakı Horvard belə bir obrazdır.

Yazıçının gələcək yaradıcılığı üçün “Hökmdar Midasda” qoyulmuş həyatı əzab-əziyyət yolu ilə
dərk etmək problemi az rol oynamır.

Fədakarlıq və xristian sevgisi onu puritan ənənələri, dini mənəviyyatla bağlayan xarakterik cəhə-
tidir. Özünü qurban verməyə canatma, fədakarlığın özünəməxsus poetikləşdirilməsi bir çox əsər-
lərindən qızıl xətt kimi keçir.
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Beləliklə, “Hökmdar Midas”da Sinklerin rəssam kimi özünəməxsusluğunu təşkil edən bir çox
şeyləri görmək olar.

Növbəti “Şahzadə Qaqen” pyesində (1903) Sinkler yeni qəhrəman tipi yaradır.
“Şahzadə Qaqen” - yarıfantastik süjetlə yazılmış dörd aktlı dramdır. Onun, qarşılıqlı  bir-birini

tamamlayan iki planı var - real və fantastik plan.
Şahzadə Qaqen Sinklerin qəhrəmanları arasında yeni simadır. O öz məqsədinə çatmaq üçün hər

şeyə əl atmağa qadir şöhrətpərəst tipdir. Burada müəllif real və irreal başlanğıcları birləşdirməyə
çalışıb.

Pyesdə ilk dəfə olaraq xalq mövzusu ortaya çıxır. Pyes böyük bədii məziyyətlərə malik deyil. Bu-
rada iştirak edən şəxslərin qarşılıqlı münasibətləri həddindən artıq birbaşa, olduqca sadə təsvir olunur,
uydurulmuş və süni şeylər yoxdur. Amma burada Sinkler tənqidi istiqamətdə ilk addımını atır, ictimai
quruluşun tənqidi ilə çıxış edən yazıçılar siyahısına daxil olur.

Müasir dövrün sosial ziddiyyətlərini özü üçün izah etmək məqsədilə yazıçı həyatı, siniflərin
qarşılıqlı münasibətlərini daha dərindən öyrənməyə başlayır. Əvvəlki xəyalpərvər yerini getdikcə
sağlam düşüncəli müşahidəçi, obyektiv tənqidçiyə verir. Yazıçının dünya görüşündəki dəyişikliklər
onun yaradıcılığında o dəqiqə əks olunmağa başladı. Faktlara başqa cür, real baxmaq, onları başqa
mövqelərdən qiymətləndirməyə can atması yeni dövrün ilk iri əsəri - “Manassas” romanında (1904)
çox aydın təzahür etdi. “Manassas” keçmiş, 1861-1865-ci illər vətəndaş müharibəsindən əvvəl baş
verən hadisələr və müharibənin cənubluların şimallılar üzərində bir neçə qələbə qazanaraq, müəyyən
uğurlar əldə etdiyi ilk mərhələsindən danışır. Sinklerin romanı Manassas ətrafında Şimal ordusunun
darmadağın edildiyi qanlı döyüşün təsviri ilə başa çatır.

Müasir vəziyyəti kritik, böyük sosial və iqtisadi dəyişikliklərə səbəb ola biləcək ən ciddi nəticələr
doğura bilən vəziyyət kimi qiymətləndirərən Sinkler tarixə müraciət edərək, keçmişdə analoji hallar
aşkar etməyə çalışır. Onun fikrincə, Şimal və Cənubun vətəndaş müharibəsi də sonuncu belə kritik
hadisə olub.

Tarixi mövzuda yazılmasına və hərbi əməliyyatların təsvir olunmasına baxmayaraq,  “Manassas”
hərbi və ya tarixi roman deyil. “Manassas” siyasi romandır, burada siyasət, siyasi hadisələr, siyasi
mübarizə aparıcı rol oynayır.

Romanda E.Sinkler müharibənin qəhrəmanlıq və romantikasını gözdən salır. Ümumilikdə Sink-
lerin kitabı güclü təsir bağışlayır. Onun məziyyətləri şəksizdir.

İlkin əsərlərlə müqayisədə burada daha məharətli ustanın imzası hiss olunur. Cek Londonun “Man-
assas”la bağlı  “vətəndaş müharibəsi haqqında mənə məlum olan ən yaxşı kitab” deməsi də təsadüfü
deyil [1. 95].

Cənub və Şimal arasında münaqişəni təsvir edərək, E.Sinkler onu Cənub plantatorlarının eqoist
maraqları və yüksək insani prinsiplər naminə köləliyi pisləyən şimallıların insanpərvər, xoş
niyyətlərinin toqquşması kimi izah etməyə meyillidir.

E.Sinkler əvvəlcə trilogiya yazmağı nəzərdə tuturdu, amma sonra o öz fikrini dəyişdi və son iki
kitabını yazdı. Böyük maraq kəsb edən və yazıçının yaradıcılıq təkamülündə irəliyə doğru şəksiz
addım olan romanın natamamlıq təəssüratı yaratması da bununla bağlıdır.

Yazıçının növbəti  “Cəngəllik”  romanı 1906-cı ildə dərc olunub və ona geniş populyarlıq gətirib.
E.Sinklerin “Cəngəllik”dən sonra yazdığı romanları yazıçının kifayət qədər zəif əsərləri sırasına aid-
dir.

“Paytaxt” romanında (1907) müəllif Nyu-York cəmiyyətinin yuxarı təbəqələrinin həyat və
adətlərini təsvir edir. Kitab formal olaraq “Manassas”la bağlıdır. Romanın güclü tərəfləri öz şıltaq və
kaprizlərinin təmin olunmasına saysız-hesabsız pullar xərcləyən varlıların mənasız həyatının ifşa ol-
unmasından ibarətdir. Bəzən, roman kübarların həyatı haqqında, işbazların gəlirləri və “kübar
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cəmiyyətdə” yaşamaq xərclərinin sadalandığı reportyor hesabatına çevrilir. Əvvəllər olduğu kimi,
Sinkler kontrast metodundan istifadə edir. Zənginlik və var-dövlət aləmini o, yoxsulluq, talesiz in-
sanların aləmi ilə qarşı-qarşıya qoyur.

E.Sinkler öz romanını “Paytaxt” adlandıraraq, görünür, Nyu-Yorkun ümumi mənzərəsi, onun hə -
yatını təsvir etmək, böyük şəhərin ritmi, nəbzinin vurmasını göstərməyi nəzərdə tuturdu. Amma ro-
manda Nyu-York haqqında tam təəssürat yaratmaq alınmayıb.

“Möhtəkirlər” romanı  (1908)  “Paytaxt”ın  davamıdır. Əvvəl olduğu kimi, baş qəhrəman kimi
Allan Monteqyu çıxış edir. Amma, maliyyə aristokratları nümayəndələrinin həyatını əks etdirən
“Paytaxt”dan  fərqli olaraq, burada əsas diqqət birja nümayəndələrinin  təsviri, inhisarların rəqabət
aparması, hər cür mümkün saxtakarlıqlar, vicdansız yalan və sairə ifşa olunur.

“Samüel-axtarıcı” romanı (1910) öz ifadəliliyinə görə “Paytaxt” və “Möhtəkirlərdən” geri qalmır
və hətta müəyyən mənada onları üstələyir. İş burasındadır ki, burada Sinkler əvvəlki romanlarda
üstünlük təşkil edən quru reportyor metodundan istifadə etmir, obrazlar isə əvvəllər olduğu qədər
sxe matik və şərti deyil.

Romanın əsas mənası dünyanın ədalətsiz əsaslarda qurulması, onda azadlıq və bərabərliyin ol-
maması, istismarçılıq və əsarətin hökm sürməsindən ibarətdir. Bu fikir “Paytaxt” və “Möhtəkirlərdə"
olduğu kimi birbaşa deyil, bədii obrazlar vasitəsilə ifadə olunur.

“Sevgi sınağı” romanı (1911) Sinklerin, uşaqlıq yaşlarından başlayaraq, populyarlıq qazandığı
dövrədək bütün həyatının demək olar ki, açıq formada əks olunduğu ən şəxsi kitablarından biridir.
Roman qeyri-adi səmimiliyi və açıqlığı ilə fərqlənir. Yazıçı burada öz şəxsi həyatının ən intim tərəfləri
haqqında açıq-aşkar, heç nədən çəkinmədən danışır.

Kitab Sinklerin sevgi anlayışını açır, sənət, ədəbiyyat, yazıçının cəmiyyətdəki rolu haqqında fikir-
lərini əks etdirir.

Bu romanda  Epton yenidən yazıçı və onun cəmiyyətdə oynadığı rol haqqında öz fikrini bildirir.
Onun anlayışına görə, yazıçı təkcə sənət əsərləri yaradan rəssam deyil, həm də insanların beyin və
ürəklərinə aydınlıq gətirən peyğəmbər, Məsihdir. Sinkler peyğəmbərlik missiyası ilə ilkin xristianlıq
ruhunda “məşəqqət” funksiyalarını əlaqələndirir: insan yazıçı kimi doğulubsa, o, mütləq əzab çək-
məlidir.

Buna görə də, romanda dini motivlərə toxunulması və Məsihin obrazının peyda olması təsadüfi
deyil. Xristianlıq barəsində danışaraq, E.Sinkler ondakı rasional toxumu ayırmağa çalışır, ona hökm-
ranlıq edən din kimi deyil, köhnə dünyanın əsaslarını itiləyən təlim kimi baxır. O, hətta İsaya inqilabçı
xüsusiyyətləri verməkdən də çəkinməyib.

Əzabkeş şair, yazıçı rolunun dərk olunmasında E.Sinkler əzmi özünü göstərir. E.Sinkler hesab
edir ki, bədi formaya fikir vermədən öz ideyalarının təbliği ilə məşğul olmaq lazımdır [2].

Yazıçıya qarşı təbliğatçı olmaq tələbi E.Sinklerin estetik baxışlarında onun bədii əsərlərinin
məlum xəttiliyinin və formaya kifayət qədər diqqətin olmamasını izah edən çox vacib haldır.
Gələcəkdə E.Sinkler ona yenidən müraciət edəcək və onu öz publisist işlərində inkişaf etdirəcək.

Formasına görə “Sevgi sınağı” E.Sinklerin digər kitablarından fərqlənir. Burada reportyorluq
yoxdur. Müəllif qəhrəmanın psixologiyasında dayanaraq, onun daxili dünyasının dərinliklərinə nüfuz
edir. Roman ümumilikdə realistdir, amma özündə güclü sentimentallıq əlamətləri daşıyır.

“Kral Kömür” Amerika mədən işçiləri haqqında kitabdır. Materialın böyük hissəsini yazıçı
Koloradoda toplayıb. Kitabda Amerika fəhlələrinin heyranedici həyat mənzərəsi verilib.

Şaxtalarda qanunsuzluq və özbaşınalıq hökm sürür. Qara siyahılar geniş yayılıb ki, bunlara əsasən
administrasiyanın xoşuna gəlməyən şaxtaçılar aiddir. Xoşa gəlməyən şaxtaçılar küçəyə atılır. Şirkət
yerli qaydalardan narazı qalan hər bir kəsə amansızcasına divan tutan onları hərbiləşdirilmiş
mühafizədə saxlayır.
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“Dinin faydası” (1918) publisistik əsərində yazıçı ABŞ-dakı dini kəskin tənqid edir.
“Cimmi Hiqqins” (1919) romanında fəhlə və Amerikada sosialist hərəkatı mövzusu öz gələcək

inkişafını tapır. Roman I Dünya müharibəsini imperialist müharibə kimi kəskin tənqid edən hərb əley-
hinə kitab oldu.

XX əsrin 20-ci illərində Sinkler özünə, öz üslubuna sadiq qalır. O, əvvəlki kimi fakta, sənədə
əsaslanan sosial roman təmsilçisi kimi çıxış edir.

Ədəbiyyat:
1. American Literary criticism. A book of reading. - New York Press, 1980, 270 p.
2.  http://www.capitalcen.tury.com/1906.html.
3. http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Jupon.htm.
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This article studies the specific features of creativity of Upton Bill Sinclair, an American writer of

the 20s of XX century. In his novel the writer describes America with deep condemn and revelation.
He shows that life of ordinary people and immigrants in particular is full of hardships and me naces.
Furthermore, thriving bribery and corruption in upper layers of the government along with disrespect
for workers’ rights are depicted.
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Данная статья представляет отличительные черты творчества американского писателя 20-ых

годов ХХ века-Эптона Била Синклера. В своем романе писатель описывает Америку с глубоким
порицанием и разоблачением. Он показывает насколько тяжела и опасна жизнь простых людей,
и в частности иммигрантов. Более того, в книге описывается, как процветают взяточничество
и коррупция в правительстве и   права рабочих.
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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 olunmalı həmçinin, xülasələrə tər-
cümə olunaraq əlavə edilməlidir.

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

məqalələrin Azərbaycan və rus, rus dilində yazılan məqalələrin isə Azərbaycan və ingilis dillərində xülasələri
də yazı ilə birlikdə göndərilməlidir. 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. 
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