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ƏDƏBİYYAT 
 

UOT 82 

 

ORTAQ VƏ FƏRQLİ CƏHƏTLƏRİ İLƏ “KOROĞLU”  

DASTANININ VARİANTLARI 

 

Nailə ƏSKƏR* 

 

Açar sözlər: “Koroğlu” dastanı, variant, Goroğlu, Azərbaycan, türkmən 

 

“Koroğlu” dastanı Şərq və Qərb versiyalarına bölünərək bir çox variant və qollara, o cümlədən 

Azərbaycan və türkmən variantlarına ayrılmışdır. Dastan Sibirdən Mərkəzi Avropaya qədər geniş 

bir əraziyə yayılmışdır. Xəzər dənizindən Şərqdə yerləşən variantlar türkmən, özbək, qaraqalpaq, 

tatar, qazax, qırğız, uygur, tacik, ərəb və s. xalqlar arasında geniş yayılmış mifoloji qatları olan bir 

qəhrəmanlıq dastanıdır. Dastanın Xəzər dənizindən Qərbdə yerləşən varainatları Cənubi Azərbay-

canda, Qafqazda, Anadoluda, Krımda, Qaqauziyada və köçlərlə Mərkəzi Avropada yayılmışdır.  

Azərbaycanda “Koroğlu” dastanının toplanma, nəşr tarixinə nəzər salsaq, toplanmış ilk mətnlə-

rin Cənubi Azərbaycan mətnləri olduğunu görürük. Dastan ilk yazıya alınıb nəşr olunduğu gündən 

Avropa tədqiqatçı və naşirlərinin diqqətini cəlb etmişdir. İlk nəşrlərdən biri də çar məmuru, polyak 

diplomat A.Xodzko tərəfindən Cənubi Azərbaycandan Avropaya aparılmış və Londonda 1842-ci il-

də ingilis dilində çap olunmuş nəşrdir (2). Bu əsər dastanın abidə nəşri hesab olunur və Paris nüsxə-

si adlanır. Bundan başqa dastanın Qərb versiyasının bir başqa abidə mətni də Tiflis nəşri dediyimiz 

nəşrdir (5). Bu nəşrin əlyazması Tbilisi Əlyazmalar İnstitutunda tapılmışdır. Mətnin araşdırılması 

zamanı Paris nüsxəsindən daha qədim dövrü əhətə etdiyi görülmüşdür.  

“Koroğlu” dastanının iki böyük versiya daxilində beş yüzdən çox variantı mövcuddur. Dasta-

nın çox böyük coğrafiyaya yayılması səbəbindən və hər iki versiyada epik söyləyicilərin əhval-ru-

hiyyəsindən və dövrünün siyasi, mədəni vəziyyətindən asılı olaraq bir çox variantlaşma - alt mətnlər 

meydana gəlmişdir.  

İ.Abbaslının fikrincə, dastanın Orta Asiya qollarının təkmərkəzli olmasına görə bütün variant-

ları türkmən versiyası ətrafında birləşdirilir. “Müxtəlif etnik soya malik olan on beşə yaxın xalqın 

şifahi və yazılı irsində qeydə alınmış “Koroğlu” eposu, əksər tədqiqatçılarının qeyd etdiyi kimi, ya-

yılma arealı etibarilə qarşılığı olmayan bir folklor abidəsidir... “Koroğlu” eposu məzmun və süjet 

fərqinə görə əsasən 3 yerə bölünmüşdür: 1. Türkmən, 2. Azərbaycan, 3. Kiçik Asiya variantları”              

(1, s.16). 

İ.Qəfəsoğlu türk şəçərəsi, türkmənlərin soy kötüyü, türkmən sözünün kökü haqqında yazarkən 

özündən əvvəlki araşdırmalara da yer vermişdir. Onun yazdığına görə, (5, s.122) A.Vamberi türk-

mən sözündəki -mən şəkilçisini cəm şəkilçisi kimi izah etmiş, türk-mən sözünün türk-lər olduğunu 

yazmışdır. Bu fikri doğru hesab edən İ.Qəfəsoğlu -mən şəkilçisinin toplayıcı ad yaranmasında isti-

fadə olunan şəkilçi kimi “türklük, türklər” olaraq izah etmişdir. 

F.Sümər isə “Oğuzlar”(8, s.79) kitabında türkmən adının fərqli izahını yazmışdır. O, türkmən 

adının İslamı ilk qəbul edən türk qövmü türkmənlər olduğu üçün Mavəraünnəhir müsəlmanları tərə-

findən “müsəlman türk” mənasında istifadə olunduğunu, daha sonrakı əsrlərdə İslamı qəbul edən 

Oğuzlar üçün də belə deyildiyini bildirir. 

“Türklərin dastan araşdırma və tədqiqləri də parçalanma, fərqlilik üzərində qurulmuş bir meto-

doloji yanaşma ilə ələ alındığı üçün ortaya “komik” ittihamlar və yiyələnmələr çıxırdı. Bu vəziyyətə 

                                                           
*Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı 

E-mail: qaracantali@live.com 
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ən gözəl nümunələr isə türk dastanlarının vəziyyətidir. “Koroğlu”, “Alpamış”, “Edigey” dastanları 

bu parçalanma və yiyələnmə yolunda hər bir türk xalqının duyduğu ürək çırpıntılarını əks etdirən 

“dastan” mətnləridir.” (11, s.876).  

Türkmənlərin söyləyicilik ənənəsində dastanların çox böyük yeri vardır. Onların ən məşhur 

olanı xalq arasında da söylənilən “Goroglu”, “Yusif bəy-Əhməd bəy” dastanları ilə yanaşı, çox 

məşhur olan “Hayrlukqa Həmra”, “Şahsənəm Qərib”, “Zöhrə Tahır” və başqa dastanları da vardır. 

Bu dastanlar türkmənlər arasında çox yayılmışdır və hamı tərəfındən bilinir. Təbii ki, bu dastanlar 

arasından “Goroğlu” əsrlər boyunca türkmən xalqında dərin təsir oyatmış, onların qəhrəmanlıq, və-

tənpərvərlik, azadlıq duyğularını canlandırmışdır. Həm dastanların, həm də şifahi xalq ədəbiyyatı-

nın digər janrlarının yayılmasında, sevilməsində, bu günə qədər gəlib çatmasında “baxşı” adlandırı-

lan aşıq-söyləyicilərin çox böyük rolu vardır. 

“Koroğlu” tipinin və qollarının yayılma imkanı tapdığı sahələr arasında yer alan Türkmənistan 

bu mənada xüsusi bir çəkiyə sahibdir. Özbək, qaraqalpaq, qazax və tacik bölgələrindəki “Koroğlu” 

mətnlərində əsl qəhrəmanın türkmən olduğunun deyilməsinə, Asyianın bir çox yerinə “Koroğlu” 

qollarının türkmən baxşıları tərəfindən daşınmış olmasına və bu gün də “Koroğlu” qollarının və şe-

irlərinin yaşadığı yeganə mühitlərdən biri olmasına görə Türkmənistan “Koroğlu” araşdırmaları 

üçün mərkəzi bir rola sahibdir. Bu baxımdan Türkmənistan mühitində söylənilən və yazıya alınmış 

“Koroğlu” qollarının, digər bölgələrdəki “Koroğlu” mətinləri ilə əlaqəsini araşdıran çox sayda təd-

qiqatın aparıldığını demək mümkündür”(9, s.24). 

Dastanın türkmən variantlarına məxsus “Goroğlunun törəyişi” adlanan ilk qolda Koroğlunun 

ölmüş anasından məzarda doğulması motivi mövcuddur. Buna görə, qəhrəmanın ilk adı Rövşən olsa 

da, sonradan pirləri tərəfindən Goroğlu, yəni məzar oğlu adlandırılmışdır. Bu möcuzəvi doğuluş 

dastanı mifoloji cəhətdən Azərbaycan variantlarından kifayət qədər fərqləndirir. Qəhrəmanın qeyri-

adi şəraitdə dünyaya gəlməsi “Koroğlu” dastanının türkmən variantlarındakı ilk qolunun mifologi-

yadan dastana keçid dövrünü təmsil etdiyini və qədimliyini göstərir. Türkmən mətnlərində, eyni za-

manda Azərbaycan mətnlərində mövcud olan atanın kor edilməsi, babanın kor edilməsi şəklində tə-

zahür etmişdir. Goroğlunun atası o dünyaya gəlmədən vəfat etmişdir. Bu motiv ilk qolda bütün cə-

rəyan edən hadisələrin Goroğlunun babasının timsalında baş verməsi üçün zəmin hazırlamışdır. 

Yüzlərlə variantlaşma olsa da, dastanın qəhrəmanları və epik məkan Koroğlu, Qırat, Eyvaz və Çən-

libel bütün versiya və variantlarda ortaqdır.  

“Koroğlu” dastanının istər Şərq, istər Qərb variantlarında bəzən baş qəhrəman səviyyəsinə qə-

dər yüksələn qəhrəmanlar vardır. Bu qəhrəmanların başında Azərbaycan variantında Eyvaz, türk-

mən varintında Övəz adlandırılan Koroğlunun/Goroğlunun mənəvi oğlu gəlir. Bu obraz bəzən asi, 

bəzən sadiq olaraq göstərilsə də, qəhrəmanın ən yaxın silahdaşıdır. Türkmən variantlarında şəninə 

bir qol həsr olunmuş qəhrəmanlardan biri də Goroğlunun ikinci mənəvi oğlu Ərhasandır. Ərhasan 

obrazı Azərbaycan variantlarında yer almır. Ümumiyyətlə, türkmən dastanında dairələşəmə hadisəsi 

baş verir və baş qəhrəmanın ailsəindən olan sonrakı nəsillər ətrafında dastan davam edir. Goroğlu, 

onun oğlu Övəz və Ərhasan, Övəzin oğlu Nurəli haqqında yaranmış qollar dairələşmə nəticəsində 

əmələ gəlmişdir. Bu hadisə Şərq versiyasına məxsus bir motivdir və daha çox türkmən və türkmən-

lərlə iç-içə yaşamış özbək variantlarında özünü göstərir. 

Dastanın dəyişməz obrazlarından biri də qəhrəmanın atı Qıratdır. Hər iki versiyaya bağlı vari-

antlarda və o cümlədən türkmən və Azərbaycan variantında da atın adı dəyişməzdir. Arxaik dastan-

lara məxsus olan igidin atı sahibi kimi əfsanəvi bir görüntüyə bürünür. Qırat məsələsində türkmən 

və Azərbaycan variantlarında kifayət qədər fərq mövcuddur. Azərbaycan və türkmən variantlarında 

Qırat möcuzəvi şəkildə dünyaya gəlir, onun soyu su atındandır. Türkmən variantlarında Qırat ikiqat 

olaraq su atı soyundandır, belə ki, onun həm anası, həm də atası su soyundan gəlir. Goroğlunun ba-

bası Çığalı bəyin gözü o uşaq olarkən eyni motiv səbəbi ilə kor edilmişdir. Su atından əmələ gələn 

dayçanı bəyənməyən xünkar onun gözlərinə mil çəkdirmişdir. Azərbaycan variantında isə bu motiv 

Koroğlunun gənc yaşlarında baş verir. Burada diqqət edilməsi lazım olan xüsusiyyət türkmən vari-

antında kor olmağa səbəb olan atın Qırat deyil, onun anasının olmasıdır. Aradakı zaman fərqi isə 
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Qıratın anasının böyüməsi və Qıratı dünyaya gətirməsi üçün lazım olan müddətdir. Türkmən vari-

antlarında Goroğlu və Qırat Həzrət Əlinin himayəsindədir və hər ikisinə pirləri tərəfindən 120 il 

ömür verilmişdir (3). Bu motiv də Azərbaycan variantlarında yer almır.  

Şərq və Qərb versiyasına bağlı olan Azərbaycan və türkmən variantları eyni mərkəzli olub, za-

man və məkan fərqlərinə görə bir-birindən uzaqlaşan motiv və süjetlərlə ayrılan variantlardır. Dai-

ma səyahət edərək məkan dəyişən və həmişə auditoriyaya görə davranan epik söyləyicinin ifasında-

kı starateji fərqlər dastanın rəngarəng olmasına səbəb olmuşdur. Şərq variantları üçün xarakterik 

olan dini və mifoloji ünsürlərin bolluğu türkmən variantlarında da çox yer alır.  

M.Hatəmi “Koroğlu” surətinin mənşəyi haqqında” (4, s.16-17) adlı məqaləsində V.Xuluflunun 

bu məsələdə olan fikirlərini xarakterizə edərək, onun Alı kişi və Koroğlunu od, işıq və qığılcım ün-

sürləri ilə bağladığını bildirir. V.Xuluflu Koroğlu adının XVI-XVII əsrlərdə yaranması fikirlərinə 

etiraz edir və yazır: Əldə olan sənədlər göstərir ki, “Koroğlu” adı ən əski dövrlərdən bəri türkdilli 

xalqlar arasında mövcud olmuşdur. Bu haqda müəllif öz mülahizələrini belə yekunlaşdırır: Zevsin 

oğlu Herakl kimi ölü qadından doğulan Koroğlunu/Goroğlunu reallaşdırmaq, tarixiləşdirmək ağla-

sığmazdır. 

Qazax alimi E.Qonıratbayev Koroğlu adına, mövzusuna və dastanın qədim laylarına diqqət çə-

kərək bu haqda mülahizələrini bildirmişdir. O, qazax “Koroğlu”sunda və ümumilikdə Şərq versiya-

sına aid olan heç bir variantda qəhrəmanın adının gorda doğulma ilə bağlı yaranmadığını, bu adın 

oğuz boyları ilə əlaqəli olduğunu və dastanın təşəkkül etməsində türk qövmlərinin ortaq iştirak et-

məsi fikrini irəli sürmüşdür.“Kor”(qazaxca gor – N.Ə.) sözünün mənası “məzar” olaraq başa düşül-

məməlidir, Oğız-Oks, Uğır, Gorş, Uğış, Roy-Ror (Uygur) deyilən Oğuz boylarının etnonimlik adın-

dan doğulmuşdur. Bütün Asiya və Qafqazdakı ortaq mənzumələr (dastanlar), Oğuzun o dövründə 

doğulmuş və müxtəlif adlar altında yadda qalmışdır. “Kor” – Oğız (Oğır) deyilən söz (Gorxan), uğıl 

– sözü də türkçə “qəhrəman” (batır) deyilən sözdür. Buna görə də Bozoğlan, Koroğlu, Alpamış, 

Manas, Qubaxanbay, Quba Qıpçaq (Qobi xalqı ölkəsi), Qubaoğlan, Kazan, Kosay, Kökşe, Kozı, 

Bemiş, Runi-xar deyilən sözlərin kökü birdir. “Oks, Oğuz” adları Sak-Run dövründən sonra doğul-

muş sözdür. (m.ə. I – m.s. VII əsrlər) və bütün Altay türklərinin ortaq adı olmuşdur. Buna görə də 

biz “Koroğlu” sözünün etnonimlik əsli “Oğuz qəhrəmanı”, “ulu qəhrəman” mənasında olduğunu 

düşünürük. Bunu dastandakı köçəri həyatın təsviri, inanclar, xüsusən coğrafi adlar onomastik olaraq 

təsdiq edir... “Koroğlu”nun mövzusu bir çox qövmün və xalqın ortaq malıdır. O, sadəcə, XVI və 

XVII əsrlərdəki hadisələri deyil, daha uzun bir zaman kəsiminin hadisələrini özündə saxlayır. “Ko-

roğlu”nun içərisində Turan-İran qarşıdurmasından, Qusanlar dövründən, Orta Asiyaya hunların gə-

lişindən, peçeneklərin birliyindən, Noqay dövründən qalmış hadisələri görə bilirik”(7, s.131).  

“Koroğlu” variant və versiyalarına məxsus olan qollar uzun tarixi prosesdən keçərək Orta Asi-

yadan Mərkəzi Avropaya − Dunay çayı sahillərinə, Sibirdən Afrikaya − Aralıq dənizi sahillərinə 

qədər geniş əraziyə yayılmışdır. Təbii olaraq yayıldığı coğrafiyanın genişliyi, bəzi sosial, tarixi və 

mədəni hadisələrin təsiri ilə “Koroğlu” dastanında yeni olaylar, yeni obrazlar və buna bağlı olaraq 

yeni qollar meydana gəlmişdir. Dastanın yeni variantları yaranmış, həcm və məzmunca zənginləş-

mişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq öyrənməni asanlaşdırmaq üçün “Koroğlu” dastanı nəzəri olaraq 

iki hissəyə ayrılmış və qruplaşmada Xəzər dənizi təbii bölgü rolunu oynamışdır (10, s.9-19). 

Bu bölgü özlüyündə coğrafi və siyasi yönləri ilə məqbul sayılsa da, mədəni dəyərlər baxımın-

dan yarımçıqdır. Nəzərə alsaq ki, Xəzər dənizindən şimalda və cənubda yaşayan türkmən tayfaları 

bu qruplaşmalardan heç birinə daxil edilə bilmir və mahiyyətcə bölgülərdən kənarda qalır, onda bu 

bölgünün natamamlığı ortaya çıxır. Stavropol və Xorasan (Tükmənsəhra) türkmənləri arasında ya-

şayan “Göröğlu” dastanı da türkmən xalqının mədəni irsi hesab edilir. Bununla belə, bütün Avrasi-

ya coğrafiyasına yayılmış dastanı öyrənmək və təsnif etmək cəhətdən daha münasib bir bölgü də 

mövcud deyildir. 
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XÜLASƏ 

Nailə ƏSKƏR 

 

Ortaq və fərqli cəhətləri ilə “Koroğlu” dastanının variantları 

 

Açar sözlər: “Koroğlu” dastanı, variant, Goroğlu, Azərbaycan, türkmən 

 

Şifahi Türk ədəbiyyatının epik növü olan dastanlar həcmcə digər folklor janrlarından daha bö-

yükdür. Bu əsərlər obrazlı bir üslubla böyük tarixi hadisələri, qəhrəmanlıqları bu günümüzə çatdır-

mışdır. Bu baxımdan türklərin və onlarla qonşu xalqların yaddaşında dərin iz buraxan dastanlardan 

biri də “Koroğlu” dastanıdır. Dastanın yaranma dövrü qədimdir və yayılma sahəsi çox genişdir. Bu-

na görə də dastan iki böyük versiyaya (Şərq və Qərb) bölünür və beş yüzə yaxın variantı vardır. 

“Koroğlu” versiya və variantlarına aid olan qollar uzun bir tarixi proses keçərək Orta Asiyadan 

Mərkəzi Avropaya – Dunay sahillərinə, Sibirdən Afrikaya – Aralıq dənizi sahillərinə qədər geniş 

ərazilərə yayılmışdır. Bu mənada bir Avrasiya dastanı olan “Koroğlu” dastanı demək olar ki, bütün 

türk xalqlarında və onlarla qonşu ərəb, erməni, kürd, tacik, gürcü və Qafqazın kiçik xalqları arasın-

da tanınmış, şifahi abidələrimizdən birinə çevrilmişdir. “Koroğlu” dastanının Azərbaycan və türk-

mən (Türkmənistan) variantları hər iki versiyanı əhatə etdiyindən bu variantların problemlərinin 

tədqiqi bütöv dastanın tədqiqi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu məqalədə “Koroğlu” dastanının Azərbaycan və türkmən variantlarının ortaq və fərqli cəhət-

ləri müqayisə edilir, variantlar, onların mənşəyi, inkişaf tarixi, qəhrəmanları haqqında məlumat ve-

rilir. 
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РЕЗЮМЕ 

Наиля АСКЕР 

 

Варианты эпоса “Короглу”с общими и разными чертами 

 

Ключевые слова: эпос “Кероглу”, вариант, Гороглу, Азербайджан, туркмены 

 

Эпосы турецкой устной литературы по объему больше, чем другие фольклорные жанры. 

Эти произведения на художественном языке довели великие исторические события и геро-

изм до наших дней. С этой точки зрения одним из эпосов памяти турок и десятков соседних 

народов является эпос “Кероглу”. Период формирования саги древний, а ареал ее распро-

странения очень широк. Поэтому сага делится на две основные версии, а их насчитывается 

около пятисот вариантов. Ветви, относящиеся к вариантам и версиям “Кероглу”, прошли 

долгий исторический процесс и распространились на обширной территории от Средней Азии 

до Центральной Европы - до берегов Дуная, от Сибири до Африки - до берегов Средиземно-

го моря. В этом смысле эпос “Кероглу”, Евразийский эпос, является одним из наших широко 

известных и распространенных памятников почти у всех тюркских племен, а также у сосед-

них арабских, армянских, курдских, таджикских, грузинских и малых народов Кавказа. По-

скольку азербайджанский и туркменский (Туркменистан) варианты эпоса “Кероглу” охваты-

вают обе версии, изучение проблематики этих вариантов важно с точки зрения изучения все-

го эпоса. 

В статье сравниваются общие и разные черты азербайджанской и туркменской версий 

эпоса “Кероглу”, даются сведения о вариантах, их происхождении, истории развития, героях. 

 

 

SUMMARY 

Naila ASKAR 

 

Variants of “Koroglu” Epos with Common and Different Features 

 

Keywords: “Koroglu” epos, variant, Koroglu, Azerbaijan, Turkmen 

 

Epics of Turkish oral literature are larger in volume than other folklore genres. These works 

have brought great historical events and heroism to the present day in an artistic language. From 

this point of view, one of the epics in the memory of Turks and dozens of neighboring peoples is 

“Koroglu” epos. The period of formation of the saga is ancient and its area of distribution is very 

wide. Therefore, the saga is divided into two major versions, and there are about five hundred vari-

ants. The branches belonging to the “Koroglu” variants and versions have gone through a long his-

torical process and spread over a wide area from Central Asia to Central Europe - to the banks of 

the Danube, from Siberia to Africa - to the shores of the Mediterranean. In this sense, the “Koroglu” 

epos, a Eurasian epos, is one of our well-known and spoken monuments in almost all Turkic tribes 

and among the neighboring Arab, Armenian, Kurdish, Tajik, Georgian and small peoples of the 

Caucasus. Since the Azerbaijani and Turkmen (Turkmenistan) versions of the “Koroglu” epos cover 

both versions, the study of the problems of these variants is important in terms of studying the 

whole epos. 

This article compares the common and different features of the Azerbaijani and Turkmen ver-

sions of the “Koroglu” epos, gives information about the different variants, their origin, history of 

development, and heroes. 
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ƏMİN MƏƏLUFUN HƏYATI VƏ YARADICILIĞI 

 

Xuraman ƏLİYEVA* 

 

Açar sözlər: Əmin Məəluf, jurnalist, “ən-Nahar” qəzeti, yazıçı, Şərq bədii yaradıcılığı,               

Şərq-Qərb sivilizasiyası 

 

Giriş 
Dünya tarixində elə dahi şəxsiyyətlər vardır ki, onlar müəyyən bir millətin, ölkənin sərhədlərini 

keçərək bütün bəşəriyyət miqyasında inkişafa, tərəqqiyə ömrünü vermiş, müxtəlif mədəniyyətlər 

arasında körpü rolunu oynamışlar (1). İstər Şərq, istərsə də Qərb oxucuları və tarixsevənlər üçün 

doğma olan, yaradıcılığı ilə xalqlar və mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı tolerant münasibətə böyük 

əhəmiyyət verən tarixi roman yazıçılarından biri də Əmin Məəlufdur. Əmin Məəluf həm bədii yara-

dıcılığı, həm də böyük məna tutumuna malik olan fəlsəfi və tarixə düşmüş müasir baxışlarına görə 

Şərq mahiyyətini ifadə etsə də, ideya və məzmun baxımından Qərb rasionalizmindən və romantiz-

mindən bəhrələnmişdir (20). 

 

Ailəsi, təhsili və həyatı 
Əmin Məəluf 25 fevral 1949-cu ildə Livanın paytaxtı Beyrutda anadan olmuşdur. Məəlufun 

atası Ruchdi Məəluf, katolik dininə mənsub bir ərəb olmuşdur. O, fərqli xüsusiyyətləri və müxtəlif 

bacarıqları olan bir ziyalı idi. Ruchdi Məəluf, yazıçı, müəllim və jurnalist kimi peşələrlə məşğul ol-

muşdur. Əmin Məəlufun anası Odette xristian Maronitlər tayfasından olan bir ailənin qızı idi. Məə-

luf ibtidai və orta təhsilini Beyrutdakı Fransız Cizvit məktəbində başa vurduqdan sonra Beyrutdakı 

Fransa Universitetində Sosiologiya və İqtisadiyyat elmləri üzrə təhsil almış və universiteti fərqlən-

mə diplomu ilə bitirmişdir. 

Əmin Məəluf atası kimi jurnalistikaya maraq göstərmişdir. O, 22 yaşında ikən Beyrutun yerli 

qəzetlərindən biri olan “ən-Nahar” qəzetində yazıçı və baş redaktor vəzifələrində işləmişdir. O, bu 

vəzifədə işlədiyi vaxtlarda Hindistan, Banqladeş, Somali, Keniya, Efiopiya, Yəmən və Əlcəzair ki-

mi bir çox ölkəni gəzmək fürsətini əldə etmişdi. Əmin Məəluf gəzdiyi ölkələrdə baş verən mühari-

bələrə və münaqişələrə toxunaraq məsələnin həlli yollarını yazılarında ətraflı qələmə almışdır                

(17, s.35). 

Lakin 1975-ci ildə FAT-Fələstin Azadlıq Təşkilatı (PLO-Palestine Liberation Organization) və 

müsəlmanlar tərəfindən xristian qrupların təhrik edilməsi nəticəsində Beyrutda vətəndaş müharibəsi 

başladı. Müharibənin dəhşəti Məəlufun Beyrutdakı həyat və yaradıcılığına da təsir etdi. Əmin Məə-

luf 1976-cı ildə həyat yoldaşı və üç uşağı ilə birlikdə bir daha geri dönməmək şərti ilə Fransaya qaç-

qın kimi yerləşdi. Məəluf burada yenidən “Jeune Afrique” və “ən-Nahar” qəzetlərində jurnalist kimi 

fəaliyyətini davam etdirdi. 

 

Bədii fəaliyyəti 
Eyni bölgədə yaşayan fərqli etnik quruluşlar tərəfindən yaradılan ortaq mədəniyyət sintezini ta-

rixi reallıqlarla qarışdırmaq və romanlarını uğurla həyata keçirmək üçün Əmin Məəluf ilk əsəri olan 

“The Crusades Through Arab Eyes” (“Ərəblərin gözü ilə Xaçlı yürüşləri”) romanını 1983-cü ildə 

nəşr etdirdi. Bu əsər Məəlufun ilk əsəri olmasına baxmayaraq dünyada oxucular arasında böyük 

əks-səda saldı. Kitaba marağın bu qədər çox olmasının əsas səbəbi, Qərb Səlib yürüşlərinin din, iq-

tisadiyyat və siyasət kimi bir çox fərqli cəhətdən tədqiq edilməsi idi. Məəluf burada bir miflərin, 

                                                           
* Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu  
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ağızdan-ağıza danışılan əhvalatların nəsildən-nəslə ötürüldüyünü və Şərq-Qərb mədəni qarşıdurma-

sı adı altında hansı səhv yollara yönəldiyinə oxucusunun diqqətini çəkir. Bu ekspedisiyalar, həm-

söhbətlərinin nəzərindən və tamamilə fərqli bir baxımdan, bir romantik fantastika ilə verilirdi. On-

larca dilə tərcümə olunan bu romandan sonra bir çox Qərb yazıçısı, Səlib yürüşləri fikri ilə fiziki 

güc formalaşdıraraq Şərq-Qərb qarşıdurması yaratmışdılar. Onlar dini bəhanə edərək münasibətləri 

alovlandıran tarixi səhvi dünyanın gözündə şübhə altına almağa başladı və oxucular arasında başla-

yan xoş münasibət dinlərarası tolerantlığı yenidən gözdən keçirməyə ehtiyac olduğunu bir daha sü-

but etdilər (15, s.3). 

1986-cı ildə müəllifin ikinci kitabı və ilk romanı hesab olunan “Léon l'Africain” (“Afrikalı 

Leo”) nəşr olundu və geniş oxucu auditoriyası qazandı. Yüzlərlə dilə tərcümə olunmuş və dünyanın 

bir çox ölkəsində böyük marağa səbəb olan roman bu gün XXI əsr klassikləri arasında mühüm yer-

lərdən birini almasına səbəb oldu. Kitabın nəşr olunduğu il Əmin Məəluf Fransa-Ərəb Dostluq Mü-

kafatına layiq görüldü (5, s.11). 

1988-ci ildə nəşr olunan “Samarcande” (“Səmərqənd”) romanı beynəlxalq səviyyədə məşhur 

oldu. Roman çox böyük maraqla oxundu və dünyanın bir çox dillərinə tərcümə edildi. “Səmərqənd” 

əsərində oxucuya Atlantik okeanının dibində qərq olan bir kitabdan bəhs edilir. Bu romanda XX əs-

rin ən böyük gəmisi “Titanik” aysberqə çırpılıb batan vaxt göyərtəsində 13 milyon sterlinq məblə-

ğində sərvətlə yanaşı, Ömər Xəyyamın qədim əlyazması “Rübaiyat”ı (h.1072-ci ildə Səmərqənddə 

yazılmışdır) da var idi (23). İran şairi, riyaziyyatçı, astronom, filosof, alim Ömər Xəyyamın rübaisi-

nin tək nüsxəsi “Titanik” gəmisi kimi okean suları altında qərq oldu. Müəllif nəinki islam dünyası-

nın, hətta dünyanın çox şey itirdiyini oxucusuna üzülərək çatdırmışdır. Əsərdə dənizdə qərq olması-

na inanan insanların başına gələn macəralar fantastik hadisələrlə səhnəyə qoyulmuş və XX əsrin 

maraqlı hadisələri kimi təqdim olunmuşdur. “Səmərqənd” romanı Əmin Məəlufa uğur gətirən ən 

böyük əsər olmuşdur (10, s.11). 

1991-ci ildə “Les Jardins de Lumiére” (“İşıq bağçaları”) romanından sonra, 1992-ci ildə, “Le 

Ler Siécle aprés Béatrice” (“Beatrisdən sonra birinci yüz il”) romanı ilə istedadlı yazıçı olduğunu 

sübut edən Əmin Məəluf onu sevən milyonlarla oxucu kütləsinə sahib oldu. Əmin Məəluf kitabla-

rında zənginlər arasında düşmənçilikdən, texnologiya sahəsində inkişaf etmiş Qərbdən geridə qal-

mış Şərq arasında olan problemlərdən, əxlaqi dəyərləri itirməyə üz tutmuş elmə qədər bir çox möv-

zunu tarixin seyri içərisində xəyali qəhrəmanlar vasitəsi ilə günümüzə gətirib çıxartmışdır (7). 

“Tanios qayası” romanı 1993-cü ildə Əmin Məəlufa Fransanın məşhur mükafatlarından biri 

olan “Qonkur Akademiyası Ədəbiyyat Mükafatını” qazandırdı. Məəluf XIX əsrdə Livandan bəhs 

edən bu kitabında xristian dininə mənsub olan bir ərəb Şeyx Françislə, onun nikahdankənar oğlu 

Taniosun tarixi hadisələr içində başına gələnlərdən bəhs edir. 1996-cı ildə məşhur yazıçı Əmin 

Məəlufun (“Les Echelles du Levant”) “Şərqin limanları” adlı kitabı nəşr olundu. Məəlufun bu əsəri 

ən bəyənilən əsərlərdən biri kimi qiymətləndirildi (11). 

Romanın qəhrəmanı olan Ossyane Ktabdarın inqilabçı hərəkatların təsiri altında olan Fransada 

həmişə susdurduğu inqilabçılara azadlıq ruhunu verməklə “Müqavimət Təşkilatı”na üzv olmağa qə-

rar vermiş, bununla yanaşı onun həm də Osmanlı padşahının nəvəsi olduğunu göstərən yazıçı bunu 

dərin eşq macərası kimi ustalıqla göstərə bilmişdir. Əslində Əmin Məəluf Şərq dəyərlərini qəlbində 

daşıyan şərqlilərin Qərbin inkişafı qarşısında gözlərinin qamaşmasını hüznlü bir şəkildə oxucuya 

çatdıra bilmişdir. 

Yazıçı 1998-ci ildə yazdığı “Les Identités Meurtriéres” (“Ölümcül şəxsiyyətlər”) adlı əsərini, 

2000-ci ildə isə “Le Périple de Baldassare” (“Yüzüncü Adı-Baldassaranın səfəri”) adlı romanını 

nəşr etdirdi. 

Əmin Məəluf bu kitabda əslində Allahın 99 deyil, 100 adı olduğunu bildirir. Bu itirilmiş adın 

sirrini yalnız bir kitabda aşkara çıxara biləcəyini öyrənən Embriaco Baldassare adlı katolik İtaliyada 

ikinci əl kitab və jurnal satanların bu kitabın izinə düşərək Beyrutdan İstanbula, oradan da Londona 

uzanan sərgüzəştlərini fantastik bir əda ilə qələmə almışdır (8). 
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Yenə 2000-ci ildə Əmin Məəluf Finlandiya bəstəkarı Kaija Saariaho tərəfindən təqdim olunan 

opera üçün “L'amour de loin” (“Uzaqdan sevgi”) adlı libretto yazdı (12).2004-cü ildə Saariaho 

mahnılarına söz yazan Məəluf yenə həmin bəstəkarın ikinci operası üçün 2006-cı ildə “Adriana Ma-

ter” librettosunu qələmə aldı (24). 

Əmin Məəlufun 2004-cü ildə nəşr olunan və ailəsinə həsr etdiyi kitabı “Origines” (“Yolların 

başlanğıcı”) adlanır. Bu kitabda Əmin Məəluf Beyrutdan Kubaya, oradan da Amerikaya qədər uza-

nan nəslinin və ana nənəsindən qalan tarixi sənədlərin və məktubların izini araşdıraraq sadəcə öz 

keçmişini deyil, dövrün hadisələrini də işıqlandırmışdır (13). 

Əmin Məəluf 2009-cu ildə “Le dérèglement du monde” (“Oxundan çıxmış dünya”) adlı kitabı-

nı nəşr etdirmişdir. Müəllifin kitabları nəşr olunduğu gündən yüksək tirajla satılmış və kitabları bir 

çox dillərə tərcümə olunmuş və olunmaqdadır (25). 

Əmin Məəlufun “Yüzüncü Ad” - "Baldassaranın Səfəri" (2000), “Yolların başlanğıcı” (2004) 

romanları və “Uzaqdan sevgi” (2002) və “Adriana Mater” (2006) adlı iki opera librettosu da işıq 

üzü görmüşdür (14). 

Əmin Məəlufun cazibədarlığı onun Şərq bədii yaradıcılığı ilə Qərb rasionalizm ənənələrinə sa-

diq olmasından irəli gəlir. Onun yaradıcılığında ənənəvi motivlər və müasirlik ilk növbədə bir avro-

palı alim kimi müraciət etsə də, sonrakı tədqiqatlarında o, şərqli bir mütəfəkkir kimi tarixi hadisələri 

dəyərləndirmiş və onun Şərq ilə Qərb düşüncə tərzlərini vəhdət halında ifadə edən əsərlərini fəlsəfi 

aspektdə də təhlil etmişdir (22). 

Tədqiqatçılar Əmin Məəlufun fəlsəfi dünyagörüşündən bəhs edərkən əvvəllər bu barədə aparı-

lan tədqiqatlara da öz münasibətlərini bildirmişlər. Livan əsilli fransız yazıçısı Əmin Məəluf hal-ha-

zırda dünyada baş verən qlobal hadisələrlə bağlı proseslərdə Qərb dünyasını günahlandırır. Belə ki, 

Şərq və Qərb sivilizasiyası arasındakı fərqləri qiymətləndirərkən, Qərb sivilizasiyasının əvəzinə ye-

ni bir çıxış yolu təklif edən Məəluf, sivilizasiyaların sonunun gəldiyini xəbərdar edir. O, yeri gəldik-

cə müsəlman dünyasına da ağır ittihamlar yönəltmişdir. Məəluf müsəlman ölkələrindən bəhs edər-

kən Türkiyəyə qarşı olan sevgisinin səbəbsiz olmadığını vurğulayaraq bu sevginin babasından qay-

naqlandığını xüsusi vurğulamışdır (26). 

Əmin Məəluf bir müsahibəsində babasının Atatürk haqqında bir fikrini belə ifadə etmişdir: 

“Babam Butros Məəluf Atatürkdən çox təsirlənirdi. Babam nənəmin hamilə olduğunu öyrəndikdə 

dünyaya gələcək övladına Kamal adını verəcəyini deyir. Hər kəs onun dünyaya gələcək oğlunu Ata-

türkün şərəfinə “Kamal” deyə çağıracağını bilirdi. 1921-ci ilin dekabrında babamın qızı dünyaya 

gəldi. Babam fikrini dəyişmək istəmədiyi üçün qızına Kamal adını vermişdi. Çox sevdiyim bibim 

Kamal adına görə həmişə problem yaşadığını bildirmiş və onu tanımayanlar “Kamal bəy” deyə mü-

raciət etmişdilər. Xüsusi olaraq demək istəyirəm ki, bibim çox mükəmməl bir xanım idi” (19). 

Əmin Məəluf “Çivisi çıxmış dünya” adlı kitabında Atatürk və Türkiyə haqqında bir çox məsə-

ləyə toxunaraq demişdir: “Birinci Dünya müharibəsinin sabahı, Türkiyənin indiki ərazisi, müttəfiq-

lər arasında bölüşdürülərək “Versailles”də və “Sèvres”də toplanan Qərb qüvvələri bu torpaqlara sa-

hib olmaq istəyirdilər. Lakin Osmanlı ordusunun bir əsgəri qalib olan qüvvələrə boyun əyməyərək, 

qarşılaşdıqları bütün haqsızlıqlara baxmayaraq cəsarətini göstərmiş, Mustafa Kamal Paşa silahlana-

raq ölkəsini işğal etmiş yadelli işğalçılardan azad etmişdir” (22). 

XX əsrin əvvəllərində Qərb mədəniyyətinin ən çox yayıldığı Şərq ölkələrindən biri olan Livan 

mədəniyyətlər arasında necə əlaqələndirici rol oynayırdısa, müasir dövr alimlərindən Əmin Məəluf 

əsərləri bu əlaqələri Şərqlə Qərb arasında bir daha möhkəmləndirən əsas vasitələrdən birinə çevril-

mişdir. 

Müasir dövrdə Ə.Məəlufun yaradıcılığının aktual olması, tarixi hadisələrə müasir nöqteyi-nə-

zərdən (mövqedən) yanaşmasıdır. Onun bir sıra əsərləri türk və digər dillərə tərcümə edilmiş, böyük 

oxucu kütləsini özünə cəlb etmişdir. Ümumiyyətlə, tərcüməçilər tərcümələrində Əmin Məəlufa xas 

olan poetik üslubun saxlanmasına cəhd göstərmiş, romanlarda təfərrüatı deyil, müəllifin ideya və 

baxışlarını, o cümlədən ruhunu önə çəkmişdilər. Əmin Məəluf öz yaradıcı təfəkkürünün məhsulu 

olan ideyalarla bərabər Şərq insanına Qərb düşüncə tərzinin onların həyatına necə təsir etdiklərini 
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və tarixi hadisələrdən düzgün nəticə çıxartmadıqları üçün hərtərəfli inkişaf mərhələsinə qədəm qoya 

bilmədiklərini dönə-dönə vurğulamışdır. 

Əmin Məəlufun əsərlərində baş vermiş hadisələrin ideya qaynaqları və onun Şərq-Qərb dəyər-

ləri ilə əlaqələri müqayisəli şəkildə şərh edilmişdir. Oxuculara təqdim olunan əsərlərində Əmin 

Məəluf yaradıcılığının o dövrkü tarixi hadisələrin müasir dövrümüzlə də ideya yaxınlığı olduğunu 

ortaya qoymuş və bir sıra ümumi cəhətlər aşkar etmişdir. 

Əmin Məəlufun fransız dilində oxuculara təqdim olunan “Léon l'Africain”, (“Afrikalı Leo”) 

(1986), “Samarcande” (“Səmərqənd”) (1988), “Les Jardins de Lumiére” (“İşıq bağları”) (1991), “Le 

Ler Siécle aprés Béatrice” (“Beatrikdən sonra birinci əsr”) (1992), “Tanios qayası” (1993) “Les Ec-

helles du Levant”, (“Şərqin limanları”) (1996), “Les Identités Meurtriéres” (“Ölümcül şəxsiyyət-

lər”) (1998). Ə.Məəlufun “Yüzüncü Ad”, “Baldassare səfəri” (2000), “Yolların başlanğıcı” (2004) 

romanları və “Uzaqdan sevgi” (2002) və “Adriana Mater” (2006) adlı iki Opera librettosu oxucular 

arasında böyük marağa səbəb olmuşdur. 

Tarixin eyni bir zaman kəsiyində Livanda və Fransada yaşayıb-yaradan böyük Şərq və Qərb 

mütəfəkkirinin xüsusi ilə tarixi roman mövzusunda yazıb-yaratması yeni obraz və bədii təfəkkür 

kontekstində bir daha ənənəvi və müasirlik prinsiplərini qoruması təsadüfi deyil. 

Əmin Məəluf əsərlərində XXI əsrə zaman məsafəsindən baxdıqda, dünyada baş verən qlobal 

proseslər kifayət qədər aydın göründüyünü desə də, əslində bunun belə olmadığını qeyd edir. Çünki 

dünyanın yeni nizamının formalaşması üçün Şərq-Qərb birliyi və sivilizasiyaların qarşılıqlı əlaqəsi ol-

malıdır. XX əsrin sonlarına doğru bu yeni tendensiyanın mahiyyətini və müsbət istiqamətlərini çox az 

dövlət görə bilirdi. İlk növbədə bu yenilik Şərq-Qərb müstəvisində qarşılıqlı münasibət və mədəniyyət 

mahiyyətində baş verən qlobal proseslərin siyasi müstəvidə təzahüründən ibarət olmalıdır. Dünyada 

Şərq və Qərb bölgüsünün aktuallığının artması, məhz yeni tendensiyaların nəticəsi idi (3). 

Ə.Məəluf öz tədqiqat obyekti kimi XIX əsrdə Şərq - İslam dünyasında, xüsusi ilə Ərəb ölkələ-

rində baş verən hadisələri, məhz “Ərəb baharı”na “Çivisi çıxmış dünya” (“Oxundan çıxmış dünya”) 

romanında buna münasibətini bildirərək qeyd edir: “Son illərdə çox şey dəyişdi. Bu “Ərəb Baha-

rı”nın hansı səbəbdən başladığını demək çox çətindir. Cəmiyyət və xalq o qədər alçaldıldı ki, bunun 

müqabilində siyasi iradə nüfuzunu itirdi və nəticə etibarı ilə bu hadisələr baş verdi. Bu gedişatı ha-

disələrdən illər əvvəl “Çivisi çıxmış dünya” romanında yazmışdım. Ancaq bu qədər sürətli dönüşün 

olacağını gözləmirdim. Tunisdə üsyan başlayanda xoşbəxt idim, çünki rejimin bitəcəyinə inanırdım. 

Hadisələr Misirə sıçrayanda bu cür sürətli baş verəcəyini düşündüm. Liviyada ölkə çox sərt bir re-

jimlə idarə olunduğu üçün baş verə biləcək hər hansı bir hadisə mümkün görünmürdü. Eynilə, Suri-

yada baş verənlər məni təəccübləndirdi. Demək “Bahar” mənə uğurlu bir addım kimi gəlmədi. Ba-

har deyəndə yenə də insan xəyal qırıqlığı yaşayır, çünki sonsuz bir bahar yoxdur. Elə buna görə də 

bəziləri bunu “Ərəb qışı” olduğunu söyləməyə başladı. Hadisələr aylarla uzandıqca hər şey dəyişə 

bilir və biz buna daha dəqiq təriflər verməliyik” (16). 

Əmin Məəluf müsahibələrinin birində Türkiyənin müasir dövrdə inkişafına, demokratik üsullu 

idarə olunmasına və xüsusi ilə dini dəyərlərinə bağlı olaraq gələcəyə doğru hansı meyarla addımla-

malı olduğunu belə izah edir: “Siyasi iqtidarın İslam mənşəli olması onlar üçün bir avantajdır. Am-

ma əsl məharət “cəmiyyəti necə islamlaşdıra bilərəm” olmamalıdır. Belə olarsa, işlər idarəolunmaz 

bir hal ala bilər. Fikrimcə, əsl meydanoxuma dini referans alaraq cəmiyyəti müasirləşdirmək olmalı-

dır. Hər hansı bir siyasi iradə milləti cinsinə və irqinə görə ayırmasa və bərabərliyi bərqərar etsə bu-

rada demokratiyanın var olduğunu demək olar”. 

Ə.Məəluf İslam ölkələri arasında Türkiyənin yerini fərqli görür və onun oynayacağı rolu xüsusi 

qiymətləndirir: “Türkiyənin dünyaya, xüsusən Avropa və müsəlman dünyasına verəcəyi ən gözəl töh-

fə dini referanslara sahib olub, sosial modernləşməni gerçəkləşdirə biləcəyini ortaya qoymalıdır” (21). 

Ə.Məəlufa görə Ərəb ölkələri yeni iqtisadi münasibətlərə keçərkən təbii ki, bu sahədə böyük 

təcrübəsi olan Qərb dünyasından çox şey öyrənməli və tarixin verdiyi qüruru bir kənara buraxmalı-

dır. Ərəb ölkələri və xüsusi ilə Liviya həm elm və texnikanın yüksək inkişaf səviyyəsinə görə, həm 

də neçə yüzilliklər ərzində bazar iqtisadiyyatının qərarlaşma dərəcəsinə və sosial münasibətinə görə 
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Qərb dünyası ilə hesablaşmağı bacarmalıdır. Onlar bu prosesə qəbahət deyil, inkişafa aparan bir va-

sitə kimi baxmalıdırlar. Bəli, müasirlik ancaq texnologiya və iqtisadiyyat göstəriciləri ilə müəyyən 

edilsə də, müasir insan psixologiyasının formalaşmasında bəşəriyyətin minillərlə ölçülən mənəvi tə-

kamül yolu bəlkə də elmi-texniki tərəqqidən daha çox rol oynamışdır (17, s.45). 

Çox təəssüflər olsun ki, bəzi ziyalılar Şərq dünyasını təmsil edən ölkələrin müasir texnikaya 

əsaslanan iqtisadi yarışda qabaqcıl Qərb ölkələrindən geri qalmasının səbəblərini islam, milli-mənə-

vi dəyərlər, adət-ənənələr və ənənəvi düşüncədə görürlər. Amma əslində bu belə deyil, iqtisadi inki-

şafın hərəkətverici qüvvəsi din yox, elmdir (22). 

Ə.Məəluf romanlarında və müsahibələrində tez-tez Şərq-Qərb ziyalılarına “Gələcək nəsillərə 

hansı mədəniyyəti buraxırsınız?” sualını verməkdədir. O, xüsusi ilə Şərq ziyalılarına xristianlıqla İs-

lamı müqayisə edərək siyasi iradənin rolunu ayrı, dini düşüncə və həyat tərzini dəyərləndirmənin 

doğru olmadığını bildirmiş və Şərq-Qərb ziyalılarını sərt dillə tənqid etmişdir: “Bəzi qərblilər Şərqi 

çox tənqid etdiyimi deyirlər. Mən onlara deyirəm ki, mən Qərbi də tənqid edirəm, amma siz bunu 

görmürsünüz. Hər ikisini də tənqid edirəm. Çünki hər ikisi də çox pis vəziyyətdədir. Bu gün dünya-

da baş oyunçu olduğuna görə Qərb baş verənlərə görə böyük məsuliyyət daşıyır”. “Dünyanı idarə 

edən Qərbdirmi?” sualına Ə.Məəlufun cavabı: “Bəli, Berlin divarı yıxıldıqdan sonra Qərb, xüsusən 

ABŞ dünyanı idarə edən ən vacib oyunçu oldu. George W.Buşun səkkiz illik hakimiyyəti hər ba-

xımdan mənəvi və siyasi dağıntıya səbəb oldu. Dünyanın problemləri ciddi şəkildə kəskinləşdi. Buş 

administrasiyasının ən böyük faydası sistemin məhdudiyyətlərini göstərməsi və bu yolun radikal şə-

kildə sorğulanması olmuşdur” (23). 

Ə.Məəluf yeri gələndə siyasi görüşlərini bildirməkdən çəkinməyən bir ziyalı olaraq fikirlərini 

romanlarında bəzən öz qəhrəmanlarının dili ilə, bəzən də açıq şəkildə ifadə etmişdir. Müəllif həmişə 

dini düşüncənin müasir elm və iqtisadiyyatla müdafiə olunmasının tərəfdarı olduğunu vurğulayaraq: 

“Dini iqtisadi meyarlarla deyil, ancaq mənəvi meyarlarla qiymətləndirmək lazımdır. Kimin hansı 

dinə qulluq etməsindən daha çox, ümumiyyətlə hansı ölkə din-elm birliyindən istifadə edir ona bax-

maq lazımdır” (9, s.18). 

Ə.Məəluf cəmiyyətlərin inkişafını şəxslərdə gördüyü üçün sağlam nəsillərin yetişməsinin vacib 

olduğunu qeyd etmişdir. Şəxsiyyət məsələsini daha ətraflı müzakirə etdiyi “Ölümcül şəxsiyyətlər” 

toplusu 2000-ci ildə türk dilinə tərcümə edilmişdir. 2002-ci ildə ikinci nəşr, daha sonra bu əsər 43 

nəşrlə hər kəsi heyrətləndirmişdir. Bu əsərin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, əsərdə bəşəriyyətin sül-

hə və qardaşlığa nə qədər ehtiyacı olduğu tərənnüm edilir. Bir çox oxucu əsərdə çətin mesajların ol-

duğunu və bütün dövlət xadimlərinin, bütün ziyalıların, alimlərin, yaşadıqları ölkədə söz və nüfuz 

sahibi olan hər kəsin bu kitabı oxumalı olduğunu, onlara daha faydalı ola biləcəyini qeyd etmişdir 

(18, s.1). 

“Ölümcül şəxsiyyətlər” xüsusilə XX əsrin ikinci yarısından bəri dünyada davam edən gərgin-

likləri, problemləri, kin və düşmənçilikləri, icmalar daxilində və aralarında yaranan regional və ic-

malararası qarşıdurmaları, müharibələri şərh edir. Müəllifə görə, şəxsiyyət mövzusunda siyasət; 

fərdləri, etnik və dini azlıqları təhrik etmək; öldürmək və öldürməyi qanuniləşdirməyin birbaşa va-

sitəsidir. Şəxsiyyət vasitəsi ilə siyasətin əsas səbəbi şəxsiyyəti təzyiq altında saxlamaq, özünü ifadə 

etməyə imkan verməmək və ya alçaltmaqdan ibarətdir (9, s.26). 

Yenə də müəllifə görə: “Şəxsiyyət deyilən bir məfhum təklikdə heç bir şey ifadə etmir. Nə irq, 

nə din, nə dil, nə də coğrafiya tək bir şəxsiyyəti formalaşdırır. Şəxsiyyət mozaika kimidir, müxtəlif 

rəng və formaların mürəkkəb bir mexanizmidir. Hansı aidiyyəti ön plana çıxacaqsa, şəxsiyyət ətraf 

mühitə və şəraitdən asılı olaraq dəyişəcəkdir. İnsanlar ən çox hara mənsub olduqlarını bilməli və 

bununla özlərini tanımağa səy göstərməlidirlər. Çünki şəxs dini hücuma məruz qalıbsa, şəxsiyyətinə 

dini ilə, etnik mənsubiyyətinə və milli mənsubiyyətinə aid hücum olunubsa, etnik mənsubiyyət ilə 

bağlı olduğu tayfa və qrupa hücum olunubsa, ona da aid olduğu tayfa və qrup vasitəsi ilə cavab ver-
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məyə çalışır. Buna görə 1980-ci illərə qədər özünü yuqoslav olaraq bilən bosniyalılar, 90-cı illərdə 

özlərini müsəlman kimi xarakterizə etdilər” (9, s.31). 

Müasir dünyada bəzi cəmiyyətlərində nifrət, düşmənçilik və qarşıdurmaya səbəb olan problem-

ləri müəllifin baxışı və yanaşmasında mümkün qədər obyektivliyini qorumaqdadır. Onun fikirləri 

bütün mübahisələrin və fikir ayrılığının ən böyük amili olan qərəzdən uzaqdır. Nəinki iynəni başqa-

sına, hətta bəzən belə özünə batırmağı bacaran biridir. Məəluf xristian olmasına baxmayaraq, yeri 

gələndə xristianlığı belə tənqid etməkdən çəkinməmişdir (16, s.8). 

Məlum olduğu kimi, bu gün AB ölkələrində və ABŞ-da artan islamofobiya epidemiyası var. 

Ə.Məəluf tanınmış tarixi nümunələrlə islamofobiyanın ədalətsizliyini və qeyri-dəqiqliyini ortaya 

qoyur: “Mən qəmginəm, mən bir çoxları kimi, müsəlman dünyasında gördüklərim və eşitdiklərim-

dən qorxuram. Ancaq baş verənlərin İslamın təbiətinə uyğun olduğunu və dəyişməyəcəyini bildir-

məkdən məmnun görünənlərə təəssüf edirəm. Əgər atalarım müsəlman ordularının fəth etdiyi bir öl-

kədə xristian olmaqdansa, xristianların fəth etdiyi bir ölkədə müsəlman olsaydılar, on dörd əsrlik 

kənd və şəhərlərdə imanlarını qoruyaraq yaşamağa davam edə biləcəklərinə inanmıram. İspaniyada-

kı müsəlmanlarla nə oldu? Siciliyadakı müsəlmanlar haqqında nə demək olar? Onlar yoxa çıxdılar, 

öldürüldülər, sürgünə məcbur edildilər və ya xristian olmağa məcbur edildilər”. 

Kitabında Ə.Məəluf ümumi və qərəzli düşüncələrdən uzaq olmağa çalışır və demək olar ki, bu-

na da nail ola bilmişdir. Onun aşağıdakı cümlələri güzəştə getmədən hər bir vətənpərvər və azadlıq-

sevər insanın çəkdiyi həsrətinin ifadəsidir: “İslamın tarixində uzunmüddətli bir yerdə yaşamaq və 

dözümlülük təcrübəsinin olduğunu görürəm. Dərhal əlavə etmək istəyirəm ki, dözümlülük, tolerant-

lıqməni qane etmir. Mən dözmək istəmirəm. Özümü inancımdan asılı olmayaraq hər cür haqqa, hü-

quqa sahib bir vətəndaş kimi görmək istəyirəm” (9, s.50). 

Əmin Məəluf keçmişdə və günümüzdə tayı-bərabəri olmayan çox az rast gələ biləcəyimiz sər-

bəst fikrini deməyi bacaran, Şərq-Qərb məfhumunu qucaqlaya biləcəyinə inanan humanist və dəyər-

li bir fikir adamıdır. 

 

Nəticə 

XX əsrin əvvəllərində Qərb mədəniyyətinin ən çox yayıldığı Şərq ölkələrindən biri olan Livan 

mədəniyyətlər arasında necə əlaqələndirici rol oynayırdısa, müasir dövr alimlərindən Əmin Məəlu-

fun əsərləri bu əlaqələri Şərqlə Qərb arasında möhkəmləndirən əsas vasitələrdən birinə çevrilmişdir. 

Müasir dövrdə Məəluf yaradıcılığının aktuallıq kəsb etməsini, tarixi hadisələrə müasir nöqteyi-

nəzəri ilə yanaşmasına görədir ki, onun bir sıra əsərləri türk və digər dillərə tərcümə edilmiş və bö-

yük oxucu kütləsini özünə cəlb etmişdir. Ümumiyyətlə, tərcüməçilər tərcümələrində Əmin Məəlufa 

xas olan poetik üslubun saxlanılmasına cəhd göstərmiş, romanlarda təfərrüatı deyil, müəllifin ideya 

və nöqteyi-nəzəri, o cümlədən hislərini önə çəkmişdirlər. Əmin Məəluf öz yaradıcı təfəkkürünün 

məhsulu olan ideyalarla bərabər, Şərq insanına Qərb düşüncə tərzinin onların həyatına necə təsir et-

diyini və tarixi hadisələrdən düzgün nəticə çıxartmadıqları üçün hərtərəfli inkişaf mərhələsinə qə-

dəm qoya bilmədiklərini dönə-dönə vurğulamışdır. 

Bu, bugün Şərq-Qərb arasında yaşanan mədəniyyətlərarası dialoq böhranı, dünyada gedən qlo-

ballaşma və inteqrasiyanın birtərəfli aparılmasına görədir. Buna görə də Məəluf aparılan tədqiqat-

larda Şərq-Qərb, Afrika və Aralıq dənizi ərazilərinin etnik tərkibini, onlar arasındakı oxşar və fərqli 

cəhətlərini, davranışlarını romanlarında ətraflı incələmişdir. 
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XÜLASƏ 

Xuraman ƏLİYEVA 
 

Əmin Məəlufun həyatı və yaradıcılığı 

 

Açar sözlər: Əmin Məəluf, jurnalist, “Ən-Nahar” qəzeti, yazıçı, Şərq bədii yaradıcılığı, Şərq-

Qərb sivilizasiyası 

 

Məqalədə Livanın paytaxtı Beyrutda katolik dininə mənsub bir ərəb olan Əmin Məəlufun 

(25.02.1949) həyat və yaradıcılığına qısa nəzər salınıb. Məəluf ibtidai, orta, ali təhsilini Beyrutdakı 

Fransız məktəbində və universitetində almışdır. O, ədəbi fəaliyyətə Beyrutun “Ən-Nahar” adlı yerli 

qəzetində redaktor işləməklə başlamışdır. 1975-ci ildə Fələstin Azadlıq Təşkilatı yaranması nəticə-

sində Beyrutda vətəndaş müharibəsi başlanması ilə əlaqədar Məəluf Fransaya bir daha geri dönmə-

mək şərti ilə qaçqın kimi yerləşir. Məəluf Fransada da “ən-Nahar” qəzetində jurnalist kimi fəaliyyə-

tini davam etdirir. Məəlufun ana dili ərəb olsa da, əsərlərini fransız dilində yazmışdır. O, bir çox ro-

manında nəql etdiyi hadisələri tarixi fantastika ilə birləşdirən alim kimi adını tarixə yazdırmışdır. 

Əmin Məəluf məşhur yazıçılar kimi maraqlı tarixi hadisələri fəlsəfi nağıl formasında, fantastik bir 

perspektivlə oxucuya sevdirməyə nail olmuşdur. Müasir dövrdə Ə.Məəlufun yaradıcılığının aktual 

olması, tarixi hadisələrə müasir nöqteyi-nəzərdən yanaşmasıdır. Əmin Məəlufun əsərlərində baş 

vermiş hadisələrin ideya qaynaqları və onun Şərq-Qərb dəyərləri ilə əlaqələri müqayisəli şəkildə 

şərh edilmişdir. Əmin Məəlufun cazibədarlığı onun Şərq bədii yaradıcılığı ilə Qərb rasionalizm ənə-

nələrinə sadiq olmasından irəli gəlir. O, öz yaradıcılığında ənənəvi motivlərə və müasirliyə ilk növ-

bədə bir avropalı alim kimi müraciət etsə də, sonrakı tədqiqatlarında şərqli bir mütəfəkkir kimi tari-

xi hadisələri dəyərləndirmişdir.  

 

РЕЗЮМЕ 

Хураман АЛИЕВА 
 

Жизнь и творчество Амина Маалуфа 

 

Ключевые слова: Амин Маалуф, журналист,газета «Ан-Нахар», писатель, восточно-

художественное творчество, цивилизация Восток и Запад 
 

В статье дается краткий обзор жизни и творчества Амина Маалуфа (25.02.1949) -араба-

католика из ливанской столицы Бейрута. Начальное, среднее и высшее образование он полу-

чил во французской школе и университете Бейрута. Свою литературную карьеру он начал 

редактором местной бейрутской газеты «Ан-Нахар». В связи с тем, что в Бейруте в 1975 году 

создалась Организация Освобождения Палестины и началась гражданская война, Маалуф 

стал беженцем во Франции с условием, что он никогда не вернется в Бейрут. Во Франции 

Маалуф продолжает работать журналистом в газете «Ан-Нахар». Его родным языком был 

арабский, тем не мене он писал свои произведения на французском языке. Он также вошел в 

историю как ученый, сочетающий события, о которых он рассказывал во многих своих ро-

манах, с исторической фантастикой. Амин Маалуф как известный писатель сумел влюбить 

читателя в захватывающие исторические события в форме философской сказки с фантасти-

ческой перспективой. Актуальность творчества Амина Маалуфа в настоящее время заключа-

ется в его современном подходе к историческим событиям. В произведениях Амина Маалу-

фа сравниваются источники представлений о происшедших событиях и их связь с ценностя-

ми Востока и Запада. Очарование Амина Маалуфа проистекает из его преданности традици-

ям восточного и западного рационализма. В своей работе он обращался в первую очередь к 

традиционным мотивам и современности как европейский ученый, однако в своих более 

поздних исследованиях он оценивал исторические события как восточный мыслитель.  
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SUMMARY 

Khuraman ALIYEVA 

 

Amin Ma`aluf’s Life and Creativity 

 

Keywords: Amin Ma`aluf, journalist, “An-Nahar” newspaper, writer, oriental art, East-West 

civilization 

 

The article contains a brief overview of the life and activity of Amin Ma`aluf (February 25, 

1949), a Catholic Arab in Beirut, Levanon. He got his primary, secondary and higher education at a 

French school and university in Beirut. He began his literary career as an editor of a local newspa-

per, “An-Nahar” in Beirut. Due to the establishment of the Palestine Liberation Organization in 

1975 and the out break of civil war in Beirut, Maluf remained in France as a refugee forever. How-

ever he continued to work as a journalist for Al-Nahar newspaper while living in France. Athough 

his mother tongue was Arabic, he wrote his works in French. He made history as a writer who com-

bined the events thet he narrated in many of his novels with historical fiction. Amin Ma`aluf, as a 

famous writer, managed to make the reader fall in love with interesting historical events in the form 

of a philosophical tale of a fictional perspective. The relevance of A. Ma`aluf`s works at present is 

his modern approach to hictorical events. The ideological sources of the events that took place and 

its connection with the Oriental values are compared in Amin Ma`aluf works. Amin Ma`aluf`s 

charm stems from his devotion to the traditions of Oriental aesthetic style and Western rationaism. 

Although he, in the first place, addressed traditional motives and modernity in his work as a Eurpe-

an scholar, he appreciated historical events as an Oriental thinker in his later research. 
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THE REFRAMING POWER OF MARGINALIZED FEMALE  

POETS IN VICTORIAN PERIOD 
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Introduction  

The Victorian period was a time of social, political and economic changes that carried England 

to its most elevated advancement as a politically influential nation. The extremely serious inequali-

ties among men and women were still as they had consistently been. From the Renaissance to the 

nineteenth-century, poetry writing was in control of male poets, who had a special and semi holy 

function inside the general public. Women were not expected to compose genuine or poetry. Why 

was not women’s poetry considered to have any importance to the world, and why were not they 

paid attention to? 

It would be difficult to consider women and investment in the nineteenth century without in-

voking the model of ‘separate spheres’, by which many historians and literary critics have under-

stood and interpreted Victorian culture. The simultaneously public and private nature of financial 

acts seems to obviate the distinction between a public/male sphere and a private/female sphere. And 

yet, the activities of investing women, especially their presence in the City, ‘frequently called up the 

rhetoric of separate spheres in the Victorian press (Henry, 2007, 112).  

 

 Discussion  

 The works of so many women poets that were lost re-emerged again, and because of this re-

vival of interest in Victorian women poets, the annual British Women Writers Conference was held. 

At that time, some of the critical assumptions that appeared in the study of Victorian women writers 

were considered and the project of rethinking Victorian literary history from the starting points of 

women’s poetry re-emerged.  

There were Christian and lyric tradition in Victorian women’s poetry. Some Victorian women 

poets created religious poetry such as Christina Rossetti. Mermin in Godiva’s Ride states that:  

For most women, however, religion was not just a way to enter literature, but a stopping place. 

Hymn writing was open to women, as it had been in the eighteenth century, and could enable them 

to reach large audiences, but devotional poetry of every sort had fallen into a minor is popular 

mode. Christina Rossetti wrote very powerful religious poems that had many admirers in the nine-

teenth century and are now being reclaimed by criticism, but they seemed to fall outside the main-

stream of high culture and until very recently were considered minor is excellent work when con-

sidered at all. This is not just a problem of gender: as a convert to Catholicism and a Jesuit, 

Gerard Manley Hopkins, the other great devotional poet of the century and an admirer of Rosset-

ti’s work, was in a similarly marginal position, and his innovative verse was unappreciated and 

mostly unpublished in his lifetime. Still, gender expectations worked against women. Their poetic 

expressions of faith, by replicating the childlike submissiveness that was expected of them any-

way, are apt to seem somewhat flat, since they lack the tension between the strength and inde-

pendence men are presumed to possess and the devotional poet’s humility before God” (qtd. in 

Scheinberg 11). 
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 Feminist literature covers fiction, non-fiction, poetry, and essays that relate to women’s equali-

ty in social, political, and domestic fields. Even in the 19th century, the male-oriented canon gives 

the body of information, stereotypes, implication, and surmise about the woman character that is 

commonly found in the culture. Lillian S. Robinson (1997) states that: 

Once this state of affairs has been exposed, there are two possible approaches for feminist criti-

cism. It can emphasize alternative readings of the tradition, readings that reinterpret women’s char-

acter, motivations, and actions and that identify and challenge sexist ideology. Or it can concentrate 

on gaining admission to the canon for literature by women writers. Both sorts of work are being 

pursued, although, to the extent that feminist criticism has defined itself as a sub-field of literary 

studies as distinguished from an approach or method it has tended to concentrate on writing by 

women.  

In Julian or Mother Julian’s, an English religious recluse of the Middle Ages, Revelations or 

Showings, and The Book of Margery Kempe, Margaret Cavendish’s True Relation, and Anne Brad-

street’s ‘To My Dear Children’ we can find not only significant commencements in the history of 

women’s autobiography in English, as a different mode of internal revelation, but also something 

like a set of models for life writing by women right down to our time: 

And while there are some obvious disadvantages inherent in distinguishing literary works by 

gender, in the specific instance of autobiography, where a life is so intimately joined to the act of 

writing, one can achieve certain important insights into the possibilities and necessities of self-

writing if one first isolates according to gender and then brings female and male autobiographical 

types back into proximity in order that they may throw light (at times by sheer contrast) on one an-

other. (Brodzki, Schenck, 2019, 21) 

No place in women’s autobiographical accounts do we discover the examples set up by the two 

prototypical male autobiographers, Augustine and Rousseau; likewise, male authors never take up 

the original models of Julian, Margery Kempe, Margaret Cavendish and Anne Bradstreet. The sen-

sational structure of change that we find in Augustine’s Confessions, where oneself is introduced as 

the stage for a skirmish of contradicting powers and where a climactic triumph for one power soul 

crushing substance finishes the dramatization of oneself, basically doesn’t accord with the most 

profound real factors of women’s insight, as is wrong as a model for women’s life composing: 

Likewise, the egoistic secular archetype that Rousseau handed down to his romantic brethren in 

his Confessions, shifting the dramatic presentation to an unfolding self-discovery where characters 

and events are little more than aspects of the author’s evolving consciousness, finds no echo in 

women’s writing about their lives. On the contrary, judging by our four models, the self-discovery 

of female identity seems to acknowledge the real presence and recognition of another conscious-

ness, and the disclosure of female self is linked to the identification of some other." This recogni-

tion of another consciousness-and I emphasize recognition of rather than deference to-this ground-

ing of identity through relation to the chosen other, seems (if we may judge by our four representa-

tive cases) to enable women to write openly about themselves (Brodzki, Schenck, 2019, 22).  

Women presses established as the interest in contemporary as well as historic female literature 

was revitalized. Basically, female literature covers a wide range of written texts, nevertheless, what 

they all have in common is a focus on the female experience and how it alters, develops, and grows. 

In the works of women poets in Victorian era, there is aesthetic continuity that bridges the illu-

sory gap between the two generations. These works effect on the reformulation of gothic sensation-

alism and develop alienated heroine, and also influence on the modern individual for whom she 

stands. Jane and Ann Taylor’s Original Poems, for Infant Minds in 1804 and later in 1806, their 

Rhymes for the Nursery appeared. Amelia Opie’s Poems in 1802, Mary Tighe’s Psyche,with Other 

Poems in 1811 and Anne Grant’s The Highlanders, and Other Poems in 1803, were also created. 

Charlotte Richardson’s Poems Written on Different Occasions in 1806 which was sold six hundred 
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copies beyond the subscription and Charlotte Smith’s Beachy Head: With Other Poems in 1807 and 

her Elegiac Sonnets, and Other Poems in 1784, were published. Moreover, Felicia Browne 

Hemans’s England and Spain; or, Valour and Patriotism in 1808 and her earliest collection Poems 

and also Letitia Elizabeth Landon’s The Fate of Adelaide, a Swiss Romantic Tale; and Other Poems 

in 1821 were published. All of these women poet’s works were edited and published, Charlotte Da-

cre’s poems that are called Hours of Solitude and also her novel Zofloya; or, The Moor in 1806. 

(Linkin, and Behrendt, 2014, 25 -26) 

According to Lynn Abrams, “The ideal woman at that time was not the weak, passive creature 

of romantic fiction. Rather she was a busy, able and upright figure who drew strength from her 

moral superiority and whose virtue was manifested in the service of others. Rather it was a way of 

living and working based on evangelical beliefs about the importance of the family, the constancy 

of marriage and woman’s innate moral goodness” (“Ideals of Womanhood in Victorian Britain”).  

Virginia Woolf (1882–1941) represents the historical backdrop of women’s literary writing in 

male centric culture where they had no space for their own. They were normal survivor of men’s 

displeasure, misconception and aggression. Virginia Woolf writes, “As a woman I have no country, 

as a woman I want no country,” (qtd. in Disch, Hawkesworth, 2019, 915) which reveals the doubts 

toward the state as a male-controlled establishment that selects women’s movement demands, and 

toward nationalism as a patriarchal ideology that often fails the equality claims of women who have 

joined nationalist struggles. At the same time, feminist scholars have been quick to point out wom-

en’s active roles in these institutions and ideologies, as well as women’s resistance to their tradi-

tional roles and appropriations of them (Disch, Hawkesworth, 2019, 915). 

Jane Austen (1775 –1817) is almost certainly the most famous female English novelist of all 

time. She published her celebrated novels Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813), 

Mansfield Park (1814), Emma (1815), Northanger Abbey (1817), and Persuasion (1817), although 

her name never appeared on any of her books during her lifetime; Sense and Sensibility was credit-

ed to “A Lady”, and all of her following novels were credited to “The Author of Sense and Sensibil-

ity”. However, Austen’s identity became public knowledge a decade following her death, and her 

name could finally be attached to heroines she created, from Sense and Sensibility’s Elinor Dash-

wood to Pride and Prejudice’s Elizabeth Bennet to Emma’s Emma Woodhouse. 

Born Mary Anne Evans (1819 –1880), she changed her name to George Eliot to conceal her 

gender and disguise her irregular social position. She wrote under her pseudonym during the Victo-

rian era in England, writing seven highly-praised novels and also experimenting in poetry, journal-

ism, and translation. Her most to conceal her gender and disguise her irregular social position fa-

mous novel Middlemarch (1871–1872) remains a staple of literary education, and its heroine, the 

clever and enterprising orphan Dorothea Brooke, is still notable as one of the best-developed female 

characters in the canon. George Eliot examines issues such as the status of women in marriage, reli-

gion, hypocrisy, political reform, and education. 

 

Conclusion  

The Victorian period was a time of social, political, and economic changes that carried England 

to its most prominent progression as a politically significant state. However, serious inequalities 

among men and women were still as they had continually been, and poetry writing was in the con-

trol of male poets. Women were not expected to create poetry, and women’s poetry was not consid-

ered to have any importance to the world. 
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Viktoriya dövrünün marjinal qadın şairələrini ələ alan bu məqalədə həmin dövrdə baş verən də-

yişikliklər və o dövrdə qadınların ədəbiyyatda olan yeri araşdırılır. Bu məqalə İngilis ədəbiyyatında 

marginalizmi araşdıran analitik bir məqalədir. Bu araşdırma ədəbiyyatdakı qadın səsi və Viktoriya 

dövrü qadınlarının irsinin araşdırılmasına yönəlib. Qadınların qarşılaşdıqları çətinlikləri və prob-

lemləri ələ alaraq, o dövrdə olan səssizlik haqqında danışır, Viktoriya dövrünün qadın şairə və yazı-

çılarının necə susdurulduğunu və ingilis ədəbiyyatına təsirini araşdırır. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Фариба ФАРХАНГИ 

 

Переомысление силы маргинализированных поэтесс  

в викторианский период 

 

Ключевые слова: викторианский период, маргинальный статус женщин, поэтессы, 

молчание, феминизм 

 

Аннотация В данной статье делается попытка исследовать маргинализированных по-

этесс викторианского периода. Он исследует изменения, которые произошли в тот период, и 

исследует присутствие женщин влитературе той эпохи. Это аналитическая статья, посвящен-

ная маргинализации в английской литературе. Он сосредоточен на исследовании женского 

голоса и наследия викторианских женщин в литературе как поэтов. Он изучает вызовы и 

проблемы, с которыми сталкивались женщины, рассказывает об их навязанном в то время 

молчании, исследует, как заставляли замолчать поэтесс и писателей Викторианского периода 

и их влияние на английскую литературу.  
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SUMMARY 

Fariba FARHANGI 

 

The Reframing Power of Marginalized Female Poets 

in Victorian Period 

 

Keywords:Victorian Period, marginalized women status, women poets, silence, feminism 

 

The present paper attempts to examine the marginalized female poets of the Victorian period. It 

explores the changes that happened in the period and investigates the presence of women in the lit-

erature of the era. Being an analytical paper to explore marginalization in English Literature, it is 

focused on the exploration of the female voice and the legacy of Victorian women in literature as 

poets. Likewise, it studies the challenges and problems that women confronted, talks about their 

imposed silence at that time, and examines how women poets and writers of Victorian period were 

silenced and their influence on English Literature. 
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UOT 81 

 

MÜASİR AZƏRBAYCAN VƏ ÖZBƏK XALQLARININ ŞEİRİNDƏ ANA DİLİ 

MÖVZUSU; ORTAQ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ KONTEKSTİNDƏ 

 

Təranə HƏŞİMOVA* 

 

Açar sözlər: Özbək, Azərbaycan, müasir, milli, vətən, dil, ortaq 

 

Folklordan üzübəri bütün tarixi dövrlərdə mövcud olan Azərbaycan və Özbək xalqlarının ədəbi 

əlaqələri müasir dövrdə də yüksək səviyyədə inkişaf etməkdədir. Xalqlarımız arasında ədəbi əlaqə-

lərin bədii təsir, bədii tərcümə, bəhrələnmə kimi səmərəli qolları ədəbiyyatlarımızın ortaq xüsusiy-

yətlərini ehtiva edir. Gen-qan, dil-din birliyi ilə yanaşı eyni ictimai-siyasi vəziyyətləri bölüşdükləri 

üçün şeirimizdə mövzu və ideya paralelləri, səsləşmələr, üslub və forma bənzərliyi bəzən eynilik 

yaradacaq qədər zəngindir. Bu və ya digər amillər ədəbi əlaqələrin ortaq inkişaf istiqamətlərinin, 

xüsusiyyətlərinin, mövzu paralellərinin müəyyənləşməsinə yardım edir. İstər Sovet dövrünün 60-cı 

illər mərhələsində, istərsə də müstəqillik dövründə səsləşmələr, paralellər demək olar ki, milli azad-

lıq və türk birliyi motivləri əsasında yaranırdı. Ana dili mövzusu isə azadlıq mübarizəsinin, milli 

özünüdərkin, milli kimlik məfhumunun şeirdə simvoluna çevrildi. 

Dil həmişə milli özünüdərk baxımından hər bir xalqın tarixində aparıcı mövqe tutmuşdur. Dil 

xalqın tarixini, mədəniyyətini, milli kimliyini ehtiva etdiyi üçün xalqı hədəf alan zərbələrin ilk oxu 

dilə atılır. Çünki dilin hədəf alınması xalqı məhvetmə siyasətinin ilk güclü zərbəsi hesab edilir. 

Azərbaycan və özbək xalqlarının yazılı ədəbiyyatında, şeirində ana dili mövzusunun tarixi orta əsr-

lərə söykənir. Bu mövzu xalqlarımızın milli-mənəvi sərvətlərinə böyük hörmət və ehtiramın göstəri-

cisi olmaqla yanaşı, bütün dövrlərdə yadellilərin torpaqlarımıza, mənəvi sərvətlərimizə, milli kimli-

yimizə yönəlmiş qeyri-insani təcavüzlərindən qorunma, müdafiə mahiyyətindədir. Əsrlərdən, nəsil-

lərdən bizə yadigar qalan Nəsiminin, Xətainin, Füzulinin, Əlişir Nəvainin doğma dilini ölü dilə çe-

virmək istəyənlərlə mübarizə xalqlarımızın ədəbiyyat tarixində böyük əhəmiyyətə malikdir.  

 

Чунки топтим ул калом ичра камол, 

Турк алфози била сурдум мақол… 

Турк назмида чу мен тортиб қалам, 

Айладим ул мамлакатни якқалам…Əlişir Nəvai, (2, s.1) 

 

XX əsrdə Azərbaycan və Özbək xalqlarının şeirində ana dili mövzusu aparıcı mövzular sırasına 

keçdi. 20-ci illərdən rus dilinin doğma dil kimi məcbur öyrədilməsi xalqlarımızın tarixindən, milli 

kimliyindən uzaqlaşdırılması siyasətinin ana məqsədi idi. Odur ki, hər zaman xalqının milli-mənəvi 

mənafeyini qorumaq məqsədi ilə yaşayıb-yaradan şairlər aşkar və ya sətiraltı formada ana dili 

mövzusuna müraciət etdilər. Özbək ədəbiyyatında Abdulla Əvlani (1874-1934), Mirtəmir Tursunov 

(1910-1979) sənətində ana dili milli ruhun xilaskarı, müqəddəs hikmət yüksəkliyindədir. Abdulla 

Əvlani “Ana dilim” şeirində ana dilinin ecazkarlığının, hikmətinin dolğun misralarla təsvirini verir: 

 

Эй она тил, азиз қадрдоним, 

Илтифоти руҳим, Раҳмоним. 

Туғдиғим кундан айладинг улфат, 

Ўлгунча айилма, эй жоним. 

                                                           
*Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu 

E-mail: tarana_nur@yahoo.com.tr 
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Менга илм-у адаб сан ўргатдинг, 

Чин адиб, муаллим, шоним. 

Миллатнинг руҳини кўтаргучисан, 

Эй муқаддас карамли султоним. (Abdulla Əvlani), (15, s.1). 

 

Mirtəmir Tursunov“Ana dili” şeirində: 

 

Шу тупроқнинг жон аямас 

Тарлонлари, бургутлари, 

Келинларнинг дилдошлиги, 

Ёр-ёрларнинг жарангидан; 

Босқинларнинг бедодлиги, 

Бувиларнинг ўгитлари, 

Дўмбиранинг мунгдошлиги, 

Дуторнинг ҳам тарангидан — 

Таралган тил — 

Она тилим (16) 

 

1920-1930-cu illərdə Sovet rejiminin amansız yasaqlarına, təqiblərinə baxmayaraq Çolpan, 

Elbəy, Aybəykimi özbək şairləri azadlıq və milli haqlarını tələb edirdilər. Özbək xalqının cəsur oğ-

lu, şairi Maşrıq Yunusoğlu Elbəy (1898-1938) dil mövzusunda neçə-neçə şeirlər qələmə almışdır. 

Şübhəsiz ki, hələSovet əsarətinin əvvəlində - 1921-ci ildə Elbəyin ana dilinə yönəlmiş yasaqlara eti-

raz edən “Dil” şeiri digər nəsillər üçün bədii təsir obyektinə, ilham qaynağına çevrilmişdir: 

 

TİL 

Munlı kuşum sayrab sayrab kel anlat! 

Kimler erür Türk tilini satğuçı?  

Bülbül kebi sayrab turğan bu tilni  

Uyalmayın bu ölkeden atğuçı? 

Baldan tatll,candan (tınık?)  

Türkçeni, Tüşünmeyin horlab-horlab yatğuvçı?  

Acunlarda baylığını körsetmesden, 

 Kimdir, bunge "yarlı, yaramas" degen? 

Munlı kuşum unlarnı koy, sen sayra,  

Türk tilinin dangın çıkar köklerge! (18, s. 20) 

 

Maşrıq Yunusoğlu Elbəyin “Dil” şeirində ana dili quşa bənzədilir. Digər şeirlərdə “qəfəsdəki 

quş”, “kəpənək” və digər məcazlardan istifadə etmələri üsyankar şairlərin aslan ruhunun sıxıntıdan 

bir qədər “ümidsizləşməsi” idi. Çünki 20-30-cu illərin qadağaları daha amansız, daha qəddar idi. 

“Proletar”, “sosialist realizmi” ədəbiyyatı yaratmaq istəyi bir xalqı, bir ulusu tarixindən, milli-mənə-

vi miraslarından ayırmaq, milli ruhu xalqlarımız üçün işğallar, qətliamlar əsri olan 20-ci əsrin vəhşi 

pəncəsində boğmaq məqsədli idi. Repressiyalar, amansız təqiblər təxminən otuz il müddətində ana 

dili mövzusunu ədəbiyyatda susdursa da, bu susqunluğa ötən əsrin ikinci yarısından millətsevər şa-

irlərin qələmi son qoydu. Bu dövrdən etibarən istər Azərbaycan, istərsə də Özbək şeirində ana dili, 

digər azadlıq məhfumları daha cəsarətli, daha üsyankar, daha ümidverici məcazlarla ifadə olunurdu. 

Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Erkin Vahidov, Abdulla Aripov, Rauf Pərfi şeiriyyətində 

“dağ”, “aslan”, “qartal”, “zirvə”, “günəş” bənzətmələri yer aldı. Bu da şeirdə milli mücadilə motiv-

lərini yüksəltməklə bərabər oxucuların ruhunda, milli təfəkküründə emosiyanı, milli haqlarını daha 

cəsarətlə qoruma hisslərini, ümumilikdə milli ruhun gücünü yüksəldirdi. 
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50-ci illərindən Azərbaycan xalqının böyük oğlu, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili 

mövzusunu yaradıcılığının başlıca qayəsinə çevirməsi Sovet məkanında birləşən türk xalqlarının il-

ham qaynağı olmaqla yanaşı, ictimai fikrin millilik yönündə formalaşmasına yardım etmişdir. 1953-

cü ildə diktator Stalinin ölümündən sonra ədəbiyyatlarımızda Sovet təsirinin bir qədər yumşalması 

ilə milli mövzuların önə keçməsi bu mərhələnin başlanğıc nöqtəsi idi. 1954-cü ildə bu “yumşal-

ma”dan ilk bəhrələnən, bununla da türk xalqlarının şeirini yeni axına yönləndirən Bəxtiyar Vahab-

zadə milli dərdləri “Ana dilim” şeiri ilə bəyan etdi. İstər yaradıcılığında, istərsə həyat və fəaliyyətin-

də ana dilinin fəal təəssübkeşi olan Bəxtiyar Vahabzadənin millət, vətən sevgili şeirləri, xüsusilə, 

ana dili mövzusuna müxtəlif aspektdən yanaşma, məzmun əhatəliyi, forma və üslub rəngarəngliyin-

dən məharətlə istifadə, eyni zamanda çağlayan üsyankar xislətli milli ruhunun vəhdətində yaratdığı 

əsərlər eyni dərdləri yaşayan, əsarətdə gizli inləyən digər türk xalqları üçün ədəbi məktəb səviyyəsi-

nə yüksələrək, müasirlərini sənətinin ardıyla aparmağı bacardı. Şairin milli özünüdərkin simvoluna 

çevrilən şeirləri qardaş özbək xalqının ədəbiyyatında milli mövzuların davamını şərtləndirdi, ortaq 

inkişaf xüsusiyyətlərinin ortaya cıxmasına böyük təkan vermiş oldu.  

 

Bu dil - bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır,  

Bu dil - bir-birimizlə əhdi-peymanımızdır.  

Bu dil-tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi.  

Bu dil -əcdadımızın bizə qoyub getdiyi  

Ən qiymətli mirasdır, onu gözlərimiz tək  

Qoruyub nəsillərə biz də hədiyyə verək (11, s. 8). 

 

“Ana dili xalqın ruhudur, mənəvi dünyasıdır” söyləyən Bəxtiyar Vahabzadənin sənəti, dil mü-

cadiləsi özbək xalqının ədəbiyyatında əks-səda verdi. Ardından milli özünüdərkin məntiqi emosiya-

sı ilə şeirlər yazan Rauf Pərfi (1943-2005) 1958-ci ildə “Özbək dili” şeirini qələmə alır: 

 

Ҳайҳот, топтаганда араб ва мўғил, 

Ҳаётингнинг занжирли йили, 

Бошдан не кечирдинг, мардона ўғил, 

Ўзбек тили, ўзбек тили. 

Улуғ тарихингга қиламан хитоб, 

Навоий шеърининг гули, 

Кечмиш замонларнинг тирик гувоҳи, 

Ўзбек тили, ўзбек тили(16) 

 

Rauf Pərfi Bəxtiyar Vahabzadə kimi ana dilində yazıb-yaradan ədəbi-tarixi mütəfəkkirləri ana 

dilinin tarixinə işıq tutan bütün dövrləri nurlandıracaq, könüllərə gözəllik bəxş edəcək günəş kimi 

dəyərləndirir. “Ürəklərə yol açan Füzulinin sənəti, ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açmış”-misra-

larında Bəxtiyar Vahabzadə dünya ədəbiyyatında ana dilində əbədiyaşar mövzularla əbədiləşən Mə-

həmməd Füzulinin sənətini poetikləşdirməsi, Rauf Pərfinin “Özbək dili” şeirində ana dilində mü-

kəmməl əsərlər qələmə alan Əlişir Nəvai sənətini özbək dilinin tarixinə xitabında könülləri təravət-

ləndirən gülə bənzətməsi və könlünün bülbül kimi ana dili gülündən ətir alması kimi bədii təsvir va-

sitələrinin imkanlarından geniş istifadələri hər iki şairin ruhunun və düşüncələrinin millilik üzərinə 

köklənən sənətkarlıq məharətlərini üzə çıxarır: 

 

Абут-Турк тарихдан балки бир ҳикмат 

Бироқ сен борсан-ку Турон элинда. 

Шоир, Сўз айтмакка сен шошма фақат, 

Улуғ Алишернинг қутлуғ тилинда (16) Оna tilim, Rauf Pərfi 
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Bəxtiyar Vahabzadə “Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi, bu dil əcdadımızın bizə miras 

verdiyi, qiymətli xəzinədir…”, fikri Rauf Pərfinin “Sən türkün keçmişinin qalib xəyalısan, səninlə 

dirildi cahan” misraları ilə həmahəngdir.  

Sovet imperiyasının rus dilini yeganə dil kimi istifadəsini reallaşdırmaq, bununla da xalqların 

kimliyini unutmasına yönəlmiş siyasət yürütməsinə etiraz olaraq Bəxtiyar Vahabzadə 1967-ci ildə 

“Latın dili” şeirini qələmə alır.  

 

"Mən azadam, müstəqiləm" sözlərini 

Öz dilində deməyə də 

İxtiyarın yoxsa əgər, 

De, kim sənə azad deyər? 

Söylə, necə azadsan ki, 

Komalarda dustaq olub ana dilin (11, s.304-305) 

 

Özbək alimi, naşiri Babahan Muhamməd Şərif Bəxtiyar Vahabzadənin “Latın dili” şeiri haq-

qında yazır: “Bəxtiyar müəllimin "Latın dili" şeiri özbək dilinə tərcümə olunmadan əvvəl özbək zi-

yalıları ondan xəbər tutdular. Çoxlu ədəbiyyatşünas yetirən məşhur ustad Azad Şərafəddinov şeiri 

orijinalda oxumuş və bu əsər onu çox həyəcanlandırmışdır. Azərbaycan poeziyasının tərcüməçilə-

rindən biri, tanınmış şair Nasir Məhəmmədin dediyinə görə, Bəxtiyar Vahabzadənin bir neçə şeirini 

özbəkcəyə çevirib onları Azad müəllimə vermişdi. Şeirləri oxuyan ustad məmnuniyyətini bildirərək 

"Bəxtiyar Vahabzadənin "Latın dili"ni də tərcümə etsən yaxşı olardı, çünki bu, fövqəladə dərəcədə 

güclü, günümüz üçün zəruri şeirdir" demişdi. Məsələ ondadır ki, 80-ci illərin axırlarında Özbəkis-

tanda özbək dilinə dövlət dili statusu vermək üçün güclü mübarizə gedirdi. Elə o vaxt bu şeir işıq 

üzü gördü və Bəxtiyar Vahabzadənin "Latın dili" əsəri ictimai fikrə müəyyən töhfə verdi” (1, s.1).  

Özbək xalqının cəsur oğlu, 1968-ci ildə “Özbəyim” şeiri ilə özbək xalqının timsalında türk mil-

lətinin milli kimliyinin poetik xəritəsini yaradan Erkin Vahidov (1936-2016) yaradıcılığında da ana 

dili mövzusu milli kimlik qavramının açarıdır. Bəxtiyar Vahabzadənin, Erkin Vahidovun insan kon-

sepsiyasına dayanan, insanın yaşam və psixoloji vəziyyətlərinin, vətəndaşlıq mövqeyinin, milli-tari-

xi kimliyinin əks olunduğu şeirləri ən yüksək bəşəri amallara, dəyərlərə əsaslanır. Hər iki şair milli 

kimliklərini müdafiə edərkən məsələlərə millətçi kimi deyil, yüksək bəşəri ideallarla baxır və ruhla 

ağıl vəhdətində poetik təfəkkürləri vətəndaş mövqeləri ilə paralelləşir. Bəxtiyar Vahabzadə də oldu-

ğu kimi şeirin dövrünün mövcud qəliblərdən çıxması, milli xüsusiyyətləri daşıması Erkin Vahido-

vun poetik “məni”nin qəbul etdiyi borcdur. Özbək şairi yazır: “Hər bir millətin milli xüsusiyyətləri, 

sənətində, xüsusilə, ədəbiyyatda açıq görünür. Millətlər bir-birindən, sadəcə dilləri, adət-ənənələri 

ilə deyil, təfəkkür tərzləri ilə də ayrılırlar. Şeir bir yana, normal danışıq dilində rusca düşünüb, öz-

bəkcə danışmaq nə qədər qeyri-təbii, nə qədər sünidir. Universallıq, başqa millətlərin şeir ahəngləri-

ni öz şeirinə köçürmək deyildir. Şeirdə universallıq, öz milli şeirini başqa millətlərə, onların şeirləri-

ni öz millətinə tanıda bilməkdir.” (14, s. 16). BəxtiyarVahabazadə birbaşa Sovet diktaturasını ifşa 

edən əsərlərinin toplandığı “Sandıqdan səslər” adlı şeir toplusunda yazır: -“Mənim ən böyük müba-

rizəm sovet dövründə ayaqlar altında tapdanan, qapılar arxasında qalan ana dilimiz uğrunda həm 

əməli işimdə, həm də yaradıcılığımda ardıcıl mübarizə idi. Mən bu mövzuya onlarla məqalə, şeir və 

poema həsr etmişəm (5, s.2). Bəxtiyar Vahabzadə və Erkin Vahidov yad dili öz ana dili kimi mə-

nimsətməyə çalışanlara həqiqətləri şeirin dili ilə anlatmağa çalışır, rus dilinin milli təfəkkürümüzə 

yol almasına etiraz edir, ana dilini qorumaqla milli kimliyi qorumağın mümkünlüyünü, bəşəriliyin 

yolunun millilikdən keçdiyini şeirlərinin əsas qayəsinə çevirmişlər. Hər iki şairin milli məni millili-

yi sərtləşdirmir, müasir baxışla, dünyəvi ideallarla özünə məxsus olanı qorumağa çalışır. Erkin Va-

hidovun 1976-cı ildə qələmə aldığı “Ana dilim ölməz” şeiri ilə Sovet dönəmində ana dilinə mənfi 

münasibətə, dilinin məhv edilməsilə tarixinə, mədəniyyətinə, milli kimliyinə tuşlanan siyasətlərə 

şeirinin böyük dəyərə malik kiçik süjet xətti ilə etiraz edir. Dönəminin yasaqlarına görə birbaşa de-

yim tərziylə olmasa belə, hər şeydən öncə türk millətinə məxsus insanpərvərliyə söykənən özbək 
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şairi şeirinin məzmununu açmaq üçün millətlər, xalqlar arasında ayrıseçkilik salmır. Bütün xalqların 

dillərini eyni dəyərdə müdafiə edir: 

 

Be-kadr bolsa nehat 

Tillerdeği teravet. 

Yokaldı bu kün, heyhat, 

Kabrlerde helavet. 

Bu sedâ yangrar hemân 

Sire edâ bolmeydi. 

Âlem aytar 

 Heç kaçan 

Ana dilim ölmeydi.  

“Faust” yandı gurillep, 

“Hamse” otge tutaşdı 

Bir seda cehan boylap 

Taraldı, tağlar aşdı(13, s.100) 

 

Erkin Vahidovun yaradıcılığında ana dili mövzusu və bu başlıqda şeirlər sayca çox, məzmunca 

rəngarəngdir. Şair xalqının dərdlərini ehtiva edən dilinin yasaqlanmasına qarşı etirazını, könül çır-

pıntılarını bəyan etməyə çalışır. Şair acılarınının böyüklüyünü “fəryadının göylərə çıxması” metafo-

ru ilə, gələcək nəsillərdən narahatlığını “yetmiş yeddi atamın danışdığı dildə, danışarmı görəsən 

yeddi nəslim” misraları ilə bildirir. Erkin Vahidovun “Ana dilim ölməz” şeirindəki 

 

Fuzûlî yandı: 

-Azer- Tili güldek solmaydi. 

Barçe dedi berâber; 

“Ana dilim ölmeydi”(13, s.100). 

 

-dahi Azərbaycan şairi Füzulinin sənətinin ana dili kontekstində dəyərləndirilməsi Bəxtiyar Vahab-

zadənin “Ana dilim” şeirində, Rauf Pərfinin “Özbək dili”, 1950-ci illərin sonlarında ədəbiyyata gə-

lən Azərbaycan şairi Tofiq Bayramın (1934-1991) “Ana dili” şeirində Füzuli şeirini, Füzuli dilini 

ana dili aspektindən dəyərləndirməsi tarixi keçmişimizə hörmət, ədəbi-mədəni sərvətlərimizə ortaq-

lıq nöqteyi-nəzərindən sahib çıxmaq baxımından həmahənglik təşkil edir: 

 

Yad dildən pay umub kişi dilənməz, 

Bu ləkə üstündən heç vaxt silinməz. 

Füzuli şeirdə kimdir bilinməz - 

Öz ana dilini bilməyənlərə! (19, s.12). 

 

Tofiq Bayramın bu şeirində ana dilimiz Füzuli dühasının nurunda anılır. 

Ədəbiyyatımızda ana dili məhfumu təkcə dilimizin rus dili ilə əvəzlənməsi faktı ilə məhdudlaş-

mır. Milli şairlərimizin yaradıcılığında bu fakt parçalanmış Azərbaycanın Cənub harayına çevrilə-

rək İranda azərbaycanlıların öz ana dillərində yazıb yaratmaq istəyinin susdurulması siyasətinə eti-

raz şəklində ifadə olunur. Bəxtiyar Vahabzadə «Gülüstan» poemasında bu dərdimizi belə ifadə edir:  

 

Ağalar bilmədi birdir bu torpaq; 

Təbriz də, Bakı da – Azərbaycandır, 

Bir elin ruhunu, dilini ancaq 

Kağızlar üstündə bölmək asandır (9, s.1). 
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Və yaxud poemanın digər hissəsində dilimizdən ayrılmaqla qolsuz budaqsız, pöhrələnməyən 

ağaç olduğumuzu söyləyir: 

 

Əlifba dəyişdi. 

Bunla öyündük. 

Bilmədik rişəsiz budağa döndük (9, s.1). 

 

Bu metonomiya ilə şair ana dilinin qorunmasının milli inkişafın əsas amili olduğunu önə çəkir:  

Bəxtiyar Vahabzadənin 1961-ci ildə İstanbula səfəri zamanı yazdığı “Vətəndaşlıq vəsiqəm” ki-

çik poemasında şair öz ana dilində İstanbulda bank qəbzi alır. Həmin qəbzi göz bəbəyi kimi qoru-

yan şair ana dilində olan qəbzi övladlarına miras qoymaq istəyində ikən tərəddüd edir. 

 

Öldükdə bu kağız 

Məzarıma qoyulsun, 

Bu bəsit bank kağızı 

Məndən övladlarıma 

Ən gözəl miras olsun! 

Aman Allah! Ne dedim?! 

Arzuya bax, sözə bax! 

Mənim övladlarımda 

Doğma ana dilinə 

Həsrətmi qalacaq? (11, s.21). 

 

Bəxtiyar Vahabzadənin bu misralardakı gələcək nəsillərin ana dilinə həsrət qalacağından niga-

ranlığı Erkin Vahidovun “Yetmiş yeddi atamın danışdığı dildə, danışarmı görəsən yeddi nəslim” 

misraları eyni mənanı daşıyır. 

Milli kimliyin təsdiqində, formalaşma prosesində ana dilinin önəmini hər zaman diqqətdə sax-

layan Xəlil Rza Ulutürk (1932-1994) sənətində də ana dili mövzusu başlıca mövzulardandır. Xəlil 

Rza Ulutürk “Özbək dili” şeirində özbək dilini tarixlə yaşıd, türk millətinin maddi-mənəvi sərvətlə-

rinin tacı olduğunu qeyd etdiyi kimi, Erkin Vahidov da “Özbəyim” şeirində türk xalqlarının müqəd-

dəsləşmiş təbiət, mifik obrazlarının tərənnümündə özbək xalqının timsalında türk xalqlarının qədim 

və zəngin tarixini poetikləşdirir: 

Xəlil Rza Ulutürk: 

 

Himalayda, Tyan-Şanla yaşıd olan, ey möcüzə, 

Söylə nə cür çıxdın üzə? 

Hansı ayda, hansı gündə silkələndi bizim cahan? 

Elbrus, Alp, Pamir dağı ərzi yarıb çıxdı haçan? 

Mən düşündüm, açar tapdım fikirlərin ilgəyinə: 

Özbək dili qaldırmışdır bu dağları öz çiyninə! (7, s.37). 

 

“Özbək dili qaldırmışdır bu dağları öz çiyninə”! – mübaliğəsi təkcə şeirin poetik gücünü artıra-

raq ifadə tərzini ecazkar etmir, eyni zamanda dilinə, mədəniyyətinə, tarixinə yönlənmiş zərbələrə 

əks-həmlə ilə cavab verir.  

Erkin Vahidov: 

 

Tarixingdir ming asrlar  

Ichra pinhon o'zbegim,  

Senga tengdosh Pomiru  

Oqsoch Tiyonshon, o'zbegim. (14, s. 324) 



ƏDƏBİ YYA T  

 

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL    *    НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ    *    SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 36 

Azərbaycan və özbək şeirində ana dili mövzusunda şeirlərdə ana dilinə hücümlara yardım edən 

içimizdən olan “baltalar” tənqid obyektləridir. Bəxtiyar Vahabzadə və Özbəkistanın milli şairi Ab-

dulla Aripovun yaradıcılığında dilini bəyənməyənlərin, ana dilində danışmağı ar bilənlər tənqid hə-

dəfinə çevrilir, təsiredici təşbeh və epitetlərlə daxili işğalçılar ifşa edilir. Abdulla Aripov 1965-ci il-

də Özbək dilinə həsr etdiyi şeirdə sətiraltı anlamda dilinə qarşı hücumlara etiraz edirək öz dilində 

danışmayanları tutuquşuna bənzədir:  

 

Ana Tilimge Ming yillerkim, bülbül kelami 

Özgermeydi, yahlit hemişe. 

Amma şorlik totining hali  

Özgelerge taklid hemişe.  

Ana tilim, sen barsen, şeksiz  

Bülbül küyün şe'rge salamen. 

Sen yokalgen küning, şubhesiz,  

Men hem toti bolib kalemen... (18, s.637). 

 

Abdulla Aripov “Ana dili” şeirində dilini unudanları başqasının dediyini təkrarlayan tutuquşu-

na bənzədir. Bəxtiyar Vahabzadə “modalı ədəbazları” tarixin düşməni kimi, milli mədəniyyətimizin 

düşməni kimi tənqid edir. Bu ortaq xüsusiyyətləri oxşar ictimai-siyasi vəziyyət şərtləndirsə də, icti-

mai məzmunu, millilik kontekstindən bəşəri əhəmiyyətə malik Bəxtiyar Vahabzadə sənəti özbək şa-

irləri üçün örnək bir yaradıcılıq ucalığındadır. Bəxtiyar Vahabzadənin hələ səksəninci illərdə böyük 

cəsarətlə Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırdığı Özbəkistanın xalq şairi Camal Kamalın (1936) 

“Geyimim, kəfənim” şeiri hər misrası, hər kəliməsi əsarətə etiraz, milli mənsubiyyətinə ehtiram 

ruhludur. Camal Kamal bu şeirilə 80-ci illərdə cəsarətlə “Özbəkcəm, Türk dilim, -zatım, nicatım” 

deyə bilir, kimliyini bəyan edir. Kökünü, milli kimliyini ifadə edən şair ana dilini nicat yeri bilir, di-

linə dönüşün bütün zəncirləri qıra biləcək gücdə olduğunu şeirinin ana məqsədinə çevirir. Dilinin 

əsarətdə olduğunu, onu qoruya bilmədiyini pərişanlıqla ifadə edən şair, ana dilini hər iki dünyada 

onu qoruyacaq böyük məhfum kimi dəyərləndirir: 

 

Sən dil ağacının şah budağısan, 

Özbəkcəm, Türk dilim-zatım, nicatım. 

Qorumaq çətinmiş, vəsf etmək asan, 

Ölsəm kəfənimsən, qalsam həyatım (10, s 190).  

 

Camal Kamalın “Dəm ötər, dəmlər ötər” şeiri zamanın, ömrün vəfasızlığı düşüncəsiylə başla-

yır, gecə ilə gündüzün, varlıq ilə yoxluğun, yolların, yolçuluğun düşüncə xəritəsini çəkir. Amma 

şeirin sonunda ana məqsəd birdən-birə qarşıya çıxır. Şairin dünyanın hikmətinə, fəlsəfəsinə söykə-

nən düşüncələrinin elinə,obasına, ana dilinə vurğunluğun müqəddiməsi olduğu bəlli olur: 

 

El gözüm, dil də canım, 

Qurban olaq el və dilə, 

El və dil vardısa... candan 

Süzülər, sözlər ötər (10, s. 189) 

 

Bəxtiyar Vahabzadə, Rauf Pərfi, Erkin Vahidov, Abdulla Aripov, Xəlil Rza Ulutürk, Camal 

Kamal və digər şairlərin yaradıcılığında ana dilinə həsr olunan şeirlərin başlıca qayəsi tarixi və za-

manında çağdaşlaşan milli dərdlərimizin çözüm açarıdır. Onlar əmindirlər ki, ana dili millətin, xal-

qın bütün dərdərinin dərmanıdır, boyunduruqların baltasıdır. Müstəqilliyə gedən yolda onların milli 

məzmunlu yaradıcılıqları olmasaydı, ana dili türk xalqlarının tarixinə, milli kimliyinə ayna tutan 

milli sərvət kimi dəyərləndirilməsəydi müstəqillik dövrünün milli şeiri kökündən qopan ağac kimi 
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pöhrəsiz, barsız qalardı. Göründüyü kimi, ana dili mövzusu xalqlarımızın milli dərdlərinin çözüm 

açarı olmaqla bərabər, ortaq mövzuların Azərbaycan və Özbək xalqlarının ədəbi əlaqələrinin inkişa-

fında rolu və ortaq inkişaf xüsusiyyətlərinin müəyyənləşməsi, türk xalqlarının milli bağlarının möh-

kəmlənməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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XÜLASƏ 

Təranə HƏŞİMOVA 

 

Müasir Azərbaycan və Özbək xalqlarının şeirində ana dili mövzusu;  

ortaq inkişaf xüsusiyyətləri kontekstində 

 

Açar sözlər: Özbək, Azərbaycan, müasir, milli, vətən, dil, ortaq 

 

Məqalədə müasir Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri hər iki xalqın poeziyasında ortaq inkişaf 

xüsusiyyətləri, üslub, ideoloji-mövzu paralelləri kontekstində araşdırılır. Tarixi keçmişi folklora da-

yanan müasir Azərbaycan və özbək poeziyasında milli mövzular və xüsusilə, ana dili mövzusu məz-

mun və ideya paralelləri, ahəngdarlıq, səsləşmələr baxımdan araşdırma obyektinə çevrilir. Ana dili 

mövzusunda paralelləri müəyyənləşdirmək üçün Bəxtiyar Vahabzadə, Erkin Vahidov, Xəlil Rza 

Ulutürk, Abdulla Aripov, Rauf Pərfi, Tofiq Bayramın yaradıcılığı diqqət mərkəzində saxlanılır. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Тарана ХАШИМОВА 

 

Тема родного языка в современной поэзии азербайджанского и узбекского народа;  

в контексте общих характеристик развития 

 

Ключевые слова: Узбекский, Азербайджанский, современный, национальный, родина, 

язык, обшее 

 

В статье исследуется современные узбек-азербайджанские литературные связи, в стихо-

творениях обеих народов изучается особенности развитии, параллели стиля идейная-тема-

тика. В современной Азербайджанской и Узбекской поэзии основавшегося на истории фоль-

клораисследуется с точки зрения гармонии, национальные темы и особенно тема родного 

языка, содержание и звук, единство предмета и идеи. Для определения этих параллели в кон-

тексте родного языка творчество поэтов Бахтияра Вагабзаде, Еркина Вахидова, Халил Рза 

Улутурка, Абдуллы Арипова, Рауфа Парфи, Тофиг Байрама находится в центре внимания. 

 

SUMMARY 

Tarana HASHIMOVA 

 

The Theme of the Native Language in Modern Azerbaijani and  

Uzbek poetry; in the context of common developmental characteristics 

 

Key words: Uzbek, Azerbaijani, modern, national, homeland, mother tongue, common 

 

The aim of the article is to study the modern Uzbek-Azerbaijani literary connections and the 

development features, the ideological-thematic style parallels in the poems of both peoples. In the 

modern Azerbaijani and Uzbek poetry, based on the folklore history, national themes especially the 

native language theme, the content and sound, the unity of the subject and idea is researched from 

the harmonic point of view.The works of poets such as Bakhtiyar Vahabzade, Erkin Vahidov, Kha-

lil Rza Uluturk, Abdullah Aripov, Rauf Parfi, Tofig Bayram, to define these parallels in the native 

language context, are in the spotlight. 
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DİLÇİLİK 
 

UOT 81 
 

LEKSİKA VASİTƏSİLƏ MƏDƏNİ İNFORMASİYANIN VERİLMƏSİ 

(Türk və qaqauz dillərinin materialları əsasında) 

 

Aygül MİRZƏYEVA* 

 

Açar sözlər: linqvokulturologiya, mədəniyyət, leksika, informasiya, ruh 

 

Giriş 

Mədəniyyət anlayışı ilkin dövrlərdə torpağın əkilib-becərdilməsini ifadə etmişdir. İnsanın fəa-

liyyət dairəsi genişləndikcə bu anlayışın əhatə etdiyi sahələr də artmağa başladı. Mədəniyyət insa-

nın fiziki və əqli fəaliyyətinin nəticəsi olmaqla iki yerə bölünür: maddi mədəniyyət və mənəvi mə-

dəniyyət. Bəşər övladının tarix boyunca yaratdığı bütün maddi və mənəvi istehsal məhsulları mədə-

niyyət nümunəsi hesab olunur. Mədəniyyət incəsənət, ədəbiyyat, fəlsəfə, din, tarix, dil və s. sahələri 

özündə ehtiva edir.  

Çoxşaxəli olması ilə yanaşı, çoxfunksiyalı bir sistem olan mədəniyyətin dilçilik elmi ilə qarşı-

lıqlı əlaqəsini onun informativ və kommunikativ funksiyaları təmin edir. Dil insanlar arasında hərtə-

rəfli münasibətlər yaradaraq mədəniyyətin vasitəçisi rolunu oynayır. Bu da mədəniyyətin kommuni-

kativ funksiyasını təmin edir. İnformativ funksiya tarixi varisliyin və sosial təcrübənin ötürülməsinə 

xidmət edir. Dünyaya göz açan hər bir fərd əcdadlarının yaratdığı mədəni mühitə daxil olur və onun 

bir üzvünə çevrilir. Mədəniyyətin ehtiva etdiyi dəyərlərin öyrənilməsi və bu informasiyanın gələcək 

nəsillərə ötürülməsində ən mühüm vasitə məhz dildir. Belə ki, mədəniyyət nümunələrinin yaranma-

sında mühüm rol oynayan dil, eyni zamanda onların ötürülməsinə də xidmət edir. Dil ictimai funk-

siya daşıdığı üçün cəmiyyətə xas olan hər bir xüsusiyyət dildə öz əksini tapır. Buna görə də hər han-

sı bir xalqın mədəniyyətinin öyrənilməsində onun dilinin öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Mədəni ünsürlər dildə sabitlənmiş formada öz əksini tapır.  

 

 I. Dilə mədəni aspektdən yanaşma 

XX əsrin sonlarından etibarən dilin öyrənilməsində insanın mərkəzi mövqe tutduğu yeni yanaş-

malar yaranmağa başladı. Belə ki, bu dövrə qədər dil ilə bağlı tədqiqatlar dillərin strukturu və mən-

şəyinin öyrənilməsinə yönəlmişdi. Tədqiqat obyektinin subyektə, dil daşıyıcısına yönəlməsi ilə dil-

çilikdə yeni bir cərəyan, antroposentrik paradiqma yarandı. Antroposentrik paradiqma dilçilik elmi-

ni insan və insan münasibətlərini öyrənən digər elmlərlə, eyni zamanda mədəniyyətşünaslıqla ya-

xınlaşdırır.  

Antroposentrik paradiqmanın əsasında formalaşan dilçilik sahələrindən biri olan linqvokulturo-

logiya dil və mədəniyyətin bir-biri ilə əlaqə və təsirini, xalqın mədəniyyətinin və mentalitetinin dil-

də inikasını öyrənir. Hər bir xalqın dünyagörüşü, adət-ənənələri, yaradıcılıq imkanları onun dilində 

öz əksini tapır. Göstərilən amillərin dildə əks olunması linqvokulturologiyanın tədqiqat predmetidir. 

“Linqvokulturologiyanın əsas anlayışları bunlardır: mədəni semalar, mədəni fon, mədəni kod, mə-

dəni konseptlər, mədəni konnotasiyalar. Bu anlayışlar vasitəsilə dil vahidlərindəki mədəni informa-

siya, yəni mədəniyyətlə bağlı məlumat təqdim edilə bilər” (4, s.213). 

Dilə mədəni aspektdən yanaşma alman dilçisi Vilhelm fon Humboldtun (1767-1835) adı ilə 

bağlıdır. Onun fikrinə görə, xalqların dünyagörüşü onların dilləri vasitəsilə formalaşır. “Bir birliyin 

dili ilə o birlikdə yaşayan fərd(lər)in zehni yönümləri arasında o dərəcədə yaxın bağlar var ki, bun-

                                                           
* AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun dissertantı 

E-mail: mirzeli89@mail.ru 



DİL Çİ L İK  

 

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL    *    НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ    *    SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 40 

lardan birinə dair məlumat əldə etsəniz, o biri ilə bağlı məlumatları da tamamilə əldə etmiş olacaqsı-

nız. Çünki dil və zehni fəaliyyət (intellectuality) birlikdə meydana gəlir və formalaşır. Cəmiyyəti di-

lində görər, dilində anlarıq. Bir cəmiyyətin dili o cəmiyyətin ruhu, ruhu isə dilidir. Bu dərəcədə eyni 

olan başqa bir şeyi düşünmək həqiqətən çətindir” (12, s. 46). 

Müasir dövrdə linqvistikada antroposentrik istiqamətdə aparılan tədqiqatlara maraq artmışdır. 

Burada məqsəd dildə təzahür edən mədəniyyətə xas elementləri ortaya çıxarmaqdır. Çünki dil mə-

dəniyyət sferasında bütün mühüm hadisələri kodlaşdırır. Dil vahidləri digər məlumatlar kimi, mədə-

ni informasiyaları da uğurla ötürür. Bu baxımdan dilin leksik sistemi özünəməxsus əhəmiyyətə ma-

likdir. Leksika xalqın milli mədəniyyətinin göstəricisidir. Xalq inkişaf etdikcə onun dili də inkişaf 

edir, leksik fonduna yeni sözlər əlavə olunur. Bir dilin hansı dildən söz alacağı onun mənsub olduğu 

xalqın münasibətlərindən, hansı sahədə termin alacağı onun dünyagörüşünün, elm və mədəniyyəti-

nin hansı istiqamətdə inkişaf etdiyindən asılıdır. Sözün mənasının dəyişməsi, arxaikləşməsi, yeni 

sözlərin yaraması, yaxud alınması – leksik sistemdəki belə dəyişikliklər mədəniyyətdən təsirlənir. 

Eyni zamanda hər hansı bir anlayış insan şüurunda müxtəlif emosiyalarla assosiasiya olunaraq dildə 

reprezentasiya olunur.  

Dil vahidləri özündə xalqın yaşadığı hadisələrlə bağlı müəyyən dünyagörüşünü əxz etdirərək 

mədəni informasiya daşıyıcısına çevrilir və insan şüurunda konseptlər şəklində formalaşır. Hum-

boldt qeyd etmişdir ki, sözlər fərqli dillərdə tamamilə eyni mənanı ifadə etmir. Hər bir daşıyıcısı sö-

zə öz dünyagörüşü aspektindən yanaşır. Konsept xalqın dünyagörüşü əsasında formalaşır. Fərqli 

dillərdə konseptlərin öyrənilməsi həmin dillərin daşıyıcısı olan xalqların mədəniyyətləri arasında 

oxşar və fərqli məqamların müəyyənləşməsində özünəməxsus rol oynayır. Milli mentalitetlər ara-

sındakı oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən etmək üçün xalqların dilini tədqiq etmək mütləqdir. 

 

II. Türk və qaqauz dillərində “ruh” konseptinin linqvokulturoloji xüsusiyyətləri 

Oğuz qrupu türk dilləri içərisində türk və qaqauz dilləri bir-birinə daha yaxın olaraq qiymətlən-

dirilir. Mədəniyyətin formalaşmasının tarixi-ictimai proses olması, çoxşaxəli mahiyyət daşıması bu 

xalqların dünyagörüşündə ümumi xüsusiyyətlərlə yanaşı, fərqli cəhətlərin də yaranmasına rəvac 

vermişdir. Böyük hissəsi Moldovada olmaqla, Rusiyada, Bolqarıstanda, Türkiyədə və s. bölgələrdə 

yaşayan qaqauzlar tarix boyu bir neçə dövlətin hakimiyyəti altına düşmüş, bu səbəbdən dil, din, mə-

dəniyyət baxımından müəyyən təsirlərə məruz qalmışlar.  

Məqalədə dində, fəlsəfədə müxtəlif cür izahlar verilmiş, olduqca geniş bir anlayışı ifadə edən 

“ruh” konsepti tədqiqata cəlb olunmuşdur. “Ruh [alm. Seele; fr. Ame; ing. Soul; lat. Anima; yun. 

Psykhe – nəfəs alma, üfləmək, nəfəs dərmək ər. روح ] – bədəni daima canlı qılan, ona həyat verən, 

yaşadan, lakin maddi olmayan varlıq. Dini fəlsəfədə ruh ölümsüz və insanın əbədi həyatını təmin 

edən varlıqdır” (9, s.166). 

Türk xalqlarına mənsub ilk ensiklopedik əsər sayılan “Divanü Lüğat-it-Türk”də Mahmud Kaş-

ğari “tın” sözünü “ruh” sözünün sinonimi olaraq vermiş, mənasını aşağıdakı kimi izah etmişdir: 

“Tın: ruh, nəfəs. Anınq tını kəsildi = onun nəfəsi kəsildi, ruhu çıxdı” (6, s. 349). 

“Öz” sözünün izahını verərkən isə ruhu “bədənin qonağı” olaraq dəyərləndirmişdir: 

“Öz: “öz konukı = bədənin içində qımıldayan nəsnə, ruh”. 

Həm türk dilinə, həm də qaqauz dilinə ərəb dilindən keçmiş “ruh” (qaqauz dilində eyni zaman-

da rus dilinin təsiri ilə “duh” şəklində də işlənir) sözü yerinə həmin dillərə fars dilindən keçmiş 

“can” sözü də işlənir. Can insana Allah tərəfindən əmanət verilmişdir və vaxtı çatanda geri alacaq-

dır: “Can, ruh: Allah emanetini alsın da kurtulayım”. (türk.) (14) Türk dilində ölmək mənasında iş-

lədilən “ruhunu teslim etmek”, qaqauz dilində “duhunu vermek” ifadəsi də həmin inancın təzahürü-

dür.Ruh bədəndə qəfəsdə kimi qəbul olunur. İnsan öldükdən və ruh bədəni tərk etdikdən sonra aza-

dlığa çıxır.Ruhun olmadığına inam dinsizlik olaraq qəbul edilir.  

Qədim türklərdə ruh və onun ölməzliyi haqqında müxtəlif təsəvvürlər var idi. Belə ki, tarixi 

şərtlər bir sıra türk boylarının şamanizmi mənimsəmələrinə səbəb olmuşdur, bunlardan biri də qaqa-

uzlardır. Xristian dininə sitayiş etsələr də, bu xalqın inancında şamanizmin izləri bu gün də özünü 
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göstərir. Bildiyimiz kimi, şamanizmin əsasını ruhlara inam təşkil edir. Şamanlara görə, bütün təbiət 

yaxşı və pis ruhların təsiri altındadır. Pis ruhlardan qorunmağın isə bir sıra yolları vardır. 

Eni evlenennär ateşin üstündän geçip, paklanırmışlar fena duhlardan (qaq.) (3, s.44). 

Hər iki dildə ölən insanı yad edərək onu sevindirməyə inamı göstərən bir sıra ifadələr vardır: 

“ruhunu şad etmek”, “ruhu şad olsun”, “ruhunu anmak”. 

“Ruh” sözünün linqvokulturoloji xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirdiyimiz zaman qəlb, könül, 

mənəvi aləm ifadə etdiyini müşahidə edirik. İnsanın mənəvi dünyası, daxili aləmi, xarakterik xüsu-

siyyətlərindən bəhs edərkən türk dilində “ince ruhlu”,“güzel ruhlu”, “genç ruhlu”, “iyi ruhlu”, 

“karanlık ruhlu”, qaqauz dilində “asker ruhlu”, “kaavi ruh”, “lirik ruhlu”, “incä ruh” və s. kimi 

ifadələr işlədilir. 

Bu bulanık, durgun gözlü, karanlık ruhlu çocuklar da biraz düşünce, bir parça yaşamak zevki 

uyandırdığımı hissedince seviniyorum (türk.) (10, s.125). 

Odesa bölgesindeki Kubey küüyü bir lirik ruhlu qaqauz oolu büüttü (qaq.) (13, s.217). 

Türk dilində mənəviyyat, xarakter, dünyagörüşü baxımından bir-birinə yaxın insanlar haqqında 

ruhlarının bir-birinə bənzədiyi deyilir. Buna əsasən “ruh eşi”, “ruh ikizi” ifadələri işlədilir.  

İnsanın mənəvi baxımdan zənginləşməsi, kamilləşməsi türk dilində “ruhunu beslemek”, “ru-

hunu doyurmak”, “ruhun gıdası”, qaqauz dilində “ruh zenginnii”, mənəvi güc ifadə edən “ruh ku-

vedi” işlənir. Mənəvi aclıq, toxluq, zənginlik, kasadlıq bu kimi söz birləşmələri ilə ifadə olunur. 

Ruhu ve kafası millî eserlerle beslenmeyen bir gençlik kitlesinin memleketi hangi istikamete sü-

rükleyeceği son yıllarda meydana gelen hâdiselerle açık bir şekilde belli olmuştur (türk.) (1, s.3). 

Bobam sölärdi: “Nekadar da insanın zenginnii olmasa, onun en büük zenginnii – ana dili, ruh 

kuvedi. Ruh kuvedin sızıntısı da halkının sıralarında, adetlerindä, aylenin kanonnarında. Varkana 

sevgi ana dilinä, var sevgi Vatanına, ozaman da belli olêr ruh zenginnii, insannık kaliteleri” (qaq.) 

(2, s.8). 

Milli mədəniyyət, mentalitet, milli duyumu ifadə edən “millî ruh”, “türk ruhu”, “fransız ru-

hu”, “alman ruhu”, “qaqauz ruhu”, “halk ruhu” və s. işlənir. Burada fərdin deyil, bütünlükdə cə-

miyyətin mənəvi aləmi, daxili dünyası həmin ifadələrdə əks olunur. 

Zira unutulmamalıdır ki millî varlığı ayakta tutan millî ruhtur (türk.) (1, s.3). 

V.Gogol dooru demiş: 'Haliz milliyetçilik o halkın ruhunda saklı. Şair varnasın olsun kendi 

milli duygularınnan o zaman, açan o başka bir dünnayı annader, ama kendi halkın bakışınnan 

(qaq.) (13, s.189). 

Yaradıcı insanların üslubu, tərzi, duyğularını, yaradıcılıq qabiliyyətini öz əsərlərində əks etdir-

məsi ruhunun məhsulu, ruhunun təzahürü olaraq qiymətləndirilir.  

Halbuki Türk musikîsi böyle bir âkıbete hiç de lâyık değildi. O, büyük bir cemiyetin, çok sıhhat-

li bir hayat aşkının ve derin, huzursuz, her an ebediyetin muammasını çözmek için sabırsızlanan bir 

ruhun mahsulüydü (türk.) (1, s.203). 

Ruh insanın hiss üzvləri ilə varlığını duymağa qabil olmadığı qeyri-maddi məfhumdur. Türkiyə 

türkcəsində “ruh gibi” – ətrafda baş verənlərə qarşı biganə, sakit, səssiz-səmirsiz, varlığı-yoxluğu 

bilinməyən insanlar üçün işlədilir. “Ruh gibi dolaşmak” ifadəsi heç bir şeyin fərqinə varmadan ya-

şayan insanların həyat tərzini bildirir. “Tabiatı, hiçbir gün bu kadar ruhsuz, onun güzel şeylerini bu 

kadar lüzumsuz, hayatı bu kadar ümitsiz görmemişti!” (türk.) (10, s.254). 

Eyni zamanda əks mənanı, yəni canlılıq ifadə edir. Məsələn, “Ruh kazandırmak (vermək)” – 

hər hansı bir şeyə canlılıq, enerji qatmaq, daha fərqli, maraqlı, mənalı vəziyyətə gətirmək. Bu da ru-

hun bədəni canlı vəziyyətə gətirən, ona can verən bir məfhum olmasına inam ilə bağlıdır. Ruh bədə-

ni tərk etdiyi zaman o öz canlılığını itirər. Buna əsasən, “ruh” hərəkətlilik, canlılıq, həssaslıq məna-

larını ifadə edir.  

Ruhunun ateşiyle bizim genç varlıklarımızı yoğurmağa çalışan bu inanmış adamı sevmemek 

kabil değildi (türk.) (1, s.97). 

Üürenici nekadar taa çok sözleşecek, okuyacek – okadar taa çok, taa ii dili bilecek, angısı her-

tarafça yardımcı olacek taa ruhlu olmaa, taa derindän dünneyi hem insanın yaşamasını annamaa 

(qaq.) (13, s.235). 
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Bildiyimiz kimi, “psixika” yunan sözü “psykhe” sözündən götürülüb, mənası can, ruh demək-

dir. Bu səbəbdəndir ki, “ruh” sözü psixika, psixoloji vəziyyət, hal, əhvali-ruhiyyə anlayışlarını ifadə 

edir. Həm türk, həm də qaqauz dilində “ruh sağlığı”, “ruh hastası”, “ruh hali” ve ya “ruhsal du-

rum”, “ruhsal sorun”, “ruhsal bozukluk”, “ruhsal travma” kimi ifadələrin yaranması bununla əla-

qədardır.  

Emosional vəziyyətlə bağlı əhvali-ruhiyyənin qalxması, sevinmək mənasını ifadə edən “ruhun-

da güneş açmak”, “ruhu okşamak”, əks mənanı – çətinliyə salmaq, əhvalını pozmaq mənalarını ifa-

də edən “ruhu karartmak”, qaqauzcada “ruhu yanmak” kimi frazeologizmlər işlənir.  

Beləliklə, məqalədə “ruh” anlayışının iki qohum dildə kulturoloji aspektləri müəyyənləşir, mə-

dəni-koqnitiv əlamətləri haqqında informasiya verilir. “Ruh” sözü mənəviyyat, daxili aləm, mahiy-

yət, canlılıq, psixoloji vəziyyət, əhvali-ruhiyyə kimi linqvokulturoloji özəlliklər daşıyır.  

Bu söz vasitəsilə insanın mənəvi və mədəni gücü, hərtərəfli fəaliyyəti stimullaşdırılır. İfadə 

zənginliyi baxımından, təbii ki, türk dili daha üstün mövqe tutur. Bununla da xalqların dil şüuru ba-

rədə informasiya genişlənir. Dilin etnoyaradıcı gücü hiss edilir. 
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XÜLASƏ 

Aygül MİRZƏYEVA 

 

Leksika vasitəsilə mədəni informasiyanın verilməsi 

(Türk və qaqauz dillərinin materialları əsasında) 

 

Açar sözlər: linqvokulturologiya, mədəniyyət, leksika, informasiya, ruh 

 

Mədəniyyət nümunələrinin yaranmasında mühüm rola oynayan dil, eyni zamanda onların gələ-

cək nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir. Hər hansı bir xalqın mədəniyyətinin öyrənilməsində onun 

dilinin öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki mədəni ünsürlər dildə sabitlənmiş formada öz 

əksini tapır.  

Məqalədə dində, fəlsəfədə müxtəlif cür izahlar verilmiş, olduqca geniş bir anlayışı ifadə edən 

“ruh” sözü tədqiqata cəlb olunmuşdur. Həm türk dilində, həm də qaqauz dilində kulturoloji aspekt-

ləri müəyyənləşir, mədəni-koqnitiv əlamətləri haqqında informasiya verilir. “Ruh” sözü mənəviy-

yat, daxili aləm, mahiyyət, canlılıq, psixloji vəziyyət, əhvali-ruhiyyə kimi linqvokulturoloji özəllik-

lər daşıyır.  

İfadə zənginliyi baxımından, təbii ki, türk dili daha üstün mövqe tutur. Bununla da xalqların dil 

şüuru barədə informasiya genişlənir. Dilin etnoyaradıcı gücü hiss edilir. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Айгюль МИРЗАЕВА 

 

Передача культурной информации при помощи лексики 

(На основе материалов тюркского и гагаузского языков) 

 

Ключевые слова: лингвокультурология, культура, лексика, информация, дух 

 

Язык, который играет важную роль в создании культурных моделей, также служит для 

передачи их будущим поколениям. При изучении культуры любого народа очень большое 

значение имеет изучение его языка. Потому что элементы культуры в фиксированной форме 

находят свое отражение именно в языке. 

В статье исследуется слово «дух», который является очень обширным понятием и имеет 

различные разъяснения в религии и философии. И в тюркском и в гагаузском языках опреде-

ляются его культурные аспекты и предоставляется информация о его культурно-когни-

тивных особенностях. Слово «дух» имеет лингво-культурные особенности, такие как духов-

ность, внутренний мир, сущность, жизненная сила, психологическое состояние, настроение. 

С точки зрения богатства выражения, конечно, тюркский язык занимает более высокое 

положение. Этим обогащается информация народов о языковом сознании. Ощущается этно-

созидательная сила языка. 
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SUMMARY 

Aygul MIRZAYEVA 

 

Transfer of Cultural Information Through Lexis 

(Based on materials from Turkish and Gagauz languages) 

 

Keywords: linguoculturology, culture, lexis, information, spirit.  

 

Language, which plays an important role in the creation of cultural patterns, also serves to pass 

them on to the future generations. In the study of the culture of any nation, the study of its language 

is of great importance, as the cultural elements are reflected in the language in a fixed form. 

In this article the focus of research is the word “spirit”, which having very broad meaning it is 

given different explanations in religion and philosophy. Its cultural aspects of both in Turkish and 

Gagauz languages are defined, and information about its cultural and cognitive features has been 

provided. The word “spirit” has linguocultural features such as spirituality, inner world, essence, 

vitality, psychological state, mood, and so on.  

In terms of richness of expression, of course, the Turkish language has a superior position. 

Thus, the information about the linguistic consciousness of the peoples expands and the ethno-

creative power of language is felt. 
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UOT 327 

 

POSTSOVET MƏRKƏZİ ASİYA ÖLKƏLƏRİNDƏ TƏHLÜKƏSİZLİYƏ  

QARŞI TƏHDİDLƏR, ÇAĞIRIŞLAR VƏ ONLARIN TƏSNİFATI  

 

Rauf QARAYEV* 

 

Açar sözlər: Mərkəzi Asiya, təhlükəsizlik, təhdid, çağırış, təsnifat 

 

Giriş 

SSRİ-nin dağılmasından, Qazaxıstanın və keçmiş Orta Asiya respublikaların öz müstəqilliyini 

bərpa etməsindən və bunun nəticəsində yeni Mərkəzi Asiya regionunun formalaşmasından sonra bu 

regionda bütövlükdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri ən əsaslı və vacib məsələlərdən biri-

nə çevrildi. Artıq regionun bir sıra ölkələrində mövcud olan təhdid və çağırışlarla yanaşı (məsələn, 

Əfqanıstanda hərbi əməliyyatların və vətəndaş müharibəsinin davam etməsi ilə bağlı təhlükəsizliyin 

təmin edilməsi problemi, İranın Suriyada cərəyan edən hadisələrə cəlb olunması) yeni təhdidlər və 

çağırışlar yaranmışdır. Bu isə bir sıra amillərlə birbaşa və ya dolayısı yolla bağlıdır. Bu bir tərəfdən 

bütövlükdə dünyada və onun müxtəlif regionlarında baş verən proseslərlə bağlıdır. Belə ki, Mərkəzi 

Asiya regionunda təhlükəsizlik sistemi ayrılmaz xətlərlə dünyada ümumi qlobal təhlükəsizlik siste-

mi ilə əlaqəlidir. Bu səbəbdən dünyanın istənilən bir yerində təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı baş 

verən hadisələr dünyanın digər hissələrində də müəyyən təsirə malikdir. 

Postsovet Mərkəzi Asiya regionuna məxsus ölkələrdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi problem-

ləri bir sıra müəyyən amillər və obyektiv səbəblərdən Azərbaycan üçün də vacib əhəmiyyət kəsb 

edir. Birincisi, bu region bizim ölkənin birbaşa yaxınlığında yerləşir. Qazaxıstan və Türkmənistan 

kimi ölkələrlə, Azərbaycan Xəzər dənizi üzrə həmsərhəddir. İkincisi, uzun müddət ərzində bizim öl-

kə və bir sıra Mərkəzi Asiya ölkələri müttəfiq respublikalar statusunda vahid bir federativ dövlətin - 

Sovet İttifaqının tərkibinə daxil idilər və bu dövlət çərçivəsində müxtəlif iqtisadi, rabitə, nəqliyyat, 

mədəniyyət və digər sahələrdə sıx əlaqələr qurulmuşdu (4, s.96-97). Üçüncüsü, Mərkəzi Asiyanın, 

demək olar ki, bütün ölkələri ya türkdillidir (Tacikistan istisna olmaqla), ya da onların ərazisində 

türkdilli əhali ölkə əhalisinin bir hissəsini təşkil edir (İran, Çin Xalq Respublikasının Sincan - Uy-

ğur Muxtar rayonu) və bu ölkələrlə bizim ölkə ümumi tarixi, dil, mədəni, dini köklərə, xüsusən 

SSRİ tərkibində olmuş keçmiş Qazaxıstan və Orta Asiya ölkələri ilə daha sıx əlaqələrə malikdir. 

Məhz bu amillər regionun bir çox ölkələri də daxil olan 3 oktyabr 2009-cu ildə Naxçıvanda keçiril-

miş Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının sammitində Türk Şurası adlanan təşkilatın yaradıl-

masına əsas verdi (12 noyabr 2021-ci ildə İstanbulda keçirilən sammitdə bu qurumun adı Türk Döv-

lətlər Birliyi təşkilatı adına dəyişdirildi). 

Mərkəzi Asiyanın geosiyasi və geostrateji mövqeyi, onun təbii sərvətlərlə zəngin olması bu re-

gionu dünyanın vacib və əhəmiyyətli bir regiona çevirmişdir. Postsovet Mərkəzi Asiya dövlətləri bu 

regionu dünya geosiyasi koordinatlar sistemində əsas regionlardan birinə çevirərək Mərkəzi Asiya-

nın digər strateji statusunu və geosiyasi formatını müəyyənləşdirdilər (36, s.3). Bu regionda Rusiya, 

ABŞ, Çin, Avropa İttifaqı (Aİ) kimi ölkə və qurumların, həmçinin bu dövlətlərin NATO, Kollektiv 

Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və s. kimi yaratdıqları hərbi, siya-

si və iqtisadi təşkilatların maraqları bir-birisi ilə toqquşur. Xüsusilə də 11 sentyabr 2001-ci il terror 

aktların törədilməsindən sonra Avrasiya və xüsusən də Mərkəzi Asiya dünya geosiyasi döyüş mey-

danına çevrildi (6, s.255). 

                                                           
*Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu  

E-mail:raufgara@yahoo.com 
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Bununla yanaşı, postsovet Mərkəzi Asya dövlətləri bu regionda təhlükəsizlik məsələlərinə cid-

di təsir göstərən bir sıra problemlərlə qarşılaşdılar. M.Olkott belə problemlərə aşağıdakıları aid edir-

di: durğun iqtisadiyyat, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı problemlər, etnik və digər rəqabət, 

nəqliyyat sisteminin adekvat vəziyyətdə olmaması, geniş yayılmış işsizlik, bütün səviyyələrdə kor-

rupsiya, qanunsuz narkotik dövriyyəsi, dini və siyasi cəhətdən başqa cür düşünənlərin qəddar rep-

ressiyalarla üzləşməsi, kənd təsərrüfatı üçün suyun kritik çatışmazlığı (12, s.25-26). Fikrimcə, iqti-

sadi xarakterli bu problemlər SSRİ dövründə regionun əsasən xammalın hasilatı və kənd təsərrüfatı 

məhsulları və xammalı üzərində qurulması ilə əlaqəli idi. Məsələn, 1986-cı ildə Orta Asiya SSRİ-də 

adambaşına düşən ən aşağı sənaye istehsalına sahib idi. Həmçinin, Orta Asiya respublikalarında 

adambaşına olan gəlir və insan inkişafı indeksi digər SSRİ respublikaları ilə müqayisədə ən aşağı sə-

viyyədə idi. Bu region iqtisadi cəhətdən dünya xarici bazarları ilə deyiı, sırf SSRİ-nin digər sənaye ra-

yonları ilə bağlı idi. SSRİ-nin dağılmasından keçmiş postsovet dövlətləri arasında bazar iqtisadiyyatı 

əsaslarında yeni münasibətlərin qurulmasına qədər əlaqələr əhəmiyyətli dərəcədə kəsilmişdir. 

Xadson İnstitutunda hərbi-siyasi təhlil Mərkəzin direktoru və həmçinin Wikistrat təşkilatının 

eksperti və yeni Amerika Təhlükəsizliyi Mərkəzinin baş elmi əməkdaşı Riçard Vays xüsusi olaraq 

qeyd edir ki, 2017-ci il üçün Mərkəzi Asiya və bu regionda yerləşən ölkələr üçün təhlükəsizlik mə-

sələləri əvvəlki illərdəki olduğu kimi eyni qalır. Bunlara: dini və digər qrupları özünə qarşı qaldır-

mamaq və yönəltməmək şərti ilə daxili terrorizmə və dini ekstremizmə qarşı mübarizənin aparılma-

sı; resusrların (xüsusən su resurslarının) idarə edilməsi; Mərkəzi Asiyanın digər ölkələrinə Yaxın 

Şərqdə və Əfqanıstanda baş verən hadisələrin neqativ təsirinə qarşı səmərəli fəaliyyət göstərilməsi; 

bu regionda Rusiya-Çin yaxınlaşması və ya toqquşması təhlükəsi; regionda yerləşən digər dövlətlə-

rin təhlükəsizliyinə təhlükə yarada bilən və xarici hərbi müdaxiləyə rəvac verə bilən hər hansı bir 

dövlətlərin daxilində cərəyan edən siyasi proseslər nəticəsində yarana biləcək münaqişələrin qarşısı-

nın alınması; kütləvi qırğın silahların (KQS) yayılmasının, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin, 

insan və silah ticarətinin qarşısının alınmasını və s. aid etmək olar (14). Kim Mil Çulun fikrincə, re-

gionun təhlükəsizlik təhdidləri arasında dini radikalizmin, narkotrafikin və transmilli mütəşəkkil ci-

nayətkarlığın artması ilə bağlı problemlər xüsusi yer tutur və məhz bu amillər bir çox hallarda Mər-

kəzi Asiyada təhlükəsizlik sahəsində vəziyyəti müəyyənləşdirir (24, s.11). 

Digər tərəfdən bu, həm də Mərkəzi Asiya regionu dövlətlərində mövcud olan ənənəvi amillərlə 

(hər bir dövlətdə ictimai-siyasi strukturun xüsusiyyəti mürəkkəb klanlararası münasibətlər sistemi 

ilə səciyyələnir) və o cümlədən, bu regionda yeni müstəqil dövlətlərin yaranması, formalaşması və 

müstəqil inkişafı prosesinin xüsusiyyətləri ilə sıx bağlıdır (məsələn, elitaların bir-biri ilə rəqabət 

aparması, həll olunmamış sərhəd problemləri və s.). Yaranmış vəziyyəti bu regionda olan dövlətlə-

rin əksəriyyətində çox çətin, hərdən isə ağır iqtisadi durum və indiyə kimi davam edən əhalinin əsas 

hissəsinin aşağı yaşayış səviyyəsi daha da mürəkkəbləşdirir. Məsələn, Əfqanıstan dünyanın ən kasıb 

ölkələri sırasına aid edilir. Belə ki, Dünya Bankın məlumatına əsasən, 2015-ci ilin yekunlarına görə, 

Əfqanıstan adambaşına düşən Ümümi Daxili Məhsula (ÜDM) dair dünyada 185 ölkə arasında 174-

cü yeri tutur. 2020-ci ilin yekunlarına görə isə adambaşına düşən ÜDM bir qədər də azalmış və il 

üzrə cəmi 509 ABŞ dolları təşkil etmişdir (7). Bundan əlavə, Əfqanıstanda hal-hazıra kimi hərbi 

əməliyyatlar, hətta taliblər yenidən hakimiyyətə gəldiyi zamandan belə, bu ölkənin müxtəlif yerlə-

rində və regionlarında davam edir.  

İran İslam Respublikasında (İİR) bu, təkcə ABŞ-nın bu dövlətə və onun təşkilatları və kom-

mersiya strukturlarına qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalarla yox, həm də İranla iqtisadi sahədə əməkdaşlı-

ğı həyata keçirən digər ölkələrin təşkilatları və kommersiya strukturlarına qarşı iqtisadi sanksiyala-

rın tətbiq edilməsi ilə də bağlıdır. Bundan əlavə, İİR-in bu günədək davam edən Suriya münaqişəsi-

nə cəlb olunması və bununla bağlı böyük həcmdə maliyyə xərclərinin aparması ölkənin bütövlükdə 

iqtisadi vəziyyətini daha da mürəkkəbləşdirir və ağırlaşdırır. 

Ağır iqtisadi vəziyyət Əfqanıstanla həmsərhəd olan Pakistanın şimalı vilayətlərində də müşahi-

də olunur. Jammu və Kaşmirin siyasi gələcəyinin müəyyən edilməsi problemi indiyədək qalmaqda 

davam edir və çox güman ki, yaxın gələcəkdə həll olunmayaraq qalmaqda davam edəcək. Bu hal isə 
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Hindistan və Pakistan arasında həm siyasi münasibətlərə, həmçinin də regionun bu hissəsində olan 

iqtisadi vəziyyətə təsir etməyə bilməz. 

Çinin Sincan-Uyğur Muxtar Rayonunda da vəziyyət heç də sadə deyil. Burada da Çindən ayrıl-

mağa və müstəqil dövlət yaratmağa cəhd edən qüvvələr vaxtaşırı öz fəallıqlarını göstərirlər. 

Beləliklə, Mərkəzi Asiya regionuna daxil olan hər biri ayrılıqda götürülən ölkədə və həm də 

bütövlükdə Mərkəzi Asiya regionunda təhlükəsizliyə qarşı təhdidlərin yaranmasına və artmasına 

kömək edən bir sıra əhəmiyyətli dərəcəli amilləri (hər birini ayrılıqda və ya onların cəmi) qeyd et-

mək olar.  

Müasir dövrdə hər bir dövlətin milli təhlükəsizliyi anlayışı yalnız onun hərbi və ya siyasi müs-

təqilliyi ilə məhdudlaşmır. Onun təmin edilməsi üçün siyasi, iqtisadi, sosial xarakterli tədbirlərin 

həyata keçirilməsi və həmçinin milli ədavətin qızışdırılması ilə terrorizm, separatizm və dini ekstre-

mizm ilə mübarizənin aparılması nəzərdə tutulur. Elmi ədəbiyyatda milli təhlükəsizliyin “ekoloji”, 

“iqtisadi” “enerji”, “informasiya”, “etnomədəni”, “ərzaq”, “elmi-texniki”, “ kiber” təhlükəsizliyi ki-

mi növləri və həm də təhlükəsizliyin hərbi və qeyri-hərbi amilləri də qeyd edilir (18, s.13). 

 

I. Postsovet Mərkəzi Asiyada təhlükəsizliyə qarşı təhdidlərin təsnifatı  

Mərkəzi Asiya regionuna daxil olan hər bir dövlət ayrılıqda götürüldükdə və bütün regionun 

bütövlükdə təhlükəsizlik sisteminə mənfi, neqativ təsir göstərən bir sıra təhdidlər və çağırışlar möv-

cuddur. Belə təhdid və çağırışlar bir sıra səbəblərdən irəli gəlir. Belə səbəblər arasında: 

 - regionda fövqəldövlətlərin arasında gedən mübarizə ilə bağlı yaranmış geosiyasi və geostra-

teji vəziyyəti (belə ki, ABŞ, Rusiya, Çin bu regionda öz mövqelərinin gücləndirilməsinə səy göstər-

məklə özlərinin milli maraqlarına cavab verən regional təhlükəsizlik modelinin formalaşmasına ça-

lışırlar); Əfqanıstanda davam edən vətəndaş müharibəsini; regionun demək olar ki, bütün ölkələrin-

də ciddi sosial-iqtisadi problemlərin mövcudluğunu (yaşayış səviyyəsinin aşağı olması, korrupsiya, 

kütləvi işsizlik, cinayətkarlığın yüksək səviyyəsi və s.) və bunun əsasında yerli əhalinin geniş kütlə-

ləri arasında sosial narazılığın artması (bu isə öz növbəsində, terrorçular, radikal islamçılıq tərəfdar-

larının, separatçı qüvvələrin fəaliyyət göstərməsi üçün əlverişli şərait yaradır); bir sıra Mərkəzi Asi-

ya dövlətləri arasında ciddi fikir ayrılıqları və ziddiyyətlərin mövcud olmasını və s. göstərmək olar. 

Elmi ədəbiyyatda belə təhdid və çağırışların müxtəlif təsnifatına rast gəlmək olar. Məsələn, 

D.B.Malışevin fikrinə əsasən, terrorizm, ekstremizm, kütləvi qırğın silahının yayılması və narkobiz-

neslə yanaşı qlobal istilik, meşələrin azalması, suya görə müharibə təhlükəsi kimi qlobal təhdidlər 

və çağırışlar Mərkəzi Asiya ölkələri üçün də çox aktualdır (29, s.76). Bunlarla yanaşı, o, həmçinin 

bir sıra digər, əsasən daxili, endoqen xarakterli yeni çağırışları da qeyd edir və onlara siyasi daxili 

və sosial-iqtisadi qeyri-sabitliyi, dövlətdaxili regional elitalar və klanlar arasında qarşıdurmanı, əha-

linin yoxsulluğunu, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin gəlirləri arasında artan məsafəni və sosial disp-

roporsiyaları, işsizliyi, xüsusən də gənclər arasında, yüksək dərəcəsini, korrupsiyanı, dövlət struk-

turlarının səmərəliyinin aşağı səviyyədə olmasını, radikal islamçılığı, narkomafiyanın təsirinin art-

masını və onu qismən maliyyələşdirən dini ekstremizmi, ali siyasi hakimiyyətin ötürülməsi proble-

mini də aid edir (29, s.76). 

Y.N.Aleşin postsovet Mərkəzi Asiya dövlətlərinin regional səviyyədə milli təhlükəsizliyinə 

aşağıdakı təhdidləri və çağırışları aid edir: siyasi sistemlərin müxtəlif modelləri; islam fundamenta-

lizmi; su-enerji problemlərin həll olunmaması; sərhədlərin tənzimlənməsi problemi; ekoloji təhdid-

lər; ümumilikdə bu regionun sosial-iqtisadi inkişafının aşağı səviyyədə olması; cəmiyyətin təbəqə-

ləşməsi; işsizliyin və yoxsulluğun artması; etniklərarası münaqişələr; kütləvi qanuni və qanunsuz 

miqrasiya; dini ekstremizm; narkotik ticarətinin genişlənməsi, korrupsiya, mütəşəkkil cinayətkarlıq, 

qanunsuz silah ticarəti və təhlükəsizlik sahəsində regional inteqrasiyanın həyata keçirilməsi üçün 

maneələr (18, s.10). Mil Çul Kim hesab edir ki, postsovet ölkələrinin dünya inkişafı proseslərinə fə-

al daxil olması onların ərazilərində təhlükəsizliyə bir sıra yeni, onlara əvvəllər xas olmayan təhdid 

və çağırışların yaranmasına səbəb olmuş və onların hamısı bu və ya digər dərəcədə Mərkəzi Asiya 

regionunda öz əksini tapmışdır. M.Ç.Kim onların arasında qanunsuz miqrasiya, narkobiznes, bey-

nəlxalq terrorizm və dini ekstremizmi qeyd edir (24, s.3). Qırğızıstan tədqiqatçısı A.M.Aktamaliye-
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va postsovet Mərkəzi Asiya dövlətlərinin təhlükəsizliyinə təhdidləri həm sərt xətt üzrə (yəni hərbi-

siyasi təhlükəsizlik və dövlətlərin suverenliyinin qorunub saxlanılması), həm də yumşaq xətt üzrə 

(humanitar aspekt) təsnif edir. Sonuncuya Əfqanıstandan gələn terrorizmin yayılmasının mümkün-

lüyünü, Sincan-Uyğur Muxtar Rayonu uyğurların separatist niyyətlərini, ekstremist və terror təşki-

latların fəaliyyətini, narkotik ticarəti və insan alveri ilə, Qırğızıstan “zanbaq” ssenarisinin digər 

Mərkəzi Asiya ölkələrində təkrarlanması imkanını, əhalinin kütləvi emiqrasiyası aid edir. Bütün bu 

çağırışlar üç problem zonalarını: islamın siyasətləşdirilməsi və dini qrupların radikallaşdırılması; re-

jimlərin zəifliyi və elitaların potensial qarşıdurma imkanı; su-enerji problemlər üzərində qruplaşdırır 

(17, s.14-15). 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə ümumi qəbul edilmiş təhdidlər və çağırışlar sistemi və ya 

təsnifatı mövcud deyil. Bununla belə, Mərkəzi Asiya regionunda mövcud olan əsas təhdidlər və ça-

ğırışları müəyyən etmək və onların təsnifatını aparmaq mümkündür. Fikrimizcə, hal-hazırda postso-

vet Mərkəzi Asiya dövlətləri artıq formalaşmış və dünya dövlətləri ailəsinə qəbul edilmişdir və bu 

səbəbdən onların təhlükəsizliyinə qarşı “sərt xətt üzrə” təhdidlər (müəyyən mənada Qazaxıstan is-

tisna olmaqla) çox da real görünmür. Postsovet Mərkəzi Asiya dövlətlərinə qarşı “yumşaq xətt üz-

rə” təhdidlər və çağırışlar daha realdır. 

Fikrimcə, postsovet Mərkəzi Asiya dövlətlərinin təhlükəsizlik sisteminə təhdidlər və çağırışlar 

sırasında (onları elmi ədəbiyyatda “ənənəvi olmayan təhlükələr” də adlandırırlar (41, s.15)) vacib 

əhəmiyyət kəsb edən aşağıdakıları qeyd etmək lazımdır: vətəndaş müharibəsi təhlükəsi; terrorizm; 

narkotrafik; qaçaqmalçılıq; ekstremizmin və əsasən dini ekstremizmin yayılması; separatçılıq; ener-

ji təhlükəsizliyi; su təhlükəsizliyi; mütəşəkkil cinayətkarlıq; qeyri-leqal miqrasiya; korrupsiya və s.  

Həmçinin nisbətən yeni çağırışlar arasında bir sıra obyektiv xarakter daşıyan səbəblər ucbatın-

dan bu ölkələrdə rəhbər elitaların dəyişməsi nəticəsində regionun siyasi qeyri-stabilliyinə gətirə bi-

lən mümkün təhlükəni də qeyd etmək olar. 

Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, hər bir dövlət müstəqil olaraq öz milli maraqlarını, əsas 

təhdidləri və onlara qarşı mübarizə yollarını özü müəyyən edir. 

Aybəy Toktomuşevin qeyd etdiyi kimi, beynəlxalq terrorçuluq, dini ekstremizm və etnomilli 

separatizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik vasitələrin və silahın qanunsuz dövriyyəsi, qanunsuz 

miqrasiya “Avrasiya Balkanları” ərazisində əlverişli mühit tapdı (35, s.81). (Belə ki Z.Bzejinski 

Mərkəzi Asiyanı belə adlandırırdı: “Avropada “Balkanlar” sözü təsəvvürdə etnik münaqişələr və re-

gional rəqabət yaradırdı. Avrasiyanın da öz “Balkanları” var, lakin Avrasiya Balkanları daha böyük-

dür, orada əhali daha çoxdur, dini və etnik cəhətdən daha çoxnövlüdür” (5, s.123)). Bu anlayış altın-

da yalnız keçmiş Orta Asiya ölkələrini və Qazaxıstanı nəzərdə tutan müəlliflər (Orta Asiya və Mər-

kəzi Asiya anlayışlarının nisbətinə dair, bax 3, s.65-75), qeyri-stabillik yaradan amillərə həm də bu 

ölkələrin Əfqanıstana ərazi yaxınlığını da aid edirlər (33, s.83). Regionun cənub sərhədlərində təh-

lükəsizliyə təhdid amili kimi çıxış edən Əfqanıstanda yaranmış belə bir vəziyyət, bütün Mərkəzi 

Asiya ölkələrinin xüsusi narahatçılığını yaradır. Bununla yanaşı, bütün Mərkəzi Asiya ölkələri həm 

özlərinin, həm də öz qonşularının daxili stabilliyinin saxlanmasında maraqlıdırlar (34, s.83). 

Mərkəzi Asiya ölkələrində təhlükəsizlik strategiyasının və onun əsas parametrlərinin müəyyən-

ləşdirilməsi üçün bir neçə əsas təhlükə və çağırışların üzərində daha ətraflı dayanmaq daha məqsədə 

müvafiqdir. 

 

II. Mərkəzi Asiya regionu dövlətlərində vətəndaş müharibələri təhdidi 

İlk növbədə XX əsrin 90-cı illərində Tacikistanda baş vermiş vətəndaş müharibəsini qeyd et-

mək lazımdır. Öz mahiyyətinə görə Tacikistanda baş vermiş vətəndaş müharibəsini SSRİ-nin parça-

lanması və bu ölkənin öz müstəqilliyini bəyan etdikdən sonra mərkəzi hakimiyyət tərəfdarları və 

Birləşmiş tacik müxalifəti simasında müxtəlif qruplaşmalar arasında 1992-1997 illəri əhatə edən 

hərbi münaqişə idi. Vətəndaş müharibəsinə səbəb olan bir sıra amillər mövcud idi. Bunların arasın-

da ölkədə ağır iqtisadi vəziyyət yaranması, taciklərin icma yaşayış tərzi, bu ölkədə dindarlığın yük-

sək dərəcəsi və s. qeyd etmək olar. SSRİ-də hələ yenidənqurma adlanan dövrdə islam-demokratik 
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hərəkatı yaranmışdı. Onun əsasını İslam Dirçəliş Partiyası (İDP), Tacikistanın Demokratik Partiyası 

(TDP) və bir sıra digər təşkilatlar təşkil edirdi. Onlar keçmiş kommunist elitası ilə mübarizə aparır-

dı. Sonda bu qüvvələr arasında qarşıdurma siyasi səhnədən etnik-klan müstəvisinə keçdi və vətən-

daş müharibəsi ilə nəticələndi. Təkcə Tacikistan hökumətinin rəsmi məlumatlarına görə, 5 il davam 

edən müharibədə 60 mindən çox insan həlak olmuşdur (42). 

Lakin müstəqil mütəxəssislərin və KİV-nin çoxu bu rəqəmləri azaldılmış hesab edir və həlak 

olanların sayını 100-150 min arası olduğunu qeyd edirlər. Bundan əlavə, bir neçə min insan itkin 

düşmüşdür (38). 1 milyondan çox insan evsiz qalmış, 260 mindən çox insan isə qaçqına çevrilmiş-

lər. Digər etnik qruplara aid olan insanların əksəriyyəti ölkəni tərk etmişlər (slavyanlar, almanlar, 

yəhudilər və s.). İqtisadi itkilər də çox böyük olmuşdur. Vətəndaş müharibəsini nəticəsində ölkəyə 

ən azı (o vaxtkı məzənnə ilə) 10 mlrd. dollardan çox zərər dəymişdir. Həm də ölkə iqtisadiyyatı bir 

neçə milyard ABŞ dollarını əldə edə bilməmişdir. Vətəndaş müharibəsini nəticəsində Tacikistan 

faktiki olaraq dünyanın ən kasıb ölkələri sırasına düşmüşdür. Həmçinin vətəndaş müharibəsi döv-

ründə çoxlu sayda tibb müəssisələri, məktəblər, onlarla sosial və mədəniyyət təyinatlı obyekt məhv 

edilmişdir. 

Əfqanıstanda indiyə kimi davam edən vətəndaş müharibəsi öz nəticələrinə görə daha dəhşətli-

dir. Belə ki, bu ölkədə baş vermiş hadisələrə digər dövlətlər və hətta dövlətlərin koalisiyaları belə 

müdaxilə etmişlər. Bunlara SSRİ-nin Əfqanıstana hərbi müdaxiləsini (1979-1989-cu illər) və BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 20 dekabr 2001-ci il tarixli 1386 nömrəli qətnaməsinə əsasən, ABŞ başda 

olmaqla beynəlxalq koalisiyanın müdaxiləsini (2001-2021-ci illər) göstərmək olar. Bütövlükdə Əf-

qanıstanda vətəndaş müharibəsi nəticəsində həlak olmuş insanların sayı dəqiq deyil, lakin şübhəsiz 

ki, bu rəqəm bir neçə milyon insan təşkil edir. Təkcə 1978-ci ildən 1988-ci ilin iyun ayına kimi bu 

ölkədə 2439 hökumət qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və dinc sakinlər həlak olmuş, 77 mindən çox 

insan yaralanmışdır (20, s.52). Digər mənbələrə əsasən isə 18 min hərbi qulluqçu həlak olmuşdur 

(8). Həlak olmuş əfqanların dəqiq sayı bilinmir. Ən çox göstərilən rəqəm 1 mln. insandır. Lakin bə-

zi mənbələrdə 1979-2001-ci illər ərzində həlak olan dinc sakinlərin sayı (10 illik SSRİ işğalı döv-

ründə) 670 mindən (16) 2 mln. kimi göstərilir (15). M.Kramerin məlumatlarına görə, 9 il müharibə 

dövründə 2,7 mln. əfqan (əsasən dinc sakinlər) öldürülmüş və ya şikəst olmuş, daha bir neçə mln. 

insan isə qaçqın olmuşdur (9). 

Müəyyən mənada Özbəkistanın Andijan vilayətində 2005-ci ildə baş vermiş hadisələri də və-

təndaş müharibəsinin təzahürü kimi dəyərləndirmək olar. 

 

III. Mərkəzi Asiya regionunda terrorizmlə mübarizə problemi 

Mərkəzi Asiya regionunda təhlükəsizliyinin təmin edilməsi işində terrorizmlə mübarizə proble-

mi olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Regionda terrorizmlə mübarizə dedikdə ilk növbədə Əfqa-

nıstanı qeyd etmək lazımdır. Əfqanıstanda terrorizmlə mübarizə təkcə bu ölkə və onun xalqı üçün 

lokal əhəmiyyət kəsb etmir, o həm də bütün dünya üçün vacib əhəmiyyətə malikdir. Yaxşı bəllidir 

ki, Əfqanıstanda uzun müddət ərzində terrorçuların hazırlığı üzrə düşərgələr yerləşirdi (məsələn, əl-

Qaidə terrorçu qurumun düşərgələri) və terrorçular burdan çıxaraq dünyanın müxtəlif regionlarında 

terror aktları törədirdilər və bu ölkə faktiki olaraq beynəlxalq terrorizmin transmilli bazası kimi çı-

xış edirdi. Hətta ABŞ və digər Qərb dövlətləri tərəfindən terrorla mübarizənin aparılması məqsədilə 

Əfqanıstana müdaxiləsi və demək olar ki, bu ölkədə 20 il ərzində qalaraq antiterror əməliyyatları 

keçirməsi yekun olaraq bir nəticə vermədi və Taliban hərəkatı 2021-ci ildə yenidən hakimiyyətə 

gəldi. Lakin bu ölkədə terrorçuluq təhlükəsinin ləğv edilməsi haqda danışmaq əlbəttə ki, olmaz. 

Faktiki olaraq, demək olar ki, taliblərin terrorçu qruplaşmalarla da (İŞİD, xüsusən də onun “Vilayət 

Horasan” adlanan bölməsi, əl-Qaidə və s.) müharibəsi gedir. Terrorçu qüvvələr tamamilə məhv 

edilməmiş və onların bir qismi Əfqanıstanı tərk edərək Pakistan, Fars körfəzi ölkələri, Tacikistan, 

Özbəkistan və s. kimi digər dövlətlərlə özlərinə sığınacaq tapmışlar. Bu gün tamamilə aydındır ki, 

Əfqanıstanın Mərkəzi Asiyaya ərazi yaxınlığı regionda təhlükəsizliyin vəziyyətini bir çox hallarda 

müəyyən etmiş, müəyyən etməkdə davam edir və yaxın gələcəkdə də müəyyən edəcəkdir (35, s.84). 
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 Heç də sirr deyil ki, İraqın və Suriyanın ərazilərində islam xilafəti formasında İraq Şam İslam 

Dövləti (İŞİD) adında, mahiyyətinə görə terrorçu dövlətin qurulmasına çalışan terrorçularının bö-

yük bir hissəsi Orta və Mərkəzi Asiya ölkələrindən gələn şəxslər təşkil edirdi. Britaniyada yerləşən 

Radikallaşma və Siyasi zorakılığın öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq Mərkəzin rəhbəri P.Noymanın fik-

rincə, 2015-ci ildə Suriya və İraqda hökumət qüvvələri ilə döyüşlər aparan radikal islamçı qruplaş-

maların tərkibində Qazaxıstandan 250, Qırğızıstandan 100, Tacikistandan 190, Türkmənistandan 

360, Özbəkistandan isə 500 insan daxil idi (11). Beynəlxalq böhran qrupunun ekspertlərinin hesab-

lanmalarına görə isə bu təşkilatın tərkibində vuruşan insanlardan 2 mindən 4 minə kimi döyüşçünü 

postsovet Mərkəzi Asiya regionu dövlətlərindən gələnlər təşkil edir və onlar bu regionun bütün et-

nik spektrini təmsil edirlər (30). Çox güman ki, bu qurumun ləğv edilməsindən sonra bu terrorçular 

öz vətənlərinə qayıtmış və ya digər ölkələrə səpələnmişlər. Bu isə öz növbəsində, müxtəlif siyasi 

məqsədlərə nail olmaq üçün bu ölkələrdə terror aktlarının törədilməsi ehtimalını artıra bilər. Hadisə-

lərin bu istiqamətdə inkişaf etməsinin çox real olmasına yaxın son zamanlarda Mərkəzi Asiya post-

sovet ölkələrindən olan şəxslər tərəfindən Türkiyənin paytaxtı olan İstanbulda, Rusiyanın mədəni 

paytaxtı adlandırılan Sankt-Peterburqda, Londonda, İşveçdə və s. törədilmiş bir sıra terror aktları 

dəlalət edir. Məsələn, 22 mart 2017-ci ildə Londonda, İŞİD terrorçusu avtomobillə piyadaları və üç 

polis nəfərini vurmuş, sonra isə bıçaq ilə digər polis nəfərlərinə hücum etmişdir. Nəticədə 4 insan 

həlak olmuş, 40 nəfər isə yaralanmış, terrorçunun özü isə öldürülmüşdü. Bir sıra hallarda müxtəlif 

dövlətlərin xüsusi qurumları belə, terror aktlarının qarşısını ala bilmişlər. Belə ki, 2020-ci ilin yazın-

da Almaniyada “İslam dövləti” qruplaşmasının bölmələrindən birisinin üzvləri və əslən Tacikistan-

dan olan bir qrup terrorçu həbs edilmişdir. Onlar Almaniyanın ərazisində terror aktların törədilməsi-

ni planlaşdırırdılar (22). Mərkəzi Asiya regionunda postsovet ölkələrində, o cümlədən Tacikistanda, 

Özbəkistanda, Qırğızıstanda və Qazaxıstanda da törədilmiş terror aktlarını da göstərmək olar.  

Elmi ədəbiyyatda Mərkəzi Asiya regionunda terrorizmin artması təhlükəsi dinamikasına təsir 

edən bir neçə amil xüsusi olaraq qeyd edilir. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: iqtisadi və 

sosial böhran, əhali arasında işsizlik və əhalinin əhəmiyyətli hissəsinin kasıblaşması və bütövlükdə 

bu ölkələrdə sosial-iqtisadi inkişafın aşağı səviyyəsi və s.; millətçilik, milli dözümsüzlük, dini ekst-

remizm və separatçılıq əhval-ruhiyyəsinin artması; əhalinin əhəmiyyətli hissəsi arasında sosial ni-

zamsızlıq və müdafiə olunmaması hissinin kəskinləşməsi; narkotiklərin və silahların qanunsuz döv-

riyyəsinin aktivləşməsi; cinayətkarlığın artması, hakimiyyətin və ya qanunun nüfuzunun aşağı düş-

məsi, vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə inamın aşağı düşməsi; bu ölkələrin bəzilərin-

də klanlar arasında mübarizə; dini və mədəni özünüdərketmənin kifayət qədər inkişaf etməməsi; 

beynəlxalq islam təhlükəsi ocaqlarına yaxın olması və s. (21, s.61; 28, s.168). 

Mərkəzi Asiya regionu ərazisində fəaliyyət göstərən terrorçu qruplaşmalar arasında “vəhhabi-

lərin” səyi ilə 1990-cı illərin əvvəlində yaradılmış “Özbəkistan İslam Hərəkatının” adını çəkmək 

olar. Bu təşkilat Mərkəzi Asiya regionunda ən böyük terrorçu qruplaşmasıdır. Bu təşkilatın əsas 

məqsədləri arasında Özbəkistanda hakimiyyətdə olan rejim ilə mübarizəni və Mərkəzi Asiya post-

sovet dövlətlərinin hamısında islam dövlətinin yaradılmasını göstərmək olar. Bundan əlavə, Qaza-

xıstanda qadağan edilmiş digər terrorçu təşkilatların adlarını da göstərmək olar: “əl-Qaidə”, “Şərq 

Türküstanın İslam Hərəkatı”, “Özbəkistan İslam Hərəkatı” və s. Qazaxıstanda hətta bu təşkilatlarla 

yanaşı, bu siyahıya dini-siyasi partiya “İslam Azadlıq partiyası” da daxil edilmişdir. 

Mərkəzi Asiya regionunda terrorizm, həmçinin yekun məqsədi olan qlobal dini-siyasi sistem 

qismində islam xilafətinin yaradılması panislamizmin yayılması ilə də bağlıdır. Bununla yanaşı mü-

barizə metodları və üsulları həm zorakı, həm də təbliğat xarakterli ola bilər.  

 Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Asiya regionuna və müəyyən dərəcədə Rusiyaya əsas 

terror təhlükəsi əsasən Əfqanıstanda cəmlənmiş İŞİD və digər təşkilatlardan gəlir. Bu səbəbdən on-

ların digər, xüsusən də postsovet Mərkəzi Asiya ölkələrinin ərazisinə yayılması təhlükəsi hələ də 

çox yüksəkdir və bu səbəbdən onunla mübarizə çox vacib və aktual bir problem olmaqda davam 

edir. 
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Terrorizm, sosial hadisə kimi, bir çox hallarda narkotik vasitələrlə qaçaqmalçılıqla və ticarətlə 

bağlıdır. Bununla bağlı bu hadisə ilə mübarizə problemi də çox aktualdır və vacib əhəmiyyət kəsb 

edir. 

 

IV. Mərkəzi Asiya regionunda narkotik vasitələrlə qaçaqmalçılığa və  

ticarətə qarşı mübarizə problemi 

Narkotik vasitələrlə qaçaqmalçılığa və ticarətə qarşı mübarizə problemi Mərkəzi Asiya dövlət-

ləri üçün ən vaciblərindən birisi olmaqda davam edir (bu məsələ ilə bağlı daha ətraflı, bax 1, s.216-

223). Yaxşı bəlli olan və danılmaz bir faktdır ki, narkotiklərin istehsalı terrorizmin əsas maliyyə 

mənbəyidir. BMT-nin qiymətləndirilməsinə görə, Əfqanıstanda qanunsuz silahlı qruplaşmaların gə-

lirlərinin təxminən yarısı, bu isə 400 mln. ABŞ dolları civarında qiymətləndirilir, belə “narkoiqtisa-

diyyatın” payına düşür (26). 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, narkotik vasitələrlə qaçaqmalçılığa və ticarətə qarşı mübarizə 

problemi təkcə Mərkəzi Asiya ölkələrin və onlara qonşu olan digər ölkələrin gündəliyində yox, həm 

də bütövlükdə dünya birliyi dövlətləri qarşısında durur və ümumbəşəri bir problemdir. 

Heç də sirr deyil ki, SSRİ-nin dağılmasından sonra qeyri-qanuni olan narkotik vasitələrlə “biz-

nes” bu regionda yerləşən dövlətlərin sosial-iqtisadi inkişafına təsir edən ən ciddi amillərdən birini 

təşkil edir. Bu isə ilk növbədə, Mərkəzi Asiya dövlətlərin coğrafi mövqeyi və onların dünyada nar-

kotik bitkilərin becərdilməsi və yetişdirilməsi və narkotik maddələrin istehsalı üzrə dünyada ən bö-

yük mərkəzlərindən birinə çevrilmiş Əfqanıstana birbaşa yaxınlığı ilə bağlıdır. Onu da nəzərə almaq 

lazımdır ki, bütövlükdə dünyada davam edən iqtisadi böhran bu regiona məxsus olan dövlətlərin ço-

xunda vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir. Bu aspektdə narkotik vasitələrlə qaçaqmalçılıq və ticarə-

ti, narkotik vasitələri istehsal edən dövlətin ərazisindən regionun digər ölkələrin ərazisindən keç-

məklə narkotrafikin təşkili maliyyə tərəfdən çox cəlbedici görünür. Bu hal isə bu regionun sakinləri-

nin, xüsusən kənd əhalisinin getdikcə artan sayının narkosahəyə cəlb edilməsini şərtləndirir. Tam 

əsasla demək olar ki, narkobiznes Əfqanıstana bu ölkənin iqtisadiyyatının ayrıca bir sahəsinə çevril-

mişdir. Belə ki, Əfqanıstan hazırda narkotiklərin yetişdirilməsi və sonrakı emalı üzrə dünyada birin-

ci yerə çıxmışdır. Mütəxəssislərin qiymətləndirilməsinə görə, hal-hazırda dünya heroin bazarında 

Əfqanıstanın payı 92% təşkil edir. BMT-nin UNODC (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər 

və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin) məlumatlarına görə, Əfqanıstanda tiryək, xaşxaş altında olan sahə-

lərin ümumi sahəsi 2007-ci ilə 193 min hektar təşkil etmiş, bu ölkədə narkotik satıcılarnıın gəlirləri 

isə 2007-ci ildə 3 mlrd. ABŞ dollarını keçmişdir. Bütövlükdə isə opiumun payı Əfqanıstan ÜDM 

52% təşkil edir. Təkcə 2017-ci il üçün opiumun istehsalı 9000 ton civarında olmuşdur. UNODC-un 

illik məruzəsinin məlumatlarına əsasən, il ərzində Əfqanıstanda xaşxaş əkilmiş kənd təsərrüfatlı tə-

yinatlı torpaq sahələri il ərzində 63% artaraq rekord həddə çatmış və 328 min hektar təşkil etmişdir 

(1, s.217). 

Narkotik sənayesi Əfqanıstanın və digər Mərkəzi Asiya dövlətlərinin hüdudlarından kənara 

çıxmış və Rusiya, İran, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə və daha sonra digər Avropa ölkələrinə, 

ABŞ və s. kimi dövlətlərə daxil olmuşdur.  

Uzun müddət ərzində Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağın ərazisi müxtəlif 

növlü narkotik bitkilərin yetişdirilməsi zonasına və narkotiklərin nəql edilməsində vacib bir yükda-

şıma rayonuna çevrilmişdir (32). 2001-ci ilin martında dərc olunmuş ABŞ Dövlət Departamentinin 

hesabatında Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri narkotik vasitələrin kütləvi daşınması üçün istifa-

də olunması faktı qeyd edilmişdir. Həmçinin göstərilmişdir ki Ermənistana, onun öz coğrafi mövqe-

yinə görə, narkotik vasitələrin beynəlxalq dövriyyəsində potensial subyekt kimi baxılır. Azərbayca-

nın sərhədyanı işğal edilmiş ərazilərində çətənənin yetişdirilməsi faktı həm də Dağlıq Qarabağ üzrə 

AŞPA-nın məruzəsində də öz əksini tapmışdır. 

Narkotiklərin yayılmasının nəticəsi kimi narkotiklərdən asılı olan insanların sayı bir çox Avro-

pa ölkələrində (Rusiya, Qərb və Şərq Avropa ölkələri, Türkiyə, Gürcüstan və s. daxil olmaqla) əhə-

miyyətli dərəcədə artmışdır. Elə Mərkəzi Asiya ölkələrində də narkomaniya geniş yayılmaqda da-

vam edir. Mərkəzi Asiya regionundan və ilk növbədə Əfqanıstandan, Tacikistan, Özbəkistan, Qırğı-
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zıstan, Türkmənistan və Qazaxıstan ərazilərindən keçməklə Rusiyaya gətirilən heroinin əhəmiyyətli 

dərəcədə artması faktı qeyd edilir (31, s.9). Ümumiyyətlə, bəzi müəlliflərə görə, Rusiya üçün narko-

maniyadan sosial-iqtisadi zərərin miqdarı bu ölkənin ÜDM 2,5%-ə kimi çatır və 1,5 trln. rubl təşkil 

edir (31, s.63). 

Bununla yanaşı, şübhəsiz ki, narkotrafik və narkotik sənayesi kölgə iqtisadiyyatının ünsürləri 

olduğu səbəbindən postsovet Mərkəzi Asiya dövlətlərinin iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərirlər. 

Çünki narkotrafik və narkotik sənayesindən qanunsuz əldə edilən və sonradan bölüşdürülən gəlir bu 

ölkələrin iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin yaradılmasına və normal fəaliyyət göstərməsinə ciddi 

maneə yaradır. Belə ki, qaçaqmalçılıq və narkotik vasitələrlə ticarətdən əldə edilən gəlir çox yük-

səkdir və ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrindən əldə edilən gəlirlə müqayisə edilə bilməz. Adi 

fermerlər üçün iqtisadi nöqteyi-nəzərindən tiryək xaşxaşın yetişdirilməsi daha əlverişlidir və o eyni 

dəyərli sahədə əkilmiş buğdadan 10 dəfə artıq gəlir gətirir. Bu hal isə öz növbəsində, bu regionda 

müəyyən qeyri-sabitliyə səbəb ola bilər. Heç də sirr deyil ki, narkobiznes siyasi və sosial sabitliyin 

qorunması və dəstəklənməsində maraqlı deyil və beləliklə, bu regionda təhlükəsizliyə real təhdid ki-

mi çıxış edir.  

Heroin, tiryək, həşiş və marixuana narkotiklərin istehsalı üçün tiryək xaşxaş və digər narkotik 

bitkilər təkcə Əfqanıstanda yox, həmçinin Mərkəzi və Cənub Tacikistanın, Cənubi Qazaxıstanın, 

Türkmənistanın, Qazaxıstanın və Qırğızıstanın da bir sıra rayonlarında da becərdilir. Nəticədə təkcə 

Əfqanıstanın ərazisi ilə məhdudlaşmayan, həm də digər Mərkəzi Asiya ölkələrinin ərazilərini əhatə 

edən irimiqyaslı beynəlxalq narkomərkəz formalaşmışdır (41, s.19). 

Beləliklə, bir hissəsi Mərkəzi Asiya regionuna daxil olan Əfqanıstandan narkotik vasitələrin 

nəqli, o cümlədən, bütün postsovet Mərkəzi Asiya dövlətləri üçün də böyük təhlükə mənbəyinə çev-

rilmişdir. UNODC-un qiymətləndirilməsinə əsasən, 2008-ci ildə Mərkəzi Asiya ölkələrin ərazisin-

dən təxminən 121 ton heroin və 293 ton tiryək daşınmışdır. 2010-cu ildə isə təxminən heroinin 90 

tonu Şimalı Əfqanıstandan Mərkəzi Asiya dövlətlərinin ərazisinə tədarük edilmişdir. Onlardan 2-4 

tonu Türkmənistana, 8-10 tonu Özbəkistana, 75-80 tonu isə Tacikistana tədarük edilmişdir (13, 

s.45-46). Elə bu dəyərləndirmələrə əsasən, heroindən başqa 2010-cu ildə Əfqanıstandan Mərkəzi 

Asiya dövlətlərin ərazisinə əlavə olaraq təxminən 35-40 ton tiryək xaşxaş tədarük edilmişdir. 

UNODC-un qiymətləndirilməsinə əsasən, təxminən tiryək xaşxaşın axınının yarısı Tacikistanın 

(təxminən 18-20 ton), Özbəkistanın (təxminən 15-17 ton), Türkmənistanın (1-3 ton) sərhədlərindən 

keçir (13, s.46). Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, taliblərin 2021-ci ildə təkrar hakimiyyətə gəlmə-

sindən sonra UNODC-un məlumatına əsasən, Əfqanıstanda tiryəkin (opiumun) istehsalı 2020-ci il 

ilə müqayisədə 8% artmışdır. 2021-ci ildə Əfqanıstanda tiryəkin məhsulu 6,8 min tona çatmış və 

dünya bazarlarına təxminən 320 ton təmiz əfqan heroini ixrac edilmişdir. UNODC-un məlumatına 

əsasən, tiryəkin istehsalından 2021-ci ildə təxminən 2,7 mlrd. ABŞ dolları gəlir əldə edilmişdir. 

2021-ci ilin oktyabr ayında müasir Əfqanıstanın öyrənilmə Mərkəzinin eksperti A.Serenkoya görə, 

taliblərin hakimiyyətə qayıtması həm də narkotrafik problemini dərinləşdirdi. Onun sözlərinə əsa-

sən, taliblər narkobiznesi təşviq edir və əfqan mafiyası ilə əlbir olurlar. Hətta taliblər əfqan mafiya-

sına əvvəllər müsadirə edilmiş tiryək, heroin və həşişi geri qaytarmışlar (40). 

Ümumilikdə belə bir nəticəyə gəlmək olar: 

1. Narkobiznes bu regionun bütün ölkələri üçün ciddi təhdid olmaqda davam edir. Mərkəzi 

Asiya regionunda narkotik vasitələrlə qaçaqmalçılığa və ticarətə qarşı mübarizə problemi bu region 

ölkələrinin qarşısında duran ən vacib problemlərdən birisi olmaqda davam edir. Bu sahədə müəyyən 

tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq, problemin həll olunmasından danışmaq olmaz. 

2. Mərkəzi Asiyada narkotik vasitələrlə qaçaqmalçılığa və ticarətə qarşı mübarizədə regional 

dövlətlərlə yanaşı, bu regiona həmsərhəd olan ölkələrlə də səmərəli əməkdaşlığın yaradılması və 

həyata keçirilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir. 

3. Bu region ölkələrində hakimiyyətdə olan müxtəlif qüvvələr tərəfindən narkobiznesə gizli şə-

kildə himayə edilməsi və hətta narkobiznesə cəlb olunması onunla mübarizəni çətinləşdirir və bəzi 

hallarda isə hətta mümkünsüz edir. 
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4. Bununla bərabər, Mərkəzi Asiyada narkotik vasitələrlə qaçaqmalçılığa və ticarətə qarşı 

mübarizədə birgə kompleks xarakterli tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi də çox əhə-

miyyətlidir. 

 

V. Mərkəzi Asiya regionunda dini ekstremizm təhlükəsinə qarşı mübarizə problemi 

Mərkəzi Asiya regionunda təhlükəsizliyin qorunması və saxlanılmasını qeyri-sabit edən digər 

bir amil – ekstremizmin bir növü olan dini ekstremizm təhlükəsidir. Bu amili qloballaşma ilə də əla-

qələndirirlər. Məsələn, Mil Çul Kim hesab edir ki, qloballaşma çoxdan regional çərçivədən kənara 

çıxmış və postsovet məkanı daxil olmaqla, beynəlxalq təhlükəsizliyə real təhlükə kimi çıxış edən di-

ni ekstremizmin spesifik formasını yaratmışdır (24, s.11). Belə ki, bu regionda dini ekstremizm xi-

lafət tipli islam dövlətinin yaradılmasına, yəni mövcud olan müstəqil suveren dövlətlərin ləğvinə 

yönəlib. Bu halda da oradan gələcək dini ekstremizm təhlükəsində Əfqanıstanın bir çox vilayətləri-

nin postsovet Mərkəzi Asiya regionu ilə yaxınlığı az əhəmiyyət kəsb etmir. Onu da qeyd etmək la-

zımdır ki, bir çox hallarda dini ekstremizm terror təşkilatların fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. 

Mərkəzi Asiya regionunda islam ekstremist qüvvələrinin yaranması bir sıra daxili və xarici 

amillərin məcmuəsi, Mərkəzi Asiya ölkələrinin ictimai inkişafının xüsusiyyətləri ilə şərtlənir. Ma-

liyyə yardımının göstərilməsinə, terrorçuların bazalarının saxlanılmasına, onların silah və döyüş 

sursatları ilə təmin edilməsinə yönəlmiş son dərəcə mürtəce xarakterli xarici dəstək beynəlxalq is-

lam təşkilatları və Mərkəzi Asiya ölkələrinə bir çox hallarda onlara yad olan ekstremist yönümlü 

ideologiyanın ixracı müəyyən rol oynayır. 

Ekstremist təşkilatlarının mövcudluğunun əsası qismən də onların sosial ritorika metodlarından 

və üsullarından istifadə edilməsi və bu ölkələrdə yaşayış səviyyəsi aşağı olan əhali arasında dəstək 

alan “kafir hakimiyyətin” tənqidi ilə də izah olunur. 

Ekstremist təşkilatların sırasında Özbəkistan İslam Hərəkatı, Tacikistanın Dirçəliş Partiyasını, 

Hizbut-Təhrir təşkilatını və s. göstərmək olar. Ekstremist islamçıların fikrinə əsasən, Fərqanə vadi-

sində islam dövlətinin qurulmasına cəhd uğurla nəticələndiyi halda, belə bir dövlət Özbəkistanın, 

Tacikistanın və Qırğızıstanın bütün ərazisinə də yayıla bilərdi, bu isə öz növbəsində dünya islam xi-

lafətinin yaradılması işində çox mühüm bir addım ola bilərdi. 

Lakin dini ekstremistlərin belə növ planları həyata keçməmiş və hal-hazırda da belə planların 

həyata keçirilməsinin perspektivləri aydın görülmür. Suriya və İraq ərazisində İraq Şam İslam Döv-

lətinin (İŞİD) iflasa uğraması bunun əyani sübutudur. Bununla yanaşı, bu növ təhdidləri nəzərə al-

mamaq olmaz. Əksinə, ekstremist qüvvələrlə mübarizə problemi regional problem çərçivəsindən çı-

xaraq həm bütün Mərkəzi Asiya ölkələrinin, həmçinin də birləşmiş beynəlxalq qüvvələrin səylərinin 

bir araya gətirilməsini və müvafiq adekvat cavab tədbirlərin görülməsini tələb edir.  

 

VI. Mərkəzi Asiya regionunda enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlər 

Mərkəzi Asiya dövlətlərinin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ən vacib problemlərdən bi-

rini təşkil edir. Bu problem çox aktualdır, çünki beynəlxalq və dövlətlərarası münasibətlər sistemin-

də enerji daşıyıcıları və enerji resursları xüsusi əhəmiyyətə malikdirlər. 

Enerji təhlükəsizliyi anlayışı kompleks xarakter daşıyır və siyasi, iqtisadi və texnogen enerji 

təhlükəsizliyindən ibarətdir. Bununla yanaşı, enerji təhlükəsizliyi istehlakçının enerji resurslarına 

etibarlı və daimi təchizatını, həmçinin tədarükçünün onun istehlakçılarına çıxışını təmin edən şərtlə-

rin yaradılmasını nəzərdə tutur. Enerji təhlükəsizliyinin əldə edilməsi dövlət tərəfindən müəyyən si-

yasətin və müvafiq tənzimlənmə mexanizmi çərçivəsində xüsusi tədbirlər kompleksinin həyata ke-

çirilməsini tələb edir. Həmçinin beynəlxalq satış mərkəzləri də bu regiona aid dövlətlərin enerji təh-

lükəsizliyinə öz töhfəsini verə bilərlər. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, enerji təhlükəsizliyinə qarşı müəyyən təhdidlər mövcuddur. 

Onların arasında siyasi qeyri-sabitliyi, enerji resurslarının tədarükü ilə manipulyasiya, təbii fəlakət-

ləri, terrorizmin artmasını, xarici tədarükdən asılılığın artmasını və s. qeyd etmək olar. Həmçinin 

qeyd etmək lazımdır ki, regionda, hətta postsovet ölkələrində belə, mərkəzləşdirilmiş səmərəli fəa-

liyyət göstərən enerji təchizatı sistemi mövcud deyil. Halbuki hələ SSRİ dövründə postsovet ölkələ-
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ri ərazisində vahid bir sistemə birləşdirilmiş enerji sistemi fəaliyyət göstərirdi. Bu sistemin forma-

laşması uzun bir vaxt aparmış və yalnız 1991-ci ildə başa çatmışdır. Lakin SSRİ dağıldığından son-

ra bu sistem demək olar ki dağılmışdır. Bununla belə, regionda yeni yaranmış müstəqil postsovet öl-

kələri 1997-ci ildə öz aralarında bu sistemin bərpa olunmasına dair beynəlxalq müqavilə imzalasalar 

da, bu ölkələr arasında enerji sahəsində real və qarşılıqlı faydalı birləşmə baş vermədi. Belə ki, əldə 

edilmiş razılaşmalara uyğun olaraq, çayların axını üzrə daha yuxarı ərazilərdə yerləşən ölkələr, tə-

rəflər arasında müəyyən edilmiş kvotaya müvafiq olaraq, suyu su anbarlarından yaz-yay mövsü-

mündə buraxmalı və əvəzində isə qış mövsümündə təbii qaz və elektrik enerjisini almalı idilər. Bu, 

problemin nəzəri tərəfidir. Praktikada isə davam edən su-enerji münaqişələri göstərir ki, bu razılaş-

malar əslində enerji münasibətlərinin tənzimlənməsi məsələlərində zəif bir alətə çevrilmişdir. Bir 

çox hallarda tərəflər yalnız öz ehtiyatlarının təmin edilməsinə cəhd edirdilər. Belə hərəkətlər bir çox 

hallarda sistemli xarakter daşıyan qəzaların yaranmasına gətirib çıxardırdı. Bu səbəbdən Türkmə-

nistan 2003-cü ilin iyununda Mərkəzi Asiya dövlətlərinin Birləşdirilmiş Enerji Sistemindən çıxdı. 

Özbəkistan da 2009-cu ildə bu sistemdən çıxdığını bəyan etmişdir. Əslində, Özbəkistanın bu addımı 

özünün tədarük etdiyi qaz və enerjisinə, özünün göstərdiyi digər xidmətlərə tariflərin artırılması 

cəhdi kimi çıxış edirdi. Belə ki, hal-hazıra kimi Qırğızıstan və Tacikistanın bir çox rayonlarının 

enerji təchizatı kritik dərəcədə Özbəkistandan elektrik enerjisinin alınmasından asılı olmasa da, bu 

ölkənin enerji sistemindən tranzitlə keçən elektrik enerjisindən asılıdır. Qazaxıstan da 2009-cu ildə 

Mərkəzi Asiya dövlətlərinin Birləşdirilmiş Enerji Sisteminin paralel iş rejimindən çıxmasını bəyan 

etdi. Bu onunla izah olunurdu ki, Özbəkistan ərazisindən Tacikistana Türkmənistandan göndərilən 

elektrik enerjisinin tranziti haqqında məsələ hələ də həll olunmamış qalır. Bu isə öz növbəsində, Şi-

mal-Cənub tranzit xətlərini təhlükə altına alır. Qazaxıstan tərəfi iddia edir ki, digər tərəflərin müva-

fiq tədbirlər görməməsi şəraitində Qazaxıstan istehlakçıları üçün keyfiyyətli və etibarlı elektrik 

enerjisinin təmin edilməsi çətin bir məsələyə çevrilir.  

Beləliklə, ehtimal etmək olar ki, Qazaxıstan belə bir addımı ilə göstərmək istəmişdir ki, o, Öz-

bəkistanın və Tacikistanın bu cür hərəkətlərindən heç də məmnun deyildir. Bundan əlavə, Qazaxıs-

tanın enerji sistemi özünü bütövlükdə təmin edir və bu ölkə Birləşdirilmiş Enerji Sisteminin paralel 

iş rejimindən çıxdığı halda, elektrik enerjisinə daxili tələbatı təmin etmək iqtidarındadır. 

Faktiki olaraq, Mərkəzi Asiya dövlətlərinin Birləşdirilmiş Enerji Sistemi vahid bir sistem kimi 

demək olar ki, 2009-cu ildən fəaliyyət göstərmir. 

Bununla belə, Özbəkistanda və Qırğızıstanda elektrik enerjisinə artan tələbatın təmin edilə bil-

məməsi və faktiki olaraq elektrik enerjisinin çatışmazlığı səbəbindən Mərkəzi Asiya ölkələrində va-

hid elektrik sisteminin bərpa olunması tədbirlərinə əl atılması zərurəti haqqında yenidən söhbət açı-

lıb. Bu məsələnin həlli vacib strateji əhəmiyyətə malikdir, çünki bazar şəraitində bu problemin həl-

linin uzadılması 500 kV (Daşkənd–Şımkənd–Taraz–Bişkek–Toktoqul HES–Sırdərya HES-Daşkənd) 

yüksək cərəyanlı xətləri zəncirinin kəsilməsi təhlükəsini yaradır. Bazar münasibətlərinə keçid təkcə 

elektrik enerjisinin tədarükü ilə öz təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istəyi ilə yox, həm də elektrik 

enerjisinin əldə edilmə qiymətinin müxtəlif olması ilə də diktə edilir. Əgər Mərkəzi Asiya ölkələri bu 

məsələni həll etməsələr, bu onların arasında toqquşma ilə yekunlaşa bilər. Bu isə istənilməyən nəticə-

lərə gətirə bilər, məsələn ekstremist qruplar cəlb olunması ilə iğtişaşlara səbəb ola bilər. 

Əgər müasir dünyada elektrik resursları üzərində gedən mübarizəni yada salsaq, bu məsələ xü-

susilə aktual görünür. Digər tərəfdən, alman eksperti Saşa Müller-Kranner xüsusi olaraq vurğulayır 

ki: “Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatının diversifikasiya olunmaması və onların müstəsna ola-

raq öz enerji resurslarının istehsalı və ixracatına yönümlü olması çatışmazlıq kimi çıxış edir” (10). 

Bu səbəbdən 12 avqust 2018-ci ildə Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın imza-

lanması perspektivdə Xəzər dənizinin dibi ilə Türkmənistandan və Qazaxıstandan (hətta, bəlkə də 

Özbəkistandan) Azərbaycana və daha sonra Avropaya neft və qaz kəmərlərinin çəkilməsi imkanla-

rını yaradır. Bu isə regiondan elektrik enerjisinin tədarükünü diversifikasiya etməsinə kömək edir, 

elektrik enerjisinin istehsalının artırılmasına xidmət edir və deməli, bu ölkələrin gəlirlərinin artırıl-

ması imkanını yaradır, dünya karbohidrogenlər bazarında təhlükələri azaldır. 
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VII. Mərkəzi Asiya regionunda su təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlər 

Mərkəzi Asiya regionu ölkələrində su təhlükəsizliyi problemi enerji təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi məsələləri ilə sıx əlaqədardır. Mərkəzi Asiya regionu ölkələrində hidroenergetika və suvar-

ma əkinçiliyin inkişafında vahid bir sistem ilə bir-birinə bağlıdır. Belə ki, regionda Sovet İttifaqının 

mövcud olduğu dövrdə (Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və Qazaxıstanın cənub hissəsi) mər-

kəzi Özbəkistanda yerləşən və oradan idarə olunan bir-birinə inteqrasiya olunmuş vahid su-enerji 

kompleksi yaradılmışdır. Belə bir sistem fəaliyyət göstərməsi elektrik enerjisinə tələbatlarının və 

suvarma resursu kimi suya ehtiyacların mövsümü dəyişikliklərin dağ çaylarında su ehtiyatları dəyi-

şiklikləri ilə balans aparmaq imkanını yaradırdı. Qış mövsümündə Tacikistan və Qırğızıstan su an-

barlarında su ehtiyatlarını artırırdılar və əvəzində Qazaxıstandan, Türkmənistandan və Özbəkistan-

dan elektrik enerjisini və enerji resurslarını (kömür və təbii qaz) əldə edirdilər. Region üçün iki əsas 

su formalaşdıran ölkələr olan Tacikistan və Qırğızıstan yay mövsümündə suvarma əkinçiliyi üçün 

suyu Özbəkistana və Qazaxıstana istiqamətləndirirdilər. Bundan əlavə, Tacikistan və Qırğızıstan ar-

tıq həcmdə istehsal etdikləri hidroenerjini qonşularına tədarük edirdilər. Lakin bu sistem region 

dövlətləri tərəfindən müstəqillik əldə edildikdən sonra dağıldı. 

Mərkəzi Asiya regionu ölkələrində su resursları bu regionun dövlətlərinin iqtisadi fəaliyyətinə 

həmişə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmiş və göstərməkdə davam edir, çünki burada bütün iri 

çaylar transsərhəd çaylardı, yəni iki və daha çox ölkənin ərazisindən axıb keçirlər. Ümumi su eko-

sistemləri ilə birləşdirilmiş dövlətlərin hər birində sudan istifadə edilməsində hər bir dəyişiklik və 

ya su təsərrüfatı qurğularının tikilməsi vasitəsilə su obyektlərinin vəziyyətinə göstərilən hər bir təsir 

bu regionun digər ölkələrinin maraqlarına da mütləq toxunur. Bundan əlavə, bu dövlətlərin hərəkət-

lərinin bir-birisi ilə razılaşdırılmaması münaqişə yaradan vəziyyətə gətirə bilər, çünki nəticələr bir 

çox hallarda çayın axını üzrə daha aşağıda yerləşən ölkələr üçün həm iqtisadiyyatın inkişafı, həm də 

sosial-ekoloji vəziyyət baxımından daha əlverişsizdir (25, s.4). 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu region ölkələrinin su ilə təchizatı əhəmiyyətli dərəcədə 

Amudarya və Sırdarya çaylarının suları ilə təmin edilir. 

Sırdarya çayının su resursları hövzəsindən istifadə olunmasının hüquqi əsası kimi 17 mart 

1998-ci ildə Bişkekdə Sırdarya çayı hövzəsinin su-enerji resurslarının istifadəsi haqqında Qazaxıs-

tan, Qırğızıstan və Özbəkistanın hökumətləri arasında bağlanmış saziş çıxış edir. Daha sonra bu sa-

zişə Tacikistan da qoşulmuşdur. 

Amudarya çayı üzrə bir neçə saziş bağlanmışdır. Onların arasında Türkmənistan Respublikası-

nın Özbəkistan Respublikası ilə bağladığı 26 may 2007-ci il tarixli Amudarya çayının aşağı hissə-

sində su resurslarından birgə istifadə edilməsi haqqında Sazişi və yenə də Türkmənistan Respubli-

kasının Özbəkistan Respublikası ilə 16 yanvar 1998-ci il tarixli sazişini göstərmək olar. Lakin bu 

günə kimi Amudarya çayı hövzəsinin su resurslarının idarə edilməsi üzrə heç bir saziş imzalanma-

yıb. 

Bir sıra hallarda su təchizatı ilə bağlı problem region dövlətləri arasında bir fikir ayrılığına sə-

bəb olur. Məsələn, belə bir problem Qazaxıstan-Özbəkistan və Özbəkistan-Türkmənistan arasında 

münasibətlərdə yaranmışdır. Belə hallar isə bütövlükdə regionun sabitliyi üçün təhlükə yaradır. Mə-

sələ ondadır ki, Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistan Amudarya və Sırdarya çayının axını üzrə 

daha aşağı ərazilərdə yerləşirlər. Su anbarlarından su Qazaxıstanın cənubunda taxıl sahələrinin və 

Özbəkistanda pambıq sahələrinin suvarılması üçün istifadə olunur. Digər tərəfdən, Qırğızıstan və 

Tacikistan çayların axını üzrə daha yuxarı ərazilərdə yerləşirlər. Mərkəzi Asiya regionu ölkələrində 

su resurslarının 80% Qırğızıstanın və Tacikistanın ərazilərində formalaşır, lakin Qazaxıstan, Türk-

mənistan və Özbəkistan tərəfindən istehlak olunur. Bu səbəbdən əsas münaqişə bir tərəfdən Qaza-

xıstan və Özbəkistanda əkinçiliklə məşğul olanlar, digər tərəfdən isə Qırğızıstan və Tacikistanın 

energetikləri arasında baş verir. Belə ki, Qazaxıstan və Özbəkistan tərəfi Toktoqul su anbarından 

suvarma-enerji rejimində istifadə olunmasında tənqid edirlər. Belə bir rejim hələ sovet dövründə, bu 

su anbarının layihələşdirilməsində nəzərdə tutulmuşdur. Bu rejimə əsasən, suyun su anbarından illik 

buraxılma həcminin 72% yayda, 28% qədər isə qış aylarında olmalıdır. Bu sistem fəaliyyət göstər-

diyində Toktoqul su anbarının üzərində tikilmiş hidroelektrik stansiyası qışda minimal yüklənmə al-
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tında işləyirdi. Bu isə Bişkək istilik elektrik stansiyasının tam güclə istismarı ilə əvəzlənirdi. Bu 

stansiyaya Özbəkistandan qaz, Qazaxıstandan isə kömür gətirilirdi. Bundan əlavə, regionun birləş-

dirilmiş enerji sisteminə daxil olan ölkələrdən elektrik enerjisi əlavə tədarük edilirdi. Lakin hazırkı 

dövrdə, demək olar ki, bu sistem, ən azından səmərəli işləmir. Özbəkistanın Qırğızıstan və Tacikis-

tan ilə xüsusilə gərgin münasibətləri yaranmışdır. Belə ki, Özbəkistan bu dövlətləri ittiham edir ki, 

onlar yay aylarında, suvarma mövsümündə suyun qabağını alırlar. Bunun nəticəsində Özbəkistan öz 

pambıq tarlalarının suvarılmasında su qıtlığı ilə qarşılaşır. Qırğızıstan və Tacikistan isə öz növbə-

sində, Özbəkistanı onlara tədarük edilən qazın şişirdilmiş qiymətlə satılmasında və onların hidroe-

lektrik stansiyalarında istehsal olunmuş elektrik enerjisinin haqqının tam ödənilməməsində ittiham 

edir. Bütün bu məsələlərin həll olunmamasına görə Özbəkistan tədarük etdiyi qazın ödənilməməsi 

və ya belə ödəmələrin gecikdirilməsi səbəbindən qazın verilməsini vaxtaşırı dayandırırdı. Buna ca-

vab olaraq, Qırğızıstan payız-qış mövsümündə elektrik enerjisinin alınmasının artırılması məqsədilə 

özünün su anbarlarından suyun buraxılması haqqında öz niyyətlərini bəyan edirdi. Eynilə bu hal Ta-

cikistana da aiddir. Çünki bu ölkədə qış sərt keçir və istiliyin təmin edilməsi üçün qış mövsümündə 

elektrik enerjisinə tələbat kəskin artır. Digər tərəfdən, bu, Fərqanə vadisində ekoloji fəlakətə səbəb 

ola bilər. Çünki belə olan halda çaylar daşaraq bütün ətraf əraziləri su altında qoya bilər. 

Bununla belə, ehtimal etmək olar ki, çayların axını üzrə daha yuxarıda yerləşən ölkələrin ma-

raqları çayların axını üzrə aşağıda yerləşən ölkələrin maraqları ilə toqquşmaqda davam edəcək (2, 

s.93). Həm Qırğızıstan, həm Tacikistan elektrik enerjisinin tədarükünün artırılması məqsədilə yeni 

hidroenerji layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdırlar. 

Həmçinin ehtimal etmək olar ki, su məsələsi siyasi və iqtisadi təzyiq aləti kimi istifadə edil-

məkdə davam ediləcəkdir. Göründüyü kimi, bu sahədə olan problemlər ciddi xarakter daşıyır və po-

tensial münaqişələr üçün əsas yaradır. Məsələn, 2020-ci ilin yayında su təchizatı ilə əlaqədar Qırğı-

zıstanla Özbəkistanın Sox anklavı arasındakı sərhəddə toqquşma baş vermişdir. 2021-ci ilin aprel-

may aylarında su problemi ilə bağlı sərhədyanı yerlərdə Tacikistan və Qırğızıstan arasında silahlı 

münaqişə yaşanmışdır. Nəticədə onlarla insan həlak olmuş və yüzlərlə insan yaralanmışdır. 

Elmi ədəbiyyatda belə bir fikir də irəli sürülmüşdür ki, transatlantik aktorlar (bunlara ABŞ və 

Aİ aid edilir) bu regionda su potensialından səmərəli istifadə edilməsinə və sudan istifadə edilməsi 

infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş layihələrin inkişafına kömək edə bilərdilər. Bunun-

la yanaşı, “su dövlətləri” və “enerji nəhəngləri” arasında mediator rolu bu məsələdə ölkələr arasında 

münaqişələrin həllinə yardım edə bilərdi. Həmçinin ABŞ və Aİ maraqlarında Rusiyanın və Çinin 

energetika sahəsində aparıcı rolunu məhdudlaşdırardı (17, s.19). Faktiki olaraq, burada fövqəldöv-

lətlərin regionda rəqabət aparmasına işarə edilir və bu amildən region dövlətlərin istifadə edilməsinə 

çağırılır. Bununla belə, bu məsələnin həlli üçün ilk növbədə, region dövlətlərin iradəsi və onları qa-

ne edən razılaşmanın əldə edilməsi vacibdir. 

 

VIII. Mərkəzi Asiya regionunda siyasi hakimiyyətin dəyişməsi  

halda qeyri-stabilliyin yaranması təhlükəsi 

Regionun dövlətlərində siyasi hakimiyyətin dəyişməsi halında qeyri-stabilliyin yaranması təh-

lükəsi də müəyyən bir çağırış kimi çıxış edə bilər və bu çox real görünür. Xüsusilə də bu təhlükə 

bütün postsovet məkanı üzrə keçmiş “rəngli inqilablar”dan (məsələn Gürcüstanda, Ukraynada, Er-

mənistanda) sonra real oldu. Postsovet Mərkəzi Asiya ölkələrində, digər təhlükəsizlik problemləri 

ilə yanaşı, siyasi hakimiyyətin dəyişməsi ilə bağlı siyasi qeyri-stabilliyin əmələ gəlməsi təhlükəsi də 

bu ölkələrdə mürəkkəb sosial-iqtisadi vəziyyətin yaranmasına, əsas dövlət institutlarının zəif olması 

və hələ də formalaşma proseslərinin davam etdiyinə, hakim elitada klanlar arasında mübarizəyə və 

bununla yanaşı, bu dövlətlərin cəmiyyətlərinə xas olan müxtəlif daxili ziddiyyətlərə əsaslanır (2, 

s.94) Y.N.Aleşin qeyd edir ki, postsovet Mərkəzi Asiya ölkələrində birinci yerə daxili siyasətin 

prioritetləri qoyulur, çünki milli təhlükəsizlik üçün ən vacib təhdid və çağırışlar mənbəyi kimi təkcə 

xarici amillər yox, həm də bu regiona aid ölkələrdə daxili problemlər yaradan, xarici mənfi amilləri 

dərinləşdirən və onlara müqaviməti çətinləşdirən daxili vəziyyət qoyulur (18, s.16). Məsələn, Qırğı-
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zıstan Respublikasında üç dəfə hakimiyyət zorakı yolla dəyişmişdir, bu faktın özü belə bir təhlükə-

nin çox real olduğuna dəlalət edir. Hətta bir zamanlar Qırğızıstan Respublikasını “baş tutmamış 

dövlət” qurumlarına aid edilməsinə dair bir sıra ekspertlər və alimlər tərəfindən fikirlər irəli sürül-

məyə başlandı.  

Düzdür, Türkmənistan və Özbəkistan kimi dövlətlərdə siyasi hakimiyyətin dəyişməsi halında 

qeyri-stabilliyin yaranması təhlükəsi sovuşdu və hakimiyyətin dəyişməsi dinc yolla baş verdi. Belə 

ki, Türkmənistanda ölkə prezidenti S.Niyazovun vəfatından sonra bir sıra ekspertlər ölkədə böhra-

nın baş verməsini proqnozlaşdırır və bunu ölkədə siyasi varisliyin mövcud olmamasından hakimiy-

yət vakuumunun yaranacağı ilə bağlayırdılar. Məsələn, E.Lubarskaya ehtimal edirdi ki, S.Niyazo-

vun vəfat etməsi ölkədə miqyaslı siyasi böhrana səbəb ola bilər, çünki idarəçilik sistemi S.Niyazo-

vun üzərində cəmləşir. Türkmənistanda siyasi qeyri-sabitliyin nəticələri və miqyası kütləvi işsizlik, 

yoxsulluq və əhalinin təhsilinin aşağı səviyyədə olması şəraitində bütün region üçün gözlənilməz 

ola bilər (27). Kolumbiya universitetinin lektoru R.Abazov isə iddia edirdi ki, S.Niyazovun ölümü 

böyük nəticələrə səbəb olacaq və bütün cəmiyyət xaos içində olacaq (37). Belə proqnozlar üçün 

müəyyən əsaslar mövcud idi. Çünki ölkədə mövcud olan qruplaşmalar (marıy qruplaşması, qızıl-ar-

vat qruplaşması, çardcou qruplaşması, balkan qruplaşması, taşauz qruplaşması, axal və ya axaltekin 

qruplaşması) və müxtəlif tayfalar, klanlar güclüdür. Lakin bütün bu proqnozlara baxmayaraq ölkədə 

siyasi hakimiyyətin dəyişməsi nisbətən dinc yolla keçmişdir. Türkmənistanda siyasi hakimiyyətin 

dəyişməsi halında qeyri-stabilliyin yaranması təhlükəsinin əsas səbəblərindən birisini Türkmənistan 

millətinin hələ də tam formalaşmaması ilə əlaqələndirirlər. Y.Fedorovun fikrincə, türkmənlərdə bu 

gün çoxsaylı özünü eyniləşdirmə baş verir. İnsanlar özlərini həm türkmən, həm müəyyən bir qəbilənin 

nümayəndəsi, həm də bu və ya digər ailə-qohum klanlarının, icmalarının üzvləri kimi hesab edirlər 

(39, s.94). Ş.Kadırov türkmənlərin 30 tayfalardan ibarət olduğunu qeyd edir və onları tayfalar milləti 

adlandırırdı (23, s.337). Digər cəmiyyətlərdə olduğu kimi, etnik və qəbilə qruplarına, qohum klanlara 

bölünmüş Türkmənistanda daxili siyasət əsasən bu cür icmaların yuxarı təbəqələrinin siyasi hakimiy-

yət, bürokratik aparata nəzarət və cəlbedici iqtisadi obyektlər uğrunda rəqabətə gətirir. 

Özbəkistanda da 2016-cı ildə siyasi hakimiyyətin dəyişməsi nisbətən ağrısız keçdi. Bu faktın 

özü bu dövlətdə bütövlükdə ölkə hüdudlarında vəziyyəti nəzarət altında saxlamağa qadir olan fəa-

liyyət qabiliyyətli siyasi institutların formalaşmasına dəlalət edir. Riçard Vaynsın qeyd etdiyi kimi, 

Özbəkistanda hakimiyyətin ötürülməsi nisbətən yumşaq keçmiş və ölkədə sabitliyin qorunması 

mümkün olmuşdur (14). R.Vayns xüsusi olaraq vurğulayır ki, Qazaxıstan qarşısında yaxın illərdə 

analoji vəzifənin həlli məsələsi yaranacaq (14). Həqiqətən Qazaxıstanın milli təhlükəsizliyinə müm-

kün olan təhdidlərə N.Nazarbayevin yaşa dolduğu ilə bağlı hakimiyyətin ötürülməsi təhdidini də aid 

edirlər. Belə ki, “Milli maraq Mərkəzi” (Riçard Nikson Mərkəzi kimi daha tanınmışdır) qeyri-höku-

mət təşkilatının dərc etdiyi “The National Interest” adlıAmerika analitik nəşri faktiki olaraq Qaza-

xıstanda inqilabın baş verməsini proqnozlaşdırırdı və bəyan edirdi ki, məhz bu ölkədə növbəti siyasi 

böhranın yaranmasını gözləmək olar (19). Qeyd etmək lazımdır ki, belə bir təhlükə mövcud idi və 

onun sovuşduğunu demək olmaz. Bu hakim Qazaxıstan elitası daxilində mümkün olan danışıq qabi-

liyyətsizliyi ilə əlaqəli ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətin mümkün qeyri-sabitləşmə ehtimalının 

mövcudluğu ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, demək olar ki, Qazaxıstanda belə bir mümkün olan təhlü-

kəni dərk edirdilər və bu səbəbdən ölkədə hakimiyyətin ötürülməsinə planlı hazırlıq gedirdi. Belə 

bir hazırlığın arxasında ölkə prezidenti N.Nazarbayevin özü dayanırdı. Qazaxıstan politoloqu S.Sul-

tanqaliyev qeyd edir ki, hüquqi nöqteyi-nəzərindən hakimiyyətin ötürülməsi prosesi hələ 2017-ci 

ilin martında başlamışdır. Belə ki, ölkə konstitusiyasına hakimiyyət qolları arasında səlahiyyətlərin 

bölüşdürülməsi ilə bağlı düzəlişlər edilmişdir (19). Hakimiyyətin “yumşaq” ötürülməsi 19 mart 

2019-cu ildə N.Nazarbayevin istefasından və 9 iyun 2019-cu ildə ölkə prezidenti vəzifəsinə Qaza-

xıstan parlamenti Senatının sədri K.J.Tokayevin seçilməsindən sonra həyata keçirilmişdir. Tam 

əminliklə demək olar ki, hazırkı Qazaxıstanda yeni, sabit və davamlı dövlət idarəçilik sisteminin ya-

radılması prosesi məqsədyönlü və N.Nazarbayevin tam nəzarəti altında həyata keçirilir. Bununla 

belə, Qazaxıstanda hakimiyyətin ötürülməsi prosesinin başa çatmasını hələ demək tezdir. Belə ki, 

hələ də ölkəyə faktiki olaraq, N.Nazarbayev başçılıq edir. Çox güman ki, Qazaxıstanda siyasi haki-
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miyyətin dinc yolla dəyişməsi halında qeyri-stabilliyin yaranması təhlükəsi müəyyən bir çağırış ki-

mi hələ də real görünür.  

Bununla belə, bu məsələ bir sıra səbəblərdən Tacikistan üçün də çox aktualdır. Belə ki, İmoma-

li Raxmon ölkəyə 27 noyabr 1992-ci ildən, yəni 28 il rəhbərlik edir. Hal-hazırda postsovet Mərkəzi 

Asiya regionunda Tacikistan hələ hakimiyyətin ötürülməsi halı mövcud olmayan yeganə dövlətdir. 

Ümumiyyətlə, postsovet Mərkəzi Asiya dövlətlərində səhnəarxası siyasət həmişə açıq, publik 

siyasəti üstələyir. Azad və ədalətli seçkilər keçirilməyən ölkələrdə hakimiyyətdə olanlar öz vəzifələ-

rini seçki yolu ilə yox, təyinatla tutduğu halda bütün siyasət elitadaxili münasibətlərin müəyyənləş-

dirilməsinə gətirir.  

Yekun olaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, postsovet Mərkəzi Asiya dövlətlərində, digər 

təhlükəsizlik problemləri ilə yanaşı, siyasi qeyri-stabilliyin əmələ gəlməsi təhlükəsi də bu ölkələrdə 

mürəkkəb sosial-iqtisadi vəziyyətin yaranmasına və bununla yanaşı, onların cəmiyyətlərinə xas olan 

çoxlu sayda daxili ziddiyyətlərə əsaslanır (2, s.100). Bu problemin həlli bu ölkələrdə siyasi elitanın, 

həmçinin müxtəlif siyasi və dövlət institutlarının formalaşması və səmərəli fəaliyyət göstərməsi, ha-

kimiyyətin ötürülməsinin dəqiq mexanizminin mövcud olması və qanunda (ilk növbədə konstitusi-

yada) əks olunması nəticəsində mümkündür. Bu isə öz növbəsində, əhəmiyyətli dərəcədə nəinki 

postsovet Mərkəzi Asiyada, bütövlükdə bütün Mərkəzi Asiya regionunda təhlükəsizliyin əsaslarının 

möhkəmləndirilməsinə kömək edə bilər. 

 

Nəticə 

Mərkəzi Asiya regionunda bütövlükdə və onun ayrı-ayrı hissələrində ciddi narahatlığa səbəb 

olan bir sıra təhdid və çağırışların olmasını və onların artması tendensiyasını müşahidə etmək olar. 

Ümumiyyətlə, ümumi qəbul edilmiş təhdidlər və çağırışlar sistemi və ya təsnifatı mövcud deyil. El-

mi ədəbiyyatda Mərkəzi Asiya regionunda təhdid və çağırışların müxtəlif təsnifatı verilmişdir. La-

kin əsasən belə təsnifatlar sistemləşdirilməmiş və onların bir-biri ilə əlaqələri göstərilməmişdir. 

Mərkəzi Asiya regionunda müxtəlif təhdid və çağırışları göstərmək olar. Bununla belə onların ara-

sında öz təhlükəsizlik dərəcəsinə görə əsas təhdid və çağırışların aşağıdakı kimi təsnifatını aparmaq 

olar: vətəndaş müharibəsi təhlükəsi; terrorizm; narkotrafik; qaçaqmalçılıq; ekstremizmin və əsasən 

dini ekstremizmin yayılması; separatçılıq; enerji təhlükəsizliyi; su təhlükəsizliyi. 
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XÜLASƏ 

Rauf QARAYEV 

 

Postsovet Mərkəzi Asiya ölkələrində təhlükəsizliyə  

qarşı təhdidlər, çağırışlar və onların təsnifatı  

 

Açar sözlər: Mərkəzi Asiya, təhlükəsizlik, təhdid, çağırış, təsnifat 

 

Mərkəzi Asiyanın geosiyasi və geostrateji mövqeyi, təbii sərvətlərlə zənginliyi bu regionu dün-

yanın ən mühüm və əhəmiyyətli regionlarından birinə çevirmişdir. Eyni zamanda, Mərkəzi Asiya 

dövlətləri regionun təhlükəsizlik məsələlərinə ciddi təsir edən bir sıra problemlərlə üzləşirlər. Müəl-

lif həm bu regionun hər bir ölkəsi, həm də bütövlükdə bütün Mərkəzi Asiya regionu üçün təhlükə-

sizliyə qarşı təhdid və çağırışların yaranmasına və artmasına səbəb olan səbəbləri araşdırır. Məqalə-

də vurğulanır ki, heç bir ölkədə təhlükəsizliyə qarşı təhdid və çağırışların ümumi qəbul edilmiş təs-

nifatı yoxdur. Müəllif Mərkəzi Asiya ölkələrinin təhlükəsizliyinə bir sıra əsas təhdid və çağırışların 

öz təsnifatını verir və onların elmi təhlilini aparır. 

https://lenta.ru/parts/authors/nchigasov/
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РЕЗЮМЕ 

Рауф КАРАЕВ 

 

Угрозы и вызовы против безопасности постсоветских стран  

Центральной Азии и их классификация  

 

Ключевые слова: Центральная Азия,безопасность,угрозы, вызовы, классификация 

 

Геополитическое и геостратегическое положение Центральной Азии, ее богатство при-

родными ресурсами превратили этот регион в один из самых важных и значимых регионов 

мира. Вместе с тем государства Центральной Азии сталкиваются с рядом проблем, которые 

серьезно влияют на вопросы безопасности в регионе. Автор исследует причины способ-

ствующие возникновению и росту угроз и вызовов против безопасности как для каждой 

страны этого региона в отдельности, так и для всего региона Центральной Азии в целом. В 

статье подчеркивается, что ни в одной стране нет общепринятой классификации угроз и 

вызовов против безопасности. Автор приводит собственную классификацию ряда основных 

угроз и вызовов безопасности стран Центральной Азии и дает их научный анализ.  

 

 

SUMMARY 

Rauf GARAYEV 

 

Threats and Challenges Against the Security of the Post-Soviet Countries of Cenrtal Asia and 

Their Classification  

 

Key words: Central Asia, security, threats, challenges, classification 

 

The geopolitical and geostrategic position of Central Asia, its richness of natural resources has 

turned this region into one of the most important and significant regions of the world. However, the 

Central Asian states face a number of problems that seriously affect the security situation in the 

region.The author researches the reasons that contribute to the emergence and growth of threats and 

challenges against security, as for each country in this region separately, as well as for the entire 

region of Central Asia as a whole. The article emphasizes that, there is no common classification of 

threats and challenges in one country. The author leads the own classification of a number of basic 

threats and challenges to the country of Central Asia and gives them scientific analysis. 
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İRANIN POSTSOVET MƏKANINDA SİYASƏTİNİN  

ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

 Əlimusa İBRAHİMOV* 

 

Açar sözlər: İran, islam, postsovet məkanı, Rusiya, Qərb 

 

 1991-ci ildə dünya birliyi özünü beynəlxalq münasibətlərin tamhüquqlu iştirakçısı elan etmiş 

15 dövləti öz subyektləri siyahısına daxil etdi. Bu dövlətlərin hamısı o dövrdə dağılmış Sovet İttifa-

qının keçmiş respublikaları idi. Ötən müddətdə postsovet məkanının bütün ölkələri müstəqil dövlət 

kimi çətin təşəkkül yolu keçmişdir və hazırda bir çox xarici dövlətlərlə bərabərhüquqlu münasibət-

lər saxlayır.  

 Bu illər ərzində postsovet məkanının ölkələri qlobal və regional əhəmiyyətli bir çox siyasi ak-

torun diqqətini cəlb etmişdir. Onların arasında ABŞ, Qərbi və Şərqi Avropa, Çin, Türkiyə, Pakistan, 

Hindistan, ərəb dövlətləri qeyd olunmalıdır. Bu fonda İran son vaxtlar daha çox və tez-tez özünü 

dünya geosiyasi proseslərində daim artan rol oynayan ölkə kimi göstərməkdədir. Bu regional, bir sı-

ra göstəricilər üzrə isə qlobal səviyyəli dövlət ildən-ilə özünün geosiyasi təsirini, o cümlədən post-

sovet məkanında nüfuzunu gücləndirir. Onun rəhbərliyi hesab edir ki, postsovet ölkələri ilə şaxələn-

dirilmiş dialoq İranın müasir dünyada mövqeyini çətinləşdirən və ona ciddi ziyan vuran siyasi və iq-

tisadi təcrid vəziyyətindən çıxmasına əməli təkan verir. Bu, xüsusilə 2015-ci ilin iyul ayında Vyana-

da dünyanın 6 aparıcı dövləti ilə razılaşma imzalanmaqla qismən həllini tapmış nüvə enerjisi prob-

lemi ilə bağlıdır. İran postsovet ölkələri ilə dolğun dialoq həyata keçirir, Avropa, Yaxın Şərq, Cə-

nub-Şərqi Asiya və Asiya-Sakit okean hövzəsi ölkələri ilə əlaqələrini intensivləşdirir.  

 Postsovet məkanında İran dialoqunun əsas problemləri və nailiyyətləri konkret nümunələrlə 

göstərilə bilər. İranın mövqelərinin kifayət qədər güclü və sabit olduğu Mərkəzi Asiya regionuna 

nəzər salaq. İran tədricən bu regionun ölkələri üçün Rusiya və Çindən sonra üçüncü güc mərkəzinə 

çevrilir. Bəzi parametrlərə, məsələn, siyasi nüfuza görə, o, bu nüfuzlu aktorlarla müqayisə oluna bil-

məz, lakin son onillikdə İran bu regionda müxtəlif sahələrdə fəaliyyətini dinamik şəkildə artırır və 

bölgənin inkişafının ən mühüm proseslərində iştirak edir. 

 MərkəziAsiya və İran inteqrasiya üçün güclü əsasa malikdir, onları ümumi tarix, mentalitet 

oxşarlığı, islam dininə mənsubiyyət birləşdirir. Eyni zamanda, tərəflər həmişə dialoqun daha da 

zənginləşdirilməsi üçün bütün potensial imkanlardan istifadə olunmadığını vurğulayır. Lakin post-

sovet məkanının Mərkəzi Asiya arealı yekcins deyildir. Buna görə də hər bir ölkə İranla münasibət-

lərin özünəməxsus xüsusiyyətlərinə malikdir. Türkmənistan və Tacikistan üçün İran siyasi və iqtisa-

di sahələrdə əsas tərəfdaşa çevrilmişdir. Türkmənistan üçün çoxəsrlik tarixi, dini və mədəni yaxınlıq 

ənənələri önəmlidir. Aşqabad cənub qonşusunu güclü regional dövlət, bölgədə sülhün, sabitliyin və 

təhlükəsizliyin təminatçısı kimi nəzərdən keçirir. İki ölkəni beynəlxalq və regional problemlərə dair 

mövqelərin tam uyğunluğu da birləşdirir.  

 İran Tacikistana münasibətdə də eyni mövqedən çıxış edir. Postsovet dövründə İran Tacikis-

tanla çoxəsrlik ortaq tarixə və mədəni yaxınlığa əsaslanan çoxşaxəli qarşılıqlı münasibətlər qurmuş-

dur. İran 1991-ci il sentyabrın 7-də Tacikistanı suveren dövlət kimi tanıdı və tezliklə Düşənbədə sə-

firlik açdı. Bu, Tacikistan paytaxtında fəaliyyətə başlayan ilk diplomatik missiya idi. İran və Taci-

kistan arasında münasibətlər strategiyası başlanğıcdan etibarən mədəni-tarixi yaxınlıq amilindən is-

tifadə etmişdir. Eyni zamanda, İranın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlərin həyata keçirilməsi-

nə getdikcə daha praqmatik yanaşması səbəbindən, prioritetlərin ticari və iqtisadi əməkdaşlıq sahə-

sinə məntiqi keçidi meyli həlledici xarakter kəsb etmişdir. Əməkdaşlığın əsas istiqamətləri isə ener-
                                                           
*Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət UniversitetininBeynəlxalq münasibətlər fakültəsinin müəllimi  

E-mail: ialimusa@mail.ru 
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getika, nəqliyyat, su təchizatı, yol tikintisi, sənaye, ticarət və mədəniyyətdir. İki ölkə liderləri siyasi 

dialoqun səviyyəsinə yüksək qiymət verirlər.  

 İranda 2005-ci ildə mühafizəkar prezident M.Əhmədinejadın hakimiyyətə gəlməsi ilə iki ölkə-

nin hərbi əlaqələri daha da gücləndi və İran tərəfi bu istiqamətə böyük maraq göstərdi (1). 

 Digər Mərkəzi Asiya dövləti - Qazaxıstan İran tərəfindən böyük iqtisadi nailiyyətlərlə xarakte-

rizə olunan sabit və güclü tərəfdaş kimi nəzərdən keçirilir. İki ölkə arasında ikitərəfli ticari və iqtisa-

di əlaqələrin möhkəmlənməsinə təkan verən yaxşı siyasi münasibətlər qurulmuşdur. Bu gün Qaza-

xıstan mühüm neft ixracatçılarından birinə çevrilmişdir. Böyük qaz ehtiyatlarının mövcudluğu qaz 

nəqli marşrutlarının üzərində yerləşən və Avropa və Yaxın Şərq istiqamətlərində Qazaxıstana tran-

zit xidmətləri göstərə biləcək İranla əməkdaşlıq üçün zəmin yaradır. 

 Artıq 2014-cü ildə iki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsinin həcmi 1 milyard dollar təşkil edirdi. 

Ticari-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə İran-Qazaxıstan Birgə Komissiyasının Qa-

zaxıstanın paytaxtı Astanada 2015-ci ilin oktyabr ayında keçirilmiş iclasında kənd təsərrüfatı, neft-

qaz sənayesi, mədəniyyət, mühəndis-texniki xidmətlər, bankalararası əməkdaşlıq üzrə layihələrin 

uğurla həyata keçirildiyi qeyd olunmuşdur. Qazaxıstanın xarici iqtisadi tərəfdaşları siyahısında İran 

artıq altıncı yerdədir. İran-Qazaxıstan əlaqələri qeyri-standart əməkdaşlıq üsullarının axtarışı ilə də 

seçilir.  

 Qazaxıstanın birinci prezidenti N.Nazarbayevin 1-12 aprel 2016-cı ildə Tehrana etdiyi səfər 

və İİR prezidenti H.Ruhani, ölkənin dini lideri Ayətullah Xameneyi ilə görüşləri Qazaxıstan-İran 

dialoqunun inkişafında ciddi addım kimi nəzərdən keçirilməlidir. Səfər çərçivəsində metallurgiya, 

mədənçıxarma, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və logistika, turizm, elm, təhsil və tibb sahələrində ümu-

mi həcmi 2 milyard dollardan çox olan 66 ikitərəfli sənəd imzalanmışdır. Eyni zamanda, ticari əla-

qələrin inkişafı üçün iş adamlarına vizaların verilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi məsələləri 

müzakirə olunmuşdur. Razılaşmaların əhəmiyyətli hissəsi nəqliyyat sahəsində müqavilələrlə bağlı-

dır. İran və Türkmənistan ərazilərindən malların tranziti üçün dəmiryolu parkının təqdim edilməsi, 

İran mallarının Çinin şərq limanlarına nəqli məsələləri müzakirə olunmuşdur. Qazaxıstan və İran 

arasında sərhəd keçidlərində terminallar və Bəndər-Abbas limanında terminallar qurmaq planlaşdı-

rılır. İran səfərin nəticələrini ölkənin sanksiyalar sonrası inkişafı baxımından müsbət qiymətləndir-

mişdir (2). 

Qonşu Özbəkistanla İran daha çox təmas nöqtələrinə malikdir. Ötən otuz il ərzində iki ölkənin 

əməkdaşlığına dair əsas sənədləri, eləcə də konkret saziş və müqavilələri əhatə edən möhkəm hüqu-

qi baza yaradılmışdır.  

Son vaxtlar İran Özbəkistanla yeni əməkdaşlıq sahələrini inkişaf etdirir. Belə ki, 2016-cı ilin 

mayında İran Milli Qazmaçılıq Şirkəti (NIDC) Özbəkistanda neft və qazın axtarışı üzrə tenderdə iş-

tirak etməyi qərara aldı. Yaxın Şərqdəki mövcud vəziyyət, bölgədə neftin qiymətinin düşməsi şərai-

tində neft-qaz kəşfiyyatı layihələrinin bağlanması bu addımı atmağa təşviq etmişdi. Bu baxımdan 

iranlı mütəxəssislər müxtəlif ölkələrdə, ilk növbədə, Mərkəzi Asiyada beynəlxalq səviyyəli tender-

lərdə iştirak etməyə çalışırlar. NİDC artıq Daşkənddə nümayəndəlik açmışdır və beynəlxalq layihə-

lərini uğurla inkişaf etdirmək üçün özünün logistika parkını inkişaf etdirir (3). 

2010-cu ildən sonra Birləşmiş Ştatların və Özbəkistanın yenidən yaxınlaşması İranda növbəti 

narahatlıq dalğasına səbəb oldu. İran Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı M.Zərif bildirdi ki, iki ölkənin 

liderləri fikir ayrılıqlarını müzakirə və həll etmək üçün görüşməlidir, “bu, ikitərəfli əlaqələrin art-

masına səbəb olacaq” (4).  

İran və Qırğızıstan arasında münasibətlər xüsusi dinamikası ilə fərqlənmir. Qırğızıstanla İranın 

siyasi əməkdaşlığı, əsasən, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda hər iki ölkənin iştirakı çərçivəsində hə-

yata keçirilir. İranın Qırğızıstanda iqtisadi və mədəni iştirakı yüksək səviyyədə olsa da, Rusiya, Çin 

və hətta Türkiyədən xeyli geri qalır. Siyasi sahədə məhdud əlaqələrin mövcudluğunu şərtləndirən 

mühüm məqam Qırğızıstan ərazisində Amerika hərbi hava bazasının yerləşməsidir.  

Hazırda İranın Mərkəzi Asiyada regionunda siyasəti bölgədə Amerikanın hərbi iştirakı nəzərə 

alınmaqla həyata keçirilir. Bu, İranın regionda ABŞ-ın təsirinin genişlənməsinin arzuolunmazlığı 

məsələsində İranla yaxın və ya eyni mövqeyə malik olan Rusiya, Çin və Hindistanla əməkdaşlığı 



TAR İ X ,  ET NO QR AF İYA  V Ə  SİYA Sİ  EL ML ƏR  

 

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL    *    НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ    *    SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 64 

inkişaf etdirməsini tələb edir. İran yalnız güclü Rusiyanın Mərkəzi Asiyada müxtəlif ölkələrin ma-

raqlarının balansının təminatçısı ola biləcəyini əsas götürərək, bölgədə Rusiya liderliyinin qorunub 

saxlanılmasına anlayışla yanaşır.  

Qafqaz regionu İranın beynəlxalq münasibətlərinin mühüm istiqamətini təşkil edir. Bu, İranın 

Cənubi Qafqaz ölkələri - Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla münasibətlərinin ümumi tarixi-

mədəni keçmişinə əsaslanır. 

İranın Cənubi Qafqaz bölgəsi ilə münasibətlərinə toxunarkən Ermənistandan başlayaq. İran və 

Ermənistan arasında ikitərəfli münasibətlər sistemində siyasi dialoq üstünlük təşkil edir. Ermənistan 

və İran dəfələrlə münasibətlərinin ümumi maraqlar, habelə regional və beynəlxalq məsələlərə dair 

mövqelərin yaxınlığı əsasında qurulduğunu bildirmişlər (5). İran üçün Ermənistanın İranın nüvə 

proqramına rəsmən dəstək verdiyini bildirən azsaylı ölkələrdən biri olması vacibdir. Bu təməl üzə-

rində İranla dostluq əlaqələri qurulmuşdur. İki ölkə mədəni əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə xüsu-

si önəm verir. 

İran-Ermənistan dialoqu üçün ticari-iqtisadi əlaqələr də önəmlidir. Ermənistan Cənubi Qafqaz-

da təsirini genişləndirmək və dərinləşdirmək istəyən güclü, ehtiyatlarla zəngin, nüfuzlu regional 

dövlətlə qonşuluğun üstünlüklərindən tam yararlanmağa çalışır. Ermənistan işgüzar dairələrinin nü-

mayəndələri üçün İran İslam Respublikası ilə münasibətlərin qurulması olduqca perspektivli və eti-

barlı görünür. İran erməni dövlətinin ideoloji, siyasi, ərazi və ya başqa ziddiyyətlərinin olmadığı ye-

ganə qonşusudur. Bundan əlavə, İran Yaxın Şərq regionunun bir çox ölkəsinə tranzit imkanlarını tə-

min edir. Ermənistan üçün İran cənuba, Yaxın Şərq, Cənub-Şərqi Asiya və digər bölgələrə açılan 

pəncərədir. Ermənistan İranın prioritet ixrac bazarı kimi qiymətləndirdiyi ölkələr sırasındadır. 

İranla qonşuluğun verdiyi bu üstünlüklərdən çoxəsrlik yaxın qonşusu Gürcüstan da yararlanır. 

İranda hətta Gürcüstanla “ümumi tarixi keçmiş” haqqında fikirlər irəli sürülür (6). 

RəsmiTbilisi 2008-ci il müharibəsi dövründə Tehranın hər bir ölkənin suverenliyinə və ərazi 

bütövlüyünə dəstək verdiyini rəsmən elan etdiyi və beynəlxalq normalara və sazişlərə sadiqliyini 

vurğuladığı təmkinli mövqeyini unutmur. Sonradan İran Rusiya tərəfindən dəstəklənən separatçı 

bölgələri tanımaqdan imtina etdi. Bununla o, heç şübhəsiz, Gürcüstanda nüfuzunu yaxşılaşdırdı və 

müəyyən dərəcədə bölgədə təsirini artırdı. 

İran və Azərbaycan Respublikası arasında dialoq nisbətən fərqli şəkildə inkişaf edir. Hazırkı 

İran İslam Respublikası ərazisində çoxlu azərbaycanlı yaşayır. İki ölkənin xalqlarını qonşuluq tellə-

ri, dini eyniyyət, çoxəsrlik ortaq tarix birləşdirir.  

İki ölkə arasındakı əməkdaşlıqdan danışarkən, bir neçə mərhələ fərqləndirilməlidir. 1991-1994-

cü illəri əhatə edən birinci mərhələdə İran Azərbaycan Respublikasında siyasi və iqtisadi təsirini 

yaymaq siyasətini həyata keçirmişdir. Bu dövrdə siyasi, ticari və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq qu-

rulmuşdur. Növbəti üç il ərzində Azərbaycanda Qərbin mövqeləri gücləndi və Birləşmiş Ştatlarla 

fəal dialoq quruldu, bu da İranla ikitərəfli münasibətlərin zəifləməsinə gətirib çıxardı.  

1997-ci ildə İranda Prezident S.M.Hatəminin rəhbərliyi altında islahatçıların hakimiyyətə gəl-

məsi Cənubi Qafqazda İran siyasətinin intensivləşməsinə səbəb oldu, nəticədə Azərbaycanla müna-

sibətlərdə sabitlik yarandı. İran bu dövrdə Cənubi Qafqazda balanslaşdırılmış siyasət həyata keçirir-

di. Xatəminin ikinci prezidentlik dönəmi (2001-2005) xüsusilə Xəzərin statusu ilə bağlı anlaşmanın 

əldə olunduğu siyasi sahədə ikitərəfli dialoqun dərinləşməsinə səbəb oldu. Azərbaycan Respublika-

sının Prezidenti İ.Əliyevin 2009-cu ilin sonunda Tehrana səfəri nəticəsində qarşılıqlı ticarət dövriy-

yəsini 1 milyard dollara çatdırmaq qərara alındı. 

2013-cü ilin yayında liberal H.Ruhaninin ölkədə hakimiyyətə gəlməsi ilə iki ölkə arasındakı 

yeni yaxınlaşmaya ümid yarandı.  

İranın postsovet ölkələri ilə münasibətlərini xarakterizə edərkən Rusiya istiqaməti xüsusi fərq-

ləndirilməlidir. İki ölkə arasındakı əlaqələr “fəallıq və tənəzzül dövrləri, iki qonşu xalqın təbii qarşı-

lıqlı meyli və qarşı tərəfin niyyətlərinə şübhə”ilə seçilmişdir (7, s.262). 1991-ci ilin dekabr ayından 

etibarən İran SSRİ-nin varisi olan dövlət kimi Rusiya ilə münasibətlərini inkişaf etdirir. 
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Qeyd edək ki, Rusiya və İran arasında siyasi dialoqun ardıcıl inkişafını təsbit etmək çətindir. 

B.Yeltsinin prezidentliyi dövründə İran vektoru Rusiya xarici siyasətinin Qərb, əslində isə Amerika 

istiqamətinin kölgəsində qalırdı. Y.Primakovun Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə gə-

lişi ilə Yaxın Şərq istiqaməti “yada düşdü” və İran tezliklə həm ticari-iqtisadi müstəvidə, həm də si-

yasi sahədə lazımi yerini tutdu. NATO-ya güclü cavab kimi düşünülən Rusiya-İran hərbi-siyasi al-

yansı ideyası formalaşmağa başladı və tədricən doktrinal ifadəsini tapdı. Bu ideya Rusiyada bir çox 

siyasətçilər tərəfindən dəstəklənir. Belə ki, Rusiya Liberal-Demokrat Partiyasının lideri V.Jirinovski 

“İranla strateji tərəfdaşlığı İslam dünyasında Rusiyanın əsas qayğısı” hesab edir (8, s.22).  

Bütövlükdə Rusiya-İran dialoqu Amerikanın həm regional, həm də qlobal səviyyədə hər iki tə-

rəfi qane etməyən fəallığına təsirli cavab ola bilər. “İran-Amerika ziddiyyətlərinin qalması... İranı.. 

çevik regional siyasət yürütməyə sövq edir”(9, s.129). Bu amil bir çox məsələlərdə mövqelərin üst-

üstə düşdüyü Rusiya-İran siyasi dialoqunun reallıqları ilə təsdiqini tapır. Tərəflər vətəndaş mühari-

bəsinə çevrilmiş Tacikistan münaqişəsinin həllində fəal əməkdaşlıq etmişlər. Rusiya Federasiyası 

və İran İslam Respublikası son nəticədə Tacikistanda sülhün qərarlaşmasına gətirib çıxaran komp-

romis həll yollarını axtarmaq məcburiyyətində qalmışlar.  

İki ölkənin siyasi dialoqu baxımından onların Xəzər regionunda Qərbin mövcudluğundan nara-

zılığı, xüsusilə Qərb şirkətlərinin Xəzərin bioloji və enerji ehtiyatlarının işlənməsində iştirakına mü-

qaviməti önəmlidir. Hər iki ölkə Fars körfəzində ABŞ hərbi iştirakının qarşısının alınmasında birlə-

şir. Rusiya və İran arasındakı siyasi əməkdaşlıq V.Putinin Rusiya prezidenti vəzifəsinə yenidən se-

çilməsi nəticəsində daha da güclənmişdir. V.Putinin xarici siyasət kursu çoxvektorlu yanaşmada ifa-

dəsini tapan praqmatizm xüsusiyyətləri kəsb etmişdir. V.Putinin prezidentliyi dövründə bütün sahə-

lərdə - siyasət, iqtisadiyyat, ticarət, mədəniyyət, təhsil, enerji, nəqliyyat və s. - İranla ikitərəfli dia-

loq davamlı şəkildə inkişaf etmişdir. Bu mərhələdə ikitərəfli münasibətlərin müqavilə-hüquqi baza-

sının əsasını 2001-ci ilin martında Moskvada Rusiya və İran prezidentləri - V.Putin və S.M.Xatəmi 

tərəfindən imzalanmış, 5 aprel 2002-ci ildə qüvvəyə minmiş Rusiya Federasiyası ilə İran İslam Res-

publikası arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin əsasları və əməkdaşlığın prinsipləri haqqında Müqavi-

lə təşkil edir. Bu sənəd fəal şəkildə həyata keçirilən siyasi dialoqun mahiyyətini müəyyən edir.  

Hazırkı mərhələdə bu dialoqun əsas məzmunu qlobal və regional gündəliyin əsas problemləri, 

o cümlədən aktual çağırışlara və təhdidlərə qarşı mübarizə, Suriya, İraq və Əfqanıstanda vəziyyətin 

nizamlanması yolları ilə bağlı iki ölkənin mövqeyinin uzlaşması və ya yaxınlığı ilə müəyyən olunur.  

2015-ci ilin iyul ayında altı beynəlxalq vasitəçi ilə İran arasında son razılaşmanın imzalanması 

ilə həmin sanksiyaların ləğvi yolu açıldı. Dekabrın 15-də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin 

(BAEA) ali orqanı - 35 ölkədən nümayəndələrin təmsil olunduğu İdarəçilər Şurası fövqəladə top-

lantısında İranın nüvə dosyesini və İranın nüvə proqramının mümkün hərbi komponenti məsələsini 

bağlayan qətnamə qəbul etdi. Eyni zamanda, İran istiqamətində BAEA tərəfindən daha əvvəl qəbul 

olunmuş bütün qətnamələr ləğv edildi. Bu qətnamə ilə BAEA İranın nüvə proqramının inkişafı ilə 

bağlı uzun illər kəskin diskussiyalara səbəb olmuş mübahisəli məsələləri aydınlaşdırmaq üçün lazım 

olan “yol xəritəsi”nin özünə aid hissəsini yerinə yetirdi. İran bu qərarın ölkənin üzərindən siyasi və 

iqtisadi sanksiyaların götürüləcəyinə səbəb olacağına ümid edirdi. 

Bu fonda sanksiyalardan sonrakı dövrün iki ölkə arasında bütün mümkün sahələrdə əməkdaşlı-

ğın əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsi mümkündür. Bu baxımdan Rusiya prezidenti Vladimir 

Putinin 2015-ci ilin noyabrında Tehrana səfəri nəticəsində ciddi qərarlar qəbul edildi. Moskva İrana 

5 milyard dollarlıq ixrac krediti verməyə hazır olduğunu bildirdi. Hər iki ölkə iqtisadiyyatın müxtə-

lif sahələrində sürətlə həyata keçirilməsi üçün 35 prioritet layihəni müəyyənləşdirdi. Rusiya prezi-

denti V.Putinin İran prezidenti H.Ruhani ilə görüşündə İran və Rusiya arasında əməkdaşlığa dair 

yeddi memorandum və digər sənədlər imzalandı. 

Neft və qaz sahəsində intensiv əməkdaşlıq planlaşdırılır. İranın Neft Nazirliyinin rəhbərlərin-

dən biri KİV-ə verdiyi müsahibədə Rusiyanın “Qazprom” və “LUKOYL” şirkətlərinin İranla müqa-

vilələri yeniləməsi imkanlarından nikbinliklə söz açmışdı. İranın neft naziri Bijan Zangene bildir-

mişdi ki, İran Rusiyanı uzunmüddətli və strateji tərəfdaş kimi nəzərdən keçirir və sanksiyaların ara-

dan qaldırılmasından sonra İranla Rusiyanın enerji sahəsində əməkdaşlığının daha da inkişaf edəcə-
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yinə ümid edir. İran nazirinin sözlərinə görə, onun ölkəsi Moskvanın İran və Rusiya arasında neft 

və qaz sahəsində güclü və uzunmüddətli əlaqələr qurmaqda qərarlı olduğuna ümid bəsləyir: “Əvvəl-

lər əldə edilmiş razılaşmaların təcrübədə həyata keçirilməsi və İran və Rusiya şirkətləri arasında 

əməkdaşlığın genişləndirilməsi vaxtı çatmışdır” (10). 

Hökumətlərarası protokol əsasında iki ölkənin nüvə sahəsində intensiv əməkdaşlığı nəzərdə tu-

tulur. Bu, Buşəhr AES-ə xidmətin davam etdirilməsinə aiddir. Rusiya və İran Buşəhr AES-in birinci 

enerji blokunun təhlükəsiz istismarı üçün texniki dəstəyin təşkili barədə razılığa gəlmişlər. Buşəhr-2 

AES-in tikintisinə hazırlıq işləri barəsində razılaşma əldə olunmuşdur. Gələcəkdə ölkə daxilində ye-

ni enerji bloklarının yaradılması qərara alınmışdır. “Dinc atom” layihələri çərçivəsində qarşılıqlı 

fəaliyyət “Rosatom” Dövlət Korporasiyası və İran Atom Enerjisi Təşkilatı arasında anlaşma memo-

randumu əsasında həyata keçiriləcəkdir. Sənaye sahəsində də Rusiya ilə İran arasında əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Rusiyanın sənaye və ticarət 

naziri D.Manturovun sözlərinə görə, ikitərəfli əməkdaşlıq avtomobil sənayesi, təyyarə istehsalı və 

gəmiqayırma kimi sahələrdə uğurla inkişaf edə bilər. “Rusiya İrana qarşı sanksiyaların ləğv olun-

masından sonra İranla birgə sənaye layihələrinin həyata keçirilməsini davam etdirməyə tam hazır-

dır” (11). 

Hərbi sahədə milyardlarla dollar məbləğində yeni müqavilələr nəzərdə tutulmuşdur. Medianın 

yazdığına görə, İran Rusiya silahlarına böyük maraq göstərir. “Onlar bütün istiqamətlərdə, demək 

olar ki, bütün silahlı qüvvələrin ciddi yenilənməsinə ehtiyac duyurlar. Hər şey yenilənmə, yeniləş-

dirmə tələb edir. İranın böyük silahlı qüvvələrə malik böyük bir ölkə olduğu nəzərə alınarsa, əlbəttə, 

söhbət çox böyük müqavilələrdən, milyardlardan gedir” (12).  

İkitərəfli əlaqələrin intensivləşməsinə viza rejiminin sadələşdirilməsi mühüm təkan verəcəkdir. 

İki ölkə vətəndaşlarının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün vizasız gediş-gəliş haqqında hökumətlərarası 

saziş Tehranda 2015-ci il noyabrın 23-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin İrana səfəri zamanı 

imzalanmışdır. Bu sənəd Rusiya Federasiyası və İran İslam Respublikası vətəndaşlarının qarşılıqlı 

səfərləri üçün şərtləri xeyli asanlaşdırır (13).  

Lakinbütövlükdə iki ölkə arasında münasibətlər sadə və birmənalı deyildir. Ən müxtəlif vəziy-

yətlərdə hiss olunan etimadsızlıq qalmaqdadır, özü də D.Treninin fikrincə, İran tərəfindən inamsız-

lıq daha güclüdür. Bunun bir çox səbəbi mövcuddur: “Rusiya İranın ABŞ-a qarşı mübariz mövqeyi-

ni təqdir edir, eyni zamanda İranın nüvə proqramına nəzarət məsələsində Qərbə dəstək verir; BMT 

Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya Federasiyası İrana qarşı sanksiyalara səs vermişdir. Moskva İran 

üçün ən böyük silah tədarükçüsüdür, lakin vaxtilə artıq vəsaitin ödənildiyi S-300 hava hücumundan 

müdafiə sistemlərinin göndərilməsini birtərəfli qaydada ləğv etmişdir. Eyni zamanda, Rusiya İranla 

konstruktiv danışıqlar aparır, xüsusilə postsovet məkanında təsir dairələrini bölüşdürə bilir, Hizbul-

lah və ya HƏMAS-ı terrorçu təşkilat kimi tanımır, Suriya müharibəsində isə faktiki olaraq İranın 

müttəfiqi olmuşdur. Lakin İranda hökmran ideologiya, İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasında qarşı-

durmaya söykənən regional strategiya Moskvada rəğbət doğurmur. Öz növbəsində, Tehran Moskva-

nın məqsədlərini tam bölüşmür və onların əldə edilməsi yollarını həmişə təqdir etmir” (14). 

Müasir dövrdəUkrayna-İran dialoqu sıfırdan başlamışdır, çünki Sovet İttifaqı dövründə Ukray-

na xarici dövlətlərlə əlaqələr hüququnu Mərkəzə vermişdi. MDB-nin yaranmasından və müstəqil 

Ukrayna dövlətinin elan edilməsindən sonra 1991-ci il dekabrın 25-də İran Ukraynanın müstəqilli-

yini tanıdı. Səfirlik səviyyəsində diplomatik münasibətlərin qurulması haqqında protokol 1992-ci il 

yanvarın 22-də Kiyevdə imzalandı. Eyni zamanda, Ukrayna paytaxtında İran səfirliyi açıldı. Həmin 

ilin oktyabr ayında Tehranda Ukrayna səfirliyi fəaliyyətə başladı. Münasibətlərin qurulması yüksək 

səviyyədə əlaqələrin dinamik inkişafı ilə müşayiət olunurdu. 1992-ci ilin aprel ayında Ukrayna pre-

zidenti L.Kravçuk İranı ziyarət etdi, sonra isə Ukrayna parlamentinin rəhbəri və xarici işlər naziri 

Tehrana gəldi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Əli Əkbər Velayəti Kiyevə ilk rəsmi səfəri 

1992-ci ildə həyata keçirdi. 1994-cü ilin dekabrında İran parlamentinin sədri Əli Əkbər Natuq Nuri 

Ukraynaya səfər etdi. 2002-ci ilin oktyabrında İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid Məhəm-

məd Xatəmi iki günlük səfərlə Kiyevdə oldu.  
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Ukrayna və İran ikitərəfli münasibətlərin dərinləşməsində maraqlıdır. Ötən illər ərzində onlarla 

nazir, millət vəkilləri, ictimai xadimlər və müxtəlif nümayəndə heyətləri hər iki ölkəni ziyarət et-

mişlər. Bu dövrdə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq haqqında 90-dan çox ikitərəfli saziş imzalanmış-

dır. Bu, iki dövlət arasında qarşılıqlı fəaliyyət üçün möhkəm hüquqi baza formalaşdırmışdır. Ukray-

nalı analitiklərin fikrincə, əməkdaşlıq planlarının həyata keçirilməsinin dinamikası Ukrayna rəhbər-

liyinin coğrafi uzaqlıq səbəbilə İranla əlaqələrin inkişafında maraqlı olmaması səbəbindən “ləngi-

yir”. Buraya Ukraynanın daxili siyasi qeyri-sabitliyi də əlavə edilir. Bununla yanaşı, qeyd edək ki, 

bu sahədə ikitərəfli münasibətlər dövlətlər arasındakı münasibətlərin inkişafına təsir göstərəcək 

prinsipial ziddiyyətlərlə mürəkkəbləşmir. Lakin aydındır ki, İranla dialoqun Ukrayna versiyası Ru-

siyadan xeyli geridə qalır. Əlbəttə, bunun üçün kifayət qədər obyektiv səbəblər mövcuddur: ölkələ-

rin miqyasında fərq, əməkdaşlığın səviyyəsi, ölkələrin iqtisadi potensialı və digər mühüm amillər. 

Rəsmi Kiyevhesab edir ki, İranı Ukrayna ilə əməkdaşlığa təşviq edə biləcək qarşılıqlı faydalı 

şərtlər yaradılmalıdır. İran iqtisadi potensialı, investisiya əməkdaşlığı perspektivləri və energetika 

sektorunda qarşılıqlı əlaqələri səbəbindən Ukrayna üçün mühüm iqtisadi tərəfdaşdır. Bu mənada 

İranın beynəlxalq sanksiyaların təsirindən qurtulması əlverişli vəziyyət yaradır və ikitərəfli Ukray-

na-İran əlaqələrini keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırmaq üçün istifadə olunmalıdır.Əslində, bu, Uk-

rayna biznes mühitinə İran bazarında işə başlamaq üçün bir siqnaldır. Artıq ilk addım atılmışdır: 

2015-ci ilin sentyabrında Ukrayna işgüzar dairələrinin təxminən 50 nümayəndəsi İran-Ukrayna mü-

nasibətlərinin intensivləşdirilməsi üçün zəmin yaratmaq məqsədilə İrana səfər etmişdir. İqtisadi in-

kişaf və ticarət naziri A.Abromaviçus sənaye, metro tikintisi, maşınqayırma sahəsində əməkdaşlığın 

böyük potensialını qeyd etmişdir. Ukrayna hakimiyyətinin və ekspertlərinin rəyinə görə, ABŞ və 

Avropa İttifaqı tərəfindən İrana qarşı ticari və iqtisadi embarqonun ləğv edilməsindən sonra Ukray-

na üçün yeni ticarət imkanları açılır. “Ukrayna İran iqtisadiyyatına yeni impulslar verəcək ölkəyə 

çevrilə bilər” (15). Son illərdə qarşılıqlı ticarətin həcmi yaxşı göstəricilərə malikdir. İki ölkə arasın-

da əməkdaşlığın ən inkişaf etmiş sahəsi kənd təsərrüfatıdır. İran və Ukrayna elmi-texniki əməkdaş-

lığa və kənd təsərrüfatı sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət yetirirlər. 

Siyasi dialoq iki ölkə arasında müsbət əlaqələr üçün vacibdir. Onun əsas tərkib hissəsi balanslaş-

dırılmış xarici siyasətdir. Bu istiqamətdə Ukrayna Qərblə tərəfdaşlığı Şərq vektorunda fəal siyasətlə 

uzlaşdırmaq niyyətindədir. Regional dövlətlər əsas götürülür, bu zaman İrana aparıcı rollardan biri ay-

rılır. İran və Ukrayna xarici işlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr zamanı müntəzəm ola-

raq gündəlikdə olan aktual məsələlərə dair mövqelərin uyğunluğu və ya yaxınlığı ifadə olunur.  

İran isteblişmentinin Ukrayna hadisələrinə münasibəti Moskva və Tehran arasındakı qarşılıqlı 

münasibətlərin strateji xarakterindən irəli gəlir. İran Rusiya ilə siyasi dialoqun mövcud səviyyəsinə 

təhlükə yaranmasını istəmir. Buna görə də Tehran balanslaşdırılmış mövqe tutmağa üstünlük verir. 

Analitiklərin fikrincə, İran Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna hadisələrinə münasibətdə İranın “Nə Qərb, 

nə Şərq, İslam” xarici siyasət konsepsiyasına uyğun olaraq “aktiv neytrallıq” mövqeyini seçdi (16). 

Belarus və İran İslam Respublikası arasında sabit dialoq qurulmuşdur, iki ölkə beynəlxalq 

aləmdə müsbət əməkdaşlığı inkişaf etdirir. Minsk İranla münasibətlərin qurulmasından sonra ilk il-

lərdə Tehrandan daha fəal hərəkət edirdi. İran postsovet məkanında əməkdaşlıq üçün kifayət qədər 

ehtiyatlara malik deyildi, buna görə də keçmiş Sovet İttifaqının Avropa hissəsində səylərini Rusiya 

istiqamətinə yönəltmişdi. 

İranda islahatçıların hakimiyyəti dövründə Belarusla münasibətlər formalaşmağa başladı. İran 

prezidentinin Belarusa ilk səfəri 2004-cü ildə baş tutdu. Belarus lideri A.Lukaşenko isə 2005-ci il 

prezident seçkilərindən sonra Tehrana səfər edən ilk Avropa ölkəsi prezidenti oldu. 

Belarus-İran dialoqunun başlanğıcından etibarən iqtisadi əməkdaşlıq siyasi əməkdaşlıqdan geri 

qalırdı. İki ölkə liderlərinin rəsmi səfərləri zamanı ikitərəfli dialoqun iqtisadi məzmununun fəallaş-

dırılması barədə bəyanatlar səslənirdi. İqtisadi əməkdaşlığın müəyyən planlarına toxunaraq qeyd et-

mək lazımdır ki, Belarus prezidentinin 2006-cı ilin noyabrında Tehrana səfəri zamanı ilk dəfə ener-

getika sahəsində əməkdaşlığın vacibliyi vurğulandı, neft sənayesində əməkdaşlığa dair iki hökumət 

arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Ümumiyyətlə 2006-cı ilin noyabrında Belarus prezi-

dentinin İrana səfəri müxtəlif sahələrdə dialoqun həyata keçirilməsi ilə bağlı bir sıra mühüm sənəd-
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lərin imzalanması ilə müşayiət olundu. Bu səfər zamanı əməkdaşlığın hüquqi bazası xeyli zəngin-

ləşdirildi. 2007-ci ilin mayında İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejadın Belarusa cavab səfəri baş 

tutdu. Yüksək səviyyəli görüşlər nəticəsində iqtisadi tərəfdaşlığı əngəlləyən bir çox maneələr aradan 

qaldırıldı.  

Belarus və İran tez-tez beynəlxalq problemlər, xüsusilə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ba-

rəsində fikir mübadiləsi aparırlar. Belarus Respublikası 14 iyul 2015-ci ildə Vyanada İranın ətrafın-

da nüvə böhranını həll etmək üçün imzalanmış razılaşmaya operativ reaksiya verərək, altı beynəl-

xalq vasitəçi və İranın əldə etdiyi müqaviləni alqışladı. Belarus dəfələrlə İranın nüvə proqramı ilə 

bağlı razılaşmanın imzalanmasından sonra ikitərəfli əməkdaşlığın əlavə dinamika qazanacağına dair 

mövqeyini bəyan etmişdir. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar iki ölkənin mövqeyində də çoxlu 

oxşarlıqlar mövcuddur. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı fikirlərin yaxınlığı iki ölkənin Suriyaya da-

ir mövqeyində də əksini tapmışdır. Müxtəlif formatlarda Belarus-İran görüşləri zamanı tərəflər re-

gional problemlərin həllinə iki ölkənin yanaşmalarının daha da uyğunlaşdırılmasını dəstəkləmişlər.  

Beləliklə, ötən otuz il ərzində İran İslam Respublikasının postsovet ölkələri ilə əməkdaşlığı bu 

ölkənin bütün beynəlxalq fəaliyyətinin çox mühüm hissəsinə çevrilmişdir. 
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XÜLASƏ 

Əlimusa İBRAHİMOV 

 

İranın postsovet məkanında siyasətinin ümumi xarakteristikası 

 

Açar sözlər: İran, islam, postsovet məkanı, Rusiya, Qərb 

 

Məqalədə müasir dövrdə İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən 

bəhs edilir. Müəllif İran ətrafında ümumi geosiyasi mənzərəni araşdırır və Tehranın postsovet döv-

lətlərinə münasibətdə xarici siyasətinin əsas prinsiplərini izah edir. İranın Rusiya və digər postsovet 

ölkələri ilə son münasibətlərində baş verən dəyişikliklərə xüsusi diqqqət yetirilir. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Алимуса ИБРАГИМОВ 

 

Общая характеристика политики Ирана на постсоветском пространстве 

 

 Ключевые слова:Иран, ислам, постсоветское пространство, Россия, Запад 

  

В статье рассматриваются основные направления внешней политики Исламской Респуб-

лики Иран в современную эпоху. Автор рассматривает общий геополитический ландшафт 

вокруг Ирана и разъясняет основные принципы внешней политики Тегерана в отношении 

постсоветских государств. Особое внимание уделяется изменениям, произошедшим в недав-

них отношениях Ирана с Россией и другими постсоветскими странами. 

  

 

SUMMARY 

Alimusa IBRAHIMOV 

 

General Characteristics of Iran’s Policy in the Post-Soviet Space 

 

Keywords: Iran, Islam, the post-Soviet space, Russia, West  

 

The article discusses the main directions of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in 

the modern era. The author examines the general geopolitical landscape around Iran and explains 

the basic principles of Tehran’s foreign policy towards the post-Soviet states. Special attention is 

paid to the changes that have taken place in recent Iranian relations with Russia and other post-

Soviet countries. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ  

В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Зенфира ШИХАЛИБЕЙЛИ* 

 

Ключевые слова: АТР, Китай, США, регионализм, торгово-экономическое сотрудниче-

ство, интеграция, АТЭС 

 

Введение 

С 90-х годов XX века страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), переживая опре-

деленный кризис, стали постепенно переходить к торгово-экономическому сотрудничеству, 

основанному на принципе регионализма и глобальной торговой системы. Страны АТР – чле-

ны АТЭС проявили повышенный интерес к заключению разного рода двухсторонних и мно-

госторонних соглашений. Либерализация торговли и инвестиций, а также сфера свободной 

экономической деятельности стали основными принципами системы. 

Огромная роль стран-членов АТЭС в мировой политике и экономике подтверждается 

еще и тем, что в этой организации состоят такие крупные игроки мировой политики как 

США, Россия и Китай, их борьба за лидерство серьезно влияет на трансформацию Мировой 

Системы. Исходя из этого, АТЭС («Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-

ство») представляет собой арену экономического сотрудничества с глобальными интересами 

великих держав, а также и других государств, где участниками является 21 страна АТР. Эко-

номическое и демографическое превосходство, динамичные интеграционные процессы при-

дают ей огромный потенциал в формировании глобальной системы. В 2015 году в списке 

ведущих стран – экспортеров большинство составили именно азиатско-тихоокеанские госу-

дарства (1). Исследователи уверены, что дальнейшее развитие мировой экономики и торгов-

ли зависит от положения дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где происходят крупные 

глобальные изменения и идет конкуренция в мировом масштабе. Многостороннее сотрудни-

чество по вопросам экономики и безопасности в АТР формируется под влиянием глобальных 

тенденцией, в которых политические амбиции великих держав очень часто тормозят реали-

зацию удачных экономических проектов. Несмотря на то, что Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион имеет, в целом, высокие показатели экономического роста и тем самым создает полити-

ческую стабильность отдельно взятых стран региона, тем не менее постоянная конкуренция 

между влиятельными государствами способствует усилению противоречий между ними в 

сфере политики, что сильно влияет на ситуацию во всем мире. 

Страны АТР и АСЕАН желая укрепить свои позиции осуществляют параллельные гло-

бальные форматы без участия Запада и контроля США, повышая свое экономическое и фи-

нансовое влияние, расширяя круги своего политического влияния, держат ухо в остро, помня 

о том, что лидеры индустриальной Мировой Системы еще сильны, конкурентоспособны и 

имеют огромные рычаги влияния и ресурсы. 

 

Экономическая конкуренция в АТР на фоне региональной политики 

Деятельность Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества основана на 

принципе «открытого регионализма», где создание единой торговой системы заключается в 

более узких региональных рамках, что существенно отличается от других современных меж-

дународных структур. Экономические проблемы содружества в торгово-экономическом со-

трудничестве многими странами региона предложено было «преодолеть с помощью созда-
                                                           
*Доктор философии по филологии.Заведующая отделом «Стран Азиатско-Тихоокеанского региона»  
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ния зоны свободной торговли АТР» (2; 95). В первые годы многие опасались, что формиро-

вание таких различных проектов не сможет конкурировать в либеральной экономике и уве-

личение подобных сообществ помешает развитию мировой торговли, так как открытый ре-

гионализм, прежде всего, является односторонним процессом экономической деятельности 

государств определенного региона. Единственным положительным фактором в этой струк-

туре являлось создание свободных торговых зон, что и входило в цели либеральной глобаль-

ной экономики. Таким образом, региональный проект, созданный странами АТР в конце ХХ 

столетия стал основой защиты экономической системы прежде всего стран, входящих в АТР 

на принципах свободной мировой торговли, где минимизация правительственного контроля 

и политизации экономики (на примере КНР) снижалось до получения финансовых выгод. На 

сегодняшний день АТР является самым крупным регионом экономического мира, куда кро-

ме США, КНР и Японии входит большинство развитых азиатских стран, в которых интен-

сивные экономические связи между ними во многом определяются географическим положе-

нием. В процессе либерализации мировой торговли и инвестиционно-финансового потока в 

рамках Трансатлантического партнерства зародилась идея создания Азиатско-Тихоокеанской 

зоны свободной торговли – АТЗСТ (FreeTradeAreaoftheAsia-Pacific). 

Как видно, экономические возможности отдельно взятых государств с приграничными 

странами расширяются в рамках их собственных интересов –создаются разные региональные 

организации, что считается прежде всего проявлением воли, выступление против гегемонии 

лидеров.  

В последнее время высказываются разные мнения о Транс-Тихоокеанском Партнерстве 

ТТП (Trans-PacificPartnership) в состав которого входят Бруней, Новая Зеландия, Сингапур, 

Чили. Статус организации повысился после вступления в нее таких государств как Австра-

лия, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Перу, США и Япония, но не вступила КНР. 

Эта организация предусматривает соглашения в сфере торговли, услуг и инвестиций. Но 

нет единых тарифов, защиты интеллектуальной собственности, разрешение споров, охраны 

окружающей среды и т.п. 

Другой интересной инициативой либеральных экономических перспектив в АТР стал 

проект Регионального Всеобъемлющего Экономического Партнерства – РВЭП (Regional-

ComprehensiveEconomicPartnership), в котором ключевыми странами являются Австралия, 

Китай, Индия, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. 

В условиях глобальной экономической конкуренции между крупными державами, в 

особенности между США и КНР, каждая организация отличается своим подходом к тем или 

иным проблемам. 

Так, США придавая особое значение многосторонним соглашениям старается не сбав-

лять темп динамики роста, тогда как КНР, ограничиваясь периферийными вопросами, делает 

ставку на двухсторонние отношения и двухсторонние обязательства. Аналитики оценивают 

создавшую ситуации неоднозначно. Одни уверены, что «отмеченное фундаментальное раз-

личие между двумя этими подходами будет определять архитектуру торгово-экономических 

отношений в АТР на среднесрочную перспективу» (2, 101). Другие утверждают, что вне за-

висимости от конкуренции, каждое частное «соглашение наносит ущерб АТЭС и принципу 

открытого регионализма» (2,101). 

Самым интересным регионом в зоне АТР является Юго-Восточная Азия (ЮВА), которая 

в той или иной степени влияет на процессы существующих дисбалансов: «Именно в этом 

регионе функционируют комплексные многосторонние механизмы, в которых принимают 

участие ключевые региональные факторы, готовые ограничивать свои притязания и следо-

вать установленным принципам, как США и Китай» (3, 95). 

Именно в Юго-Восточной Азии реализуются планы по проблемам безопасности, воен-

но-технические проекты, представленные институтами АСЕАН, к которым военные державы 

после окончания «холодной войны» проявляли особый интерес, определяя современную ар-

хитектуру безопасности региона. Аналитики неоднозначно оценивают попытки совместных 
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усилий в сфере безопасности, если они затрагивали суверенитет той или иной страны. 

Например, Китай, формируя комплекс институтов с целью повышения собственного автори-

тета, стремится все больше отодвинуть США от военных соглашений. 

 

Китай – новый подход, новое влияние 

В последнее время Китай уверенно выступает в роль ключевого игрока во всех регио-

нальных переговорах. Китай руководствуется собственными интересами, которые включают 

взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмеша-

тельство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода. В действительности, эти принци-

пы удовлетворяют многие страны АТР, в особенности, тех, кто сравнительно недавно осво-

бодился от колониальной зависимости и надеется на эффективное сотрудничество между 

государствами. В этом плане интересы КНР и АСЕАН совпадают, что позволяет снизить 

напряженность как между странами, входящими в организации, так и внешними игроками. 

Иными словами, существует схожая система координат, в рамках которой те или иные поли-

тические действия и нарративы играют похожую роль в дефинизации друг друга» (3, 98). 

Сегодня Китай является активным сторонником развития и всестороннего изучения эко-

номических инициатив в рамках АТР и АТЗСТ. Аналитики считают, что КНР использует эту 

площадку для отстаивания своих позиций в регионе, охватывает экономические сети всех 

стран-участниц. Так, например, на саммите АТЭС в Пекине в ноябре 2014 г. Китай, преодо-

лев сопротивление США, попробовал реанимировать идею АТЗСТ, включив в декларацию 

лидеров пункты о необходимости проведения научных изысканий о путях создания Зоны 

Свободной Торговли в АТР (2, 98). 

Китай, начиная с 1989 года, строит свои отношения с соседними странами на основе 

взаимных интересов - стабильности в регионе, экономического сотрудничества, защиты ре-

гиональной безопасности без особого вооружения. Начиная с 1992 года, экономические во-

просы и вопросы безопасности региона стали приоритетными в построении дипломатиче-

ских связей между странами. Китай не выявляя своего лидерства стал более уверенно реаги-

ровать на те или иные перемены, претворяя в жизнь проекты, имеющие глобальное значение 

в мировом масштабе. Тем самым Китай смог заручиться твердой поддержкой соседей по 

АТР, а также со стороны стран, входящих в АСЕАН, которые считали современный китай-

ский подход успехом новых начинаний. Но эксперты предполагают, что Китай таким обра-

зом превращает регион в «зону повышенной проницаемости» долгосрочных интересов Пе-

кина» (4, 170-171), создав потенциал для дальнейшего усиления своего влияния в регионе. 

Китай активно участвует по всем направлениям - растет его присутствие на рынках и финан-

совых биржах США, ЕС и Японии, завоевывает приоритетное партнерство с АСЕАН, ориен-

тируется на экономические выгоды со многими странами мира, расширяет космическую 

программу, выступает в разных экономических диспутах (5, 55). Все это является свидетель-

ством стратегии новой внешней политики страны. 

Несмотря на идеологический барьер между партнерами, китайские лидеры понимают, 

что без мирного окружения страна не сможет осуществить внутриполитические амбиции 

возглавляемой партии. Китайский лидер Си Цзиньпин, выступая на саммите в Порт-Морсби 

в 2018 году, сказал: «История доказала, что конфронтация, вне зависимости от того, «холод-

ная это война», «горячая» или торговая война, победителей в ней не будет. Не существует 

таких проблем, которые страны не смогли бы решить путем диалога и консультаций» (6). 

Эти слова свидетельствуют о серьезных намерениях Китая в деле создания стабильности в 

регионе. 

Исследователи считают, что успехи руководства страны во внешней политике пред-

определяют решение внутренних проблем Китая. Так, начиная с 2003 года новый концепт 

«мирного восхождения» и «теории гармоничного мира» китайской политики международ-

ных отношений делает ставку на исключение актов агрессии и внешней экспансии. Так, 
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например, в «Белой книге обороны - 2010» КНР сказано, что «исходя из пути развития, ко-

ренных задач, внешней политики и культурно-исторических традиций, Китай неизбежно 

придерживается оборонной политики оборонительного характера» (4, 101). Страна на про-

тяжении последних лет, продвигая реформы и политику модернизации общества, выступает 

за мирное урегулирование военных споров и отвергает любую агрессивную политику. 

Таким образом, с начала 2000-х годов Китай демонстрировал политику современного 

подхода, основным направлением которой было достижение политического равновесия, ми-

нимизации региональных конфликтов, гегемонной политики центров влияния, особенно 

снижения авторитета США. 

На данном этапе Китай развивает проект «Шелкового Пути», «одновременно получая 

доступ к энергетическим ресурсам Центральной Азии, и возможности активно сотрудничать 

с европейскими странами с Россией. Страна также защищает свои интересы в Южно-

Китайском море, инициированной, по мнению политиков КНР Вашингтоном» (7, 100). 

Китай обеспокоен военным присутствием США в некоторых странах АТР, провокаци-

онными действиями соседей на китайских островах, которые не контролируются властями. 

Китай пытается ограничить доступ приграничных стран, в том числе США к своим островам 

или же препятствовать их активным действиям на этих территориях. 

Китай также автор инициативы по односторонним проектам между КНР и АСЕАН, ко-

торые предполагают подписание мирного договора о сотрудничестве между обеими сторо-

нами, также продвижение свободной торговли, создание банка для инфраструктурных инве-

стиций, использование юаня в торговле и т.д. Следует отметить, что некоторые пункты этих 

договоров открыто противоречат интересам главных конкурентов Китая в регионе – интере-

сам США и Японии. 

 

Япония – «дальний соперник» 

Безусловно, экономический скачок Китая и его растущая военно-политическая мощь яв-

ляются раздражающими факторами для США, которые пытаются удержать региональное 

лидерство за собой (8, 5). Япония, являясь дальним соседом и конкурентом КНР, также силь-

но обеспокоена растущей динамикой сотрудничества КНР со странами Азиатско-Тихоокеан-

ского региона, считая этот факт прямой угрозой для своей страны, так как стабильность в 

районе Южно-Китайского моря имеет ключевое значение. 

Установление стабильности в этом регионе входило в круг национальных интересов 

Японии на протяжении последних десятилетий ХХ века. Так в 70-80-е годы страна оказы-

вала посильную помощь развитию экономики прибрежных государств. Япония также ак-

тивно участвовала в военно-политических противоречиях в 90-е годы. Но, с начала третье-

го тысячелетия Япония изменила стратегию на происходящие события в регионе. Ввиду 

того, что Китай благодаря своей новой политике и, казалось, скромным военно-

тактическим целям стал привлекать к себе заинтересованные страны, Япония усомнилась в 

стратегической значимости Южно-Китайского моря и это подтолкнуло ее к Американо-

Японскому сотрудничеству. 

Япония придает большое значение многовекторным дипломатическим переговорам и 

взаимосвязям со странами АСЕАН, Восточноазиатскому сообществу (ВАС), Азиатскому 

саммиту безопасности, считая, что присутствие США позволит предотвратить усиление ав-

торитета КНР. Япония также намерена привлечь к дискуссии влиятельные страны Европы 

(8,10), чтобы обратить внимание внерегиональных сторон, не переоценивая свои реальные 

силы и возможности для мобилизации стран АСЕАН против Китая.  

Япония сегодня модерирует антипиратское сотрудничество в АТР, которое нацелено на 

китайские разработки в сфере электротехники и науки. Также она упорно противодействует 

попыткам укрепления китайского юаня в пространстве данного региона. 

Эксперты считают, что в третьем десятилетии ХXI века Китай будет иметь сильнейшую 

армию в Азии, как в количественном, так и качественном отношении (9). Япония, после вос-



TAR İ X ,  ET NO QR AF İYA  V Ə  SİYA Sİ  EL ML ƏR  

 

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL    *    НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ    *    SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 74 

становления Министерства обороны, также намерена использовать свои вооруженные силы 

за пределами страны, строя собственную систему ПРО, также рассматривает Россию как 

наиболее сильного противника. К тому же и США наращивают военное взаимодействие с 

Японией и укрепляющей свой военный потенциал Южной Кореей, сохраняя большое коли-

чество вооружения вблизи приграничных зон. Россия, в свою очередь, также обеспокоена 

«культурной деформацией» приграничных республик страны, когда большинство из них от-

носят себя к «великой общности азиатских культур» (9), что используется не в целях России. 

Япония выдвигает конкурентам – России и Китаю свои условия и опирается на помощь 

своего партнера – Америки. Также страна конкурирует с Китаем за влияние на Дальнем Во-

стоке. Предъявляя территориальные претензии России, Япония, как и Китай нацелена на сы-

рьевые источники и не насыщенный рынок стран АТР. Несмотря на то, что Япония не спо-

собна выступать на Дальнем Востоке в качестве опорного для России игрока (5, 59), тем не 

менее она сможет стать базой высокой конкурентно способной технологии. 

 

Россия и АТР – двойственный подход 

Анализируя Российский подход к процессам в АТР, можно определить двойственный 

характер отношений этой страны. Исследователи убеждены, что для России поляризация 

региона в либерально-экономическом аспекте не выгодна. Так, не интегрированность рос-

сийского производства и технологии усилит «захват» местного рынка гигантскими произво-

дителями, чьи имена известны во всем мире и чего нет у России. 

Экономическая многогранность возможностей АТР придает стимул на расширение вза-

имодействий многих государств региона, в том числе и России. 

Несмотря на растущую конкуренцию и тесную взаимозависимость центральных стран 

региона, и неопределенные политические отношения, доходящие порой даже до прямого 

конфликта, интерес к нему не уменьшается. Растущие амбиции некоторых мировых держав 

заставляют пересмотреть некоторые аспекты собственных политических перспектив в АТР. 

Так, например, Россия намерена содействовать в разрешении двухсторонних проблем 

региона, не вступая в межазиатские конфликты. Политики страны проводят «собственную 

политику неприсоединения, которая оставляет за ней свободу действий» (9), исходя из соб-

ственных интересов, как отмечает чрезвычайный посол России Глеб Ивашенцов. 

Россия для АТР представляется европейской страной с мощным военным и экономиче-

ским потенциалом, обладающей огромными ресурсами. 

Россия обеспокоена политически не состоявшимся объединением, таким как АСЕАН, 

где некоторые страны открыто конфликтуют. В этом плане, Москва не оставляет без внима-

ния рост военного потенциала вооруженных сил региональных стран. Россия выражает оза-

боченность по поводу безопасности своих границ в связи с конкуренций в приграничных 

районах Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, например, на том же саммите в Порт-

Морсби Дмитрий Медведев в своем выступлении еще раз подчеркнул, что политика не 

должна мешать экономике: «Экономические санкции стали инструментом политического 

давления и недобросовестной конкуренции. В совокупности все это может создать довольно 

сложные, тяжелые последствия» (6). 

Россия намерена привлечь страны АТР к долговременным и широкомасштабным проек-

там, таким как экономический подъем Забайкалья и Дальнего Востока, тем самым снижая 

ожидаемые экономические риски. 

Россия интегрируется больше с государствами Северо-Восточной Азии и уже начала 

представлять инвесторам необыкновенно высокие льготы для страны, приняли основной 

блок законов и программу развития региона. Российское государство также активно модер-

низирует экономические инфраструктуры, как морские, так и воздушные и железнодорож-

ные маршруты, строит новые нефтепроводы, куда входит энергетическое кольцо таких 

стран, как Россия, Китай, Япония и Корея. 
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Россия особое место уделяет продуктивным отношениям с Китаем, предлагая ему тесное 

стратегическое взаимодействие, где особое значение имеет проект «Один пояс – один путь». 

Для России эти отношения являются возможностью в ближайшем будущем обрести статус 

евро-тихоокеанской державы. 

Имея в виду тот факт, что КНР не намерена ухудшать деловое партнерство с США, Рос-

сия старается впредь оставаться независимой перед экономической «интервенцией» китай-

ской экономики, балансируя параллельными отношениями с другими лидерами АТР, не со-

здавая с ними военного объединения. 

В этом плане, российские эксперты считают, что правильный подход к разрешению во-

енно-политических проблем региона, таких как ядерная проблема в Корейском вопросе, спо-

собствовало бы решению одновременно многих задач и скорейшей интеграции России в 

АТР. В России понимают, что замораживание военной ядерной программы Северной Кореи, 

прекращение ядерных испытаний сможет стать реальным шагом в деле прекращения воен-

ных учений США и Южной Кореи, которые являются источниками беспокойств не только 

Российской Федерации. 

Россия также не намерена делить свое экономическое пространство и сферу политиче-

ского влияния, особенно на территории СНГ, о чем открыто заявил президент В.Путин на 

выступлении в саммите АТЭС 2-9 сентября 2012 года в Дальневосточном городе России – 

Владивостоке (10). 

Россия также выдвигает идею «создания различных валютных резервов» для того чтобы 

рубль мог конкурировать с юанью и йеной, так как на Дальнем Востоке страна не имеет 

сильной экономической инфраструктуры. Россию беспокоит, что предложенные ей проекты 

в действительности труднореализуемые с учетом невысоких темпов развития экономики 

страны. Она не обладает достаточными мощностями, чтобы догнать промышленный взлет 

КНР, что отвечает прежде всего интересам китайской мировой «фабрики» (5, 54). 

Китай обеспокоен обострением отношений в последние годы между Россией и США. С 

другой стороны, это предполагает для КНР больше возможностей для укрепления своих по-

зиций в экономической и военно-политической сфере в этом регионе. 

Интересы России и Китая совпадают во многом - максимизировать влияние собственной 

стороны и противостоять «однополярности» гегемонной политики США, «блоковому струк-

турированию интересов средних и малых стран» (5, 54). 

Между тем, российские эксперты считают, что сложившаяся ситуация – «конфигурация 

стран и мотивация ключевых игроков в АТР в Дальневосточных проектах» (5,59) благопри-

ятна для России, так как никто из конкурентов не заинтересован в превалировании своего 

оппонента в регионе, и все зависит от того, как это смогут использовать российские полити-

ки с наибольшей выгодой для своей страны. Эксперты уверены, что стратегической целью 

России в первую очередь является ослабление геополитической роли США в мире и укреп-

ление своих позиций. 

Однако, некоторые исследователи не уверены в перспективе Российских экономических 

начинаний в зоне АТР, так как конкретные экономические результаты русской интеграции 

не заметны, тогда как КНР и США выступают более предприимчиво. Эти страны, продвигая 

собственные экономики, получают от общих выгод больше, чем кто-либо. Так, например, 

китайская инвестиционная политика, проявляющаяся в огромных цифрах, служит, прежде 

всего, укреплению юаня и конкурентоспособности экономики страны в регионе. 

Также США, являющиеся до сих пор самой влиятельной экономической и политической 

силой в мире, не принимают некоторые предложения России по АТЭС [10], пытаясь сохра-

нить свое лидерство в организации. 

Очевидно, что АСЕАН не заинтересована затрагивать вопросы политики и безопасности 

в АТР, а руководствуется политикой невмешательства и индивидуальными особенностями, и 

интересами каждого участника и выступают против Российского вмешательства в политиче-

ские интриги региона. 
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АСЕАН - единственная организация, которая после окончания холодной войны оказа-

лась способной построить новую архитектуру региональной безопасности [11; 51], куда Рос-

сия не может внедрить свои политические интересы. 

Россия развивает Шанхайскую Организацию Сотрудничества (ШОС) в качестве компен-

сатора, в которой «Экономический пояс Шелкового Пути» ведет к формированию единой 

евразийской логистики для содействия более сбалансированного порядка между странами 

АТР, снижая потенциал существующих конфликтов, в то же время, усиливая позицию госу-

дарства в регионе. 

 

Выводы 

Таким образом, очевидно, что конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе привела 

к образованию политической конфигурации из трех государств – США, Китай и Россия. 

Япония же придерживается позиции своего давнего партнера США. С одной стороны, между 

этими сторонами существуют тесные экономические и финансовые переплетения разных 

проектов, товарооборот которых исчисляется огромными цифрами. С другой, столкновение 

интересов диктующих сторон на основе политических доктрин, не допускает возможности 

уступок в пользу какой-либо страны. В то же время, в свете назревшей конкуренции усили-

вается нарушение мирового порядка, дестабилизация ситуации, обострение экономических 

проблем в целом. 

Многосторонние проекты и переговоры и дальше будут наращивать огромные про-

странства, включая в себя все больше стран и экономические возможности, что увеличит 

взаимосвязи между ними. В круг соперничающих стран входят также Южная Корея, Индия, 

Бразилия, Сингапур, Индонезия и т.д., чьи интересы, прежде всего, замыкаются вопросами 

безопасности, суверенности и стратегически х взаимосвязей в районе АТР. Но перспективы 

занять место в списке влияющих, даже в далеком будущем не намечается. 

В ближайшем будущем в Азиатско-Тихоокеанском регионе централизации не намечается. 

Регионализация и глобализация в одном целом усилит соперничество между лидерами. 

Конкуренция внутри региона еще более усилится. 
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РЕЗЮМЕ 

Зенфира ШИХАЛИБЕЙЛИ 

 

Геополитическая конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Ключевые слова: АТР, Китай, США, регионализм, торгово-экономическое 

сотрудничество, интеграция, АТЭС 

 

С 90-х годов XX века страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), переживая опре-

деленный кризис, стали постепенно переходить к торгово-экономическому сотрудничеству, 

основанному на принципе регионализма и глобальной торговой системы. Страны АТР – 

члены АТЭС проявили повышенный интерес к заключению разного рода двухсторонних и 

многосторонних соглашений. Либерализация торговли и инвестиций, а также сфера свобод-

ной экономической деятельности стали основными принципами системы. Огромная роль 

стран-членов АТЭС в мировой политике и экономике подтверждается еще и тем, что в этой 

организации состоят такие крупные игроки мировой политики как США, Россия и Китай, их 

борьба за лидерство серьезно влияет на ixəliтрансформацию Мировой Системы. Исходя из 

этого, АТЭС представляет собой арену экономического сотрудничества с глобальными 

интересами великих держав, а также и других государств, где участниками является 21 стра-

на АТР. 

Несмотря на то, что Азиатско-Тихоокеанский регион имеет, в целом, высокие показате-

ли экономического роста и тем самым создает политическую стабильность отдельно взятых 

стран региона, тем не менее постоянная конкуренция между влиятельными государствами 

способствует усилению противоречий между ними в сфере политики, что сильно влияет на 

ситуацию во всем мире. 

 

 

XÜLASƏ 

Zenfira ŞIXƏLIBƏYLI 

 

Asiya-Sakit Okean regionunda geopolitik rəqabət 

 

Açar sözlər: ASR, Çin, ABŞ, regionçuluq, ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq, inteqrasiya, APEC 

 

XX əsrin 90-cı illərindən müəyyən böhran yaşayan Asiya-Sakit Okean regionu (ASR) ölkələri 

tədricən regionalizm prinsipinə və qlobal ticarət sisteminə əsaslanan ticari-iqtisadi əməkdaşlığa 

doğru irəliləməyə başladılar. Asiya-Sakit Okean ölkələri - APEC üzvləri müxtəlif növ ikitərəfli və 
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çoxtərəfli sazişlərin bağlanmasına böyük maraq göstərmişlər. Ticarətin və investisiyaların, eləcə də 

azad iqtisadi fəaliyyətin əhatə dairəsinin liberallaşdırılması sistemin əsas prinsiplərinə çevrildi. 

APEC-ə üzv ölkələrin dünya siyasətində və iqtisadiyyatında nəhəng rolunu bu təşkilata ABŞ, Rusi-

ya və Çin kimi dünya siyasətinin əsas oyunçularının daxil olması, onların liderlik uğrunda mübari-

zəsinin Dünya Sisteminin transformasiyasına ciddi təsir göstərməsi də təsdiqləyir. Buna əsaslana-

raq, APEC Asiya-Sakit Okean regionunun 21 ölkəsinin iştirakçısı olduğu böyük dövlətlərin, eləcə 

də digər dövlətlərin qlobal maraqları ilə iqtisadi əməkdaşlıq arenasıdır. 

Baxmayaraq ki, Asiya-Sakit Okean regionu ümumilikdə yüksək iqtisadi artım tempinə malik-

dir və bununla da regionun ayrı-ayrı ölkələri üçün siyasi sabitlik yaradır, nüfuzlu dövlətlər arasında-

kı daimi rəqabət ziddiyyətlərin daha da güclənməsinə şərait yaradır və bu da öz növbəsində bütün 

dünyadakı vəziyyətə təsir edir. 

 

 

SUMMARY 

Zenfira SHIKHALIBEYLI 

 

Competition in the Asia-Pacific Region 

 

Keywords: Asia-Pacific, China, USA, regionalism, trade and economic cooperation, integra-

tion, APEC 

 

Since the 90s, the Asia-Pacific region countries (APR), while experiencing a certain crisis, be-

gan to move to trade and economic cooperation based on the principle of regionalizm and the global 

trading system. The APR countries-members of APEC – have shown an increased interest in strik-

ing various kinds of bilateral and multilateral agreements. The liberalization of trade and investment 

as well as the promotion of free economic activity had become the main principles of the system. 

The prominent role of the APEC member countries in the world politics and economy is also evi-

denced by the fact that this organization includes such major players in world politics as the United 

States, Russia and China, and their struggle for leadership seriously affects the transformation of the 

World System. Based on the APEC, consisting of twenty one Asia-Pacific countries, is an arena for 

economic cooperation in which global interests of the great powers as well as of other states are in 

play. Multilateral cooperation on economic and security issues in the Asia-Pacific region is formed 

under the influence of global trends, in which the political ambitions of great powers very often 

impede the implementation of successful economic projects. 

Despite the fact that the APR has generally high rates of economic growth, thereby creating po-

litical stability for individual countries in the region, nevertheless, constant competition between the 

influential states contributes to the intensification of divisions amongst them in the area of politics, 

which greatly affects the situation around the world. 
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İRAN İSLAM İNQİLABI ƏRƏFƏSİNDƏ İRANDA, O CÜMLƏDƏN  

CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA İNQİLABİ ŞƏRAİTİN YETİŞMƏSİ 

 

Yeganə HACIYEVA* 

 

Açar sözlər: inqilab, İran, cənubi azərbaycanlılar, milli məsələ, mübarizə 

 

Giriş 

Cənubi Azərbaycan türkləri IX əsrdən başlayaraq müəyyən fasilələrlə 1924-cü ilədək indiki 

İran ərazisində siyasi hakimiyyətə malik olmuş, ölkənin siyasi, iqtisadi, mədəni və mənəvi həyatın-

da mütərəqqi ideyaların yayılmasında aparıcı rol oynamışlar. Lakin yeni tarixi dövrə keçid mərhələ-

sində azərbaycanlılar milli həyatın etnik komponentlərinin hərtərəfli inkişafı üçün lazımi siyasi və 

mədəni mühitin yaradılmasına nail ola bilməmişlər. 1925-ci ildə Rza xan Pəhləvi hakimiyyətə gəl-

dikdən sonra İranda geniş miqyasda həyata keçirilən mərkəzləşdirmə siyasəti milli münasibətlərə 

ciddi təsir göstərərək İranda yaşayan əksər xalqların, o cümlədən, Azərbaycan türklərinin milli hü-

quqlardan məhrum edilməsi ilə nəticələnmişdi. Həmçinin həmin vaxtdan etibarən Cənubi Azərbay-

can bölgələri sosial-iqtisadi cəhətdən getdikcə geriləyən əyalətlərə çevrilmişdi. İran İslam inqilabı-

nın baş verməsi də ötən əsrin 60-70-ci illərində İranın, o cümlədən Cənubi Azərbaycanın sosial – 

iqtisadi və siyasi həyatında baş verən proseslərin nəticəsi idi. 

1960-1970-ci illərdə İran cəmiyyətini xarakterizə edən əsas əlamət ictimai həyatın bütün sahə-

lərində dövlətin rolunun kəskin surətdə artması idi. Bu dövrdə parlamentdə qüvvələrin təmsil olun-

ma balansı tamamilə pozulmuşdu. İran Məclisində (1971) 268 yerdən 229-na sahib olan Yeni İran 

(İran-e No) partiyasını 1975-ci ildə Məhəmməd Rza Pəhləvi tərəfindən yaradılan vahid bir partiya – 

“İran Millətinin Dirçəlişi Partiyası” (“Rəstaxiz”) əvəz etdi (7, s.33-36). Yeni partiyanın baş katibi 

baş nazir A.Hoveida bütün siyasi partiyaları Şahın elan etdiyi yeni bir siyasi sistemə qoşulmaq üçün 

bağlanmağa çağırdı(7, s.38). Şah “ağ inqilab”ın İran cəmiyyətinin mənəvi və siyasi birliyini yarada-

cağına və bu birliyin təkpartiyalı sistemə keçid üçün əsas ola biləcəyinə inanırdı. Məhəmməd Rza 

Şah “Figaro” qəzetinin müxbiri Grussara verdiyi müsahibədə deyirdi: “Düşünməyin ki, mən mütlə-

qiyyət tərəfdarıyam. Lakin... indi ölkənin mənim gücümə ehtiyacı var” (7, s.27). Təbii ki, yaranacaq 

birliyin ideoloji rəqibləri ilə mübarizə aparmaq üçün praktik olaraq hər şeyə qadir olan, mükəmməl 

şəkildə təşkil edilmiş bir şiddət aparatına ehtiyacın olduğunu düşünürdü. İran cəmiyyətinin siyasi 

mühitini müəyyənləşdirən bu proses 1978-1979-cu illərdə inqilabi şəraitin yetişməsi prosesində il-

kin ictimai-siyasi şərtlərdən birinin meydana gəlməsinə səbəb oldu. 

Məhəmməd Rza Pəhləvi bütün cəmiyyəti kökündən dəyişmək, yenidən qurmaq gücünə sahib 

olduğunu iddia edirdi. Ölkəni qüdrətli orduya malik bir dövlətə çevirmək istəyən şah 1975-ci ildə 

təkcə silah alınması üçün ABŞ-a 6 milyard dollarlıq sifariş vermişdi (2, s.76). Neft sənayesindən əl-

də edilən böyük gəlir eyni zamanda potensial müxalifəti özünə çəkmək və sosial nəzarət alətlərini 

daha da genişləndirmək üçün vasitə hesab olunurdu. 

1960-cı illərin ikinci yarısında İran iqtisadi həyatında demək olar ki, nəzərə çarpmayan inflya-

siya, 1970-ci illərin əvvəllərində yenidən meydana çıxdı. Məsələn, 1976-cı ildə “London Econo-

mist”də dərc olunan hesabatda Tehranda kirayə qiymətlərinin beş ildə 300 faiz artdığı qeyd edilirdi 

(8, s.497). İnflyasiyanın kompleks səbəbləri sırasına mənzil çatışmazlığı, ölkəyə 60 mindən çox 

yüksək əmək haqqı alan xarici mütəxəssislərin axını, kənd təsərrüfatı istehsalının artan əhalinin tə-

ləbatı ilə uzlaşmaması, dünya bazarlarında qida məhsullarının qiymətinin qəfil artması və digər mə-

sələlər aid idi. 1974-1975-ci illərdə hökumət inkişaf investisiyalarını üç dəfə və pul təklifini 60 faiz-

dən çox artırdı (8, s.497). Şah 6 avqust 1975-ci ildə “ağ inqilab”ın islahatlar sənədinə 14-cü bəndi 
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daxil etdi ki, bu bənddə sabit qiymətlərin tətbiqi, spekulyasiyalarla mübarizə və s. məsələlər nəzərdə 

tutulurdu (7, s.69). İnflyasiyanın səbəbləri nə qədər mürəkkəb olsa da, rejim sadə bir həll yolu tapdı: 

günahı birbaşa iş dünyasının çiyinlərinə qoydu. “Ekonomist” qəzetinin (London) təbirincə desək, 

“1973-cü ildə inflyasiya sürətlənməyə başladı və 1976-cı ilin yayında narahatedici səviyyəyə çatdı-

ğından problemlərə hərbi baxımdan baxmağa meyilli olan Şah möhtəkirlərə qarşı müharibə elan et-

di” (8, s.497). Rejim əvvəlcə, böyük iş adamlarını hədəfə aldı. Zəngin sahibkarlar sosial-iqtisadi sis-

temdən, xüsusilə inkişaf planlarından faydalansalar da siyasi sistemdən əziyyət çəkməyə başladılar. 

 Zəngin sahibkarlara qarşı müharibənin inflyasiyaya son qoymadığını görən rejim ticarətçiləri 

və kiçik sahibkarları hədəfə aldı. Dirçəliş partiyası “müfəttişlik qrupları” adlanan dəstələr təşkil etdi 

və “möhtəkirlərə, fırıldaqçılara, pul yığanlara və vicdansız kapitalistlərə qarşı amansız səlib yürüşü” 

aparmaq üçün onları bazarlara göndərdi. SAVAK tərəfindən tələsik qurulan məhkəmələr təxminən 

8.000 dükan sahibinə iki aydan üç ilə qədər həbs cəzası verdi və 180.000 kiçik sahibkara qarşı itti-

ham irəli sürdü (8, s.498). 1976-cı ilin əvvəllərində hər ticarətçi ailəsində “anti-möhtəkir kampani-

yası”ndan əziyyət çəkən ən azı bir üzv var idi. Bir sözlə, “Ağ İnqilab” “Qırmızı İnqilab”a bənzəmə-

yə başladı. “Donya” jurnalı, kampaniyanın başlamasından üç ay sonra 50 mindən çox sənətkarın və 

xırda tacirin cəzalandırıldığını, 160 milyon tüməndən çox cərimələr ödənildiyini yazırdı. Sənətkar-

lara qarşı Tehrandan başlayan hücum qısa müddətdə bütün ölkəyə yayıldı. “Ettelaat” qəzetində “Əl-

vida, kiçik dükanlar” başlığı ilə yazılar dərc olundu (7, s.70). 

Bu təzyiqlər narazı və həssas kütlələri islamın bərabərlik şüarlarına doğru yönəltdi. Şah əleyhinə 

koalisiyada ən güclü mövqeləri ənənəvi xırda burjuaziya və ruhanilər tuturdu. İri burjuaziya milli de-

mokratik inqilab həyata keçirməyə deyil, yalnız monarxiyanın konstitusiya azadlıqlarına riayət etmə-

sinə nail olmağa çalışırdı. Ruhanilərin bir qrup mülayim hissəsi iri burjuaziyanı dəstəkləyir, radikal 

(qatı) qanadı isə ənənəvi xırda burjuaziyanın dəstəklədiyi teokratik diktatura qurmağa çalışırdı. 

1960-1970-ci illərdə İranda monarx diktaturasının güclənməsi prosesində açıq siyasi fəaliyyət 

ehtimalı tədricən aşağı düşürdü. Monarxiya ideoloji dayaq kimi “etibarlı” paradiqmalar axtarışında 

ikən, bu axtarışlar həm marksist, həm də burjua düşüncəsi, həm dini, həm dünyəvi, həm də sosial və 

tarixi baxış bucağına sahib olan fikirlərin toqquşmasına səbəb oldu. Bu dövrdə monarxiyaya qarşı 

çıxan burjua sosial düşüncəsinin islama bağlı olduğu ortaya çıxdı. Ölkənin gələcəyini islamla əlaqə-

ləndirən və taleyini islam mövqelərindən düşünən Ale Əhməd, Mehdi Bazargan və Əli Şəriəti 1970-

ci illərin ortalarında orta təbəqə, kiçik burjuaziya arasında xüsusi populyarlıq qazanmışdılar. Mo-

narxiya üçün qəbuledilməz fikirlərin müəllifləri və daşıyıcıları təqib və repressiyaların qurbanı ol-

muşdular. Ruhullah Xomeyninin 1960-cı illərdə sürgün olunması ilə bağlı A.Doroşenko yazırdı: 

“Şahın Xomeynini İrandan qovması onu inanclı iranlıların gözündə“ qəhrəman etdi (6, s.117). Bu 

isə ictimai mühiti elektrikləşdirdi və gələcək inqilabın ilkin şərtlərinin yaradılmasında mühüm amil-

lərdən biri oldu. 1920-ci illərin sonunda məhkəmə hakimiyyətindən məhrum olan, “Ağ inqilab”la 

iqtisadi əsasları sarsıdılan bu ruhanilərin artan narazılıqlarının səbəbləri sırasına qadınlara səsvermə 

hüququnun verilməsi və sosial sahələrdə fəaliyyətləri oldu (9, s.472). Maraqlıdır ki, “mütərəqqi zi-

yalılar və tələbələr, xüsusən də Qərbdə yaşayanlar və ya oxuyanlar da özlərini bu ruhanilərə bağlı 

hesab edirdilər” (6, s.117). Qərbin yad bir dünya kimi mənfi təfsiri əvvəllər islamçılar tərəfindən 

(Ale Əhməd, Mehdi Bazargan, Ali Şariati və d.) səslənirdisə, 1970-ci illərdə oxşar tənqidlər rasio-

nal düşüncəli jurnalistlərin, alimlərin, yazıçıların və mədəniyyət xadimlərinin çıxışlarında əks olun-

du. Sonrakı hadisələrdən də göründüyü kimi, bu, İran cəmiyyətinin mütərəqqi qüvvələrinin din xa-

dimlərinin qarşısında “diz çökmələrini” təmin edən faciəvi zəifliyini əks etdirdi. 

İranın ictimai həyatının bütün istiqamətlərinə təsir edən “Ağ inqilab” proqramında milli və et-

nik azlıqlar haqqında (1906-cı ildə qəbul edilmiş konstitusiya kimi) heç bəhs edilmirdi. Ancaq proq-

ramın bütün məqamları milli bölgələrdə iqtisadi fəaliyyətə və sosial münasibətlərin mövcud şərtləri-

nə yeni xüsusiyyətlər gətirmişdi. Mərkəzi hökumətin milli siyasətdən irəli gələn, bir sıra üstünlüklə-

ri təmin edən inzibati və siyasi rolunun güclənməsi, habelə, sənaye və sosial infrastrukturun nisbi 

inkişafı sayəsində Mərkəzi Bölgə İranın sənaye və ticarət fəaliyyətinin çox hissəsini tədricən sər-

hədləri daxilində cəmləşdirdi. Nəticədə, Mərkəzi Bölgə ilə ölkənin qalan hissəsi arasında qeyri-mü-
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tənasiblik artdı. 1960-1970-ci illərdə İran cəmiyyətindəki sosial-iqtisadi proseslər və ziddiyyətli ten-

densiyalar ölkənin ən böyük milli bölgəsi olan Güney Azərbaycanın da sosial-iqtisadi və siyasi hə-

yatına xas idi. Aparılan dəyişikliklər çox vaxt 60-70-ci illərdə milli ziddiyyətlərin vacib mənbələrin-

dən biri olan mərkəzin və ətrafların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrindəki fərqi azaltmadı, əksinə, 

artırdı.  

Şah rejimi kənddəki sosial-iqtisadi ziddiyyətlərin kəskinləşməsi ilə əlaqədar olaraq milli azlıq-

ları “sakitləşdirmək” üçün “Ağ inqilab”ın islahatlarından istifadə etdi.Buna görə də aqrar islahatlara 

milli qiyamların səbəbi olduğu, aqrar ziddiyyətlərin daha çox göründüyü milli ucqarlardan başlanıl-

ması heç də təsadüfi deyildi. Həmin islahatların tətbiqi əsasən azərbaycanlılar və kürdlərin yaşadığı 

Marağa (Şərqi Azərbaycan) (1962-ci ildə Marağa şəhristanında) bölgəsində başlandı. Üç mərhələdə 

aparılan aqrar islahat bütövlükdə yarıfeodal torpaq idarəçiliyi sisteminin əsaslarını sarsıtsa da kənd 

əhalisinin əhəmiyyətli bir hissəsinin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarmadı. Çünki 

dövlət fermer təsərrüfatlarının əksəriyyətini təşkil edən kiçik fermer təsərrüfatlarına kifayət qədər 

kömək göstərmədi. Torpaqların keçmiş icarədarlara satılmasına üstünlük verilməsi səbəbindən tor-

paq islahatı torpaqsız kəndlilərə, mövsümi işçilərə və ümumiyyətlə, yoxsul kəndlilərə müsbət təsir 

etmədi.Eyni zamanda, əsasən dövlət sahibkarlığı çərçivəsində həyata keçirilən geniş sənayeləşmə 

prosesi yerli özəl kapitalın və bu prosesə uyğun burjua sinfinin formalaşması üçün əlverişli şərait 

yaratmadı. Rəsmi məlumata görə, 1972-73-cü illərdə Şərqi və Qərbi Azərbaycan ostanlarının İran 

sənayesinin (neft istisna olmaqla) əsas sahələrinin məhsul istehsalındakı payı cəmi 1,02 faizə bəra-

bər idi (3, s.87). Beləliklə, kapitalist istehsal üsulunun inkişafı İranda dərin ziddiyyətli, böhranlı xa-

rakter daşıyırdı. Bunun da əsasını müasir və ənənəvi quruluşların dezinteqrasiyası təşkil edirdi. 

Azərbaycanda həmin vəziyyətdə bu ziddiyyətlər yeni (dövlət-kapitalist və böyük kapitalist) ilə köh-

nə quruluşlar arasında, xüsusən də kiçik miqyaslı əmtəə ukladı ilə və əlbəttə ki, bir tərəfdən maliyyə 

və sənaye burjuaziyası ilə iri torpaq sahibləri və digər tərəfdən kiçik emalatxana sahibləri, sənətkar-

lıq müəssisələri və kiçik fermerlər arasında kəskin hiss olunurdu. Bu cür sosial ziddiyyətlər öz orbi-

tinə çoxlu sayda sosial qrupları – fəhlələri, şəhər lümpenlərini, yoxsulları, tələbələri, ziyalıları, orta 

şəhərli təbəqəsini cəlb edirdi. Azərbaycanda baş verən demoqrafik proseslərə diqqət yetirdikdə gö-

rürük ki, bu bölgələrdə əhalinin təbii artım tempi İranın mərkəzi əyalətləri ilə nisbətdə yüksək idi, 

hətta müəyyən dərəcədə bir sıra amillərin yaratdığı demoqrafik partlayış səviyyəsinə gəlib çıxmışdı. 

Eyni zamanda əhali sıxlığının başqa bölgələrə nisbətən yüksək olması və aqrar məskunlaşmanın if-

rat səviyyəsi, Azərbaycanda kənd əhalisinin faiz nisbəti ümumi İran səviyyəsindən yüksək idi. Kənd 

əhalisinin çoxluq təşkil etdiyi ölkədə aparılan aqrar islahatlar yoxsul qrupların “partlama təhlükəsi” 

olan təbəqələrini yaratdı. Bunlarla yanaşı, milli bölgələrə, xüsusən də Azərbaycana münasibətdə yü-

rüdülən milli təqib siyasəti Azərbaycanda ölkənin başqa rayonları ilə müqayisədə daha çox müxalif 

əhval-ruhiyyə yaratdı. Burada islahatların aparılması xüsusən, 1945-1946-cı illərdə Azərbaycan və 

Kürdüstanda müstəqil respublikaların mövcudluğu dövründə azərbaycanlılar və kürdlər arasında də-

rin anti-feodal və şah əleyhinə fikirlər yayan, onların milli şüurunun inkişafına kömək edən demok-

ratik dəyişiklikləri xalqın yaddaşından silmək məqsədi daşıyırdı. İqtisadi baxımdan perspektivli 

milli bölgələrin sosial-iqtisadi vəziyyətinin köklü şəkildə yenidən qurulmasına yönəlmiş dövlət təd-

birləri əksəriyyəti əhalisi fars olmayan əyalətlərdə hökumətin nəzarətinin gücləndirilməsinə kömək 

etdi və həmin dəyişikliklər xalqları hökumət əleyhinə nümayişlərdə iştirakdan yayındırmaq məqsədi 

daşıyırdı.  

1960-1970-ci illərdə həyata keçirilən islahatlar ictimai-siyasi və iqtisadi həyatın inkişafını şərt-

ləndirməklə yanaşı, eyni zamanda qeyri-farsları farslaşdırmaq məqsədi güdürdü. Bu siyasət kənd tə-

sərrüfatı və sənayenin yeni sahələrinin yaradılması, müvafiq olaraq onların mexanikləşdirilməsi və 

avtomatlaşdırılması, həmin sahələrin nəzərdə tutulan kadrlara olan ehtiyaclarının təmin edilməsi ilə 

əlaqədar inkişaf etdirilməli olan maarif və mədəniyyət sahəsindəki tədbirlərdə özünü daha kəskin 

şəkildə büruzə verdi (1, s.46). 

“Ağ inqilab” çərçivəsində sosial-iqtisadi dəyişikliklərin həyata keçirilməsi əsasən, ən böyük 

milli və etnik qrupların, ilk növbədə azərbaycanlıların, qismən də kürdlərin milli konsolidasiya pro-

sesinin güclənməsinə kömək etdi. Bundan əlavə, dəyişikliklər zamanı inqilabdan sonrakı dövrdə 
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azərbaycanlıların milli məsələdəki mövqeyinin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirən ayrı-ayrı milli 

bölgələrin mərkəzi ilə yüksək səviyyədə inteqrasiyası əldə edildi (7, s.61). Azərbaycan türklərinin 

İslam İnqilabını geniş şəkildə dəstəkləməsinin səbəblərindən biri də onların 1960-1970-ci illərdə 

Azərbaycanın kənd və qəsəbələrindən Tehrana kütləvi miqrasiya etmələri idi. Pəhləvi rejimi döv-

ründə mərkəzi şəhərlərə və Tehrana köçün ən yüksək faizi Azərbaycan vilayətlərindən idi (10, 

s.103). 

İnqilabdan əvvəlki illərdə milli və etnik ucqar bölgələrdə hökumətin sərt nəzarəti qeyri-fars 

xalqların sosial etirazının artmasına mane oldu. İnqilab başladıqda, həmin əyalətlərdə ilk növbədə 

şəhər sakinləri İran xalqının Şah və anti-imperialist mübarizəsində öz xüsusi tələblərini irəli sürmə-

dən iştirak etdilər. İranda milli hərəkatların inqilab dövründə deyil, inqilabdan sonra inkişaf etməsi-

nin səbəbi milli azlıqların monarxiya devrildikdən sonra milli muxtariyyət əldə edəcəklərinə inan-

maları ilə bağlı idi.  

Beləliklə, 1960-1970-ci illərdə İranın sosial-iqtisadi və siyasi inkişafı ziddiyyətli xarakter daşı-

yırdı. Bir tərəfdən şah sarayının həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi dəyişikliklər, habelə, dövlətin neft 

gəlirlərinin daha da artması üçün maliyyə-iqtisadi əsas olan sənaye quruculuğu feodal qalıqlarının 

aradan qaldırılması və kapitalist münasibətlərin daha da inkişafı üçün şərait yaradılmasında böyük 

rol oynadı. Digər tərəfdən ölkə iqtisadiyyatının Qərb transmilli korporasiyalardan asılılığının güc-

lənməsi, şah ailəsi də daxil olmaqla, bütün İran elitasını və ordunun yüksək rütbəli zabitlərini bürü-

yən hərbiləşmə, israfçılıq, korrupsiya, xəzinə oğurluğu, tayfabazlıq və qohumbazlıq iri burjuaziya-

nın və yuxarı məmur təbəqəsinin daha da varlanmasını şərtləndirdi, sosial bərabərsizliyi artırdı. 

Kütləvi işsizlik, yoxsulluq və mənzil çatışmazlığı, həmçinin inflyasiyanın artması və miqrasiya pro-

sesinin nəticələri kimi sosial problemlərin kəskinləşməsi sosial gərginliyi son həddə çatdırdı. Bu iq-

tisadi böhran polis nəzarətini zəiflətmək üçün şaha qarşı xarici təzyiqlərlə üst-üstə düşdü. Londonda 

yerləşən Amnesty International, Cenevrədəki Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası, BMT-yə üzv 

olmayan Beynəlxalq İnsan Hüquqları Liqası İranın dünyanın “insan haqlarını ən pis pozan” ölkələr-

dən biri olduğunu elan etməklə, onu insan haqları ilə bağlı acınacaqlı vəziyyəti düzəltməyə çağırdı 

(8, s.499). Eyni zamanda iranlı mühacirlər də SAVAK vəhşiliklərini tanıtmaq üçün öz insan haqları 

komitələrini qurmuşdular. Qərbi Avropa və Şimali Amerika daxilində İran Tələbə Konfederasiyası 

və İslam Tələbə Cəmiyyəti Şah rejimini ifşa etmək üçün davamlı olaraq küçə nümayişləri təşkil 

edirdilər (9, s.469). 1977-ci ilin noyabrında şah Cimmi Karterlə görüşmək üçün ABŞ-a səfər edər-

kən iranlı tələbələrin konfederasiyası Ağ evin qarşısında çox böyük bir izdiham təşkil etdilər (9, 

s.470). Həmin illərdə Şah dəfələrlə nəinki SSRİ-ni və Çini, həm də ABŞ və Qərbi Avropanı anti-

İran təşkilatların fəaliyyətinə icazə verdiyi üçün tənqid edir, hətta onları sözügedən qurumlara gizli 

dəstək verməkdə günahlandırırdı. 

1979-cu il İran inqilabından əvvəl xaricdə təhsil alan tələbələrin sayı da artmışdı. Xaricdə təhsil 

alan tələbələrin sayı 1963-cü ildə 16 min nəfər idisə, 1975/76-cı tədris ilində artıq 38 min iranlı 73 

xarici universitetdə (ölkədəki bütün tələbələrin 22%-i) təhsil alırdı (7, s.48). Bu artım özünü milli 

burjuaziya nümayəndələrinin, şəhərin və kəndin ənənəvi orta təbəqələrinin və qismən fəhlələrin ali 

təhsilə daha geniş çıxış əldə etməsində göstərdi. Buna 1974-cü ildə ali təhsil müəssisələrində təhsil 

almaq üçün yeni qaydaların tətbiq olunması kömək etdi. Sonrakı illərdə bu qaydalar bir sıra yeni 

müddəalarla tamamlandı və nəticədə hər təhsil ili üçün bir il müddətinə İranın dövlət və ya özəl mü-

əssisələrində işləmək öhdəliyi götürən tələbələrə pulsuz təhsil hüququ verildi. Artıq 1976-cı ildə tə-

ləbələrin 93%-i güzəştli şərtlərlə təhsil alırdı (7, s.48). 1978-ci ildə 100000 universitet tələbəsinin 

60 faizi savadsız ailələrin övladları idi (7, s.48). Varlı ailələrdən olan insanlar xaricdə ali təhsil al-

mağı üstün tuturdular. Tələbə sayının 1974-cü ildən sonra, ilk növbədə, şəhərin və kəndin orta və 

xırda burjua təbəqələrinin nümayəndələrinin universitetlərə axını sayəsində nəzərə çarpacaq dərəcə-

də artması kəmiyyət dəyişikliyinin keyfiyyət dəyişməsinə keçməsi ilə nəticələndi ki, bu da onların 

ictimai-siyasi fəaliyyətində əks olundu. İranlı tələbə cəmiyyətlərində müxtəlif ideologiya daşıyıcıla-

rı – şovinist-millətçi, burjua-liberal, solçu radikal və sosialist gənclər toplanırdı. Nəticədə, 1970-ci 

illərin ikinci yarısında İran tələbələrinin əsas xüsusiyyətləri nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişdi ki, bu 



ŞƏR Q AR A ŞDIR MALAR I ,  2 0 2 1 ,  №4  

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL    *    НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ    *    SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 83 

da siyasi fəaliyyətin intensivləşməsində və tələbə çıxışlarının radikallaşmasında özünü göstərdi. 

1977-ci ilin sonunda demokratik və anti-imperialist şüarlar altında Şah əleyhinə açıq bir mübarizə 

gedirdi. Qərbi Avropa, ABŞ və Kanadada iranlı tələbə təşkilatlarının siyasiləşməsi İrandakı tələbə 

hərəkatının Şah əleyhinə, anti-imperialist yönümünün güclənməsinə kömək etdi.  

Xaricdəki mühacirlərin geniş fəaliyyətinin nəticəsi idi ki, tanınmış “Sunday Times of London” 

SAVAK-ı ifşa etdi və onun yalnız siyasi müxaliflərə qarşı deyil, rejimlə bağlı tənqid söyləməyə cə-

sarət edən ziyalılara qarşı da istifadə olunan “işgəncə nümunəsi” olduğu qənaəti formalaşdırdı (8, 

s.499). Hətta Şah üçün əhəmiyyətli olan ABŞ konqresmenləri arasında belə, bu qədər müasir Ame-

rika silahının hüdudsuz səlahiyyətlərə malik hakimdən asılı olan bir rejimə satmağın nəticələri ilə 

bağlı müzakirələr başlandı; rəsmi Vaşinqtonun nümayəndələri İran rejimini “tək gülləli dövlət” ad-

landırmağa başladılar. Beynəlxalq təşkilatlar müstəqil parlament strukturları yaradılana və mətbuat, 

fikir və toplaşmaq azadlığı verilənə qədər İranın sabit ölkə hesab edilə bilməyəcəyini bildirdilər. 

ABŞ Dövlət Departamenti, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (CIA) və Müdafiə Nazirliyi repressiv rejimə 

bu qədər silah satmağın potensial təhlükəli olduğu qənaətinə gəldi. Nəhayət, ABŞ prezidenti Cimmi 

Karter 1976-cı ildə İranı mülki və siyasi azadlıqların qorunması üçün daha çox çalışmalı olduğu öl-

kələrdən biri kimi qeyd etdi (8, s.500). Qərb sivilizasiyasının üstünlüklərini İrana gətirmək istəyən 

uzaqgörən bir modernizator imicini itirmək, Vaşinqtonla “xüsusi münasibətlərini” və Amerika si-

lahlarına çıxışını təhlükəyə atmaq istəməyən Şah xarici təzyiqlərə müsbət cavab vermək məcburiy-

yətində idi. Üstəlik, islahatlarının populyar olduğuna özünü o qədər inandırmışdı ki, bütün rejimi 

təhlükə altına qoymadan nəzarəti zəiflədə biləcəyini düşünürdü; on illər davam edən təbliğat hökm-

ranlığı olmasa da hökmdarı aldatmağı bacarmışdı (8, s.500).  

Sosial gərginliyin dərinləşməsi, yuxarıda qeyd edilən beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları-

nın, ABŞ-ın təzyiqlərinin nəticəsində Şah rejimi insan hüquqları sahəsində vəziyyəti nisbətən yum-

şaltmağa, polis nəzarətini zəiflətməyə qərar verdi. 1977-ci ildə 357 siyasi məhbusa amnistiya, Bey-

nəlxalq Qırmızı Xaç Komissiyasına iyirmi həbsxananı ziyarət etməyə və təxminən 3000 həbsxana 

məhbusunu görməyə icazə verdi. Xarici vəkillərin terrorizmdə ittiham olunan on bir müxalif nüma-

yəndənin məhkəməsini izləməsinə icazə verildi; 1960-cı illərin əvvəllərindən bəri ilk dəfə kənar və-

killər hərbi məhkəməyə buraxıldı. Mayın əvvəlində Şah “Amnesty International”, Beynəlxalq Hü-

quqşünaslar Komissiyasına siyasi məhbusların hüquqlarını daha yaxşı qorumaq üçün məhkəmə pro-

sedurlarını dəyişdirəcəyi barədə söz verdi. Dirçəliş partiyası sərbəst müzakirələri və konstruktiv tən-

qidləri xoş qarşıladığını elan etdi. Şah bu islahatlara dair fərman verərkən, xüsusi olaraq, Beynəl-

xalq Hüquqşünaslar Komissiyasına gələcəkdə məhkəmə proseslərinin hərbi deyil, mülki məhkəmə-

lərdə keçiriləcəyini vəd etdi (8, s.501). Sonrakı proseslər Şahın bu addımları atmaqla öz hakimiyyə-

tinin qorunub saxlanması baxımından nə qədər böyük səhvə yol verdiyini göstərdi.  

 

Mübarizənin yeni mərhələsi 

Aparılan islahatlar rejimdən narazılığı azaltmadı. Əksinə, idarəetmənin bu qədər zəifləməsi 

müxalifətə səsini qaldırmağa imkan verdi. 1977-ci ilin ortalarından bütün ölkədə hərbi-polis rejim-

dən narazılığın artması və idarəçiliyin zəifləməsi fonunda siyasi müxaliflərin və narazı kütlələrin fə-

allaşması müşahidə edildi. Buna misal olaraq tətillərin çoxalması, ziyalıların və müxalif düşüncəli 

xırda burjua təbəqələrinin çıxışları, tələbə etirazları və s. göstərə bilərik ki, 1949-1953-cü illərdə an-

tiimperialist və demokratik hərəkatın yatırılmasından sonrakı 25 ildə belə hadisələr baş verməmişdi. 

Rejimin siyasətindən artan narazılıq xüsusən, ziyalıların, siyasətçilərin və məhkəmə məmurlarının 

açıq müraciətlərində və İran Yazıçılar Birliyi, İran Hüquqşünasları Dərnəyi, İran İnsan Hüquqları və 

Azadlıqlarını Müdafiə Komitəsi kimi bəzi müxalif təşkilatların minimum azadlıqların təmin edilmə-

si ilə bağlı tələblərində öz ifadəsini tapdı. 

İlk etapda mübarizənin əsas forması Şaha, habelə ölkənin qabaqcıl şəxslərinə göndərilən açıq 

məktublar idi. Bu dövrü “Petisiyalar mərhələsi” də adlandırmaq olar. 1977-ci ilin may ayında 53 və-

kilin, iyunda Milli Cəbhənin üç aparıcı təmsilçisi - Səncabi, Foruhar və Bəxtiyarinin, 40-a yaxın ta-

nınmış ziyalının şah sarayına açıq məktubu, iyulun sonlarında 64 tanınmış hüquqşünasın Tehran 

otelində açıq şəkildə bir araya gələrək hökumətə qarşı imzaladıqları manifest sözügedən müraciət-
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lərdən idi (8, s.501). Həmin müraciətlərdə monarxiyanın yaratdığı dözülməz sosial mühit təsvir olu-

nurdu - rejimi həm iqtisadiyyatı məhv etməkdə, həm də inflyasiya və kənd təsərrüfatına laqeyd ya-

naşmaqda və beynəlxalq hüququ, insan haqlarını və 1905-1909 konstitusiyasını pozmaqda günah-

landırırdılar.  

Payızda etirazlar daha da artdı. 98 tanınmış ziyalının imzası ilə hökumətə ünvanlanmış açıq 

məktubda rejim riyakarlıqda günahlandırılır, Şahın dünyaya liberallaşma mesajı verməsinə baxma-

yaraq, SAVAK-ın hələ də media senzurasını davam etdirdiyi iddia olunurdu (8, s.503). Müştərək 

etiraz sənədlərinin hazırlanması, müzakirələr ziyalıların və siyasi aktiv şəxslərin təşkilatlanmasına 

gətirib çıxardı. Bazargan, Səncabi, Bəxtiyar, Mətin-Daftari, Lahiji, Ayətullah Zəncani, Nazeh və 

Hacı Seyid Cavadi də daxil olmaqla, 29 müxalif lider İran Azadlıq və İnsan Hüquqlarını Müdafiə 

Komitəsini, bir qrup ziyalı Universitet Müəllimləri Milli Təşkilatını, tacirlər Tacirlər və Sənətkarlar 

Cəmiyyətini qurdular. Bundan əlavə, Qumdakı ilahiyyatçı tələbələr Təhsil Cəmiyyəti qurdular və 

Xomeyninin qaytarılmasını, senzuranın sona çatmasını, Feyziyyə seminariyasının və Tehran Uni-

versitetinin yenidən açılmasını tələb etdilər. Hər iki təhsil müəssisəsi tələbələrin mətbuat və sərbəst 

toplaşmaq azadlığı, Dirçəliş partiyasının ləğvi, məhkəmələrin müstəqilliyi, kənd təsərrüfatına kö-

mək, İran üçün həqiqi suverenlik və imperialist güclərlə əlaqələrə son qoyulması tələbləri ilə müşa-

yiət olunan etiraz aksiyalarına görə bağlanmışdı. İranlı publisist Əli Əsgər Hacı Seyid Cavadinin 28 

noyabr 1977-ci il tarixli məktubu tələbələrin başına gətirilən vəhşi şiddətin təsiri altında yazılmışdı 

(7, s.30). Məktub müəllifi cəza orqanlarının hərəkətlərinin qanunsuzluğu barədə tezis irəli sürür və 

həmin tezisi rejimin pozduğu konstitusiyanın xüsusi maddələrinə istinadla əsaslandırırdı (7, s.28). 

Şah rejimini devirən inqilabi hərəkatın başlanması üçün qığılcım hesab edilən bu mərhələ araşdır-

maçılar tərəfindən müxtəlif cür dəyərləndirilir. Abbas Milani bu mərhələyə “heç bir məqalə və ya 

hadisə belə bir ictimai hərəkatın səbəblərini izah edə bilməz” kimi yanaşır (9, s.493). Başqa qrup 

araşdırmaçı isə Seyid Cavadinin 124 səhifəlik açıq məktubunu, digər qrup Göte İnstitutunda təhsil 

alan iranlı tələbələrin təşkil etdiyi şeir gecəsini, üçüncü qrup isə ölkənin 53 hüquqşünasının açıq 

məktubunu inqilab üçün qığılcım kimi görürlər (9, s.493). Zənnimcə, sadalanan və qeyd olunan 

dövrdə monarxiya əleyhinə yönəlmiş digər etirazlar da daxil olmaqla, baş vermiş bütün hadisələr 

kompleks şəkildə inqilabi qığılcım rolunu oynayırdı. Məhz bu proseslər bütövlükdə inqilabi proses-

lərin alovlanması üçün qığılcımverici effekti yaratdı.  

Bu peşəkar və insan haqları qruplarının fəaliyyət göstərə bildiyini görən köhnə təşkilatlar öz 

fəaliyyətini bərpa etməyə başladılar, eyni zamanda yeni siyasi qurumlar da yaradıldı. Sancabi, Foru-

har, Bəxtiyar, bir qrup tacir və Sosialistlər Cəmiyyətinin nümayəndələri Milli Cəbhənin Qüvvələr 

Birliyi (İttehad-i Niruha-yi Cebhe-i Melli) adlı təşkilat yaradaraq Milli Cəbhəni canlandırdılar. Ba-

zargan da Azadlıq Hərəkatını canlandırdı, Milli Cəbhə və bazar icması ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində 

fəaliyyət göstərdi və 1905-1909 konstitusiyasının müddəalarının reallaşdırılmasını tələb etdi. Bu 

vaxt Ayətullah Şəriətmədari ilə sıx əlaqələri olan tanınmış bir Azərbaycan ailəsindən çıxmış, fran-

sızca təhsil alan liberal bir ziyalı kimi tanınan Rəhmətullah Moqadam Marağai Radikal Hərəkat 

(Nəhzət-i Radikal) adlı yeni bir partiya yaratmaq üçün dünyəvi dəyərlərin daşıyıcısı olan həmfikir-

lərini bir araya gətirdi. Nəhayət, Tudə partiyası qeyri-leqal fəaliyyətdən çıxaraq, xüsusən Tehran, 

Abadan və Rəştdəki bəzi şöbələrini canlandırdı. İnqilabın bu erkən mərhələsində böyük müxalifət 

partiyalarından heç biri açıq şəkildə respublika, o cümlədən bir islam respublikası qurmağı tələb et-

məmişdi. Əksinə, qeyd olunan şəxslərin və təşkilatların əksəriyyətinin ilkin məqsədi konstitusiyalı 

monarxiyaya söykənən 1906-1909-cu illərdə qəbul olunmuş Əsas Qanununun bərpası idi. 

Monarxiyaya açıq şəkildə qarşı çıxan solçu təşkilatlar (İran Xalqının Fədai Partizanları Təş-

kilatı (OPFIN) və İran Xalqının Mücahidləri Təşkilatı (OMIN)) 1970-ci illərin ikinci yarısında 

yalnız silahlı mübarizə aparmanın təsirsiz olduğu qənaətinə gəldilər. 1970-ci illərin ikinci yarısın-

dan başlayaraq, bu təşkilatların əsas fəaliyyətlərinin kütlələr arasında təbliğat işinin gücləndiril-

məsinə yönəlməsi onların silahlı mübarizə taktikasını arxa plana keçirirdi. İdeoloji planda da hə-

min təşkilatlar ifrat solçuluq meyillərindən tədricən uzaqlaşaraq, milli məsələlərə daha çox diqqət 

ayırmağa başladılar. 
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1970-ci illərin sonuna doğru İran çərçivəsində Azərbaycan məsələsinin həllini tələb edən qüv-

vələr əsasən, zəhmətkeş kütlələrin marağını təmsil edən sol və xırda burjuaziyaya mənsub solçu de-

mokrat təşkilatlar idi. Təəssüflər olsun ki, öz sosial mənşələrinə görə solçu və xırda burjuaziyaya 

mənsub olan, yuxarıda qeyd edilən Fədai və Mücahid təşkilatları milli və etnik məsələlərin həlli ilə 

bağlı İrandakı mövcud şəraitə uyğun konkret platforma işləyib hazırlaya bilmədilər. Onlar milli mə-

sələnin demokratik mübarizə nəticəsində bu ölkədə şahlıq rejiminin devrilməsindən və ABŞ təsiri-

nin ləğvindən sonra həll ediləcəyinə inanırdılar (4, s.295). 

1977-ci ilin ortalarından etibarən burjua ziyalıları Şahın təkhakimiyyətliliyinin məhdudlaşdı-

rılmasını tələb edərək, konstitusiya hüquq və azadlıqlarına ciddi şəkildə əməl olunması tələbləri 

ilə kampaniyaya başladılar. Əslində bu kampaniya dövlət idarəçiliyində daha çox iştirakda və xü-

susi kapital üzərində monarxiyanın ciddi nəzarətinin zəifləməsində maraqlı olan burjuaziyanın 

əlinə keçdi. 

Beləliklə, II Dünya müharibəsindən sonrakı bütün dövrlərdə konstitusiyada nəzərdə tutulan və-

təndaş azadlıqlarına riayət edilməsi tələbi müxtəlif sosial təbəqələri əhatə edən, siyasi mövqeyinə 

görə müxtəlif dairələri təmsil edən müxalifnümayəndələrin əsas şüarı olaraq qaldı və İran cəmiyyə-

tinin siyasi həyatının gündəmindən çıxmadı. Monarxiyanın sözügedən şüara məhəl qoymaması han-

sı sosial təbəqəyə mənsub olduqlarından asılı olmayaraq, müxaliflərə qarşı kütləvi repressiyalarda 

özünü göstərirdi və bu, inqilabın ilkin şərtlərini formalaşdıran amillərdən biri oldu. 

 

Mübarizənin açıq nümayiş formasına keçməsi 

Ölkə demokratiya aclığı çəkirdi və konstitusiyada nəzərdə tutulmuş azadlıqlara riayət olunması 

tələbi altında ən müxtəlif sosial təbəqələri birləşdirə bilən bu vəziyyət gələcək inqilabın, xüsusən 

burjua-demokrat inqilabının vəzifələrini həll etməli olacağını açıq şəkildə göstərdi. 

1977-ci il noyabr ayının ortalarına qədər müxalifət enerjisini yazılı müraciətlərə və təşkilatlan-

maya yönəltmişdi. Noyabr ayının ortalarından sonra müxalifətin küçə və meydanlara axını başladı. 

Bu, inqilabi prosesdə yeni bir mərhələnin başlanğıcı idi.  

İranda inqilabi prosesin ilk elçiləri olan tələbə etirazları 1977-ci ilin oktyabrında Tehran Uni-

versitetində başladı, daha sonra noyabr ayında davam etdi və Aryamehr İsfahan Universitetinə də 

keçdi. 19 noyabrda Aryamehr Universitetində fəaliyyət göstərən İran-Alman Mədəniyyət Cəmiyyə-

tində Ədəbiyyat Birliyi tərəfindən təşkil edilmiş doqquzuncu şeir gecəsindən sonra təqribən 10000 

tələbənin iştirak etdiyi onuncu sessiyanın polis tərəfindən dağıdılma cəhdi dönüş nöqtəsi oldu. Dinc 

tədbirin dağıdılması cəhdi qəzəbli bir kütləni tələbə şəhərciyindən çıxaraq, rejim əleyhinə şüarlar 

səsləndirərək küçələrə axmasına səbəb oldu. Polislə toqquşmada bir tələbə öldürüldü, 70-dən çoxu 

yaralandı və yüzə yaxını həbs olundu. Növbəti 10 gündə daha çox tələbə nümayişi baş verdi və 19 

noyabr basqınına etiraz olaraq, əsas Tehran universitetləri bağlandı.  

Qeyd edilən dvrdə İranda hər il dekabrın 7-si Tələbələr günü kimi qeyd edilirdi. 1977-ci ildə 

etirazçı tələbələr həmin günü etiraz günü elan etdilər. 3-10 dekabr aralığındakı həftə ərzində demək 

olar ki, bütün universitetlərin tələbələri və bəzi orta məktəblərin şagirdləri dərslərə gəlməyərək ha-

kimiyyətin repressiyalarına, “ölkənin boğucu atmosferində” demokratiyanın olmamasına etiraz bil-

dirdilər. “Tələbə həftəsi” deyilən həmin tarixdə baş verən hadisələr nəinki bütün İranda, hətta xaric-

də belə, geniş əks-səda doğurdu. Xaricdə təhsil alan iranlı tələbələrin nümayişləri xüsusilə geniş ya-

yılmışdı. Nümayişlər Vaşinqton, Los-Anceles, London, Kopenhagen, Roma və Parisdə keçirilmişdi.  

Etirazlar nəticəsində rejim geri çəkilməli oldu. Əvvəlki iğtişaşlarda tutulan nümayişçilərə mül-

ki məhkəmələrdə bəraət verildi. Bu məhkəmələr SAVAK-ın müxalifləri qorxutmaq üçün artıq hərbi 

məhkəmələrdən istifadə edə bilməyəcəyinə dair açıq bir işarə idi. Siyasi gərginliyi azaltmaq üçün 

tətbiq olunan liberallaşma güclü bir stimul olaraq özünü göstərdi. 

Tələbə nümayişlərinin ardınca Kərəc və Şirazda hökumət əleyhinə nümayişlər baş verdi. Ölkə-

nin ən böyük özəl kommersiya banklarından biri olan Bank-e Tehranın işçiləri tətil etdilər. “Ettela-

at” qəzetinin yazdığına görə, “son nümayişlər zamanı 60 nəfər öldürüldü, yüzlərlə insan yaralandı 

və minlərlə adam həbs olundu” (5, s.101). 
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O dövrdə dini matəmdən istifadə edərək açıq şəkildə ön plana çıxan Milli Cəbhənin liderləri 

(1977-ci ilin dekabrında) Tehran yaxınlığındakı yaşayış məntəqələrindən birində toplantı keçirdi. 

Qeyd edilən dövrdə Azərbaycanda da etiraz nümayişləri keçirildi. Məsələn, 28 noyabrda bir 

qrup insan Təbriz bazarında rejimin anti-milli siyasətini ifşa edən və öz ana dilində şüarlar səsləndi-

rən plakatlar daşıyan nümayiş keçirdi. Bazarda işləyən xeyli adam - bazar tacirləri, dükançılar və 

bazar sənətkarları da onlara dəstək verdi.  

3 dekabr 1977-ci il tarixində Təbrizdən bir qrup müəllim və pedaqoq əsas təhsil şöbəsinin bina-

sının qarşısına toplanaraq tələblərini cavabdeh şəxslərə təqdim etdilər (5, s.101). Onlar hər şeydən 

əvvəl İranın müxalif düşüncəli yazıçılarının həbsdən azad olunmasını tələb etdilər. Eyni zamanda, 

maaşların artırılmasını, habelə maraqlarını və hüquqlarını qorumaq üçün həmkarlar ittifaqlarının ya-

radılmasını tələb etdilər. Nümayiş 1960-cı illərin əvvəllərində rejim tərəfindən öldürülmüş şəxsin 

(müəllim Mobarez Hanalinin ) xatirəsinin ehtiramla yad edilməsi ilə sona çatdı və etirazlarını da-

vam etdirmək üçün 31 dekabrda yenidən nümayiş keçirilməsi barədə qərar verildi. Şah hökuməti-

nin rəhbərliyi altında Təbrizin müəllim və pedaqoqlarının toplantısını ləkələmək və nüfuzdan sal-

maq üçün təşkil olunmuş monarxist tərəfdarların bu nümayişlərə qarşı çıxmaq cəhdləri isə nəticə 

vermədi.  

1977-ci il dekabr ayının əvvəlində Cənubi Azərbaycandakı tələbələr də Pəhləvi rejiminə qarşı 

etiraz aksiyaları təşkil etdilər. Dekabrın 5-də Təbriz universitetinin girişinin qarşısına toplaşan tələ-

bələr Azərbaycan türkcəsində “Biz demokratiya istəyirik, azadlıq istəyirik”, deyə şüarlar səsləndir-

dilər. Təbriz Dövlət Universiteti tələbələrinin hökumət əleyhinə keçirdikləri nümayiş İran ictimaiy-

yətinin ən parlaq etiraz aksiyalarından biri idi. Mübarizədə fəal şəkildə iştirak edən bu universitetin 

tələbələri 19 iclas keçirmiş və iclaslarda irəli sürdükləri tələblərin həyata keçirilməsinin məqbul 

prinsip və metodlarını müzakirə etmişdilər. 1977-ci ilin dekabrında universiteti bir-birinin ardınca 

etiraz dalğaları bürüdü. 5 dekabrda universitetin həyətinə toplaşan “Azərbadegan” Universitetinin 

tələbələri “Demokratiya tələb edirik!”, “Biz azadlıq istəyirik!” şüarlarını səsləndirdilər (5, s.102). 

İran Demokratik Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Azərbaycandakı regional təşkilatının orqanı olan 

“Azərbaycan” qəzeti bu hərəkat haqqında yazırdı: “Güc və qüdrəti... xalqdan aldılar”. Nümayişin 

başlamasından bir müddət sonra bir qrup hərbiçi tələbələrə hücum etdi. Silahlı SAVAK-çıların və 

onları dəstəkləyən qüvvələrin hücumuna tələbələr daş-kəsəklə cavab verməli oldular. Tələbələrin 

ədalətli tələbləri yerli hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən kobudluq və qəddarlıqla qarşılansa da, 

etiraz aksiyaları həm universitetin bütün rəhbərliyinin, həm də onları qoruyan silahlı qüvvələrin sı-

ralarında qarışıqlıq yaratdı. Dekabrın 12-də, “Azərabadeqan” Təbriz Universitetinin tələbələri özü-

nəməxsus bir mübarizə və etiraz formasına müraciət edərək universitetin ərazisində bəstə oturdular 

(oturaraq keçirilən etiraz aksiyası) və aksiyanın 24 saat davam edəcəyini elan etdilər (5, s.103). De-

mokratik azadlıqların təmin olunmasını tələb edən tələbələr Cənubi Azərbaycanda əhalinin həyatı-

nın bütün sahələrində geniş mütərəqqi və demokratik dəyişikliklər həyata keçirən Milli Hökumətin 

qurulduğu tarixi - 12 dekabr 1945-ci ili xatırlayaraq, tam bir gün universitet ərazisində oturaq aksi-

ya keçirmək niyyətində idilər. Ancaq iki saat keçməmiş hərbi dəstə birbaşa universitet rektorundan 

çox sayda tələbənin oturaq aksiya keçirdiyi binaya hücum əmri aldı və günortadan sonra saat 5-də 

tətilçilərə hücum olundu. Hərbi dəstə 100-dən çox adamdan ibarət idi. Binaya daxil olan hərbçilər 

müdafiəsiz tələbələri vəhşicəsinə döydülər. Universitetə yaxınlaşan və orada gözləyən avtobusdan 

aydın oldu ki, cəza dəstəsinin komandanlığı bütün tələbələri tutub aparmaq niyyətindədirlər. Qarşı-

durma zamanı ölən və yaralananlar oldu. Binanın xaricində qalan tələbələr, oradakı yoldaşlarının 

fəryadlarını eşidərək köməyinə qaçdılar. Onlar “Birlik, savaş, zəfər!”, “Muzdlu, rədd ol!” şüarları 

səsləndirərək, daş və kərpiclə “silahlanaraq” hərbi dəstənin girdiyi binaya hücum etdilər (5, s.103). 

Hadisələrin bu cür yön aldığını görən hərbçilər tələbələri həbs etmək fikrindən vaz keçərək, tələbə 

vəsiqələrini tələbələrdən alaraq binanı tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Növbəti günlərdə hərb-

çilər tələbə biletləri götürülmüş 150 tələbənin universitetlərdə dərslərə girməsinin qarşısını aldılar. 

Qəzəblənmiş tələbələr əvvəlcə “Azərabadegan” Universitetinin yanında yerləşən hərbi dəstənin mü-

hafizə postunu yandırdılar və iki maşını zədələdilər. Onlar hərbçiləri daşa basaraq və hökumət əley-
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hinə şüarlar səsləndirərək Təbriz şəhərinin mərkəzi küçələrindən biri - “Pəhləvi” küçəsinə tərəf hə-

rəkət etdilər. Tələbələr onların aksiyasını dağıtmaq üçün göndərilən iki yanğınsöndürən maşınının 

şüşələrini də sındırdılar.  

Etiraz aksiyaları zamanı diqqəti çəkən vacib bir fakt yuxarıdakı hadisələrdən də göründüyü ki-

mi, 1977-ci ilin sonlarında ümumən İran mübarizəsinə qoşulan və sonradan 1978-1979 İran inqila-

bında əhəmiyyətli bir rol oynayan Təbriz Universitetinin tələbələrinin şəhər əhalisi tərəfindən dəs-

təklənməsi idi. Bu da öz növbəsində tələbələrin narahatlığının kütlənin, daha doğrusu, orta ənənəvi 

şəhər təbəqələrinin narazılığı ilə uzlaşdığını göstərirdi.  

Polisin müdaxiləsindən sonra tələbələrin evlərinə getmək məcburiyyətində qalmasına baxma-

yaraq, bu çıxışlar bir daha göstərdi ki, “21-ci Azəri hərəkatı” unudulmur və insanların qəlbində ya-

şayır və onlar sələflərinin mübarizəsini davam etdirməkdə tam qərarlıdırlar. Xüsusilə oturaq aksiya 

- “bəst” üçün 21 azər (12 dekabr) tarixinin seçilməsi azərbaycanlıların milli şüur səviyyəsinin göstə-

ricisi idi - onlar hələ də milli hədəflərə sadiq qalmış və milli mübarizə tarixlərini unutmamışdılar.  

17 dekabr, şənbə günü, Təbriz “Azərabadegan” Universitetinin 25 tələbəsi həbs olundu. Hərb-

çilər onları universitetdən bir qədər uzaqdakı polis bölməsinə apardılar. Həbs olunan tələbələr orada 

vəhşicəsinə döyüldü və işgəncə altına alındı. Onların qollarını daşların iti küncləri və qəlpələri ilə 

doğrayaraq sürüyürdülər. Artıq bundan sonra onların sərbəst hərəkət etməyə belə, halları qalmırdı. 

Guya universitetdə toqquşma baş verərkən tələbələr hərbi qruplaşmanın əlindən qaçdığı üçün ko-

mandanlıq həmin SAVAK-çıların yemək pulunu kəsmişdi və SAVAK-çılar da bunun qisasını alırdı.  

Davam edən mübarizə və tələbələrin etirazları səbəbilə Təbrizin “Azərabadegan” Universiteti-

nin rəsmiləri həbs olunanları sərbəst buraxmaq və tələbə vəsiqələri alınan tələbələrin dərslərinə baş-

lamalarına icazə vermək məcburiyyətində qaldılar. Hökumətin rəsmi mətbu orqanları Təbriz Uni-

versiteti tələbələrinin öldürüldüyünü və yaralandığını, həbs olunduğunu, ümumiyyətlə, yuxarıda 

göstərilən çıxışları İran ictimaiyyətindən gizlətməyə çalışdı. Yalnız hökumət dairələrinə yaxın yarı-

rəsmi qəzet olan “Ettelaat”da təsadüfən bu mövzuda yalnız bir cümlə dərc olundu: “Azerbadegan” 

Universitetində, 28 azərdə (19.12.1977) naməlum bir qrup tələbə maskasına büründü və universitet-

də dərslərin gedişinə mane ola bilmədikləri üçün binanın şüşələrini sındırıb qaçdılar” (5, s.104). Ha-

kimiyyət mətbuatı “iğtişaşlar” barədə bir neçə gün sonra xəbər verdi və hadisələrin 19 dekabrda baş 

verdiyini qeyd etdi.  

Göründüyü kimi, hakimiyyətə yaxın mətbuat tələbələrin çıxışlarının məhz 21 Azərdə baş verdi-

yini gizlətmək üçün hadisələrin başvermə tarixini bilərəkdən, düşünülmüş şəkildə təhrif etmişdi. Sə-

bəb rejimin hər hansı bir milli, yaxud etnik siyasi fəaliyyətə həssaslığından irəli gəlirdi. 

Üstəlik, həmin vaxt hakimiyyət nəşrlərində 1946-cı ilin sonunda Cənubi Azərbaycanda milli 

azadlıq və demokratik hərəkatını süquta uğradan “şücaətli Şahənşah qoşunlarına” həsr olunmuş və 

onları reklam edən yazılar və fotoşəkillər dərc edilirdi. Məsələn, 13 dekabr 1977-ci il tarixində “Et-

telaat”da qeyd edilirdi: “İran torpağının böyük şahının rəhbərliyi altında İran ordusu bu gün o qədər 

güclüdür ki, hər bir iranlı əmin olmalıdır ki, bu cür hadisənin daha uğursuz hadisəsi - Azərbaycanın 

(İrandan) ayrılması təkrarlanmayacaq” (5, s.105). Qəzetin iddia etdiyi “Azərbaycanın ayrılması” və 

“İranın parçalanması” ilə bağlı iddialarını bir kənara qoyaq, yalnız qeyd edəcəyik ki, bu cür təşviqat 

və təminatlardan sonra silahlı qüvvələrin gücünün əyani nümayişi, hədə dolu xəbərdarlıq mesajları 

və Cənubi Azərbaycanda baş verən kütləvi tələbə etirazları və narazılıqlar barədə kiçik bir qeyd be-

lə, 1940-cı illərin ortalarında milli-azadlıq hərəkatı ilə əlaqədar olan rəsmi təbliğatı kökündən təkzib 

edirdi. Göründüyü kimi, ölkədəki geniş əks-səda doğuran bu çıxışlar haqqında ən azı bir məlumat 

vermək məcburiyyətində qalan rəsmi mətbuat bir tərəfdən hər şeyi təhsil prosesini pozmaq səviyyə-

sinə endirərək, Təbriz Universiteti tələbələrinin əsl səbəbləri və hədəfləri barədə susaraq aksiyaların 

əhəmiyyətini azaltmağa çalışır və bu səbəbdən də onları tələbə maskasına bürünmüş “naməlum 

qrup”un yaratdığı kiçik bir “hücum” kimi təqdim etməyə tələsirdi. Başqa bir tərəfdən isə 40-cı illə-

rin ortasındakı milli-azadlıq hərəkatını xatırladaraq özünü ifşa edirdi (5, s.105). 
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Qeyd edək ki, rəsmi dövri nəşrlərin bu mövqeyi ölkədə və xüsusən də Güney Azərbaycanda 

baş verən qarışıqlıqlar barədə məlumatların təqdimatında, əlbəttə ki, hakim rejim tərəfindən verilən 

göstəriş və tövsiyələrə əsaslanaraq, sonrakı dövrlərdə daha aydın şəkildə göründü. Qeyd olunanlar 

1978-79-cu illərdə İrandakı inqilabi hadisələrdə, xüsusən də 18-19 fevral 1978-ci il Təbriz üsyanın-

da özünü bariz göstərdi. 

Bununla belə, Şah rejiminin ölkədə yerli idarəçilik qurumlarının və universitet rəhbərlərini yeni 

aksiyaların qarşısını almaq üçün dəyişdirməsi və vəzifəli şəxslərin vəzifələrindən kənarlaşdırılması-

na diqqət etsək (bu barədə xəbərlərə o dövrün rəsmi mətbuatında geniş yer verilmişdi (5, s.106), 

hərbi-diktator rejiminin baş verənlərdən ciddi narahat olduğu və qeyd olunan iğtişaşların təsir dairə-

si barədə mühakimə yürüdə bilərik. Bu baxımdan mətbuatda Təbriz bələdiyyə başçısının vəzifəsin-

dən uzaqlaşdırıldığı və 28 dekabr tarixində Şərqi Azərbaycan vilayətinin ticarət şöbəsinin müdiri dr. 

Məhəmməd Bağer Sədrinin bu vəzifəyə gətirildiyi barədə məlumatın yayılması diqqəti çəkir. Gö-

ründüyü kimi, bu yerdəyişmə birbaşa Təbriz Universitetindəki hadisələrlə əlaqəli idi. 

Azərbaycan bölgəsində rejim əleyhinə nümayişlər yalnız Təbrizlə məhdudlaşmırdı. 1978-ci ilin 

fevralında Urmiya Universitetinin tələbələri rejimə qarşı bir neçə nümayiş təşkil etdilər. Azərbay-

canlılar ictimai nəqliyyatda avtobuslarda inqilabı təbliğ edən şeirlər oxuyurdular. Azərbaycandakı 

Təbriz “Azərabadegan” Universiteti tələbələrinin çıxışlarından və qəbul edilmiş tədbirlərdən sonra 

“Ettelaat” qəzetində çıxan iki xəbərə görə, heç bir əsas olmadan və səbəb göstərilmədən “Rezaye 

(Urmiya) Universitetinin bütün qrupları fasiləsiz dərslərə başladılar” və universitetin rektoru dr. Cə-

fər Rasi Urmiya Kənd Təsərrüfatı Universitetinə yeni rektor təyin edildi (5, s.106). Qeyd edilən uni-

versitetdəki aksiyalar rəsmi mətbuat tərəfindən nə qədər gizlədilsə də bu xəbərdən də Qərbi Azər-

baycan vilayətinin sənaye, iqtisadi və mədəni mərkəzi olan Urmiya şəhərində də tələbələr arasında 

iğtişaşların olduğu barədə informasiya almaq olur.  

Hökumət mətbuatı tərəfindən müxalifət nümayişlərinin gedişi və xüsusilə 1977-ci ilin sonundakı 

Azərbaycandakı tələbə iğtişaşları barədə verilən məlumatların azlığı, həmin hadisələrin xarakterini və 

miqyasını tam şəkildə ortaya qoymağa imkan vermir. Eyni zamanda, hakimiyyətin yarırəsmi çıxan 

bəzi dövri nəşrlərində işıq üzü görən məlumatları analiz etdikdə, görmək olur ki, Azərabadəgan Uni-

versiteti tələbələrinin əhəmiyyətli bir hissəsi etiraz aksiyalarında iştirak edib. Buna misal olaraq 7 de-

kabr 1977-ci il tarixində “Ettelaat”da çıxan qısa bir məlumata diqqət yetirək: “Dünən “Azərabadegan” 

universitetində gündüz şöbəsinin qruplarının 60 faizi təhsil almağa başladı” (5, s.106). 

Yuxarıda qeyd edilən tələbə çıxışlarını ölkədə başlamış inqilabi prosesin ilk əlamətləri kimi 

qiymətləndirmək olar. Tələbə etirazları və hakimiyyət güclərinin onlara qarşı tədbirləri tələbələrin 

mübarizə əzmini nəinki sarsıtdı, əksinə onların arasındakı həmrəyliyi daha da möhkəmləndirdi. Ey-

ni zamanda aksiyalar zamanı şəhər əhalisinin tələbələrə açıq dəstək verməsindən də görmək olur ki, 

bu hadisələr tələbələrlə orta və aşağı şəhər təbəqələri arasında da həmrəyliyin güclənməsində əhə-

miyyətli rol oynadı.  

Bütün İran demokratik hərəkatının bir hissəsi olan tələbə iğtişaşları müxtəlif formalarda davam 

etdirildi və antimonarxist və anti-imperialist inqilabın sonrakı gedişinə əhəmiyyətli təsir edərək mo-

narxiya rejiminin çökməsi ilə nəticələndi. 

Sol radikal təşkilat olan Fedayan-e Xəlq-e İranın Mərkəzi Komitəsinin orqanı kimi dərc olunan 

“Kar” qəzeti yazırdı: “İnqilabçı tələbələr inqilabı gücləndirmək, əksinqilabi sui-qəsdləri ifşa etmək 

və insanları inqilabı təhdid edən dəyişikliklər və təhlükələrdən xəbərdar etmək üçün apardıqları mü-

barizə ilə layiqli bir iz buraxdılar”. 31 may 1982-ci il tarixli “Azərbaycan” qəzeti Təbriz Universite-

ti tələbələrinin yüksək inqilabi ruhunun, düşmən qüvvələr qarşısında göstərdikləri cəsarət və müqa-

vimətin inqilabi hərəkatda xüsusilə dərin izlər buraxdığını vurğulayırdı (5, s.107). Təsadüfi deyil ki, 

iki aydan sonra Təbriz tələbələri də daxil olmaqla şəhər təbəqələrinin ilk böyük, güclü açıq nümayi-

şi baş verdi ki, bu, ölkənin inqilabi prosesində yeni bir fazanı – inqilabın 1977-ci ilin sonundan 

1978-ci ilin sentyabrına qədər davam edən ilk böyük dövrünü, ikinci mərhələsini açdı.  



ŞƏR Q AR A ŞDIR MALAR I ,  2 0 2 1 ,  №4  

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL    *    НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ    *    SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 89 

Nəticə 

İran islam inqilabı ərəfəsində şah hökuməti iqtisadi sahədə sənayeləşdirməyə və aqrar islahat-

ların aparılmasına, həmçinin mədəniyyət sahəsində modernləşdirməyə cəhdlər etsə də, siyasi-hüqu-

qi sahədə qatı mühafizəkar, mürtəce siyasət yürütməsi ölkədə mövcud olan iqtisadi, sosial və siyasi 

xarakterli ziddiyyətləri daha da dərinləşdirdi. Hökumətin Qərb müttəfiqlərinin israrı ilə ölkədə libe-

ral mühit yaradılması istiqamətində atdığı addımlar rejimə müxalif olan qüvvələrə mübarizəni ge-

nişləndirmək üçün əlverişli şərait yaratdı. 
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XÜLASƏ 

Yeganə HACİYEVA 

 

İran İslam İnqilabı ərəfəsində İranda,  

o cümlədən Cənubi Azərbaycanda inqilabi şəraitin yetişməsi 

 

Açar sözlər: İnqilab, İran, cənubi azərbaycanlılar, milli məsələ, mübarizə 

 

Şah hökuməti İslam İnqilabı ərəfəsində iqtisadiyyatı sənayeləşdirməyə və aqrar islahatlara, ha-

belə mədəni modernləşməyə can atsa da, onun siyasi-hüquqi sahədə sərt mühafizəkar siyasəti ölkə-

də iqtisadi, sosial və siyasi ziddiyyətləri daha da gücləndirdi. Qərb müttəfiqlərinin təkidi ilə höku-

mətin ölkədə liberal mühitin yaradılması istiqamətində atdığı addımlar rejimə qarşı çıxan qüvvələrə 

qarşı mübarizənin genişləndirilməsi üçün əlverişli şərait yaratdı. 

 

 



TAR İ X ,  ET NO QR AF İYA  V Ə  SİYA Sİ  EL ML ƏR  

 

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL    *    НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ    *    SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 90 

РЕЗЮМЕ 

Егана ГАДЖИЕВА 

 

Развитие революционных условий в Иране, в том числе  

в Южном Азербайджане, накануне иранской исламской революции 

 

Ключевые слова: Революция, Иран, южные азербайджанцы, национальный вопрос, 

борьба 

 

Хотя накануне Исламской революции правительство шаха стремилось к индустриализа-

ции экономики и проведению аграрных реформ, а также культурной модернизации, его 

строгая консервативная политика в политической и правовой сферах усугубила экономичес-

кие, социальные и политические противоречия в стране. По настоянию западных союзников 

шаги правительства по созданию либеральной обстановки в стране создали благоприятные 

условия для расширения борьбы против сил, противостоящих режиму. 

 

SUMMARY 

Yegana HAJIEVA 

 

The Development of Revolutionary Conditions in Iran, Including South Azerbaijan,  

on the Eve of the Iranian Islamic Revolution 

 

Keywords: revolution, Iran, southern Azerbaijanis, national issue, struggle 

 

Although on the eve of the Islamic Revolution, the Shah's government sought to industrialize 

the economy and carry out agrarian reforms, as well as cultural modernization, its strict conserva-

tive policies in the political and legal spheres deepened the country's economic, social and political 

contradictions. With the insistence of Western allies, the government's steps to create a liberal envi-

ronment in the country have created favorable conditions for the expansion of the struggle against 

forces opposed to the regime. On the other hand, the efforts of foreign countries to interfere in the 

internal affairs of the country have created an opportunity for discontented opposition groups to 

openly express their views and hold protests, taking advantage of the situation. 
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İLXANLILAR (HÜLAKÜLƏR) ZAMANINDA VERGİ SİYASƏTİ 

(İNGİLİSDİLLİ TARİXŞÜNASLIQ ƏSASINDA) 

 

Nurlan NƏSİROV* 

 

Açar sözlər: Moğollar, İlxanlılar, vergilər, ingilisdilli tarixşünaslıq, qopçur, xərac, tamğa 

 

Giriş 

Moğolların tabe etdikləri Yaxın və Orta Şərq ölkələrində həyata keçirdiyi mühüm sosial-iqtisa-

di tədbirlərdən biri də vergi siyasətidir. Həm keçmiş Sovet, həmdə Vətən tarixşünaslığında İlxanlı-

lar (Hülakülər)ulusunda (1260-1357) mövcud olan vergi sistemi kifayət qədər araşdırılsa da, bu sa-

hədə hələ də müəyyən anlaşılmazlıqlar qalmaqdadır. Belə ki, məsələni tədqiq edən tarixçilər tərəfin-

dən bəzi vergilərin təyinatının və vergilərlə bağlı terminlərin anlamının tam aydınlaşdırılmaması 

problemin günümüz üçün də aktuallıq kəsb etməsinə səbəb olmuşdur. Tədqiqatçılar bunun əsas sə-

bəbini vergilərə aid məlumatların yer aldığı qaynaqların çatışmazlığı və bəzi vergi növlərinin müx-

təlif təyinatlı olması ilə izah edirlər (۱2, s.529). Buna baxmayaraq görkəmli Azərbaycanlı alim aka-

demik Ə.Ə. Əlizadənin fundamental araşdırmaları sayəsində 45-dən artıq vergi növü dövrün ilkin 

məxəzləri əsasında təhlil olunmuş və bu sahədə yeni tədqiqatlara bir növ istiqamət vermişdir (7, 

s.211-212). Bununla yanaşı məsələ ilə bağlı Z.V. Toqanın, V.V. Bartoldun, İ.Petruşevskinin, A.Ya-

kubovskinin, S. Onullahinin, M.Heydərovun, V.Piriyevin və b. araşdırmalarınında xüsusi əhəmiy-

yəti vardır. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, mövcud tədqiqatlarda ingilisdilli tarixçilərin əsərlərindən 

geniş ölçüdə istifadə edilməmişdir. Bunu sözsüz ki, sovet dövrünün ideoloji təbliğatı ilə izah etmək 

olar. Belə ki, Sovet tarixşünaslığında II Dünya müharibəsindən sonra qərb tarixşünaslığı“burjua ta-

rixşünaslığı” adı ilə damğalanmış və ingilisdilli tarixçilərin əsərlərinə demək olar ki, çox az hallarda 

müraciət olunmuşdur. Bu da tədqiqata cəlb olunmuş məsələlərə kompleks şəkildə yanaşmaq imka-

nının qarşısını almışdır.  

Ancaq günümüzdə müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığı ideoloji basqıların buxovundan azad ol-

muş, tarixlə bağlı bütün məsələlərə kompleks yanaşmaq üçün ingilisdilli tarixşünaslığa da müraciət 

etmək imkanı əldə etmişdir. Qeyd olunanlardan çıxış edərək məqalədə İlxanlıların hakimiyyəti za-

manında Azərbaycan və Orta Şərq ölkələrində həyata keçirilən vergi siyasətinə ingilisdilli müəllif-

lərin tədqiqatlarını da cəlb edərək kompleks şəkildə yanaşılmağa cəhd edilmişdir. 

 

I. İlkin moğol hakimiyyəti zamanı həyata keçirilən vergi siyasəti. 

İlk öncə vurğulamaq lazımdır ki, ingilisdilli tarixşünaslıqda sosial-iqtisadi məsələlər geniş öl-

çüdə tədqiqata cəlb olunmamış, daha çox siyasi məsələlərin öyrənilməsinə üstünlük verilmişdir. Bu-

na baxmayaraq, araşdırılan problemlə bağlı H.Şurman, J.M.Smit, A.Lembton, T.Allsen D.Morqan, 

C.Kolbas, E. Aştor, S.Vasari və başqalarının tədqiqatlarını qeyd etmək olar. Tədqiqat zamanı mə-

lum olur ki, qeyd olunan ingilisdilli müəlliflərin əsərlərində İlxanlılar ulusundan daha çox, Çingiz 

xan imperiyasının varisi hesab olunan Ali Moğol xaqanlığında mövcud olan vergi sisteminə diqqət 

yetirilmişdir. Bundan əlavə Hülakülər zamanında mövcud olan bir qisim əsas (qopçur, tamğa, kalan. 

tağar və s.) vergilər haqqında mülahizələr irəli sürən ingilisdilli müəlliflər əsərlərində problemə də-

rindən və kompleks şəkildə yanaşmayaraq, hətta bir sıra vergi və mükəlləfiyyətlərin adını belə çək-

mirlər (16, s.80-81; 18, s.101-102). 

Qədim dövlətçilik ənənələri və oturuşmuş dövlət idarəçilik aparatına sahib olmayan moğollar 

əksər sosial-iqtisadi həyatla bağlı idarəçilik sistemi və istilahları əski türk xaqanlıqlarından (Hun, 

Göytürk, Uyğur,Xarəzmşahlıq və s.) əxz etmişdilər. Təəssüflər olsun ki, keçmiş sovet və Vətən ta-
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rixşünaslığında Azərbaycanda moğol ağalığı dövründə dövlət quruluşu və sosial-iqtisadi həyatla 

bağlı meydana çıxan bir çox terminlərin ilk dəfə moğolların tərəfindən tətbiq edilməsi fikri ortaya 

atılmış və bu təmayül günümüzdə də qalmaqdadır. Halbuki qeyd olunan terminlərin etimoloji təhlili 

deməyə əsas verir ki,vergilərlə bağlı bir sıra istilahlar fərqli adlarla və ya mahiyyət etibarı ilə mo-

ğollardan öncə də əzəli türk yurdu olan Azərbaycanda mövcud olmuşdur.  

XIII yüzilin birinci yarısında moğolların tətbiq etdiyi ağır sosial-iqtisadi siyasət, xüsusilə vergi 

siyasəti Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadiyyatına ağır zərbə vurdu. Lakin həyata keçirilən eks-

tensiv xarakterli “örüş” siyasətini və vergilərin toplanması zamanı istifadə olunan zorakı tədbirlərin 

sonunun olmadığını anlayan bəzi moğol hökmdarlarıbu sahədə qayda-qanun yaratmağa cəhd etdi-

lər. T.Allsenin araşdırmalarına görə Ali moğol xanı Ogedeyə (1227-1241) qədər moğollar tabe et-

dikləri xalqlardan öz köçəri həyat tərzlərinə uyğun olan və zəruri ehtiyacları üçün lazım olan əşyala-

rı alırdılar.Bu vergilər ümumi adla alba-qopçuri (çincə-ça-i-fa) adlanırdı.Şimalı Çinin moğollar tə-

rəfindən işğalından sonra isə burada ilk dəfə yerli məmur Ye-hlu Çuitsai tərəfindən vergi sistemi tə-

sis edilmişdi. Onun bu vergi islahatını Mərkəzi Asiyada Xarəzmlimüsəlman tacir Mahmud Yalavac 

davam etdirmişdir (11, s.146-151). Qaynaqlardan məlum olur ki, Ye-hlu Çuitsaidən fərqli olaraq 

Mahmud Yalavacın vergi islahatına görə ümumi şəkildə ailədən yox, ailənin hər bir üzvündən vergi 

alınması qaydası tətbiq edilməyə başlanılmışdır. Münke xanın (1251-1259) hakimiyyətə keçməsi ilə 

moğolların tabe etdiyi xalqlara qarşı sosial-iqtisadi siyasətində, xüsusilə vergi siyasətində yeni ya-

naşma meydana gəldi. Mahmud Yalavacın hər bir şəxsdən vergi alınması qaydasını Münke xan za-

manında Yaxın Şərqin idarəçiliyinə yenidən təyin edilmiş Arğunaka davam etdirmişdir. Qaynaqla-

rın şəhadətindən də məlum olur ki, bütün moğol uluslarının adından Azərbaycan və Xorasan mər-

kəz olmaqla bölgəni idarə edən Arğunaka 1254-cü ildə Münke xanın sərəncamı ilə bütün Moğol im-

periyası hüdudlarında əhalinin ümumi siyahıya alınması həyata keçirdi (13, s.521). A.Ləmbtonun 

fikrincə bu siyahıya alma moğollara iki sistemi birlikdə – (həm əvvəlki vergiləri, həm də moğollar 

tərəfindən yeni tətbiq edilən vergiləri) asanlıqla tətbiq etməyə imkan yaradır, ancaq müəyyən müd-

dət mövcud olan bu ikili sistemin əziyyətini tabe edilmiş xalqlar çəkirdi (16, s.84). Bu haqda mo-

ğollarla çağdaş olan alban mənşəli Gəncəli Kirakosda yazır ki, qadınlar istisna olunmaqla, on yaşına 

çatmış bütün adamları siyahıya alırdılar. Əhalidən müəyyən olunmuş həddən artıq olan vergiləri 

amansızlıqla tələb edirdilər, xalq dilənçi vəziyyətinə düşmüşdü. Vergi yığanlar əhaliyə görünməmiş 

əzab və işgəncələr verirdilər (2, s.150). Mənbənin verdiyi bilgidən aydın olur ki, moğolların əhalini 

siyahıya almaqda məqsədi vergilərin miqdarını və yığılması işini sistemə salmaq olmuşdu. Ancaq 

vergilərin zorakı üsullarla və düzənsiz toplanması qaydası, zəhmətkeş kütlənin istismarı, vergi mə-

murlarının özbaşınalıqları bu siyahıya alma nəticəsində də aradan qalxmadı.  

 

II. İlxanlı ulusunun yaranmasından sonra həyata keçirilən vergi siyasəti  

Dövrün qaynaqlarına söykənən əksər araşdırmacılar hesab edir ki, vergilərin düzənsiz qaydada 

toplanmasının əsas səbəbi tabe edilmiş Orta Şərq bölgəsində hələ də vahid mərkəzləşmiş moğol 

dövlətinin mövcud olmaması idi. Məsələni yaxşı anlayan Münke xan tərəfindən qardaşı Hülakü xa-

nın (1260-1265) bölgəyə göndərilməsi və burada müstəqil ulusun təsisi vergi sistemini də ciddi də-

yişikliyə səbəb oldu. Təbii ki, İlxanlılar zamanında da vergi və mükəlləfiyyətlər moğol ağalığının 

mühüm iqtisadi və sosial ifadəsinə çevrilmişdi (1, s.284). Ancaq Hülakü xan və xələfləri yerli inzi-

bati vergi sisteminin ənənələrini əsasən saxlamağa, bu sistemi Çingiz xan dövründən miras qalmış 

“Ulu Yasaq”nın geridə qalmış feodal patriarxal qaydaları ilə uzlaşdırmağa çalışırdılar. Məlum olur 

ki, bu dövrdə yenə də əhalidən dövlət və feodalların mənafeyinə 45 adda müxtəlif vergi və mükəllə-

fiyyət tələb edilirdi (3, s.52; 22, s.529). İlxanlılardan öncəki moğol idarəçiliyi ilə müqayisədə vergi-

lər sistemli şəkildə yığılsa da, müxtəlif vaxtlarda, xüsusilə hakimiyyət uğrunda hərbi-köçəri moğol 

aristokratiyasının mübarizəsi zamanı vergilərin miqdarının ağırlığı və yığımı zamanı baş vermiş öz-

başınalıqları da göstərmək lazımdır.  

İlxanlılar zamanında vergi siyasətini dövlətin ictimai-siyasi durumuna görə üç dövrdə təsnif et-

mək olar. a) Hülakü xandan Qazan xana qədərki dövr, b) Mahmud Qazan xandan - Əbu Səidə qədər 
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ki dövr, c) Əbu Səidin ölümündən sonra - İlxanlı taxtı uğrunda (Çobani, Cəlair və b) feodal qrupla-

rın mübarizəsi dövrü. Qeyd olunan dövrlərdə vergi sistemini baş vermiş dəyişiklikləri anlamaq üçün 

bəzi vergilərin mahiyyəti və təkamülünə diqqət etmək lazımdır.  

İstifadə olunan torpağın müqabilində alınan başlıca vergi xərac (خراج) idi. Moğollardan öncə 

də müsəlman Şərq dövlətlərində mövcud olmuş xərac vergisi əkin sahələrinin, bağların müqabilində 

ödənilməli idi. İ. Petruşevskinin araşdırmalarına əsasən İlxanlılar zamanında xərac həm məhsul 

(cins), həm də pul şəklidə (nəqd) yığılırdı (9, s.370). Məhsulsuzluq şəraitində bu vergi tələb olun-

murdu. Bunu N.Tusi “Maliyə risaləsi”ndə qeyd etdiyi “xərab yerdə xərac olmaz”fikri də təsdiq edir 

(18, s.772). Alınan xərac məhsuldar mülk torpaqlarından əldə olunan məhsulun 10 və yaxud 5 faizi-

ni təşkil edirdi.Moğol hökmranlığı dövrü (XIV əsrin əvvəlləri istisna olunmaqla) vergilərin artımı 

ilə səciyyəvidir. Hətta rəsmi sənədlərdə qeydə alınmış məlumatlardan aydın olur ki, xərac vergisi 

məhsulun 60-70 faizini, əlavələrlə isə 70-80 faizini təşkil etməyə başlamışdı. Xərac ildə iki dəfə yı-

ğılırdı: ilin əvvəlində bu vergi əsasən pulla, məhsul yığımı dövründə isə pul və məhsulla ödənilir-

di.edirdi (3, s.56). Verginin kəmiyyəti becərilən torpağın sahəsinə müvafiq idi. Divan torpaqların-

dan xəracın yığılması işi ayrı-ayrı feodalların icarəsinə verilirdi. Yığılan xəracın 1/3 hissəsi xəzinə-

yə daxil edilir, 1/3 isə icarədarın xeyrinə gedirdi (7, s.227). Qeyd etmək lazımdır ki, bütün vilayət-

lərdən xərac eyni həcmdən toplanılmırdı. Bir sıra qaynaqlarda xəracın fər və əsl adlı iki növünün ol-

ması da tədqiqatçılar tərəfindən aşkar edilmişdir. Məhsulun 60 faizindən çox yığılan xəraca əsl, ver-

gi toplayan məmurlar əmək haqqının ödənilməsi üçün 1 faiz həcmində alınan xərac növünə isə fər 

deyilirdi (7, s.211; 5, s.219).Firdövsi və Ravəndiyə istinad edən Petruşevski xəracın bu növlərinin 

moğollardan öncə də mövcud olduğunu qeyd edir (22, s.531). 

İlxanlılar dövründə mövcud olan ağır vergilərdən biri də qopçur ( ورج)قب  və ya kupçur   ور(چپو)ک

idi. Bu terminin etimoloji izahı haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Əksər tədqiqatçılar qopçur 

sözünü moğolca hesab edərək, onun – “toplamaq, yığmaq” anlamı daşıdığını bildirirlər (25, s.28). 

Bir sıra tarixçilər isə qopçur terminin ilk dəfə uyğurlar tərəfindən istifadə edildiyini və türkcə olma-

sı fikrini irəli sürürlər (20, s.310). Eyni adlı vergiyə mahiyyətinə yaxın formada uğurlar zamanından 

qalmış vergi sənədlərində də rast gəlinmişdir. 

Ata Məlik Cüveyninin“Tarix-e Cahanquşa” adlı əsərində verdiyi məlumatından məlum olur ki, 

qopçuru əvvəllər köçəri maldarlar ödəyirdilər və hər 100 baş mal-qaradan 1 baş heyvan olaraq he-

sablanırdı (13, s.33-34).Fəzlullah Rəşidəddin“Cami-üt təvarix” adlı əsərində yazır ki, “hər il moğol 

hərbiçiləri ata, qoyuna, iribuynuzlu heyvana, keçiyə və s. görə qopçur verməli idilər” (10, s.453-

454), Qopçurun heyvanların sayına görə toplanmasını Azərbaycanlı tarixçi Məhəmməd ibnHindu-

şah Naxçıvanlı “Dəstur -əl katebfi-təin əl-məratib” əsərində də qeyd etmişdir (26,s. 149-152). T.All-

seninaraşdırmalarına görə XIII əsrdə qopçur üç müxtəlif mənanı ifadə edirdi. 1) Vergi və mükəllə-

fiyyət 2) oturaq əhalidən alınan əmlak vergisi 3) köçərilərdən alınan mal-qara vergisi (11, 

s.153).A.Ləmbtonun tədqiqatlarına görə isə Ogedey,daha sonra isə Münke xan zamanında qopçur 

vergisi əvvəlki dövrlərdən fərqli formada yığılmağa başlandı. Belə ki, Münke xanın fərmanına əsa-

sən varlı şəxslərdən 10 dinar, kasıblardan isə 1 dinar məbləğində qopçur vergisi alınmalı idi. Fər-

mandan bəlli olur ki, qopçur artıq əvvəlki kimi mal-qara ilə deyil, pul vasitəsi ilə alınır və artıq for-

maca köçərilərdən alınan vergi yox, əmlak vergisi anlamını da ifadə edirdi (16, s.87). D. Morqan da 

qopçurun əvvəllər köçərilərdən alınan vergi olduğunu, lakin, 1250-ci illərdən sonra oturaq əhalidən 

alınmağa başlandığını qeyd edir (17, s.67). Qopçurun bəzi qaynaqlarda şəhərlərdə sənətkar və tacir-

lərdən alınması haqqında bilgilərə də rast gəlinmişdir.F Rəşidəddinin məlumatına əsasən Qazan 

xandan əvvəlki dövrdə şəhərlərdə tamğa ilə bərabər qopçur vergisi də alınırdı. Ancaq Qazan xanın 

islahatına əsasən bu qayda ləğv edilmiş və şəhərlərdə yalnız tamğa vergisi alınmışdır. (23, s.19-

20).Son İlxanlar zamanından günümüzə çatmış epiqrafik abidələrin tədqiqatçılar tərəfindən təhlili 

də qopçur vergisinin şəhər əhalisi tərəfindən Qazan xandan sonra da ödənildiyini göstərir.(23, s.20). 

A.Ləmbtonun İlxanlılar zamanında qopçur vergisinin təkamül prosesinə həsr etdiyi məqaləsində 

gəldiyi nəticəyə görə: ümumi anlamda qopçur adi və mütəmadi qaydada toplanılan can vergisi, bə-

zən heyvanların sayına (qopçur-imərai) bəzən isə sənətkarlq məhsulları (qopçur-i mütəhərrifə) ilə 

alınan vergi idi (16, s.92).  
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N.Tusinin “Risalə”sində olan məlumata görə isə Hülakü və Abaqa xan zamanında beş kateqo-

riyadan olanlar: tərxanlar, qocalar, xəstələr, dərvişlər və uşaqlar qopçur adlı can vergisindən azad 

hesab olunurdu (18, s.776). Dövrün əsas qaynaqlarının təhlil edən ingilisdilli tarixçilərin fikrincə 

qopçur İlxanlıların əhatə etdiyi bütün ərazilərdən toplanılmırdı. A. Ləmbtonun təsbitinə görə xüsu-

silə Qazan və Olcayu Xudabəndə (1304-1318) dövründə Fars, Şabankara və Kirman vilayətlərində 

qopçur (həmçinin qilan – N.N) vergisi müəyyən dövrlərdə və bəzi məntəqlərində toplanmamışdı 

(16,s. 89). Bu fərqli cəhəti adı çəkilən vilayətlərdə Qazan xandan öncəki dövrdə ağır vergi və mü-

kəlləfiyyətlərin yumuşaldılması üçün atılan addım kimi izah etmək olar. Belə ki,Qazan xanın islaha-

tı qopçur vergisinin toplanılmasında müəyyən dəyişiklik yaratdı, vergi məbləğinin özbaşına artırıl-

ması qadağan olundu. F. Rəşidəddin yazır ki: “Bu vilayətləri hakimlərin icarəsinə verirdilər, həmin 

hakimlərə yardım etmək üçün zəruri sayda xidmətçilər verilirdi... Bu cür hakimlər hər il rəiyyətdən 

10, bəzi hallarda isə 20-30 qopçur məbləğində vergi yığırdılar, toplanmış verginin xeyli hissəsi ha-

kimlərin, vergiyığanların əlində cəmlənirdi” (10, s.453-454). Kembricin“İran tarixi” əsərində olan 

məlumata görə Hülakülərdən sonrakı Cəlairlər zamanında qopçur vergisi sər-şumara adı ilə varlığı-

nı davam etdirmişdir (22, s.531).A.Ləmbton qopçur vergisinin 1498-ci ildə Ağqoyunlu Yaqub bəy 

və Əlvəndin adı ilə bağlı iki sənəddə çəkildiyini, Səfəvilər dövründə isə bu verginin çobanbəyi ter-

mini ilə əvəz edilə biləcəyini qeyd edir (16, s.92).  

İlxanlılar zamanında qaynaqlarda az da olsa adı çəkilən vergilərdən biri də qalan (ن( )قاال  bəzi 

mənbələrdə - kalan  ن()کاال) kimi qeyd olunur) adlı vergidir. Məxəzlərdə olan dolaşıq məlumatların-

dan dolayı qalanın vergi və ya mükəlləfiyyət olması, eləcə də tam təyinatı haqqında tədqiqatçılar 

arasında fikir birliyi yoxdur.Dövrün qaynaqlarında qalan vergisi digər vergilərlə müqayisədə az və 

adətən qopçurla sinonim, bəzən isə ayrı-ayrılıqda qeyd olunmuşdur.Bu da onun mahiyyətinin dəqiq 

müəyyən edilməsində çətinliklər yaradır. Buna misal olaraq göstərmək olar ki, moğolların vergi si-

yasəti haqqında əsas qaynaqlar hesab olunan A. Cüveyni və Fələk Ala-yi Təbrizlinin əsərlərində qa-

lan vergisinin adı çəkilmir. İngilisdilli tədqiqatçılar F.Rəşidəddinin əsərindəki Qazan xanın fərma-

nına istinad edərək Çingiz xan Yasasına görə bəzi şəxslər üçün bu verginin əvvəlki dövrlərdə ləğv 

edilməsi ilə əsaslandırırlar.(21, s.50-51). 

Əksər tədqiqatçılar kalanın tam mənasının və ya təyinatının dəqiq müəyyən olunmamasını bil-

dirirlər (5, s.224; 15, s.80). Akademik V. Bartold Şərqi Türküstana aid rəsmi sənədlərə istinadən qa-

lanın əkilən ərazidən və ümumi olaraq kəndlilərdən alınan vergi olduğunu iddia etmişdir (6, s.152). 

V.Bartoldun uyğur vəsiqələrinə əsaslanaraq irəli sürdüyü fikiriZ.V.Toqan da dəstəkləyərək kalanın 

bağça və tarlalardan alınan əsas dövlət vergisi hesab etmişdir (23, s.19). Ancaq V. Bartoldunistinad 

etdiyi faktı tam dəqiq hesab etməyən A.Lambton göstərilən məlumatın başqa qaynaqlarda təkrarlan-

madığını bildirir.Həmçinin o, dövrün farsdilli mənbələrini təhlil edərək belə nəticəyə gəlir ki, qalan 

vergidan daha çox hərbi, aqrar və ya ümumi mükəlləfiyyət mənasını ifadə edir (15, s.81). C.M.Smit 

problemlə bağlı gəldiyi nəticəyə əsasən yazır ki, “Qaynaqlarda tez-tez mal adı ilə də qeyd olunan qa-

lan (kalan)moğollardan öncə mövcud olmuş oturaq əhalinin ümumi mükəlləfiyyəti, eləcə də əkinçilər-

dən, şəhər əhalisindən, varlı köçərilərdən kənd təsərrüfatına, ticarət və ya şəhərə görə alınan vergi idi” 

(21, s.55). A.Ləmbtonun fikrincə isə A. Cüveynidə adı qopçurdan sonra çəkilən əvarizat adlı vergi 

əslində qalan vergisi anlamındadır. Tarixçi bu fikri “Tarix-e Cahanquşa”da olan eyni məlumatı ərəb-

dilli müəllif əl-Ömərinin əsərində təkrarlanarkən qeyd olunması ilə əsaslandırır (16, s.93).  

Çingiz xanın (1206-1227) dövründən etibarən şəhər sənətkarları və tacirlərdən alınan vergilər 

tamğa ( غاتام ) termini ilə yad edilir. Ümumiyyətlə göstərmək lazımdır ki, tamğa termini tədqiqatçılar 

tərəfindən daha çox vergi anlamında tədqiqata cəlb olunmuşdur. Halbuki terminin ilkin təyinatı ver-

gidən daha çox möhür və ya hər hansı qəbilənin fərqlənmə nişanı hesab olunur. Termini kompleks 

şəkildə tədqiq edən R.Y.Poçekasyevin haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi ilk olaraq tamğa terminin mən-

şəyinin və ilkin anlamınının təsnifi edilməsi, bizə vergi kimi onun təbiətini aydın şəkildə anlamağa 

imkan yaradacaqdır (19, s.78). Əksər tədqiqatçıların fikrincə tamğa həm termin, həm də qeyd olu-
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nan möhür anlamında ilk dəfə türk xalqları tərəfindən istifadə olunmuşdur. Terminə ilk olaraq Uy-

ğur mətinlərində rast gəlinmişdir (19, s.78). R.Y.Poçekasyevin fikrincə tamğa sözünə VIII -X əsrlər 

arası Çin yazıtlarında “tanghuiyao” şəklində türklər tərəfindən çinlilərlə ticarət zamanı atlara vuru-

lan nişan şəklində rast gəlinsə də, moğollar zamanında bu nişanları dövlət emblemi formasında 

hökmdarların yarlığlarında istifadə edilməyə başlandı (19, s.79). Qədim türk xaqanlıqlarında“dam-

ğalamaq, möhürləmək” kimi mənaları ifadə edən bu istilah, sonrakı vaxtlarda moğollar tərəfindən 

də istifadə edilmişdir. Dövün ilkin qaynaqlarında tamğaqavramı iki mənanı ifadə edir. İlkin mənada 

tamğalar adətən moğol hökmdarları tərəfindən müəyyən şəxslərə hər hansı idarəçilik və ya vergi 

toplamaq hüququ verən sənədlərə (barat, payza, yarlıq) vurulan möhürlər idi. Məsələni xüsusi tədqi-

qat obyekti seçən Badarak Nyamanın fikrincə moğol tayfaları daxilində çəkişmələr zamanı bir qəbi-

lə digərindən ayrılır və beləcə əsas tayfanın damğasından yeni qəbilənin şəxsi mənsubiyyətini, nəs-

lini göstərən törəmə damğalar yaranırdı (12, s. 21). B.Şpulerin fikrincə dövlət damğası əski zaman-

lardan adətən iki rəngdə olurdu. Məxfi və ən mühüm sənədlər üzərinə göy rəngli (göktamqa- N.N), 

əksər dövlət sənədlərinə isə qırmızı rəngli damğa vurulurdu. Bundan əlavə poçt məntəqələrində ya-

şıl, dairələrin yoxlanılması zamanı isə qara rəngli damğalardan istifadə olunurdu (24, s.320).  

Mənbələrdə damğanın ikinci növünə vergi mənasında rast gəlinir. S.Vassarinin araşdırmalarına 

görə moğol dövründə tamğa satış və ya gömrük vergisi idi.Qeyd olunduğu kimi ilkin moğol haki-

miyyəti zamanı digər vergilər kimi tamğa vergisi də sistemli şəkildə yığılmırdı. İlk dəfə 1234 Oge-

dey xanın, daha sonra isə 1250-ci ildə Münke xanın fərmanına əsasən bu vergilər sistemli şəkildə 

yığılmağa başlanmışdır.  

D.Morqan isə tamğanı müasir dövrdə mövcud olan əlavə dəyər vergisi ilə eyniləşdirir (17, 

s.89). V.Bartoldun qənaətinə görə isə tamğa sənətkarlar, tacirlər və şəhər əhalisindən alınan gəlir 

vergisi idi (6, s.332). Ancaq R.Y.Poçekayev Sovet tarixçilərinin Qazan xanın islahatına görə qopçu-

run tamğa ilə əvəzlənməsi fikrini əsas götürərək onun gəlir vergisi kimi başa düşülməsini yanlış he-

sab edir. Müəllifin fikrincə tamğa sadəcə ticarət əməliyyatlarına görə (həm daxili, həm də xarici) 

alınan vergi anlamını ifadə edir (19, s.81-82).  

Dövrün qaynaqlarından müəyyən olunur ki, tamğa vergisi pulla ödənilirdi və onun məbləği çox 

yüksək idi. Belə ki, S. Onullahinin araşdırmalarına görə Keyxatu dövründə tamğa vergisindən döv-

lət xəzinəsinə ildə 80 tümən gəlir daxil olurudu (4, 50). Tamğanın iki növü mövcud olmuşdu: böyük 

və kiçik tamğa. Böyük tamğa şəhər darvazalarında, gömrükxanalarda, məhsulların şəhərlərə gətiril-

diyi zaman alınırdı. Kiçik tamğa vergisi isə bazarlarda, məhsulların satışı zamanı ödənilirdi.  

Kembricin“İran tarixi”ndə olan məlumata görə tamğa vergisinin nə qədər həcmdə alınması də-

qiq olmasa da, F. Rəşidəddinin məktublarından təxmin etmək olur ki, hər ticarət əməliyyatından              

10 faiz dəyərində alınırdı (22, s. 532). Qazan xanın islahatlarına görə şəhər həyatının dirçəldilməsi 

məqsədi ilə bəzi şəhərlərdə tamğa vergisi müvəqqəti olaraq ləğv edilmiş, digər şəhərlərdə isə 50 fa-

iz azaldılmışdı. Lakin ticarətin və sənətkarlığın inkişafı sayəsində tamğanın ümumi həcmi nəinki 

azaldı, əksinə, bu məbləğ artmağa başladı. Həmdullah Qəzvininin verdiyi məlumata əsaslanan          

S. Onullahi 1340-cı ildə Təbrizdə yığılmış tamğa vergisinin ümumi məbləği 87 tümən 5000 dinar 

olduğunu müəyyən etmişdi(4, s.56). 

Moğolların ilkin işğalları və İlxanlılar dövləti zamanında qaynaqlarda tağar termininə rast gəl-

mək olur. İstilahın mahiyyəti ikili xarakter daşıyır. Belə ki, ilkin moğol yürüşləri zamanı adətən mo-

ğol ordusunun təchizatıüçün lazım olan maddi nemətləri ehtiva edən tağar vergisi, həm də ölçü va-

hidi anlamını ifadə edir. İlxanlılar dövründə tağar çəki vahidi kimi 100 Təbriz məninə(295 kq) bəra-

bər idi (5, s. 222).  

 

 Nəticə  

Beləliklə, ingilisdilli tədqiqatçılar və dövrün əsas qaynaqlarını da tədqiqata cəlb etdikdən sonra 

məlum olur ki, Qazan xana qədərki İlxanlar zamanında tabe olan xalqlar vergi və mükəlləfiyyətlərin 
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dəhşətli yükü altında əziyyət çəkmişdir. Həyat şəraitinin ağırlaşması zəhmətkeşlərin kütləvi şəkildə 

yaşayış yerlərini tərk etməsinə səbəb olmuşdu. Qazan xan dövründə vergi ağırlığının nisbətən azal-

dılması, vəziyyəti qismən yaxşılaşdırsa da, ümumi tənəzzül təmayülünü aradan qaldırmadı.Araşdır-

manın nəticələri həm də deməyə əsas verir ki, ingilisdilli müəlliflər bir sıra vergi və mükəlləfiyyət-

lər (qopçur, tamğa, qalan, xərac) haqqında mülahizələrində problemə kompleks və dərindən yanaş-

mayaraq hətta bəzi vergi və mükəlləfiyyətlərin adını belə çəkmirlər. Ancaq Sovet və Vətən tarixşü-

naslığından fərqli olaraq ingilisdilli müəlliflərin bəzi vergi növlərinin etimoloji izahından yola çıxa-

raq onların təyinatı və mahiyyəti ilə bağlı irəli sürdükləri alternativ tezisləri problemin aydınlaşdırıl-

ması üçün xüsusi əhəmiyyətə sahibdir. 
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XÜLASƏ 

Nurlan NƏSIROV  

 

İlxanlılar (hülakülər) zamanında vergi siyasəti 

(ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında) 

 

Açar sözlər: Moğollar, İlxanlılar, vergilər, ingilisdilli tarixşünaslıq, qopçur, xərac, tamğa 

 

XIII-XIV əsrlər Azərbaycan və Orta Şərq tarixində mürəkkəb və eyni zamanda ziddiyyətli 

dövrlərdən biridir. Bu dövrdə Orta Şərq coğrafiyasına hərbi kampaniyalar həyata keçirən türk-mo-

ğol tayfaları regionun sosial-iqtisadi həyatında əhəmiyyətli dəyişikliklər yaratdılar. Bu dəyişiklər 

dövrün ilkin qaynaqlarında dövlət gəlirləri, xüsusilə mövcud vergi sisteminə öz əksini açıq şəkildə 

göstərmişdir. Məqalədə Azərbaycan mərkəz olmaqla Orta Şərq coğrafiyasını əhatə edən Moğol ulus 

dövləti İlxanlılar sülaləsinin hakimiyyəti zamanında həyata keçirilən vergi siyasəti, onun əsas xa-

rakterik cəhətləri və bəzi vergilərlə bağlı istilahlarının izahı ilə bağlı Vətən tarixşünaslığında möv-

cud olan araşdırlamalar məsələyə fərqli aspektə yanaşan ingilisdilli tarixşünaslıqla müqayisə oluna-

raq təhlil edilmişdir.  

 

 

РЕЗЮМЕ 

Нурлан НАСИРОВ 

 

Налоговая политика в период Ильханaте (Хулагуид) 

(на основе англоязычной историографии) 

 

Ключевые слова: монголы, Ильханаты, налоги, англоязычная историография, гобчур, 

харадж, тамга 

 

XIII-XIV века-один из сложных и в тоже время противоречивых периодов в истории 

Азербайджана и Ближнего Востока. В этот период тюрко-монгольские племена, проводя во-

енные походы на Ближнем Востоке, внесли существенные изменения в социально-экономи-

ческую жизнь региона. В первоисточниках эти изменения четко отражены в государствен-

ных доходах, особенно в существующей налоговой системе, государственного бюджета. В 

статье мы попытаемся исследовать историю налоговой политики династии монгольского 

улуса - Ильханата, которая охватывает географию Ближнего Востока и является центром 

Азербайджана, ее основные характерные черты и объяснение некоторых налоговых терми-

нов на основе имеющихся исследований и в сравнении с англоязычной историографией, ко-

торая подходит к этому вопросу с другой стороны. 
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SUMMARY 

Nurlan NASIROV  

 

The Tax Policy in the Ilkhanid (Huleguid) Period  

(based on english-language historiography) 

 

Keywords: Mongols, İlkahnates, taxes, English-language historiography, qobchur, kharaj, 

tamgha 

 

XIII-XIV centuries is one of the most complicated and, at the same time, contradictory periods 

in the history of Azerbaijan and the Middle East. During this period, the Turkic-Mongol tribes 

carried out military campaigns in the Middle East geography and created significant changes in the 

socio-economic life of the region. In the primary sources, these changes are reflected in the state 

revenues, especially in the existing tax system, of the state budget. In the article, we attempt to 

investigate the history of the tax policy of the Mongol ulus - Ilkhanate dynasty, which covered the 

geography of the Middle East, having Azerbaijan as a centre, and the main characteristic features 

and explanation of some tax terms based on available studies compared with the English-language 

historiography, which approaches the issue from a different aspect. 
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UOT 314 

 

XIX ƏSRDƏ BORÇALI BÖLGƏSİNDƏ KÖÇÜRÜLMƏ SİYASƏTİ 

 

Gülər QAFQAZLI* 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, Borçalı, Gürcüstan, Rusiya, köçürülmə siyasəti  

  

Giriş 

Cənubi Qafqazda, o cümlədən Gürcüstanda etnik məsələlər eyni zamanda həm də siyasi məsələ 

kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, XIX əsrin əvvəllərində qədim Azərbaycan torpaqları 

olan Şərqi Gürcüstan bölgəsində, xüsusilə Borçalıda azərbaycanlıların bir sıra tarixi hadisələrlə əla-

qədar olaraq miqrasiyası və öz ata-baba yurdlarından sıxışdırılıb çıxarılması nəzərə çarpır. Borçalı-

nın əhalisinin əsas tərkibini qarapapaqların təşkil etməsinə baxmayaraq, onlarla yanaşı tərəkəməlilər 

də burada yaşamış, müxtəlif dönəmlərdə baş vermiş tarixi proseslər nəticəsində demoqrafik dəyişik-

liklərə məruz qalmışlar. 

 

1. Borçalı bölgəsində ilk köçürülmələr 

Borçalı bölgəsindən azərbaycanlı əhalinin ilk köçürülmə prosesi XVII əsrdə I Şah Abbasın 

(1587-1629) köçürmə siyasəti ilə bağlıdır. Bu barədə Z.Bünyadov yazır: “1604-1606-cı illərdə I Şah 

Abbas Osmanlı imperiyasına bağlı olan Qazax-Borçalı bölgəsinin köklü əhalisini şübhələndiyindən 

Gəncə-Qarabağ və Şirvan torpaqlarına köçürür və sərhəd ərazisində yaşayan həmin əhalini Səfəvi 

dövlətinə “xilaf çıxanlar” hesab edir” (1, s.17). Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, Şərqi Gürcüs-

tanda yaşayan Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti süni məzhəbli idilər.  

1801-ci ildə Gürcüstanın Rusiya dövlətinin tərkibinə daxil olması ilə Borçalı bölgəsinin əhalisi 

İrəvan xanlığının sərhədinə miqrasiya edilir. İrəvan xanlığının sərhədinə miqrasiya edilən Qazax-

Borçalı bölgəsinin qarapapaqlar tayfası Abbas Mirzəyə (1789-1833) sadiq olanlar idi. Məlumdur ki, 

Türkmənçay müqaviləsindən sonra İrəvan xanlığının da Çar Rusiyasının tərkibinə keçməsi ilə hə-

min ərazidə yaşayan qarapapaqlar tayfası cənuba doğru köç etməyə başladılar. 1829-cu ilin məlu-

matlarına əsasən, “Borçalı-Qazax bölgəsindən olan 800 qarapapaq ailəsi Mehdi xanın rəhbərliyi al-

tında Urmiya gölünün yaxınlığında olan Uşnu əyalətinin Sulduz mahalında münbit torpaqlarda şaha 

400 atlı və hər il on iki min tümən vergi ödəmək şərti ilə yerləşmək izni alır. Burada məskunlaşma-

ğa başlayan qarapapaqlar öz ata-baba yurdlarının adları ilə həmin yaşayış məskənlərini Tərkəvan, 

Saral, Araplı (Ərəbli), Canəhmədli, Çərəkli, Ulaşlı və s. adlandırır. Həmin torpaqların idarəçiliyinə 

borçalılı Qulu xan təyin olunur” (1, s.18).  

M.F.Kırzıoğlu qeyd edir ki, Türkmənçay müqaviləsindən sonra Borçalı və Qazax qarapapaqlar 

tayfasının bir hissəsi öz ata-baba yurdlarını tərk edərək Osmanlı imperiyasının Qars bölgəsinə yerlə-

şirlər (3, s.200).  

Bununla yanaşı, Borçalı əhalisinin miqrasiyasına səbəb olan digər amil həmin ərazilərə xristian 

əhalinin süni şəkildə köçürülməsidir. 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsinin şərtlərinə əsasən, İran 

və Osmanlı imperiyasından Şərqi Gürcüstana köçürülən ermənilər vəziyyəti daha da çətinləşdirir. 

Nəzərə çatdıraq ki, bir tərəfdən əkin-biçinə yararlı olan Borçalı bölgəsi münbit torpaqlara malik idi, 

digər tərəfdən də sərhəd bölgəsi kimi mühüm strateji məntəqə sayılırdı. Bu səbəbdən də erməni əha-

lisinin bu ərazilərə köçürülməsi məqsədyönlü xarakter daşıyırdı və Rusiya dövlətinin maraqlarına 

uyğun gəlirdi. N.Şavrovun da qeyd etdiyi kimi, XIX əsrin sonlarında Qafqazda yaşayan bir milyon 

üç yüz min ermənilərin bir milyonu köçürülmə siyasətinin nəticəsində buraya gələnlərdir (12, s.52).  

XIX əsrin əvvəllərində Borçalıya yalnız İran və Osmanlı imperiyasının tərkibindəki erməni 

əhalisi deyil, eyni zamanda Tiflis quberniyasına daxil olan xristian gürcü ailələri də köçürülmüşdür. 

                                                           
*Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,AMEA akad.Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu 

E-mail: ggafgazli@yahoo.com 
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Apsiauri, Tsiklauri, Xomasuridze, Burduladze, Merteveli, Lobjanidze, Sxirtladze, Davlianidze, 

Miqrial, Xizanaşvili, Aspanadze, Zirakaşvili və s. kimi gürcü ailələri azərbaycanlılara məxsus Me-

rab, Mecevan və Cavax kimi kəndlərinə yerləşdirilmişdir (8, s.85).  

1828-ci il mənbələrinə görə, Borçalı bölgəsinə məxsus Oruzman, Qarayazı, Kəpənəkli, Darvaz, 

Bəzəkli, Yırqançay, Qəmərli, Ağalıq, Fəxralı və s. kəndlərdə yaşayan tərəkəmə əhalisi Osmanlı im-

periyasının Toka-Zilə ilinə aid Süleymaniyə, Fateh, Xətippınarı, Osmannınarı, Çiçəkpınarı kəndləri-

nə və Amasiyaya aid Alabədir, Ayrançı, Qorudüzü, Alakədi kəndlərinə köçürülmüşdür (3, s.74). Bu 

köç həmçinin Şərqi Gürcüstandan Qarsa tərəkəməlilərin ilk miqrasiyası hesab edilir (2).  

Türk tarixçilərinin əsərlərinə istinadən onu da qeyd edə bilərik ki, XVIII-XIX əsrlərdə baş ver-

miş rus-osmanlı müharibələri zamanı borçalılar böyük şücaət göstərmiş və osmanlıların tərəfində 

mübarizə aparmışlar (8, s.173). 

1838-ci ildə Borçalı bölgəsində 65% azərbaycanlı, 24,5% erməni, 5,5% yunan, 4,8 % isə gürcü 

əhalisi yaşayırdı (8, s.173). Eyni zamanda, Borçalıda 134 azərbaycanlı kəndi, 69 erməni kəndi, 36 

yunan kəndi, 14 rus kəndi, 14 gürcü kəndi, 2 alman kəndi mövcud idi (8, s.173). Burada göstərilən 

alman və yunan kəndlərinə gəlincə, onlar XIX əsrin birinci yarısında Borçalıya köçürülən alman ko-

loniyalarının və yunan ailələrinin köçürülməsi ilə yaradılmışdı (8, s.174).  

 

2. Borçalı bölgəsində yeni köçürmə siyasəti 

Rusiya dövlətini Borçalıda yaşayan azərbaycanlı əhalinin artımı narahat edirdi və bunun həlli 

yolu tapılır. Belə ki, XIX əsrin 40-50-ci illərində Ukrayna və Rusiya ərazisindən Borçalıya miqrasi-

ya edilən ailələr səbəbindən borçalıların Osmanlı imperiyasına aid Ərzurum və Qars bölgəsinə yenə 

də köçürülməsi hadisəsi baş verir (11, s.42). Bu dəfə də erməni və rus ailələri onlar üçün Borçalının 

münbit torpaqlarında yeni salınmış yaşayış məntəqələrinə yerləşdirilir. Beləliklə, əgər XIX əsrin əv-

vəllərində Borçalının 80%-i azərbaycanlılar idisə, XIX əsrin ortalarında isə bu rəqəm 30% -ə bəra-

bər tutulur. Eyni zamanda, Borçalıda yaşayan rus, erməni və alman ailələrinə öz dillərində təhsil al-

maq hüququ verilir, azərbaycanlı və yunan ailələri isə bu hüquqdan məhrum olunur və yalnız ilk 

təhsilini rusdilli məktəblərdə ibtidai təhsil almalarına icazə verilir (4, s.42). 

Rusiya dövlətinin yürütdüyü siyasətə baxmayaraq, Borçalıya köçürülən rus, erməni, yunan və 

alman ailələri bir müddət sonra yerli azərbaycanlı əhalisinin dilini öyrənir və Azərbaycan dilində 

danışırdılar. Bunun səbəbini belə izah etmək olar ki, gəlmələr yerli əhali ilə ünsiyyət qurmaq üçün 

onların dilini öyrənməyə məcbur idi, digər tərəfdən də həmin ərazilərin toponimikası azərbaycanlı-

lara məxsus olmuşdur (8, s.176). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Borçalıya köçürülən ermənilər yerli əhalinin adət-ənənəsini əxz edir, 

bununla da kifayətlənməyərək öz soyadlarını gürcü, rus və azərbaycanlı soyadlarına uyğun dəyişdi-

rirlər. V.Veliçko yazır, “Gürcüstanda kütləvi şəkildə ermənilər sonluğu “şvili” ilə bitən soyadlar qə-

bul etmiş, müsəlman yaşayan bölgələrdəki ermənilər isə Yusif-bəyli, Qara-bəyli, İbrahim-xanlı və 

buna bənzər soyadlıya çevrildilər” (10, s.83). Ermənilərin xüsusiyyətinə yaxşı bələd olan müəllif, 

sonrakı sətirlərdə ermənilərin yerli əhali ilə assimilyasiyasını göstəriş olduğunu, həqiqətdə zəif bən-

din və müvafiq şəraitin yaranmasını gözlədiyini nəzərə çatdırır (10, s.84). 

Digər müəllif də öz əsərində qeyd edir ki, hal-hazırda Borçalı bölgəsində yaşayan gürcülərin 

böyük əksəriyyəti yaxın keçmişdə gürcü soyadını qəbul edən ermənilərdir (7, s.69). Yeri gəlmişkən, 

Rusiya imperiyasının Şərqi Gürcüstana erməni ailələrin köçürülməsi siyasətinin nəticəsində erməni-

lər özlərinə həm azərbaycanlılara mənsub torpaqlarda, həm də gürcülərə xas torpaqlarda özlərinə 

dövlət qurmaq xülyasına düşmüşdülər.  

1855-ci ildə Borçalı bölgəsindən Qars bölgəsinə qarapapaqların ikinci köçü həyata keçirilir. 

Qarapapaqlar tayfasının yaşadığı yerlərdə onlara münasib şəraitin yaradılmaması, onların digər gəl-

mələr tərəfindən sıxışdırılması və digər siyasi məsələlər əsas səbəblərdir. 1877-1878-ci illərdə isə 

rus-osmanlı müharibəsinin yenidən başlaması qarapapaqlar tayfasının Qars, Ərdahan və Kağızman 

bölgəsinə üçüncü dəfə köçürülməsi ilə nəticələnir (8, s.178). 



ŞƏR Q AR A ŞDIR MALAR I ,  2 0 2 1 ,  №4  

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL    *    НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ    *    SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 101 

XIX əsrin ikinci yarısında Borçalıya planlı şəkildə Orenburq, Pavlodar, Həştərxan, Stavropol 

və Krasnodar əyalətlərindən rusların köçürülməsinə başlanır. Həmin ailələri məhz Borçalının iqlim 

cəhətdən onlara uyğun gələn torpaqlarına yerləşdirirlər. Həmin yaşayış məntəqələrə əsasən Orme-

şən, Başkeçid, Yeni-Mixaylovka, Qarakilsə və s. aiddir (8, s.184). 

Borçalıda yaşayan yəhudi və gürcü ailələrinə gəlincə, onlar azərbaycanlılarla daha xoş münasi-

bətlər qurur və Azərbaycan dilində danışa bilirdilər. Bunun əsas səbəbi yunanların 1810-1831-ci il-

də Ərzurum və Gümüşxanadan Borçalının dağ və dağətəyi hissəsinə köçürülməsi və türk dilinin 

Anadolu ləhcəsində sərbəst danışması idi (6, s.215). Gürcülər və yunanların dini məzhəbdən savayı 

demək olar ki, bütün adət-ənənələri azərbaycanlılarla bir-birinə bənzəyirdi (5, s.71). Onların yaşa-

dıqları kəndlər Gümərət, Disix, Dmanis, Güvəç və Şulaver kəndləri idi.  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Borçalıya köçürülən almanlar ilk dəfə XVIII əsrin sonlarında 

imperatriçə II Yekaterinanın (1729-1796) manifestinə əsasən, Virtemberq krallığından və Lüksem-

burqdan Rusiya imperiyasına və XIX əsrin əvvəllərində isə buradan Qafqaza, habelə Yelizavetpol 

quberniyasına və Borçalıya köçürülənlər idi (9, s.42). Borçalıda məskunlaşmış ikinci alman koloni-

yası 1857-ci ildə gələnlərdir. Almanlar ilk dönəmdə Borçalının iqliminə alışa bilməsələr belə, bir 

müddətdən sonra kənd təsərrüfatı həyatlarını qura bilir və həmin bölgədə məşhur olan alman pendi-

rinin istehsalına başlayırlar. Bu səbəbdən də dövlət onları vergidən azad edir və bəzi hüquqi güzəşt-

lərlə təmin edir (8, s.187).  

 

Nəticə 

Göründüyü kimi, XIX əsr Borçalı bölgəsinin əsas tarixi müxtəlif köçürülmə siyasəti ilə bağlı-

dır. Beləliklə, Borçalı bölgəsinə xristian ailələrin köçürülməsi konkret məqsəd daşısa da, qəsdən er-

məni əhalisi buraya köçürülsə də, müəyyən dövrlərdə Borçalıda yaşayan azərbaycanlılar öz doğma 

ata-baba torpaqlarından iradələrinə zidd halda sıxışdırılıb çıxarılsa da, həmin ərazilərdə nisbətən 

azərbaycanlıların sayı azaldılsa da, demoqrafiyası zaman-zaman dəyişsə də azərbaycanlılar kütləvi 

şəkildə torpaqlarını tərk etməmiş, orada yaşamışlar, bu gün də Borçalıda azərbaycanlı ailələri möv-

cud olmaqdadır.  
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XÜLASƏ 

Gülər QAFQAZLI 

 

XIX əsrdə Borçalı bölgəsində köçürülmə siyasəti 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, Borçalı, Gürcüstan, Rusiya, köçürülmə siyasəti 

 

Məqalədə XIX əsrdə Azərbaycanın qədim torpaqlarından biri olan Borçalı bölgəsində köçürül-

mə siyasəti işıqlandırılmışdır. Borçalı bölgəsində ilk köçürülmə siyasətinin hələ I Şah Abbas (1587-

1629) dönəmində başlaması, bunun səbəbləri və daha sonrakı dövrlərdə mütəmadi olaraq keçirilən 

köçürülmə siyasəti məsələləri şərh edilmişdir. 

Göründüyü kimi, Borçalı bölgəsində köçürülmə siyasəti əsasən 1828-ci il Türkmənçay müqa-

viləsindən sonra daha qabarıq həyata keçirilməyə başlamışdır. Belə ki, Borçalı bölgəsi Rusiya impe-

riyasının tərkibinə keçdikdən sonra həmin əraziyə almanlar, yunanlar, gürcülər və ermənilər köçü-

rülür. Bu köçürülmə siyasəti planlı şəkildə aparılır və azərbaycanlıların öz ata-baba torpaqlarından 

sıxışdırılıb çıxarılması məqsədini daşıyırdı. 

Köçürülmə siyasətinin bir hissəsi də rus-osmanlı müharibəsi zamanı borçalıların öz doğma tor-

paqlarından məcburi şəkildə çıxarılaraq Osmanlı imperiyasının Qars, Ərdəhan və digər ərazilərinə 

yerləşdirilməsi ilə davam etdirilir. Bu proses bir mərhələli şəkildə baş verməmiş, zaman-zaman tək-

rarlanmışdır. Borçalıların zorla çıxarıldığı torpaqlara isə Rusiya dövləti tərəfindən yenidən xristian 

ailələri köçürülməyə başlanmışdır. 

Rusiya dövlətinin məqsədyönlü şəkildə həyata keçirdiyi köçürülmə siyasətinə baxmayaraq bu 

gün də Borçalı bölgəsində, o cümlədən Şərqi Gürcüstanda azərbaycanlılar yaşaya bilmiş və mövcud 

olmaqdadır. 

 

РЕЗЮМЕ 

Гюляр КАВКАЗЛЫ  

 

Политика переселения в Борчалинском крае в XIX веке 

 

 Ключевые слова: Азербайджан, Борчалы, Грузия, Россия, политика переселения 

  

В статье освещается политика переселения из древней Азербайджанской земли Борча-

линского региона в XIX в. Изложино начало первой политики переселения в Борчалинском 

регионе в период правления шаха Аббаса I (1587-1629), причины этого и вопросы политики 

переселения, регулярно проводившейся в последующие периоды.  

Как видно, политика переселения в Борчалинском регионе стала более заметной после 

Туркменчайского договора заключенногов 1828 г. Таким образом, после того, как Борчалин-

ский край стал частью Российской империи, сюда переселились немцы, греки, грузины и 

армяне. Политика переселения проводилась планомерно и была направлена на изгнание 

азербайджанцев с их исконных земель. 

Часть политики переселения была продолжена во время русско-османской войны путем 

насильственного изгнания борчалинцев с их исконных земель и расселения их в Карсе, Ар-

дахане и других районах Османской империи. Этот процесс происходил не за один раз, а 

повторялся время от времени. Российская империя начало переселять христианские семьи на 

земли, откуда насильно выселяли борчалинцев.  

Несмотря на целенаправленную политику переселения, проводимую российскойимпе-

рией, азербайджанцы смогли проживать в Борчалинском регионе, в том числе и в Восточной 

Грузии. 
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SUMMARY 

Gular GAFGAZLI 

 

Resettlement Policy in the Borchaly Region in the 19th Century 

 

Keywords: Azerbaijan, Borchaly, Georgia, Russia, resettlement policy 

  

The article highlights the policy of resettlement adopted in the ancient Azerbaijan land of the 

Borchaly region, in the 19th century. The beginning of the first resettlement policy in the Borchaly 

region goes back to the reign of Shah Abbas I (1587-1629), the reasons for this, and the issues of 

the resettlement policy, regularly carried out in subsequent periods, are outlined.  

 As can be seen, the resettlement policy in the Borchaly region became more noticeable after 

the Treaty of Turkmenchay concluded in 1828. Thus, after the Borchaly region became part of the 

Russian Empire, Germans, Greeks, Georgians, and Armenians moved here. The resettlement policy 

was carried out systematically and was aimed at expelling Azerbaijanis from their ancestral lands. 

 Part of the resettlement policy was continued during the Russian-Ottoman war by forcibly 

expelling the Borchalians from their ancestral lands and settling them in Kars, Ardahan, and other 

regions of the Ottoman Empire. This process did not happen all at once but was repeated from time 

to time. The Russian Empire began to resettle Christian families to the lands from which the 

Borchalians were forcibly evicted.  

 Despite the purposeful resettlement policy pursued by the Russian Empire, Azerbaijanis were 

able to live in the Borchaly region, including in Eastern Georgia. 
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AZƏRBAYCANIN ŞİRVAN BÖLGƏSİNDƏ MUSİQİŞÜNASLIQ  

VƏ MUĞAM SƏNƏTİ HAQQINDA (XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ) 

 

Könül ƏSƏDLİ* 

 

Açar sözlər: Şirvan, mənəvi, ənənəvi, musiqi, muğam  

 

Giriş 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Şirvan bölgəsində mənəvi mədəniyyətin bir çox sahələrində olduğu 

kimi, musiqi də nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf, tərəqqi ilə yadda qalmışdır. Şirvanın ənənəvi xalq 

çalğı alətlərinə simli alətlərdən tar, saz, ud, dambur, kamança daxildir. Nəfəs alətlərindən balaban, 

tütək, zurna, ney; dərili alətlərdən isə nağara, qaval, qoşa nağara, dümbək aiddir. Şirvanda musiqi 

sənəti spesifik xüsusiyyətləri ilə seçilən saz- balaban- nağara və qoşa nağara müştərəkliyi ilə seçilir 

və mükəmməl bir kompleks təşkil edir. İstedadlı müğənni (lirik tenor) Hacıbababəyov Hüseynağa 

milli tamaşalarda Məcnun, Kərəm, Əsgər (“Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Arşın mal alan”, 

Ü. Hacıbəyov), Şah İsmayıl, Əlyar (“Şah İsmayıl”, “Nərgiz”, M. Maqomayev), Qərib (“Aşıq Qə-

rib”, Ü.Hacıbəyov), Xosrov (“Xosrov və Şirin”, Niyazi) partiyalarını oxumuşdur.  

XIX-XX əsrin əvvəllərində Şamaxı muğam məclislərində “Rast” dəstgahında ifa olunan şöbə 

və guşələrin sayı 21-ə çatdırılmışdır. Şirvanın tanınmış el sənətkarlarından biri olan, tanınmış xa-

nəndə və musiqişünas, məşhur xanəndələrdənbiri kimi tanınmış Mirzə Məhəmmədhəsən İsmayıl 

oğluFələkzadə “Şur”, “Şüştər”, “Hümayun”, “Rast” muğamlarını, xüsusilə “Mənsuriyyə” zərbi mu-

ğamını böyük məharətlə oxumuşdur. Xanəndə “Sarıtorpaq şikəstəsi”nin, xanəndələrin repertuarına 

daxil olmuş bir çox təsniflərin yaradıcısı hesab olunur.  

 

I Musiqi alətləri 

Musiqi sənəti bütövlükdə xalqın mənəvi dünyasının tərkib hissəsidir. Belə ki, musiqi mühitinin 

öyrənilməsi onun mənəvi mədəniyyətdə oynadığı rola aydınlıq gətirməyə, xalqınmilli təfəkkürünün 

ifadəsini əks etdirməyə imkan verir. Qədim Azərbaycan mədəniyyətinin, onun mənəvi aləminin, 

musiqi və tarixi- mədəni ruhunun yaranması, formalaşmasında şübhəsiz zəngin ədəbi ənənələrə ma-

lik Şirvan bölgəsinin də rolu vardır. Azərbaycanda bütün musiqi alətləri çalğı alətləri adlanır. “Çal-

ğı”alətinin kökü “çal”, “zərbə endir” mənası verir (2, s. 7). 

Hal - hazırda Azərbaycanda xalq çalğı alətlərindən aşağıdakıların adlarını qeyd etmək olar: 

Simlilərdən- tar, saz, kamança, qanun, ud, dambur;  

Nəfəslə çalınanlardan- balaban, tütək, zurna, ney, tulum; 

Dərililərdən (zərb alətləri)- nağara, qaval, qoşanağara, dümbək; 

Özü səslənənlərdən- şaxşax, kaman və laqquti (5, s. 85). 

Şirvanın ənənəvi xalq çalğı alətlərinə simli alətlərdən tar, saz, ud, dambur, kamança daxildir. 

Nəfəs alətlərindən balaban, tütək, zurna, ney; dərili alətlərdən isə nağara, qaval, qoşanağara,dümbək 

aiddir. Seyid Əzim Şirvaninin “Bahariyyə” şerində “nay” və “ney” sözləri işlədilir. Bu fakt sübut 

edir ki, Azərbaycanda bu adlar altında müstəqil çalğı alətləri mövcud olmuşdur. Bunlardan çoxu öz 

tərkiblərində müxtəlif çalğı alətlərini birləşdirən instrumental ansambl və duetlər təşkil edirdilər             

(2, s. 54). Balaban (balaman) nəfəslə çalınan qədim Azərbaycan musiqi alətidir. Fındıq, tut, qoz, ya-

xud ərik ağacından hazırlanır. Silindrik gövdəsi üzərində 9 dəlik (8-i ön, biri isə arxa tərəfdə) olur. 

Gövdəsinin baş tərəfinə isə qamışdan ikiqat dilçəkli yastı müştük taxılır. Buna görə də el arasında 

balabana yastı balaban deyilir. Yumşaq, təsirli, həzin tembri var. Balabandan həm solo alət kimi is-

tifadə olunur, həm də xalq çalğı alətləri ansamblları və orkestrlərində, aşıq ansambllarında müşayiə-
                                                           
*Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu 

Email: feyakonul@rambler.ru 
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tedici alət kimi o, əsasən, dəmsaz (ton əmələ gətirən) alət olaraq xüsusi yer tutur. Muğam ansamblı-

na da balaban aləti daxil olunaraq, səslənməyə xüsusi tembr boyaları aşılayır (6, s. 37).  

XIX XX əsrin əvvəllərində Şirvan milli musiqi sənətinə aid olan nəfəsli xalq alətlərindən biri-

dir. Bölgədə balaban keçmişdə və indi toylarda geniş yayılmışdır.Azərbaycanda qədimdən geniş ya-

yılmış, nəfəslə çalınan musiqi alətidir. Zurna böyük ziyafət, toy - düyündə daha çox çalınan musiqi 

alətidir. Əsasən, qoz, yaxudda ərik ağacından hazırlanır. Konusvari gövdəsinin ön tərəfində 7, arxa 

tərəfində bir dəlik var ki, bunlar lazımı vaxtda barmaqlarla örtülüb, açılır. Qara zurna, cürə zurna, 

asəfi zurna, əcəmi zurna kimi bir çox müxtəlif növləri var (8, s. 107). Zurna bölgənin xalq musiqi 

sənətində xüsusi yer tutmuşdur və Şirvanda daha çox toylarda çalınan (XIX-XX əsrin əvvəlləri) 

musiqi alətidir. 

Qoşanağara Azərbaycan musiqi zərb alətidir. Üstünə keçi dərisi çəkilmiş və bir-birinə birləşdi-

rilmiş, müxtəlif ölçülü iki çanaqdan ibarətdir. Kiçik çanağın diametri 110-140 mm, böyük çanağın 

diametri 240-280 mm-dir. Əvvəllər qoşanağaranın gövdələri tuncdan düzəldilirdi və yumşaq səs al-

maq üçün kəndirlə bir-birinə möhkəm sıxılırdı, taxta çubuqlarla və ya toxmaqla çalınırdı. Müasir 

qoşanağaranın gövdəsi qoz, yaxud tut ağacından düzəldilir. Güclü və təmiz səs alınması üçün üzü-

nün dərisi dolama, yaxud çarpaz iplərlə tarım çəkilir, oda verilir (6, s. 115). Qoşanağara və nağara 

qədim musiqi mədəniyyətinə malik olan Şirvan bölgəsində çalğı alətləri sırasında əsaslı yertutan 

zərb alətlərindən biridir.Tarixi qaynaqlardan aydın olur ki, XII əsrdə saz olmuş, aşıq olmuşdur. La-

kin o da bəllidir ki, sazın yarandığı, üstünlük qazandığı bir dövrdə də ozanlar qopuz çalmışlar. De-

məli, ozanın və qopuzun ömrü birdən-birə sona çatmamış zaman - zaman, ara - sıra səslənmişdir. 

Qopuzun, hətta XVI əsrdə də səsləndiyi tarixi həqiqətdir (1, s. 227). Saz Azərbaycan qədim dartımlı 

musiqi alətidir. Çanağı iki yerə bölünmüş armudun bir hissəsi biçimində, qolu uzun olur. Qoluna 

10-14 pərdə bağlanır. Əsas pərdələrdən hərəsinin öz adı var: baş pərdə, orta pərdə, şah pərdə, yastı 

pərdə, ayaq pərdə və beçə pərdə. Köklənmə cəhətinə görə saz simləri üç əsas qrupa ayrılır (6, s. 

174). Sazçı çalğı zamanı simlərin eyni zamanda hamısını vurur. Bu isə ifa olunan əsas melodik xətt 

üçün kvarta-kvinta səslərindən ibarət daimi surətdə səslənən harmonik ton yaratmış olur. Sazın 

tembri çox məlahətlidir. Saz əsrlərdən bəri aşıq yaradıcılığının əsas musiqi aləti kimi səslənməkdə-

dir (2, s. 65). Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Şirvan bölgəsinin aşıq sə-

nəti qədim kökləri və milli koloriti özündə əks etdirən bir mədəniyyət örnəyidir. Buna görə də saz 

bölgədə çox geniş yayılmış musiqi aləti olmuşdur. 

Şamaxı, Göyçay, Kürdəmir, Ağdaş və adı çəkilən bölgənin digər rayonlarında tütək musiqi alə-

ti geniş yayılmış musiqi alətidir. Verilən məlumata görə nəfəsli alətlər qrupuna daxil olan tütək ney 

nəfəsli musiqi alətindən sonra yaranmışdı. Tütək nəfəsli musiqi alətidir. Qarğı, ya da içi boş çubuq-

dan düzəldilir. Quş dimdiyi tərzində olan bir ucuna ağacdan yonulmuş tıxac nəsb olunur. Tütəyin 

qabaq (üst) tərəfində 7 dəlik açılır ki, bunların qapanıb açılması ilə də səslərin ucalığı dəyişir. Bir 

dəlikdə tütəyin dal (alt) tərəfində olur. Tütək əsas etibarı ilə çobanların daha çox çaldıqları musiqi 

alətidir (8, s. 167).  

Tar mizrabla çalınan simli dartımlı musiqi alətidir. Azərbaycan tarı özünəməxsus quruluş, kon-

struksiyaya və bədii-texniki imkanlara malikdir. “Tar” sözünün mənası “sim” deməkdir. Müasir 

Azərbaycan tarı 11 simli, geniş səs diapazonuna və zəngin ifaçılıq imkanlarına malik alətdir. Milli 

musiqi ifaçılığında həm solo, həm də müşayiətçi alət kimi istifadə olunur. Muğam sənətində tar apa-

rıcı alətdir (2, s. 191). XX əsrin əvvəllərində muğam məclislərində (Şirvanda) tar müşayiətedici çal-

ğı aləti olmuşdur. 

Şirvanda musiqi sənətində spesifik xüsusiyyətləri ilə seçilən digər alət yaylı – simli musiqi aləti 

kamançadır. Azərbaycanda, həmçinin Şirvanda bu musiqi alətinin tarıxi çox qədimlərə gedib çıxır:  

Alman alimi və səyyahı Adam Oleari (1603-1671) 1636-cı ilin sonu Şlezviq - Holşteyn səfirli-

yinin katibi, sonralar isə müşaviri kimi Azərbaycana gəlmişdir. Onun 1638-ci ilin əvvəlində geriyə 

yolu yenə də bu ölkənin ərazisindən keçmişdi. O, əsasən Şamaxıda (4 aydan çox) və Ərdəbildə ol-

muş, Azərbaycanın musiqi alətləri haqqında qiymətli məlumat vermişdir (8, s. 86).Onun verdiyi 

məlumata görə Şamaxı xanının sarayında başına çalma qoyub,zolağlı xalat geymiş musiqiçilər sitra-

ya bənzər alətlərdə (yəqin ki, qanun, çəng və santur) çalır və rəqqasları müşayiət edirdilər. 
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Rəqqasələr oynayanda isə onlar dəf (buben), balaban (fleyta), nağara (baraban) və uddan (lyut-

nya) istifadə edirdilər. Müxtəlif ziyafətlərdə ud, kamança və dəf səslənir, mahnılar ifa olunurdu. 

Küçə tamaşalarında (ilanın ovsunlanmasında) oxunan mahnı qamış tütəklə (fleyta) müşayiət olunur-

du. Adam Olearinin qeydlərində zurna (röjok)və dəfin adına rast gəlinir (2, s. 46-47). 

Şamaxıya yaxınlaşarkən səfirliyin üzvləri əllərində kərənay olan dörd süvari tərəfindən qarşıla-

nır. Kərənay zahirdən aşağı tərəfi genişlənən mis borunu xatırladırdı və uzunluğu 4 dirsək (bir dirsək 

0,5 m-dir) idi. Göstərilən musiqiçilərdən başqa adi balabançılar uzunsov küpə oxşayan barabanları at-

ların belinin üstündən salladılmış bir neçə barabançı da vardı. Daha sonra əyri buynuz və əl baraban-

ları (buben) olan bir neçə musiqiçi görünürdü. Adam Olearinin xatırladığı barabanlar yəqin ki, qoşa-

köslər, əl barabanları dəflər, əyri buynuz isə şahnəfir olmuşdur. Şəhərə çatmağa dörddə bir mil qalmış 

onları qanun və santurda (orinijalda simbal), mis nimçələrdə (sinc), tütək (dudka) və digər“qəribə” 

alətlərdə çalan musiqiçilər dəstəsi qarşılamışdı.Səfirliyin üzvləri saray divarlarına yaxınlaşarkən diva-

rın üstündə nağara (baraban), zurna (dudka) və kərənay (truba) çalanları görürlər (8, s. 86). 

Ö.Çələbinin sözlərinə görə Rzaəddin Şirvani ud kimi arxaya əyilmiş kəlləsi olan şeşxana musi-

qi alətini icad etmişdi. Onun qolu udla müqayisədə daha uzun idi, gövdəsi isə balığın döş pərdəsi ilə 

örtülmüşdü. Fransız səyyahı Korneli de Brüin 1703-cü ildə Şamaxıda şahidi olduğu şənlikləri təsvir 

edir; “Əvvəl çoxlu atlı peyda oldu, onların arxasınca hər birinin sağ və sol böyürlərinə iki balaca 

bayraq bağlanmış 10 dəvə yeriyirdi.Bunların altısının üstündə təbil - bas adlandırılan litavralar var 

idi; litavraların dördü aşağı tərəfdən kəskin daralan qeyri - adi ölçüdə idi; hərdənbir dəvənin üstündə 

oturmuş litavraçı onları vurudu.Hər dəfə müəyyən vaxtdan sonra enli yolun kənarında dayanmış 

dörd çox uzun və ağzı geniş kərənayları çalırdılar. Onlardan bir az aralıdadörd qoboy (zurna) görü-

nürdü” (8, s. 51-53). 

Rus dövlətinin səfiri A.P.Volınski Şamaxıya gələrkən (1716- cı il sentyabrın 26- ı) onun kortejini 

qabaqda iki litavraçı müşayiət edirdi. Onların ardınca üç boruçalan gedirdi. Volınskinin səfirliyinin 

tərkibinə daxil olan Şotlandiyalı həkim Bel aşağıdakı maraqlı məlumatı verir: “Şəhərdən (Şamaxıdan) 

kənarda hansısa bir dağın üstündə çoxlu pəncərəsi və eyvanı olan kifayət qədər hündür tikili ucalır. 

Günəş çıxanda və batanda burada borulardan, qavallardan və tütəklərdən ibarət bir növ konsert olur 

(8, s. 53). Şamaxıdan 20 km aralıda Nağaraxana adı ilə tanınan bu təpə haqqında yazılmışdı: “Orada 

deyilənə görə şahzadə qızın litavraçılardan ibarət dəstəsi olurdu. Onlar litavra səsləri ilə ətraf əhalini 

xəbərdarlıq edirdilər. Litavra deyəndə birtərəfli nağara - nağarazən nəzərdə tutulur” (8, s. 53). 

 

II Xanəndələr 

Bölgənin görkəmli musiqi xadimlərindən olan Əbubəkir Şirvani nəinki Şirvanda, hətta zəngin 

Azərbaycanımızın hər yerində musiqi sənətinin bilicisi hesab olunmuşdur. İstedadlı, məşhur musiqi-

şünas musiqi sənətinin bütün incəliklərinə, nəzəri cəhətlərinə dərindən bələd olmuş, bölgənin musi-

qi həyatında müstəsna rol oynamışdır (XII əsr).Azərbaycanın musiqi tarixində xüsusi rolu olan şöh-

rətli musiqişünasın gördüyü xidmətlər əvəzsizdir, çox təəssüf ki, onun bizə yalnız “Musiqi - İxva-

nus Səfa” əsəri qalmışdır.  

Ağsulu yastı balaban ustası Kərimov Əli çağdaş Azərbaycan zurna - balaban məktəbi yaratmış 

və inkişaf etdirmişdir. Kərimov Əli Zülfüqar oğlu 1874-cü ildə Ağsu rayonunun Kalva kəndində 

dünyaya göz açmış və burada pərvazlanmışdır. Məşhur musiqişünasın ərsəyə gətirdiyi təkrarsız 

“Koroğlu nağarası” musiqi dünyamızın rəngarəngliyini duymağa, hiss etməyə imkan verir.El sənət-

karı Əli Kərimov həmçinindərin məzmunlu, özündə ülvilik və gözəlliyi cəmləşdirən “Sərvəri”, “Al-

çagülü” və“Heyvagülü”, “Xırdaca”bəstələrinin müəllifidir. 

Verilən məlumata görə görkəmli sənətkar Əli Kərimov o zamanın ünlü musiqişünas ədib və şa-

irlərinin bir araya toplaşdığı məşhur “Beytüs Səfa” məclisinin üzvləri ilə, həmçinin, M.A.Bixud və 

M.Ə.Sabir ilə yaradıcılıq əlaqələrinə malik olmuşdur. Fəxredici hallardan biri də odur ki, o, Mosk-

vada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti ongünlüyündə qara zurna ilə ilə çıxış etmiş, Azərbaycanı 

ləyaqətlə təmsil etmişdir. Ağsu Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində mühafizə olunan, Əli Kərimova 

məxsus əşyalar və digər musiqi alətləri mənəvi mədəniyyətin tərkib hissələri kimi musiqi sahəsinin 
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öyrənilməsinə müsbət təsir göstərə bilər. İstedadlı Azərbaycan müğənnisi (lirik tenor) Hacıbababə-

yov Hüseynağa Soltan oğlu 1898-ci ildə Şamaxıda anadan olmuşdur. Azərbaycan SSR-nin xalq ar-

tisti idi (1938). Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir (1928). 1910-cu ildən “Nicat” cə-

miyyətinin nəzdindəki xorda oxumuş, 1913-cü ildən isə “Səfa” cəmiyyəti dram truppasının tamaşa-

larında çıxış etmişdir. 1916-cı ildən Azərbaycan musiqi truppası ilə Zaqafqaziya, Orta Asiya və İra-

nın bir çox şəhərində qastrolda olmuş, əsasən qadın partiyalarını oxumuşdur: Leyli, Əsli, Gülçöhrə, 

Gülnaz (“Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Arşın mal alan”, “O olmasın, bu olsun”, Ü.Hacıbə-

yov) (7, s. 127). 1920-60-cı illərdə Azərbaycan Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdur. Nadir 

tembrli gözəl səsə, virtuoz vokal texnikasına malik olan Hacıbababəyov milli tamaşalarda Məcnun, 

Kərəm, Əsgər (“Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Arşın mal alan”, Ü. Hacıbəyov), Şah İsma-

yıl, Əlyar (“Şah İsmayıl”, “Nərgiz”, M. Maqomayev), Qərib (“Aşıq Qərib”, Ü.Hacıbəyov), Xosrov 

(“Xosrov və Şirin”, Niyazi) partiyalarını oxumaqla yanaşı, klassik rus və Qərbi Avropa bəstəkarları-

nın operalarında da çıxış etmişdir – Almaviva, (“Seviliya bərbəri”, C. Rossini). Hacıbababəyovun 

yaradıcılığı xanəndəlik, aşıq sənətinə xas vokal ifaçılıq xüsusiyyətləri, improvizasiya məharəti ilə 

fərqlənmişdir (7,s. 127). Hacıbababəyov Azərbaycan xalq mahnılarının, Azərbaycan bəstəkarlarının 

vokal əsərlərinin ifaçısı kimi də tanınmışdır. O, Qırmızı Əmək Bayrağı və “Şərəf nişanı” ordeni və 

medallarla təltif edilmişdir (4, s. 416).Kərimov Əli Zülfüqar oğlu 1874-cü ildə Şamaxı qəzasının 

Kalva kəndində anadan olmuşdur. 1960-cı ildə vəfat etmişdir. Xalq ifaçısı və bəstəçi Ə.Kərimov 

XIX əsrin sonu, XX əsrin birinci yarısında zurna, balaban, tütək kimi nəfəsli alətlərdə çox böyük sə-

nətkarlıqla çalmağı bacarmış, bu alətlərin imkanlarını texniki baxımdan genişləndirmişdir. Sənətkar 

ilk dəfə olaraq zil tembrli zurnanı peşəkar kamera alətinə çevirmişdir. Yalnız çalğıçı yox, həm də 

onlarla mahnının yaradıcısı, Azərbaycan milli musiqisinin inkişaf etməsində rol oynayan sənətkar 

olmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, Ə.Kərimov 70-ə qədər mahnının müəllifidir. Onun bəstələrinin ço-

xu Azərbaycan Dövlət Radiosunun qızıl fonduna daxil edilmişdir (7, s. 160). 

Kalvalı Ə.Kərimov Azərbaycan aşıqlarının I və II qurultaylarının iştirakçısı olmuşdur. Kalva 

kənd Mədəniyyət Evinin bədii rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. Ustad sənətkar haqqında Bayram Hü-

seynli və Tahirə Kərimovanın yazdıqları “Əli Kərimov” kitabı 1984-cü ildə Moskvada nəşr edilmiş-

dir. Qalib Soltanoğlunun Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişilə 2009-cu ildə ustad haqqında 

yazdığı “Asta çal balabanı” kitabı nəşr olunmuşdur. Verilən məlumata görə 1974 cü ildə Şamaxıda 

böyük ustadın 100illiyi təntənəli surətdə qeyd olunmuşdur. Şamaxıda Əli Kərimov adına küçə var. 

Görkəmli sənətkar Əli Kərimov “Şərəf nişanı” ordeni və medallarla təltif olunmuşdur (9, s. 1). 

Ağsu şəhər mədəniyyət sarayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) N.Gən-

cəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyinin Aran Regional Şöbəsi və Ağsu Rayon İcra Ha-

kimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə xalq arasında Kalvalı Əli Dədə kimi tanınan zurna-balabanın 

mahir ifaçısı, ustad sənətkar Əli Kərimovun 135 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. 

Böyük Vətən müharibəsi illərində “Rəşadətli əməyə görə” medalı və “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif 

edilmişdir. Hələ sağlığında ikən onun yaradıcılığı araşdırmaçılar tərəfindən öyrənilmişdir.1984-cü 

ildə ustad haqqında Bayram Hüseynli və Tahirə Kərimovanın müəllifliyi ilə Moskvada “Ali Keri-

mov” kitabı çap olunmuşdur (9, s. 1). 

2009-cu ildə isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə araşdırmaçı Qalib Solta-

noğlunun “Asta çal balabanı: Kalvalı Əli Dədə” kitabı buraxılmışdır. Əli Kərimovun mahnıları 

Azərbaycan milli radiosunun “Qızıl fondu”nda və Dövlət Səs Yazıları Arxivində qorunur. Ustad sə-

nətkar barədə geniş məlumat, son araşdırmaların nəticələri barədə ətraflı məlumatlar verilən tədbir-

də respublikamızın tanınmış xanəndə və aşıqlarının, balabançılarının, o cümlədən xanəndə Ağakə-

rim Nafizin, aşıq Əhliman Şirvanlının, aşıq Vüqar Mahmudoğlunun, balabançı Zahid Zülfüqarovun 

və başqa ifaçıların ifaları dinləyicilərdə xoş təəssürat yaratmışdır (8, s. 143 ).  

 

III. Muğam sənəti 

Çalan, çağıran, əsrarəngiz və ruhu qidalandıran Şirvan musiqi sənətini muğamsız təsəvvür et-

mək olmaz. Qeyri - adi, nüfuzedici və təkrarsız səsi, öz dəst xətti olan Şirvan muğam ustalarının şan 

- şöhrəti, ad- sanı nəinki bütün Şərqdə, hətta Avropada, uzaq Amerikada belə yayılmış, nüfuzedici 
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səsi ilə müxtəlif millətlərin insanlarını valeh etmiş, dərin ehtiramına səbəb olmuşdur. Bölgənin dün-

ya şöhrətli muğam ustalarının oxuduqları “Şur”, “Rast”, “Mahur”, “Çahargah” və “Bayatı Şiraz” 

təkcə ölkəmizdə deyil, bütün dünyada xalqımıza başucalığı gətirmiş, bizə bəşəri şöhrət qazandır-

mışdır.Belə ki,muğam dəstgahını səciyyələdirən 3 şərt daim diqqət mərkəzində olmalıdır:  

 1. Məzmun, dərinlik, obrazlılıq.  

2. Muğam dəstgahının tərkib hissələrini ardıcıl ifası.  

3. Yüksək peşəkarlıq. 

Muğamların adları bəzən həmin muğamın yarandığı yerin adı ilə adlandırılır. “Azərbaycan”, 

“Şirvani”, “Qarabaği”, “Qacari”, “Osmani”, “Şah Xətai” və s. 

Şamaxı muğam məclislərində “Rast” dəstgahında ifa olunan şöbə və guşələrin sayı cəmi 21-ə 

çatdırılmışdır (3, s. 19). 

Şirvanın tanınmış el sənətkarlarından biri olan tanınmış xanəndə və musiqişünas Mirzə Mə-

həmmədhəsən İsmayıl oğlu Fələkzadə XIX əsrin ortalarında Şamaxıda dünyaya gəlmiş, yaşayıb - 

yaratmışdır. Mirzə Məhəmmədhəsən şamaxılı mesenat Mahmud ağanın saray mühitində təşkil olu-

nan muğam məclislərində püxtələşmiş, dövrünün məşhur xanəndələrindən biri kimi tanınmışdır (1, 

s. 193). Şirvan torpağının yetirməsi olan bu məşhur xanəndənin 1916 - cı ildə “Nalə” adlı məzmun-

lu şeirlər kitabı nəşr olunmuşdu. Mirzə Məhəmmədhəsən İsmayıl oğlu Şamaxılı (1851, Şamaxı – 

1917, Şamaxı) xanəndə hesab olunur. Onun formalaşmasına Mahmud ağanın sarayında təşkil olu-

nan muğam məclislərinin böyük təsiri olmuşdur. Onun ilk muğam müəllimi Kərbəlayı Əkbər Mah-

mud ağanın sarayında xanəndə idi. Belə ki, gənc Məhəmməd həsən dini mərasimlərdə iştirak etmiş, 

Kərbəlayı Əkbərdən muğam və təsnifləri dərindən öyrənmişdir. Onun istedadını dəyərləndirən 

Mahmud ağa onu öz sarayına dəvət etmişdir. O, burada püxtələşərək, inkişaf etmiş, dövrünün mahir 

xanəndələrindən biri kimi tanınmış, hətta muğam məclislərində Hacı Hüsü, Əbdülbaqi Zülalov kimi 

ustad xanəndələrlə yarışa girmişdi; muğamatı və poeziyanı dərindən bildiyinə və özü də şeirlər yaz-

dığına görə onu Mirzə çağırırdılar (7, s. 199). Təkcə Azərbaycanda deyil, Zaqafqaziyanın hər yerin-

də çox məşhurlaşmışdı. “Şur”, “Şüştər”, “Hümayun”, “Rast” muğamlarını, xüsusilə “Mənsuriyyə” 

zərbi muğamını böyük məharətlə oxumuşdur. Xanəndə “Sarıtorpaq şikəstəsi”nin, xanəndələrin re-

pertuarına daxil olmuş bir çox təsniflərin yaradıcısı hesab olunur. Mirzə Məhəmmədhəsən həm də 

şair olmuşdur. Onun qəzəllərindən muğam ifaçılığında istifadə olunur. Ömrünün son illərində o, kor 

və kar olmuş, həyatı ağır ehtiyac içində keçmişdir. 

O, bütün duyğularını öz şeirlərində təcəssüm etdirmişdir (7, s. 199). Təkcə Şirvanda deyil, bü-

tün Azərbaycanda məşhur olan Mirzə Məhəmmədhəsən “Sarıtorpaq şikəstəsi”nin və bir çox təsnif-

lərin müəllifi olmuşdur. “Hümayun”, “Şur”, “Şüştər” və “Rast” muğamlarını, “Mənsuriyyə” zərbi 

muğamını el şənlik və məclislərində böyük usta-lıqla oxuyan xanəndənin ifa tərzinin öz yeri, öz gö-

zəlliyi var idi. 

Şamaxı muğam məclisləri XIX əsrin II yarısında Şamaxıda məşhur mülkədar Mahmud ağa tə-

rəfindən yaradılan və Şirvanda xanəndəlik sənətinin inkişafında mühüm rol oynayan musiqili poetik 

məclislərdir. Çox zaman Mahmud ağanın məclisi adlandırılırdı. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Bülbülcan, 

Ərdəbilli Səttar, Sadıqcan, Cabbar Qaryağdı oğlu kimi dövrünün məşhur xanəndələri bu musiqi 

məclislərində iştirak etmişlər (6, s. 183).  

 

Nəticə 
Şamaxılı Alim Qasımov çağdaş Azərbaycan muğamının məşhur ifaçılarından sayılır. 

Ta qədimdən dövrümüzədək elm, mədəniyyət mərkəzi sayılan Şirvan bölgəsinin musiqi sənəti 

nəinki Azərbaycanın, hətta müsəlman Şərqinin musiqi sənətinə nüfuz etmiş, onun inkişafında əhə-

miyyətli rol oynamışdır.Musiqi bölgədə hər zaman uğurla inkişaf etmişdir. Milli musiqimizin inki-

şafında, həmçinin Azərbaycan musiqisinin parlaq nümayəndələrinin yetişməsində Şirvanın böyük 

rolu olmuşdur.  
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XÜLASƏ 

Könül ƏSƏDLİ 

 

Azərbaycanın Şirvan bölgəsində musiqişünaslıq və muğam sənəti haqqında  

(XIX-XX əsrin əvvəlləri) 

 

Açar sözlər: Şirvan, mənəvi, ənənəvi, musiqi, muğam 

 

XIX -XX əsrin əvvəllərində Şirvan bölgəsində musiqi sahəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf 

etmişdi. Şirvanın ənənəvi xalq çalğı alətlərinə simli alətlərdən tar, saz, ud, dambur, kamança daxil-

dir. Nəfəs alətlərindən balaban, tütək, zurna, ney; dərili alətlərdən isə nağara, qaval, qoşa nağara, 

dümbək aiddi. Şirvanda musiqi sənəti spesifik xüsusiyyətləri ilə seçilən saz- balaban- nağara və qo-

şanağara müştərəkliyi ilə seçilir və mükəmməl bir kompleks təşkil edir. Nadir tembrli gözəl səsə, 

virtuoz vokal texnikasına malik olan Hacıbababəyov milli tamaşalarda Məcnun, Kərəm, Əsgər 

(“Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Arşın mal alan”, Ü. Hacıbəyov), Şah İsmayıl, Əlyar (“Şah 

İsmayıl”, “Nərgiz”, M. Maqomayev), Qərib (“Aşıq Qərib”, Ü.Hacıbəyov), Xosrov (“Xosrov və Şi-

rin”, Niyazi) partiyalarını oxumaqla yanaşı, klassik rus və Qərbi Avropa bəstəkarlarının operaların-

da da çıxış etmişdir. Şamaxı muğam məclislərində “Rast” dəstgahında ifa olunan şöbə və guşələrin 

sayı cəmi 21-ə çatdırılmışdır. Bölgənin dünya şöhrətli muğam ustalarının oxuduqları “Şur”, “Rast”, 

“Mahur”, “Çahargah” və “Bayatı Şiraz” təkcə ölkəmizdə deyil, bütün dünyada xalqımıza başucalığı 

gətirmiş, bizə bəşəri şöhrət qazandırmışdır. Xanəndə Mirzə Məhəmmədhəsən “Sarıtorpaq şikəstə-

si”nin, xanəndələrin repertuarına daxil olmuş bir çox təsniflərin yaradıcısı hesab olunur. 

 

РЕЗЮМЕ 

Кенул АСАДЛИ 

 

О музыковедении и искусстве мугама в Ширванском регионе 

Азербайджана (XIX - начало XX вв.) 

 

Ключевые слова: Ширван, духовный, традиционный, музыка, мугам  

 

В XIX - начале XX веков, многие области духовной культуры в Азербайджане, в частно-

сти, музыка − характеризуются, в высшей степени, развитием и прогрессом. К традицион-

ным народным инструментам Ширвана относятся такие струнные инструменты, как тар, саз, 

уд, дамбур, каманча. Духовые инструменты балабан, тутек, зурна, ней; к ударным кожаным 

инструментам относятсябарабан (нагара), флейты, двойной барабан (гошанагара),думбак. 
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Музыкальное искусство Ширвана отличается самобытным сочетанием саз-балабан и гоша-

нагара, своими характерными особенностями образуют некий совершенный комплекс. 

Талантливый певец (лирический тенор) Гаджибабабеков Гусейнага исполнял в нацио-

нальных спектаклях партии Меджнуна, Керема, Аскера (“Лейли и Меджнун”, “Асли и Ке-

рем”, “Аршин мал алан”, У. Гаджибеков), Шаха Исмаила, Альяра (“Шах Исмаил”, “Наргиз”, 

М. Магомаев), Гариба (“Ашиг Гариб”, У. Гаджибеков), Хосрова (“Хосров и Ширин”, Ниязи). 

В XIX - начале XX веков количество шобе и гюше − разделов мугамного дастгяха “Раст”, 

исполняемых на меджлисах мугама в городе Шемахы, достигло 21. Мирза Мухаммадхасан 

Исмаил оглу Фалакзаде − один из известных народных мастеров Ширвана, прославившийся 

как певец (ханенде) и музыковед, с большим мастерством исполнял мугамы “Шур”, “Шуш-

тар”, “Хумаюн”, “Раст" и, в особенности, мугам ритмических музыкальных ударов (зарб) − 

“Мансурийя”. Певец считается создателем многих таснифов (национальный музыкальный 

жанр Азербайджана) мугама “Сарыторпаг шикестеси”, которые включены в репертуары 

множества азербайджанских ханенде. 

 

 

SUMMARY 

Konul ASADLI 

 

Musicology and the Art of Mugham in the Shirvan Region  

of Azerbaijan (XIX - early XX centuries) 

 

Key words: Shirvan, spiritual, traditional, music, mugam  

 

The 19th and the beginning of the 20th centuries, as in many areas of spiritual culture in the 

Shirvan region, music was also remembered for its significant development and progress. Shirvan's 

traditional folk instruments include tar, saz, ud, dambur and kamancha. There were wind instru-

ments such as balaban, tutek, zurna, ney, and that of leather including drums, drum, double-drum 

and dumbak. The art of music in Shirvan is distinguished by the combination of saz-balaban-nagara 

and double-nagara, which are distinguished by their specific features and form a kind of perfect 

complex. A talented singer (lyric tenor) Gadjibababekov Guseinaga performed in national perfor-

mances the roles of Majnun, Kerem, Asker (“Leili and Majnun”, “Asli and Kerem”, “Arshin Mal 

Alan”, U. Hajibeyov), Shah Ismail, Alyar (“Shah Ismail”, “Nargiz”, M. Magomayev), Garib (“Ash-

ig Garib”, U. Hajibeyov), Khosrova (“Khosrov and Shirin”, Niyazi).  

In the 19th - early 20th centuries, the number of shobe and gyushe - sections of the mugham 

dastgah "Rast", performed at the mugam majlis in the city of Shemakhi, reached 21. Mirza Ma-

hammadhasan Ismayil oglu Falakzadeh, one of the well-known folk artists of Shirvan, a well-

known singer and musicologist, one of the famous singers, sang “Shur”, “Shushtar”, “Humayun”, 

“Rast” mughams, especially “Mansuriyya” mugam. The singer is considered to be the creator of 

"Saritorpaq shikestasi", and many other classifications included in the repertoire of singers. 
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СЕФЕВИДСКИЕ КАРИКАТУРЫ НА АЛЬБОМНЫХ ЛИСТАХ 

 

Агасалим ЭФЕНДИЕВ* 

 

Ключевые слова: карикатурa, чувство юмора, насмешка, тюркское искусство 

 

Искусство карикатуры существует столько же, сколько и сам человек. Чувство юмора, 

насмешка как добрая, так и злая, порой убийственная, присущи всем культурам. Но есть спе-

цифические, сугубо этнические черты, отличающие одну традицию карикатуры от другой, и 

это особенно ярко бросается в глаза на примере именно тюркского изобразительного искус-

ства, в котором гротеск и сатира неотлучно сопровождают творчество художников уже с 7-8 

веков. 

Тебризский стиль в 16 веке заимствует многое от периода Ак-Коюнлу 15 века, как и не-

которые черты школы Бехзада в плане художественно-технической отточенности. 

Юношеские настроения Тахмасиба, его радостное и задорное восприятие жизни поро-

дили множество комических образов, где добрая насмешка, сатира в отношении друзей сме-

нялись едкой иронией в отношении к врагам. Одним из примеров является миниатюра на 

первой странице Альбома Бахрама-мирзы, любимого брата Тахмасиба, Это почетное место 

миниатюра получила в альбоме, составленном Дуст Мухаммедом. На ней изображены 

придворные из окружения шаха, а их имена записаны на верхних полях листа, среди кото-

рых – кличка тучного вельможи «Карпуз Солтана», смешного на вид пузатого шахского 

дворецкого.  

Миниатюра эта конца 1520-х начала 1530-х годов, подписанная самим шахом, приобре-

тает двойную ценность: как подписная работа, которых даже в первой половине 16 века бы-

ло не так много, а также свидетельство того, что Тахмасиб был не только превосходным кал-

лиграфом (см. рукопись «Гуй-и човган Арифи» 1524 года из РНБ в Петербурге), но также и 

художником-профессионалом (1, с.249).  

Известно, что внук Тимура Байсунгур-мирза вывез из Тебриза первый альбом, создан-

ный по приказу Султана Ахмеда Джелаира. Идея, принадлежавшая ему, через копию, зака-

занную Байсунгуром, прошла долгий путь развития и вошла в практику художников – мини-

атюристов, получив свое наиболее совершенное воплощение в Альбоме Бахрама-Мирзы 

1544-45 годов(Стамбул, Топкапы, Н. 2154), крупнейшего мецената своего времени. 

Миниатюра изображает собрание придворных, имя каждого из которых указано в списке 

вверху листа. Это мероприятие называется «Субхат», празднество бесед, пения, музыки и 

вина. Тухва-джан, виночерпий (саги), предлагает Карпуз Солтану чашу с вином, которое он 

налил из кувшина.  

В глубине краснолицый музыкант нуман играет на флейте, тогда как тучный Турфа-

раггас («танцующий чудак») с поднятой ногой и раскинутыми руками танцует под музыку. 

Пятый персонаж, мевляна Ахмед Фашш («Рыгающий Ахмед»), пьет из чаши вино и смотрит 

совсем в другую сторону, привлеченный чем-то за пределами рамы миниатюры. Хейбат-ага, 

шестой персонаж пристально смотрит на всю эту кампанию. Маленький и худой, он слегка 

наклонился вперед и спрятал руки в свое коричневое платье.  

Подобные дворцовые собрания описывались венецианским послом Мишелем де Мамбре 

в 1542 г. Эти веселые вечеринки с обильным питьем вина часто устраивались Бахрамом-

мирзой и кончались далеко за полночь. Эта миниатюра шаха Тахмасиба прекрасно отражает 

дух веселья вечеринки, но без участия шаха. (2, с.199)  

                                                           
* Доктор философии по искусствоведению, докторант Национального Музея Истории Азербайджана 

E-mail: efenag@yahoo.com 
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Альбом переполнен юмористическими персонажами из близкого окружения шаха. За-

бавный персонаж Карпуз-солтан столь полюбился в кругу молодого шаха Тахмасиба, что его 

включили в многофигурную композицию в рукопись Шахнамейи Шахи «Зал принимает по-

чести в Кабуле» в центре правой части листа.  

На одном из рисунков изображены 4 фигуры, две из которых узнаваемы по прозвищу. 

Слева вверху стоит босоногий Шах Назар Зургар в коротких штанах и куртке, с луком и зо-

лотым кольцом, прикрепленным к нему. Его голова обрита по кругу, и оставлен только пу-

чок на темени. Напротив него расположен принц с соколом на руке. В нижнем ряду слева 

стоит чрезвычайно взволнованный Гасым Куза-Баз, который сохраняет нужное равновесие, 

чтобы удержать посуду и кувшин на голове от падения.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение: в альбоме Бахрам-

Мирза запечатлел свои художественные вкусы и личные привязанности. Таким образом, нам 

становится яснее атмосфера, в которой формировались вкусы тебризской сефевидской эли-

ты, круг их интересов.  

Еще одним примером озорных настроений, царивших при дворе совсем еще юного шаха 

Тахмасиба, является знаменитый экземпляр т.н. «Шах-наме-йи Шахи». И если сам шах Тах-

масиб непосредственно не участвовал в иллюстрирования этого списка, то, безусловно, с его 

подсказки известнейший художник Мир Мусаввир включил в число придворных в миниатю-

ре «Михраб оказывает почести Залу в Кабуле» знакомый нам по карикатуре образ Карпуз 

Солтана.  

В «Попойке» Султана Мухаммеда - полная свобода в изображении. Быстрая стреми-

тельная линия очерчивает силуэт, передавая точно схваченное сложное движение фигур – 

заснувшего сидя юноши, уронившего голову на руку, мужчины, растянувшегося прямо на 

траве, подложив под голову шапку, или мужчины, припавшего к ногам сидящего вблизи 

юноши - Это перечисление можно было бы продолжить – каждый участник «Попойки» 

представлен свободно, легко, правдоподобно, с большим юмором. Каждое действующее ли-

цо — это выразительный, иногда доходящий до гротеска индивидуальный образ. 

Со временем специфические черты тебризского стиля XV –начала XVI века уходят на 

задний план, и трактовка сюжетов становится более серьезной и элегантной. И в этом мы 

усматриваем восходящую карьеру Ага Мирака, любимца Тахмасиба.  

Все эти качества как нельзя более явственно отразилось в карикатуре на Убейдуллу-хана 

Ага Мирака (Тебриз, ок. 1535 г.). В этой карикатуре есть все атрибуты жанра, полный набор 

изобразительных элементов, выставляющих в уничижительном свете изображенного персо-

нажа. Нет только самого главного: того самого избыточного юмора, перемежающегося с сар-

казмом, и гротескного искажения форм и выражений лица. (3, стр.179-180 ) 

Обитый мехом головной убор и цельного покроя верхняя одежда Узбеков типичны для 

Трансоксианы, как и аксессуары. Его импозантная шапка с тремя эгретами, богато украшен-

ный колчан и изысканной формы сабля указывают на его высокое социальное положение; 

копье является атрибутом власти, а сиденьем является золотой королевский трон. Ключом к 

разгадке образа и его смысла, характера персонажа становится музыкальный инструмент в 

его руках – гичак. Шейбанид Убейдулла-хан, правитель Бухары с 1512 по 1540 годы, высоко 

оценивался Мухаммедом-Хайдар Дуглатом, принцем и покровителем искусств, за его владе-

ние каллиграфией, поэзией и музыкальными талантами. «Некоторые его мелодии и по сей 

день исполняются в народе» - утверждал Дуглат.  

В 1530-е годы, годы создания рисунка, Убейдулла-хан, суннитский правитель с дина-

стийными притязаниями на Хорасан, считал своим священным долгом освобождения своих 

подданных от «еретика» Сефевида. После нескольких попыток он, наконец, он взял Герат в 

руки, но, в 1537 году, узнав о приближении войск Тахмасиба в направлении Мешхеда, он 

спешно покинул город. 
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О целях создания портрета говорит изображение в руках персонажа графина с вином и 

гичака. Это для человека, который объявил себя оплотом веры, ортодоксальным мусульма-

нином, было совершенно несовместимо. Во-первых, употребление алкоголя было строжайше 

запрещено, а во-вторых, излишние эмоции, порождаемые музыкой, также никак не соответ-

ствовали духу веры. Со временем религиозное рвение Тахмасиба все более усиливалось, как 

и нетерпимость к врагам. Известный поэт Хилали за сатирическое четверостишие в адрес 

Убейдулла-хана поплатился жизнью в 1529 году во время первой оккупации города Убей-

дулла-ханом.  

К счастью для Ага Мирака дальность расстояния и покровительство шаха уберегли его 

от участи поэта. Нет только самого главного: того самого избыточного юмора, перемежаю-

щегося с сарказмом, и гротескного искажения форм и выражений лица. 

Возможно, именно в этот период художник Ага Мирак нарисовал уничижительную ка-

рикатуру, где растрепанный Сулейман в коротких штанах держит в руках пса, символ «нечи-

стого» христианина-иностранца, в глазах мусульманина.  

Элегантный и изысканный рисунок «Нашми-лучник» (1630-е гг., Рза Аббаси) является 

политической сатирой на обескровленную и лишенную власти кызылбашскую военную эли-

ту. Намекается на увлечение персонажа опиумом – и это говорит об уходе персонажа, обоб-

щенного образа кызылбаша, в мир грез, бегство от действительности. Бессилие их перед но-

вой угрозой Сефевидам со стороны Османов полностью отстранило их от реальной жизни и 

активной деятельности. Комичен и рисунок головы францинсканского монаха на его каль-

яне, и утрированные черты лица и неестественно вытянутые пропорции фигуры, и выпячен-

ный живот, и многие другие детали. Это образец уже полностью сформированного жанра 

политической и социальной сатиры. 

Карикатура была грозным оружием - об этом свиделельствует эпизод из дворцовой жиз-

ни. Согласно Кемпферу, было запрещено частным лицам писать портрет шаха. Так, когда 

шах Сулейман узнал, что некий индиец украдкой сделал портрет шаха, чтобы послать его 

Великому Моголу, он конфисковал портрет и обложил тяжёлым налогом индийскую общину 

Исфахана. Этот запрет на портретирование шаха был сообщен Кемпфером, и этим объясня-

ется отсутствие в наши дни изображений Сулеймана. Каковы же причины этого запрета? 

Возможно, с целью помешать делать на него карикатуры, о чём свидетельствуют следующие 

факты, также сообщенные немецким врачом. (4, стр. 121). 

Один шейх, желающий погубить другого, использовал следующую хитрость. Он заказал 

одному художнику альбом миниатюр, в которых шах Сулейман был изображён в комических 

и неподобающих позах. Затем, подделав печать своего противника, он ею пометил все эти 

рисунки, а далее доставил их шаху. Нетрудно представить себе гнев шаха, который приказал 

бросить этого несчастного в тюрьму. Его там очень мучили и продержали три года. Но затем 

истина всё же всплыла, и интриган последовал в тюрьму. Что же касается жертвы, он был 

освобождён, и ему вернули все конфискованное имущество.  

Сложные отношения Сефевидов с Моголами нашли свое отражение в ряде карикатур. 

Так, в 1544 г. сын Бабура Хумаюн (правил 1530-56) приехал к сефевидскому двору, ища 

убежища и военной помощи для возвращения своего царства. Для Тахмасиба это было пре-

красной возможностью оказать давлениена Моголов.  

Хумаюна приняли с большими почестями, и Тахмасиб издал специальный указ различ-

ным принцам и правителям областей оказать все возможные знаки внимания на пути Хума-

юна в Тебриз. Шах согласился снабдить войсками против вероломного Кямран-Мирзы, брата 

Хумаюна, который овладел Кандагаром. Кямрана-Мирзу победили и вернули Кандагар. Он 

принадлежал Сефевидам, но из-за страха перед приближающейся суровой зимой они отсту-

пили, а Хумаюн решил сам завоевать свое царство. (6, стр. 183) 

В последующие десятилетия Кандагар несколько раз переходил из рук в руки. И с каж-

дой сменой власти, будь то сефевидская или могольская, победившая сторона отмечала, что 

«столь ничтожное событие» не может разрушить мощные устои взаимной дружбы. Подоб-
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ный фасад учтивых отношений двух соседей оставался неизменным за исключением времени 

правления Аббаса II (1642-66).  
Раздраженный военными успехами консервативного суннита Аурангзеба (правил 1658-

1707) над его братом Мурад-Бахши, которого Аббас II поддерживал, у Сефевидов вновь нача-
лась антимогольская политика. Эта политическая установка прослеживается и в работе Али-
кули Джаббадара того же периода - по заказу Аббаса II он изобразил основателя могольской 
династии Бабура (1526-1530) целующим руку сефевидскому шаху Исмаилу I (1499-1524). 

Унижение Моголов стало привычным делом, и, по шахскому указанию придворный ху-
дожник Али-Кули бек Джаббадар подготовил миниатюру, где Бабур целует руку шаху Ис-
маилу I. И хотя Бабур никогда лично не встречался с Исмаилом I, миниатюра под-черкивала 
принесение Бабуром клятвы верности Сефевидам. По своим размерам эта живопись напоми-
нает свой прототип, настенную живопись одного из приемных залов дворца Чехель-сутун в 
Исфахане, которая описывала предыдущую шахскую встречу, прием Тахмасибом Хумаюна. 
Возможно, она должна была украсить другую стену того же зала.  

Своебразным ответом на это издевательское произведение явился рисунок «Шах Аббас I 
и Джахангир» (Москва, частная коллекция). Можно предположить, что сюжетом рисунка 
Шейха Аббаси тоже стала воображаемая встреча двух властителей. Однако, как подчеркива-
ет Ласикова, в соответствии с иранской версией отношения между монархами носили проти-
воположный характер: Аббас I, оказывающий гостеприимный прием, изображен во всем 
царственном величии, в то время как Джахангир - униженно кланяющимся. (6, стр.211) 

В свою очередь могольский император Аурангзеб также приказал создать ряд карика-
тур. Но самой оскорбительной была карикатура, где могольский император Джахангир об-
нимает шаха Аббаса I, причем Джахангир стоит на льве, а шах Аббас на ягненке, и Джахан-
гир, стоящий выше, покровительственно обнимает Аббаса, опираясь на его плечи. 

В реальности встречи Аббаса I и Джахангира, изображенной на миниатюре, не было. 
Однако около 1618 г. подобное событие по крайней мере дважды изобразил придворный 
портретист Джахангира Абу-л-Хасан. Первое из известных произведений носит название 
«Гостеприимство Джахангира» (Вашингтон, Галерея Фрир), второе - «Мечта Джахангира» 
(Галерея Фрир, Р1945.9а). В первом случае два правителя сидят друг напротив друга, и 
Джахангир, фигура которого больше по размеру, а костюм богаче, протягивает руку более 
скромному Аббасу I. Другое изображение аллегорическое: оба властителя стоят на земном 
шаре, озаренные светящимся ореолом, поддерживаемым ангелами. Джахангир снисходи-
тельно обнимает прильнувшего к его груди иранского шаха. Помимо того, что в эти времена 
процветали сатира и карикатура, на таком высоком императорском уровне они приобретали 
более усложненный, завуалированный характер. 

Отметим в заключении, что гротескно-сатирическая линия является одной из основных в 
искусстве Азербайджана, как и в искусстве других тюркских народов. 

В отличие от традиционного фольклорно-мифологического характера, присущего тюрк-
скому гротескно-сатирическому мышлению вплоть до конца XV века, в жанре сатирической 
карикатуры в 16 веке появляются уже иные, кардинально новые черты. Общество ранних 
Сефевидов (1501-1572) уже несёт в себе черты, ставшие характерными для современного 
нам общества. Интересующие нас сатира и её неотъемлемая часть карикатура, приобретают 
привычные нам аспекты: так, появляются её такие основные разновидности как карикатура 
бытовая, просто забавляющая чисто физическими особенностями или забавными позами и 
движениями персонажей; второй разновидностью становится сатира социальная, карикатура 
на представителей различных слоёв общества, наконец, и это самое значительное из трёх, - 
это сатира и карикатура политическая, которая являлась грозным оружием, не менее смер-
тельным, чем оружие военное. 

Его породила сама жизнь, сама эпоха. Бесконечные войны Сефевидов с Османами, Уз-

беками, внутренние мятежи – всё это заставило политизировать искусство, до тех пор пред-

назначены выполнять чисто эстетические задачи.  
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Однако, подлинное развитие карикатуры, уже полностью соответствующее мышлению 

наших дней, мы находим в миниатюрах на отдельных листах. Перед нами проходит целая 

галерея образов, отражающая все уровни и структуры того общества. Их реализм и острота 

характеристики опровергают оставшиеся в далеком прошлом застылость, условность и от-

сутствие индивидуальности. Здесь мы находим все три основные разновидности карикатуры: 

бытовую, социальную и политическую в их стремительном развитии. 

По сведениям Садиг-бека Афшара, Мир Сейид Али умел рисовать и шаржи. «Как-то по-

ссорившись с поэтом моулана Газали, – сообщает Садиг-бек, – они сочинили друг на друга 

сатиру; Мир Сейид Али, кроме того, создал и шаржированное изображение, похожее на Га-

зали, и по этой причине, передает источник, оба они лишились благо-склонности. 

Так, азербайджанская карикатура уже в 16 веке приобретает полное звучание жанра, 

прекрасно развивающегося во всех трех основных, указанных нами выше, направлениях. 
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Карикатура – один из древнейших жанров искусства миниатюры. Юмор, доброжела-

тельные или злобные насмешки, а иногда и саркастические насмешки свойственны всем 

культурам. В то же время есть и чисто этнические особенности, отличающие одну традицию 

от другой, что в большей степени проявляется в тюркском изобразительном искусстве. Уже в 

произведениях художников VII-VIII веков острота и сатира привлекают внимание как нераз-

рывное целое. Однако реальное развитие карикатур мы находим в миниатюрах на отдельных 

листах, что вполне соответствует сегодняшнему мышлению. Есть целая галерея образов, от-

ражающая все уровни и структуры этого общества. Их реализм и острота характера опровер-

гают жесткость, традиционность и отсутствие индивидуальности далекого прошлого. Здесь 

мы видим все три основных типа карикатуры: быстро развиваюшую повседневную, обще-

ственную и политическую. Таким образом, азербайджанская карикатура уже сформирова-

лась в XVI веке как жанр, прекрасно развитый во всех трех основных направлениях. В за-

ключение следует отметить, что жанр карикатур, как и у других тюркских народов, занимает 

ключевое место в искусстве азербайджанской миниатюры. 
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XÜLASƏ 

Ağasəlim ƏFƏNDİYEV 

 

Albom vərəqlərində Səfəvi karikaturaları 

 

Açar sözlər: Karikatura, Yumor hissi, istehza, türk təsviri sənəti 

 

Karikatura miniatür sənətinin ən qədim janrlardan biridir. Yumor hissi, xeyirxah və ya bəd is-

tehza, bəzən də məhvedici tərzdə ifadə olunan məsxərə bütün mədəniyyətlərə xas cəhətdir. Bununla 

yanaşı, bir ənənəni digərindən fərqləndirən sırf etnik səciyyələr də mövcuddur ki, bu özünü türk təs-

viri sənətində daha bariz şəkildə göstərir. Artıq 7-8-ci əsr rəssamlarının əsərlərində kəskinlik və sa-

tira ayrılmaz bir tam kimi diqqəti cəlb edir. Bununla birlikdə, günümüzün düşüncəsinə tam uyğun 

gələn karikaturanın əsl inkişafını ayrı-ayrı vərəqlərdəki miniatürlərdə tapırıq. O cəmiyyətin bütün 

səviyyələrini və quruluşlarını əks etdirən bütöv bir görüntü qalereyası qarşımızdan keçir. Onların 

realizmi və xarakterin kəskinliyi uzaq keçmişdə qalmış sərtliyi, ənənəviliyi və fərdiliyin olmamasını 

təkzib edir. Burada hər üç əsas karikatura növünü görürük: gündəlik, sosial və siyasi sürətlə inkişaf 

etdikcə. Beləliklə, Azərbaycan karikaturası artıq 16-cı əsrdə bizim göstərdiyimiz hər üç əsas istiqa-

mətdə mükəmməl inkişaf edən bir janrın kimi formalaşır. Sonda qeyd etmək lazımdı ki, karikatur 

janrı digər türk xalqlarında kimi Azərbaycan miniatür sənətində də əsas yer tutur. 

 

 

SUMMARY 

Agasalim EFENDIYEV 

 

Safavi Caricatures in Album Leaves 

 

Key words: caricature, the sense of humor, mockery, Turkish art 

 

The History of the art of caricature is one of the oldest genre in miniature painting. Humor, be-

nevolent or malicious ridicule, and sometimes sarcastic ridicule are common to all cultures. But 

there are also very extremely specific, ethnical traits which allow differing one tradition from an-

other. This ethnical specificity is especially visible in Turkic art. Already in the works of artists of 

the 7th-8th centuries, sharpness and satire attract attention as an inseparable whole. However, the 

true development of the caricature, already fully consistent with the thinking of our days, we find in 

miniatures on separate sheets. A whole gallery of images passes before us, reflecting all the levels 

and structures of that society. Their realism and sharpness of characterization refute the stiffness, 

conventionality and lack of individuality that remained in the distant past. Here we find all three 

main types of caricature: everyday, social and political in their rapid development. Thus, Azerbaija-

ni caricature already in the 16th century acquires the full sound of a genre that is perfectly develop-

ing in all three main directions indicated by us. Let us note in conclusion that the caricature genre is 

one of the main ones in the art of Azerbaijan, as well as in the art of other Turkish peoples.  
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УДК 94; 338 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ  

ЕГИПТА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

Первине ЭФЕНДИ* 

 

Ключевые слова: Египет, модернизация, Мухаммад Али, образование, Рифаа ат-Тахтави 

 

Введение 

Проблема модернизации восточных и исламских обществ, особенно в сфере образова-

ния, была очень значимой и волновала исламскую культурную элиту начиная с XVIII-ХIX в., 

когда наиболее ярко проявилось отставание Османской империи, крупнейшего государства 

исламского мира, от Западной Европы в экономике, военной сфере, здравоохранении, обра-

зовании и других областях, что поставило под угрозу ее успешное развитие и прочное суще-

ствование. Эту проблему особенно серьезно переживали и жители Египта - провинции 

Османской империи, страны с самым большим в арабском мире населением, которая к нача-

лу XIX столетия серьезно отставала в развитии не только от Запада, но также от некоторых 

исламских стран. 

Многие египетские политики, интеллектуалы, а также представители духовенства пони-

мали необходимость скорейшего преодоления этой отсталости и заимствования лучших ев-

ропейских достижений. Среди наиболее активных сторонников идей и достижений западной 

прогрессивной общественной мысли постепенно зрели предпосылки глубоких общественных 

перемен. Стали созревать идеи о необходимости возродить в Египте юриспруденцию, изуче-

ние языков и естественные науки. 

Плодом этого движения интеллектуального пробуждения стали именитые шейхи ста-

рейшего и наиболее престижного мусульманского духовного университета при мечети Аль-

Азхар великий имам Хасан аль-Аттар (1776-1835), ученик выдающегося йеменского ученого 

Муртазы аз-Зубайди, автора важнейшей лингвистической энциклопедии «Тадж аль-

арус»(«Венец невесты») (1, с. 13), а также его воспитанник и последователь, молодой шейх 

из знатной и зажиточной египетской семьи именитых судей и ученых, чья родословная вос-

ходила к почетному роду имама Джафара ас-Садыка, крупного организатора народного про-

свещения в Египте, одного из первых поборников женского образования - Рифаа Рафи ат-

Тахтави (1801-1873) (2, с. 41; 3, с. 9). 

Впервые Аль-Аттар познакомился с западным бытом и мировоззрением, обучая араб-

скому языку некоторых французских офицеров и ученых, прибывших в Каир во время еги-

петского завоевательного похода Наполеона, и с сожалением отмечал, что арабо-

мусульманский мир был очень отсталым по отношению к Западу. Поэтому он был убежден, 

что одного только религиозного знания вряд ли будет достаточно для модернизации египет-

ского общества, которое погрузилось в невежество и претерпевало многочисленные полити-

ческие конфликты (4, с. 14).В этой связи представляется актуальным рассмотреть, каким об-

разом происходила модернизация восточного исламского общества, в том числе в сфере об-

разования, на примере Египта ХIX в. Тогда эта страна одной из первых за пределами Европы 

начала свою социально-экономическую модернизацию под руководством наместника турец-

кого султана Мухаммеда Алипаши. То, что египетский правитель не отвергал идеи реформи-

рования его страны, пришедшие с Запада, говорит о его широком кругозоре и желании брать 
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полезные идеи отовсюду, а также о том, что он осознавал, что проведение в жизнь этих идей 

необходимо для преодоления кризиса и успешной модернизации. 

 

Ознакомление египтян с французской прогрессивной общественной мыслью 
Социально-экономическая модернизация Египта началась во время французского завое-

вания 1798-1801 гг. Целью завоевания было получение плацдарма для будущего захвата Ин-

дии. «Кто владеет Египтом, тот будет владеть и Индией», - повторял Наполеон (5, c. 33). 

Намерения Бонапарта лучше всего были сформулированы им в написанных под его диктовку 

мемуарах: «Если бы Египет находился под французским управлением лет пятьдесят, населе-

ние его значительно увеличилось и он явился бы рынком для наших мануфактур, что спо-

собствовало бы развитию нашей промышленности …Франция же со своей стороны получала 

бы из Египта хлеб, рис, соль и другие продукты Африки и Азии <…> Если бы французы 

обосновались в Египте, англичане не сумели бы удержаться в Индии. Флот, построенный у 

берегов Красного моря, снабженный продуктами и нашими войсками в Египте, сделал бы 

нас, неожиданно для Англии, хозяевами Индии …» (6, с. 16; 7, сс. 210-212). 

Однако из-за крайне отсталого уровня производительных сил Египет не мог выполнить 

предназначавшуюся ему роль, и поэтому французы решили его модернизировать, приспосо-

бив египетскую экономику для своих завоевательных целей. Французы планировали ликви-

дировать власть помещиков в деревне, открыть заводы для производства оружия и обмунди-

рования, создать современную систему образования и книгопечатания, посылать наиболее 

выдающихся молодых египтян для обучения во Францию. Кое-что удалось реализовать, од-

нако три года были слишком небольшим сроком для осуществления всех этих преобразова-

ний. Важно отметить, что за границу отправлялись способные студенты без различия их 

национальности и вероисповедания, по той причине, что Турция была заинтересована в ро-

сте образования у всех проживавших в ней народов (8, с. 2515-2533). В 1839-76 гг. 29% от-

правленных за рубеж за государственный счет студентов были христианами (греки, румы, 

болгары, армяне) (9, сс. 830-836; 8, сс. 2515-2533). В частности, известно о группе армян, 

которая прибыла в Париж для обучения медицине, а некоторые из них по возвращении в 

Египет стали преподавать медицину. Например, в 1864 г. в Париж для обучения военному 

делу была отправлена группа христиан-коптов. Обучение студентов за рубежом всячески 

поощрялось Мухаммедом Али в Египте (10, с. 245-249). Вся миссия продолжает учиться в 

«Ecole Egyptienne» (11, сс. 574-575; 12, с. 250; 13, сс. 33-35) - «Египетской школе», открытой 

в Париже в 1826 году и функционирующей вплоть до 1835 года. По статистике уже в 1833 

году общее количество учащихся составляло 115 учеников (14, c. 34). Возраст студентов со-

ставлял от 15 до 37 лет (15, c. 11). 

Здесь стоит сказать несколько слов о «Египетской школе». Она была открыта в рамках 

«Ecolescolespeciale des langues orientales» (специальная школа восточных языков), основан-

ной в 1795 г. Революционное правительство Франции поставило перед ней цель обучать 

французов наиболее важным и политически значимым восточным языкам, чтобы они рас-

пространяли идеи революции в восточных странах с помощью торговли и дипломатии. Она 

была основана в рамках Национальной библиотеки, чтобы иметь в своем распоряжении не-

обходимые академические ресурсы. В школе были открыты три кафедры: разговорного и 

письменного арабского, турецкого и крымско-татарского, а затем открылись кафедры пер-

сидского и малайского. Уже через 3 года, в 1798 г., один из профессоров Школы Жан-

Мишель Вентюр де Паради отправился в качестве главного переводчика Восточной армии во 

французскую кампанию в Египте, взяв с собой своих лучших учеников. Переводчики спра-

вились с задачей на высоком уровне, что показало большую эффективность Школы. В даль-

нейшем Школа постоянно расширялась, увеличивала количество преподаваемых языков и 

выполняла новые задачи. Королевский указ 1838 г. максимально включил Восточную школу 

в университетские рамки (16). 
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Что касается конкретных реформ, осуществленных во время оккупации Египта француз-

ской администрацией, то они были очень незначительными и не привели к сколько-нибудь 

серьезному культурному и экономическому подъему страны. Кроме того, участие самих 

египтян в реформах часто было жестко ограничено. Так, в августе 1798 г. был основан Еги-

петский институт с официальной целью научного изучения Египта, которым было составле-

но знаменитое «Описание Египта» – монументальный труд в 24 томах (17, cc. 447-474). Со-

держащий множество материалов по археологии, географии, истории, а также администра-

тивной и налоговой системе страны, помимо чисто научных функций он фактически служил 

консультативным органом французского правительства, а членство в нем самим египтянам 

было запрещено; им разрешалось только посещать Институт (18, сс. 45-48). 

Большую роль в становлении системы образовании и здравоохранении модернизирую-

щегося Египта сыграли и сами иностранцы. Так, Антуан-Бартелеми Клот-бей в 1825 г. стал 

личным врачом Мухаммеда Али, впоследствии он основал в Египте много медицинских 

училищ и школ. Французский генеральный консул в Египте в 1803-1814 гг. Бернардино Дро-

ветти и египтолог Эдм - Франсуа Жомар занимались реформированием египетской системы 

школьного образования. Во время французской оккупации они принимали активное участие 

в работе Египетского института, а позже были назначены членами комиссии, ответственной 

за публикацию научных исследований. Эти два француза также занимались отправкой еги-

петской молодежи на учебу за рубеж, в Париж. (19, с. 30). Оба они считали, что египетская 

молодежь, получив образование во Франции, проникнется к ней симпатией, будет перени-

мать ее культуру и постепенно перенесет в свою страну достижения европейской цивилиза-

ции, а также будет отстаивать французские интересы в Египте. Само обучение Дроветти и 

Жомар организовали своими силами, по той причине, что французское правительство в силу 

разных причин не было заинтересовано в этом проекте (20, cc. 537-554). Ими был подготов-

лен план цивилизации Египта “planpourlacivilizationdel’Egypteparl’instruction” через образо-

вание (21, cc. 301-316). 

Вместе с французским завоеванием началось проникновение в страну новых прогрес-

сивных идей, появились переводы антиклерикальных работ Вольтера, Бурламаки и «Обще-

ственного договора» Руссо, а также исторических и географических сочинений: «Размышле-

ния о причинах величия и падения Римской Империи», «Мемуары императрицы Екатери-

ны», «Жизнь Наполеона», «История Карла XII, короля Швеции» (22, c. 306). Однако их вос-

приятие египетским обществом, за исключением тех египтян, кто интересовался политиче-

скими процессами на Западе, долгое время шло очень медленно. 

Процесс заимствований шел и в обратном направлении. Несмотря на огромное отстава-

ние производительных сил Египта от Франции, французские ученые обнаружили много ин-

тересных и полезных для заимствования изобретений египтян и перенесли их во Францию 

(инкубация яиц, особый сосуд для охлаждения воды, деревянный замок, гипсовая мельница 

и др.) (23, c. 102-121).Также были изучены памятники Древнего Египта и начато печатание 

газет. При Мухаммеде-Али шейх аль-Аттар входил в число его приближенных, возглавив в 

1828 году первую египетскую газету, выходившую на турецком и арабском языках под 

названием «аль-Вакаи аль-Мысрия» («Египетские ведомости») (24, c. 43; 25 c. 180). Являясь 

рупором правительства и официальной газетой Египта, в основе которой был установлен 

выразительный стиль письма шейха аль-Аттара, она стала первым голосом призывающим 

отойти от слепого подражания и устной передачи наук из уст в уста ничего не изобретая от 

самих себя, к реформированию своих программ и учебных планов по всей стране, при этом 

не вызывая гнев верующих ученых. Чаяния и призывы к неизбежности изменения условий в 

стране, точно так же, как и книги, которые были переведены сотнями в эпоху Мухаммада 

Али, стали истинным эхом идей немалого числа приверженцев современной западной циви-

лизации в Египте. Ключевую роль в распространении идей европейской общественной мыс-

ли сыграл египетский ученый-просветитель Рифаа Рафи ат-Тахтави, который по наставле-
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нию своего учителя-ректора аль-Азхара шейха аль-Аттара прошел обучение во Франции 

(1826-31 гг.) (23, с. 53; 26, с. 61). 

По мнению правнучки ат-Тахтави, госпожи Магды ат-Тахтави, ныне проживающей в 

Париже, именно аль-Аттар, при всем осознании подлинного масштаба отставания от Запада, 

передал ат-Тахтави идею аутентичного египетского Возрождения, которое могло бы раз-

виться само по себе, не будь оно прервано французским вторжением в Египет, ускорившим 

нарушение старого общественного уклада. Начавшаяся после этого по решению новых вла-

стей несбалансированная и противоречивая модернизация привела к постоянному метанию 

арабской общественной мысли между традиционализмом и современностью, что продолжа-

ется и сегодня, потому что египетскому обществу в первой половине XIX в. так и не удалось 

создать приемлемый баланс между ними. 

Тем не менее, ат-Тахтави старался передать для египтян новые и совершенно непривыч-

ные для египетского общества западные идеи через близкое и понятное им учение ислама, 

старательно отыскивая параллели между ними. Так, он с помощью вековых исламских дог-

матов доказал необходимость признать женщин равными с мужчинами, считая необходи-

мым, чтобы арабские женщины получали образование наравне с мужчинами, что поможет 

им выйти из тьмы невежества и даст возможность трудиться, тем самым принося пользу себе 

и обществу и не допуская праздности, которую просветитель считал большим пороком. Что 

касается его практической деятельности в этом направлении, то он выпустил книгу, где рас-

сматривал вопросы образования юных девушек, а также участвовал в составлении учебного 

плана первой египетской школы для девочек (27, с. ; 28, с.307). 

Распространенные на Западе представления, что люди должны быть равны перед зако-

ном, и что в обществе все, включая наиболее бедных, имеют право на справедливое обраще-

ние, ат-Тахтави обосновал ссылкой на аяты Корана, сунну и арабские предания, доказывая, 

что арабы должны возродить эти принципы в своем обществе. Это было огромным и серьез-

ным шагом вперед для египетской общественной мысли. 
 

Заключение 

Устойчивое экономическое развитие, основательная модернизация не могли быть осу-

ществлены без усвоения, хотя бы частично, образа мысли и идей, присущих более развитым 

странам. Прогрессивные умы египетского общества понимали, что невозможно строить мо-

дернизированную экономику на застывших и устаревших концептах. Поэтому для Египта 

того времени крайне важным было проведение социальной и культурной модернизации. Все 

это позволяет сказать об очень больших успехах, достигнутых в период правления Мухам-

меда Али. Колоссальный размах его реформ неизбежно востребовал европейски образован-

ных людей с широкими взглядами на жизнь, умеющих критично мыслить, свободно рассуж-

дать и руководствоваться исключительно логикой. Однако у реформ существовали серьез-

ные недостатки: они в некоторых случаях проводились насильственно, а также не привели к 

серьезному улучшению уровня жизни основной массы населения, которое все еще остава-

лось лишено элементарных удобств, одежды, еды, доступа к здравоохранению и образова-

нию, в том числе и начальному. Но вместе с тем, проведенные реформы, при всех их недо-

статках, помогли сформировать многочисленный класс образованной интеллигенции и со-

здать современное производство, заложив основы для будущего развития страны. 

Таким образом, для усиления политической и экономической мощи страны, учитывая 

необходимость проведения также и военно-политических реформ, перед страной и ее лиде-

ром стояли колоссального масштаба задачи повышения в первую очередь культурного и об-

разовательного уровня всего египетского общества. 

Полномасштабная модернизация египетской экономики, культуры и общества начавша-

яся в период правления Мухаммеда Али паши, который в целом осуществил то, что плани-

ровалось еще французской колониальной администрацией, во многих аспектах пошел значи-

тельно дальше нее. 
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РЕЗЮМЕ 

Первине ЭФЕНДИ 

 

Социально-экономическая модернизация Египтав первой половине XIX в. 

 

Ключевые слова: Египет, модернизация, Мухаммад Али, образование, исламское общество  

 

Начавшийся процесс модернизации и перенимания европейских знаний,полезных для 

исламского общества, так и не завершен и продолжается до сих пор по той причине, что раз-

рыв в научно-образовательном и социально-экономическом уровнях развития между Запа-

дом и миром ислама остаетсявсееще достаточно большим.  

Особенно остро эту проблему переживалижители Египта, страны с самым большим в 

арабском мире населением,которая всегдаиграла огромную роль в культурной жизни ислам-

ского мира,но к началу XIX столетия оказалась на периферии его развития. В концеXVIII в. 

Египет, как и многие другие провинции Османской империи, очень сильноотставалотзапад-

ноевропейскихстранпоразвитиюпроизводительных сил, уровню медицины, образования и 

уровню жизнилюдей в целом. В стране практически не были известны идеи и достиженияза-

падной прогрессивной общественной мысли. Многие египетские политикии интеллектуалы 

понимали необходимость скорейшего преодоления этойотсталости и заимствования лучших 

европейских достижений.  

В этой связипредставляется актуальным рассмотреть, каким образом происходиламо-

дернизация восточного исламского общества, в том числе в сфереобразования, на примере 

Египта ХIX в. Тогда эта страна одной из первых запределами Европы начала свою социаль-

но-экономическую модернизациюпод руководством наместника турецкого султана Мухам-

меда Али-паши. 

 

 

XÜLASƏ 

Pərvinə ƏFƏNDİ 

 

XIX əsrin birinci yarısında Misirin sosial-iqtisadi modernləşməsi 

 

Açar sözlər: Misir, modernləşmə, Məhəmməd Əli, təhsil, islam cəmiyyəti 

 

Qərb və Şərq dünyasının elmi-təhsil və sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələri arasında fərq çox bö-

yük olduğundan İslam cəmiyyəti üçün önəmli olan modernləşmə və Avropa biliklərini mənimsəmə 

prosesi hələ davam edirdi.  

Bu problemi, əsasən, ərəb dünyasında ən çox əhalisi olan, islam dünyasının mədəniyyətində 

böyük rola malik olmasına baxmayaraq, XIX əsrin əvvəllərində bu inkişafdan kənar qalan Misir 

əhalisi yaşamışdır. XVIII əsrin sonlarında Osmanlı İmperiyasının digər əyalətləri kimi Misir də qər-

bi Avropa ölkələrindən istehsal gücünün, tibbin və təhsilin inkişafına, ümumən, insanların yaşayış 

səviyyəsinə görə geri qalmışdır. Ölkədə praktiki olaraq Qərb fikri və ictimai inkişaf nailiyyətləri 
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haqqında təsəvvürlər belə yox idi. Misir siyasətçiləri və intellekt sahibləri bu geriliyin tezliklə ara-

dan qaldırılmasının və Avropanın ən yaxşı nailiyyətlərinin öyrənilməsinin zəruriliyini anlayırdılar. 

Bu baxımdan XIX əsrdə Misirin təhsil sahəsinin timsalında Şərq İslam dünyasının modernləşmə 

prosesinin necə həyata keçirilməsinin araşdırılması aktual məsələlərdəndir. Misir o zaman Avropa-

nın hüdudlarından kənar, türk sulrtanı Məhəmməd Əli Paşanın canişininin rəhbərliyi altında sosial-

iqtisadi modernləşdirilməni həyata keçirən ilk ölkələrdən biri idi.  

 

 

SUMMARY 

Parvina AFANDI 

 

The Modernization of Egypt in the First Part of the 19th Century 

 

Keywords: Egypt, modernization, Mohammad Ali, education, Islamic society  

 

The process of modernization and the appropriation of European knowledge useful for Islamic 

society has not been completed and is still underway. 

The reason is that the gap in scientific, educational and socio-economic development between 

the West and the Islamic world is still quite large. The problem was particularly acute in Egypt, the 

country with the largest population in the Arab world, which had always played an important role in 

the cultural life of the Islamic world, but by the beginning of the 19th century it found itself on the 

periphery of its development. At the end of the eighteenth century Egypt, like many other provinces 

of the Ottoman Empire, lagged far behind Western European countries in terms of the development 

of productive forces, the level of medicine, education and the standard of living of the people in 

general. The ideas and achievements of Western progressive social thought were hardly known in 

the country. Many Egyptian politicians and intellectuals realised the necessity of overcoming this 

backwardness and borrowing the best European achievements as soon as possible. In this regard, 

therefore appears relevant to consider how innovations were introduced in the Eastern Islamic Soci-

ety, including in the field of education, by using the example of 19th century Egypt. 

At that time Egypt was one of the first countries outside Europe to begin its socio-economic 

modernization under the leadership of Mohammad Ali Pasha, the viceroy of the Turkish sultan. 
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MÜNAQİŞƏLƏRİN TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ 

 

Aynur ƏLİŞANOVA* 

 

Açar sözlər: Yeni dünya, münaqişələr, ABŞ, SSR, qütbləşmə, NATO, BMT 

 

Siyasi münaqişə – öz siyasi və sosial-psixoloji dinamikasına malik olmaqla son dərəcə mü-

rəkkəb hadisədir. Tədqiqatçıların bir qismi siyasi münaqişəyə münaqişə qruplarının və qüvvələr 

nisbətinin dinamikasının formalaşması prizmasından baxaraq onu sosioloji yanaşma çərçivəsində 

araşdırır. Digər bir qisim isə məsələyə bir-birilə mübarizə aparan subyektlərin əhval-ruhiyyəsinin 

dinamikası, onların davranışları prizmasından baxaraq araşdırmaları davranış yanaşması çərçivə-

sində aparır. 

Hazırki dövrdə münaqişələrin tənzimlənməsi zamanı ortaya çıxan problemlərin təhlilinə diqqət 

edək. Həmçinin müasir beynəlxalq münasibətlərin əsas aktorları olan – dövlətlər, eləcə də müxtəlif 

qeyri-dövlət iştirakçılarının qarşısında yaranan bu problemlərlə bağlı proseslərin yaxın gələcəkdəki 

perspektivlərinin necə olacağını araşdıraq. 

Şübhə yoxdur ki, bu gün siyasi münaqişələrin tənzimlənməsi problemlərin beynəlxalq münasi-

bətlərin yeni sisteminin formalaşması prosesləri ilə birbaşa bağlıdır. Ancaq eyni zamanda beynəl-

xalq münasibətlər sisteminin formalaşmasında həmişəki kimi başlıca aktorun dövlətin olması səbə-

bindən, bu sistemin necə olacağı haqqında irəli sürülən fikirlərin əsasında bir qayda olaraq, ötən əs-

rin 90-cı illərində yeni dünya nizamının formalaşması haqqında vüsət almış diskussiya durur.  

“Yeni dünya nizami” termininin özünün ilk növbədə dünya arenasındakı dövlətlərarası münasi-

bətlərlə bağlı olmasına baxmayaraq, bu və ya digər münaqişəli problemin həllində marağı olan bəzi 

ölkələrin mövqeyi həm bu münaqişələrin özünün tənzimlənməsi prosesinə, həm də qeyri-dövlət ak-

torlarının (məsələn, QHT-lər) və beynəlxalq təşkilatların bu sferadakı davranışlarına tam mənada 

önəmli təsir göstərə bilər. Bunun nəticəsi olaraq, biz müasir münaqişələrin tənzimlənməsi problem-

lərinin göstərilən istiqamətdə öyrənilməsinin olduqca aktual olduğu qənaətindəyik. 

Vaxtilə dünya ABŞ və SSRİ-nin uyğun olaraq başçılıq etdikləri NATO və VMT (Varşava Mü-

qaviləsi Təşkilatı) hərbi-siyasi bloklarının qarşıdurması şəklini almış iki qütblü struktura malik idi 

(L.Blumfildin vəA.Moultonun dəqiq, lakin bir az qəti və sərt tərifinə görə həmin dövrdə münaqişə-

lərin böyük əksəriyyəti “iki super dövlətin qlobal oyununda piyada rolunda çıxış edirdilər” (21, s. 

20). Bu struktur o qədər möhkəm tarixi bir qurum idi ki, onun dağılması ilə çox vaxt elmi ədəbiy-

yatda postsovet məkanının və digər ölkələrin müxtəlif tədqiqatçılarının belə bir fikirləri yer alırdı ki, 

müasir münaqişələrin bir çoxu heç də beynəlxalq həyatın yeni hadisələri deyildir və əslində yalnız 

vaxtilə soyuq müharibə qaydalarına uyğun olaraq dondurulmuş və beləliklə də təxirə salınmış mü-

naqişə vəziyyətləridir.  

Yuxarıda adı çəkilən müəlliflər əsasən hesab edirlər ki, bu cür münaqişələrin kökü tarixin də-

rinliklərində yerləşir və 1980-1990-cı illərdə sadəcə olaraq latent fazadan fəal cari fazaya qədəm 

qoymuşlar. Bu gün tarixçilər haqlı olaraq belə bir sual irəli sürürlər: “nəyə görə Azərbaycan, Gür-

cüstan, Yuqoslaviya, Şri-Lanka və s. ölkələrdə baş verən münaqişələr əvvəllərdə və ya sonra deyil, 

hansısa müəyyən bir anda ortaya çıxdı (daha doğrusu Qorbaçevin yenidənqurmasından, Titonun 

ölümündən, ingilislərin gedişindən sonra baş verdi)?” (12, s. 19). Səbəb kimi adətən “imperiya çəm-

bəri” kimi adlanan maneənin yox olması və ya arbitr rolunu oynayan, bitərəf və yanlış rəylərə əsas-

lanmayan (məsələn, etnik ziddiyyətlərə münasibətdə) “ali hökmdarın” gedişi göstərilir. 

Faktiki olaraq, o dövrdə Britaniya, Moskva və ya Titov hakimiyyətləri çalışırdılar ki, birtəhər 

etnik qüvvələrin balansını qoruyub saxlasınlar və heç bir halda mərkəzin hegemon hakimiyyətini 
                                                           
*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının doktorantı 

E-mail: aynuralishanova7@gmail.com 



ŞƏR Q AR A ŞDIR MALAR I ,  2 0 2 1 ,  №4  

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL    *    НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ    *    SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 125 

sarsıda biləcək etnik partlayışlara yol verməsinlər. Qüdrətli, hər şeyə qadir, əzici mərkəz yox olub 

gedən kimi qüvvələrin əvvəlki balansı dərhal pozuldu. Bu vəziyyətdən də etnik azlıqlar istifadə edə-

rək faydalanmağa çalışdılar.  

Adətən belə bir dəyişikliklərin baş verməsinin nəticələrindən biri kimi göstərirlər ki, bu gün 

beynəlxalq münasibətlər sistemində onsuz da mürəkkəb olan münaqişələrin idarə olunma səviyyəsi 

aşağı düşmüşdür. Qütbləşmiş dünyada regional münaqişələrin idarə olunması haqqında çox böyük 

qeyd-şərtlərlə danışmaq olar, hətta bir çox hallarda super dövlətlər öz məqsədlərinin həyata keçiril-

məsi üçün münaqişələrin özündən də istifadə edirdilər. Ancaq buna baxmayaraq, ən təhlükəli hallar-

da qütbləşmiş dünyanın liderləri birbaşa toqquşmadan yaxa qurtarmaq üçün öz fəaliyyətlərini bir-

birilərilə uzlaşdırmağa çalışırdılar. Məsələn, soyuq müharibə dövründəki Ərəb-İsrail münaqişəsinin 

gedişatında bir neçə dəfə belə təhlükə yaranmışdı. Həmin təhlükəli anlarda hər bir super dövlətlər 

öz müttəfiqinə təsir göstərmişdi (11, s. 248).  

 Qütbləşmənin pozulmasının nəticəsində yeni dünya nizamı sisteminin müəyyən edilməsi və 

əsaslandırılmasına qanunauyğun olaraq ehtiyac yaranır. Belə ki, artıq bu gün soyuq müharibədən 

sonra yaranmış bir çox yeni daxili və xarici münaqişələrin tənzimlənməsi iki super dövlətin təsirin-

dən asılı deyil. Bir çox hallarda indiki münaqişələrin tənzimlənməsi həm dövlətlərin, həm də digər 

beynəlxalq aktorların – beynəlxalq təşkilatların, hökumətlərarası təşkilatların və qeyri-hökumət təş-

kilatlarının və bu kimi digər qurumların fəal iştirakından asılıdır. Daha doğrusu, onların hər birinin 

formalaşmış yeni dünya nizamı sistemində oynadığı rollarından asılıdır.  

Bununla bağlı olaraq, “yenu dünya nizamı”nın formalaşmasının ən azı iki konsepsiyasını ayırıb 

göstərmək olar. Bu haqda ilk dəfə olaraq, İran körfəzi müharibəsi zamanı Amerika prezidenti C.Buş 

(böyük) bəyan etmişdir (22, s. 12):  

– Təkqütblü dünya konsepsiyası (Amerika Birləşmiş Ştatlarının liderliyi ilə); 

– Çoxqütblülük ideyası. 

Təkqütblü dünya konsepsiyasının fəal tərəfdarı simasında Zbiqnev Bjezinskini göstərmək olar. 

O, ötən əsrin sonunda bəyan etmişdir ki, SSRİ-nin dağılmasından sonra ABŞ özünü unikal bir və-

ziyyətdə tapdı: “o, dünyanın birinci yeganə super dövlətinə çevrildi” (4, s. 20). Hazırda bu tezis 

Amerika administrasiyasının rəsmi bəyanatlarında, müxtəlif mütəxəssislərin və siyasətçilərin çıxış-

larında geniş yer almışdır. Üstəlik, bu tezis təkcə ABŞ-da deyil, dünyanın bir çox başqa ölkələrində, 

o cümlədən Rusiyada da səsləndirilməkdədir. Belə ki, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 2016-cı 

ildə Peterburq beynəlxalq iqtisadi forumunda (PBİF) çıxış edərkən bu günkü an üçün ABŞ-ın dün-

yanın yeganə super dövləti olduğunu demişdir (25). Bunun məntiqi nəticəsi olaraq, Amerikanın bir 

çox siyasətçiləri hazırda ABŞ-ın müasir beynəlxalq münaqişələrin çoxunun dünyanın harasında baş 

verməsindən asılı olmayaraq tənzimlənməsi proseslərinə fəal şəkildə təsir göstərməyə qadir olduğu-

nu hesab edirlər. Belə ki, ABŞ artıq sülhün qorunması və münaqişələrin tənzimlənməsi üzrə özünün 

dünya lideri missiyasını reallaşdırmaqla (məsələn, İran körfəzindəki 1991 və 1998-ci illərdəki mü-

haribələrdə olduğu kimi və ya 1999-cu ildə Kosovo münaqişəsi zamanı) münaqişəli vəziyyətlərin 

həlli üçün dünyanın yeni təkqütblü sxeminin və modelinin üstünlüklərindən istifadə etmək imkanı-

na malik olmuşdur. Nəticə etibarı ilə beynəlxalq təcrübə göstərdi ki, ABŞ-ın birbaşa rəhbərliyi ilə 

və BMT və ya NATO-nun himayəsi ilə münaqişə sərt güc üsulları ilə həll edilə bilər. Buna ən par-

laq nümunə kimi Kosovo münaqişəsini göstərmək olar. Belə ki, ABŞ nüfuzlu regional təşkilatın 

(NATO) hərbi fəaliyyətlərinə rəhbərlik edərək başqa bir dövlətin ərazisində münaqişəni həll etməyə 

və “humanitar fəlakətin” qarşısını almağa çalışırdı. Beləliklə də ABŞ BMT-nin Təhlükəsizlik Şura-

sının müvafiq sanksiyası olmadan, yalnız NATO-nun çıxartdığı qərar əsasında suveren dövlətə qarşı 

hərbi qüvvə tətbiq edilməsi kimi (müharibədən sonrakı Avropa tarixində ilk dəfə olaraq) bir örnəyi 

ortaya qoymuş oldu (3, s. 116). BMT Kosovo və Metoxiyadakı vəziyyəti diqqətlə izlədi, lakin onun 

tərəfindən hərbi müdaxiləyə qarşı heç bir sanksiya irəli sürülmədi (26). BMT Təhlükəsizlik Şurasın-

da NATO-nun bu hərəkətlərini təcavüz kimi pisləyən BMT-nin qətnaməsi səs vermə zamanı “lehi-

nə” cəmi üç səs yığa bildi (Rusiya, Namibiya və Çin) (20, s. 317). Digər tərəfdən, bu hərbi müdaxi-

ləni tənqid edən siyasətçilər təsdiq edirlər ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyası olmadan NA-

TO-nun suveren dövlətə – Yuqoslaviyaya qarşı hərbi əməliyyat aparması BMT-nin nizamnaməsinin 
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və beynəlxalq hüququn pozulması demək idi (27). Qeyd etmək lazımdır ki, belə bir vəziyyət ABŞ-

ın bu gün Yer kürəsinin müxtəlif bölgələrində baş verən müasir münaqişələrin daha çoxunun tən-

zimlənməsində bilavasitə iştirak etmək üçün can atmağa olduqca əlverişli zəmin yaradır (5, s. 66; 

18, s. 22-27). 

Bu halda Amerika administrasiyası Şimali Atlantika Alyansına oxşar vəziyyətlərdə sabitliyin 

qorunmasının təmin edilməsi üçün hazır bir institut kimi baxır. Bu alyansın struktur bölmələri mü-

naqişələrin öncədən qarşısının alınmasına, həmçinin onun gərginliyinin artmasının qarşısını almaq 

üçün tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönələn əməliyyatların aparılması üzrə tez bir zamanda qərar 

qəbul edilməsini təmin edə bilərlər (9, s. 3-13). 

ABŞ-ın keçmiş prezidenti Bill Klintonun xüsusi müşaviri R.Klarkın fikrinə görə, “BMT-nin 

fəaliyyətinin NATO və ABŞ tərəfindən dəstəyi olmadan hər hansı bir sülhməramlı aksiya ümumən 

uğursuzluğa məhkumdur. Hətta Birləşmiş Ştatların bölgələrdəki münaqişələrdə birbaşa maraqları 

olmadığı hallarda belə onlar dünyanın müxtəlif guşələrində təhlükəsizlik üçün daşıdıqları məsuliy-

yəti öz boyunlarından ata bilməzlər” (19, s. 31-32). Bu gün belə bir konsepsiyaya NATO-nun 1999-

cu il 23-25 apreldə Vaşınqtonda keçirilmiş yubiley sammitində qəbul olunmuş sənədlərin çox aydın 

şəkildə uyğun gəldiyini görürük. Bu sənədlərə görə, Şimali Atlantika Alyansı ilk dəfə olaraq, rəs-

mən sırf müdafiə strategiyasından çəkildiklərini bildirərək, ənənəvi məsuliyyət zonasından kənar 

ərazilərdə hərbi əməliyyatların aparılması haqda öz hüququnun olmasını elan etmişdir, üstəlik mü-

əyyən şəraitlərdə belə hərbi əməliyyatlar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyası olmadan da 

həyata keçirilə bilər (6, s. 24-30; 10, s. 54-58).  

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, hazırda mərkəzi ABŞ-da olmaqla dünyanın təkqütblü konfi-

qurasiyasının yaranması ssenarisi bir çox analitiklər tərəfindən şübhə altına qoyulur (23, s. 37). Belə 

ki, 1945-ci ildən sonra dünyada oxşar vəziyyət müşahidə edilirdi: O dövrdə dünya üzrə Ümumi Da-

xili Məhsulun 40%-dən çoxu Birləşmiş Ştatların payına düşürdü və o, nüvə silahı və onun çatdırıl-

ma inhisarına yiyələnmişdi, öz ərazisinin tam toxunulmazlığına və möhkəmliyinə nail olmuşdu (1, 

s. 25). Başqa sözlə, hələ o dövrdə artıq ABŞ-ın simasında dünyanın təkqütblü sisteminin yaranması 

üçün hər cür zəmin var idi. Ancaq bilindiyi kimi təkqütblülük yaranmadı. Bu, əlbəttə ki, onunla izah 

olunur ki, həmin zamanda dünyada SSRİ kimi kifayət dərəcədə güclü olan (hərçənd ki, müharibə 

səbəbindən zəifləmiş halda idi) ideoloji rəqib mövcud idi. Ancaq, fikrimizcə, beynəlxalq münasibət-

lər sistemində belə bir təkqütblü konfiqurasiyanın yaranmamasının əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, 

1945-ci ildə indiki kimi genişmiqyaslı qloballaşma prosesi müşahidə edilmirdi, eləcə də müxtəlif 

qlobal təmayüllər mövcud deyildi.  

Beləliklə, çoxqütblülük ideyası özünü ikinci bir konsepsiya kimi və ya formalaşmaqda olan 

beynəlxalq münasibətlərə daha bir baxış kimi göstərir. Bu konsepsiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir 

ki, təkqütblülüyün pozulması çoxqütblü dünyanın yaranmasını nəzərdə tutur. Onun qütbləri iki blo-

kun, iki dünyanın və ya birlik ölkələrinin dezinteqrasiyası nəticəsində korporativ intizam üzrə məh-

dudiyyətləri öz üzərindən götürmüş olan ən qüdrətli super dövlətlər olmalıdır. Henri Kisincerin fik-

rinə görə, “soyuq müharibədən sonra formalaşmaqda olan beynəlxalq münasibətlər daha çox XIX 

yüzillikdəki Avropa siyasətini xatırladır; belə ki, həmin dövrdə ənənəvi milli maraqlar və dəyişmək-

də olan qüvvələr nisbəti diplomatik oyunları, birliklərin yaranması və dağılmasını, nüfuz sferaları-

nın dəyişməsini müəyyən edirdi” (14, s. 37-38). 

Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, bu gün ABŞ və Qərbi Avropanın akademik və siyasi 

dairələrində Amerika Birləşmiş Ştatlarının müasir beynəlxalq münasibətlərdə açıq-aşkar üstünlüyü 

haqqında iddialar hökm sürdüyü halda (101), Avropanın qalan hissəsində və birinci növbədə Rusi-

yada əsasən çoxqütblü dünya ideyası haqqında müzakirələr gedir (15, s. 50-52; 16, s. 3-20; 17, s. 

71-76). 

Hazırda bu düşüncələrin fonunda aparıcı super dövlətlər arasında müasir dünyanın nüfuz sfera-

larına “bölgüsü” kimi adlandırılan ideyalar (birinci növbədə müasir münaqişələrin tənzimlənməsi 

haqqındakı məsələlərdə) daha tez-tez söylənilir. Belə bir planlardan birini Amerikalı politoloq 

Ç.Meyns irəli sürmüşdür. O, hesab edir ki, ABŞ həmişəki kimi Qərb ölkələri arasında özünün domi-
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nantlıq mövqeyini qoruyub saxlayacaqdır, Rusiya keçmiş SSRİ ərazisində analoji lider mövqeyində 

qalacaqdır, Hindistan Cənubi Asiyada liderə çevriləcəkdir, Çin və Yaponiya isə Asiya qitəsinin di-

gər ərazilərində lider olacaqlar. Faktiki olaraq, belə bir nizam müasir dünyanın yeni reallıqlarına da-

ha çox uyğun gəlir və ilk növbədə münaqişələrin həll edilməsi və tənzimlənməsində kollektiv ya-

naşmaların formalaşması meyilləri ilə üst-üstə düşür (4, s. 249). 

Lakin bu gün belə bir konsepsiya da bir çox mübahisələrə və etirazlara səbəb olur. Elə isə yeni 

qloballaşmış dünyada kiçik regional sferalara bölünmüş olan və bu sferaların hər birində güclü döv-

lətlərin (və ya dövlətlər qrupunun) hökmran olduğu dünya nizamını nəzərdə tutan bir modelin möv-

cud olması mümkündürmü? Dünyada sülh yalnız güc hesabına hakim olacaqmı? Dövlətlər arasında 

yeni münaqişələr başlaya bilməzmi, məsələn, yaponlarla çinlilər arasında? Nəticədə biz şahidi olu-

ruq ki, bir qisim həll edilməmiş problemlər digər yeni problemlər burulğanının yaranmasına yol açır 

və öz növbəsində onların da tənzimlənməsinə ehtiyac yaranır (2, s. 340-341). 

Bununla belə formalaşmaqda olan yeni beynəlxalq münasibətlər sistemi gələcəkdə ayrı-ayrı 

dövlətlərlə və ya onların ittifaqı ilə təmsil olunan bir neçə mərkəzdən və ya qütbdən ibarət olan bey-

nəlxalq münasibətlər sistemi kimi bir şəkil almaya da bilər. Əvəzində isə yeni beynəlxalq aktorlar 

arasında müxtəlif iqtisadi, siyasi və digər əlaqələrin keyfiyyətcə yeni bir sistemi ola bilər, yəni dif-

ferensiasiya olunmuş qüvvələrin bəlli bir dünyası ola bilər. Bu dünyada beynəlxalq təşkilatların 

əhəmiyyətinin artması ilə ən müxtəlif tip güclərin balanslarının qarşılıqlı fəaliyyətlərinin uzlaşması-

nı ehtimal etmək olar. 

Bununla bağlı formalaşmaqda olan vəziyyətə adekvat olaraq C.Nayın (kiçik) konsepsiyasını 

göstərmək olar. O, bizim hazırki qlobal informasiya əsrində yeni dünya nizamının formalaşması 

prosesini üç səviyyəli şahmatla müqayisə etməklə izahını verməyə çalışır. Yüksək səviyyə – güc sə-

viyyəsi bugün tamamilə ABŞ-a tabedir və o, güc sferasında bütün digər dövlətləri olduqca geridə 

buraxmışdır. Orta iqtisadi səviyyə bu gün çoxqütblü olması ilə xarakterizə olunur. Onun qütbləri 

ABŞ, Avropa, Çin və Yaponiyadan ibarətdir. Hazırda bu ölkələrin payına bütün dünya üzrə ümu-

mi istehsalın 2/3 hissəsindən çoxu düşür. Üçüncü səviyyə özünü sərhədləri aşan və dövlətlərin hö-

kumətlərinin nəzarətindən kənarda qalan transmilli münasibətlərdə büruzə verir. Bu münasibətlər 

özünü olduqca dağınıq, səpələnmiş bir struktur kimi göstərir və müxtəlif beynəlxalq aktorlara im-

kan verir ki, bu sistemin müxtəlif səviyyələrində eyni vaxtlarda müxtəlif rollarda çıxış etsinlər 

(24, s. 24). 

Gəldiyimiz qənaətə görə, yeni yaranmış dünya nizamı, böyük ehtimalla homogen vahidlərin 

(milli dövlətlərin müasir sistemi şəklində) sistemi kimi deyil, heterogen vahidlərin (məsələn, bəzi 

sosial hərəkatlar, müəyyən maraqlara söykənən bəzi qruplar, bəzi beynəlxalq təşkilatlar, bəzi hərbi 

qruplaşmalar və s. heterogen vahidlər kimi) bir-biriləri arasındakı münasibətlərə əsaslanmış olan bir 

sistem olacaqdır.  

Dünya nizamının yeni vəziyyətinin belə qeyri-müəyyənliyi və fəaliyyət göstərən fərdlərin həd-

dən artıq fərqli olması müasir beynəlxalq münasibətləri öyrənməkdə olan müxtəlif tədqiqatçılarda 

mövcud durumun daha yaxşı və dolğun izahını verməyə həvəsləndirir, onları müxtəlif tipli müəllif 

konsepsiyaları quraraq irəli sürmələrinə sövq edir. Məsələn, Amerikalı müəllif A. Appadurai “sca-

pes” adlanan orijinal bir fikir irəli sürür (8). Tam eynilə biz landscapes (landşaftlar) haqqında düşü-

nürük, eləcə də biz mediascapes, ideoscapes, financescapes, migrascapes (tibbi və ideoloji təsvirlər, 

maliyyə və miqrasiya mənzərələri; bütün bunların nəticəsində nəhəng və mürəkkəb bir ümumi mən-

zərə ortaya çıxır ki, bunun əsasında bizi əhatə edən dünya haqqında təsəvvürümüz formalaşır) haq-

qında düşünə bilərik. Bu gün üçün belə bir konsepsiya müasir və daim dəyişməkdə olan beynəlxalq 

münasibətlərin müəyyən bir əlavə təsvirini yaratmağa xidmət edən bir örnək ola bilər. 

Bunların fonunda müasir münaqişələrin xarakterlərində baş verən qanunauyğun dəyişikliklər 

(birinci növbədə bu münaqişələrdə müxtəlif aktorların fəal iştirak etməsi) hazırda bu münaqişələrin 

ənənəvi dövlətlərarası diplomatik vasitələrlə (bu vasitələrə rəsmi danışıqlar və vasitəçilik prosedur-

ları daxildir) tənzimlənməsi işində xüsusi çətinliklər törədir. Buna səbəb kimi bir çox hallarda işti-

rakçı tərəfin liderinin legitimliyi ilə bağlı problemlərin həll edilməz bir vəziyyət alması, yəni belə 

bir liderlə masa arxasında oturaraq danışıqlar aparmağın hüquqi baxımdan mümkünsüzlüyü, eləcə 
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də vəziyyətə real olaraq tam nəzarət edən liderin müəyyənləşdirilməsiilə əlaqədar ortaya çıxan 

problemləri göstərmək olar. Bundan əlavə, heç də hər zaman tərəflər arasında əldə edilən razılaşma-

ların yerinə yetiriləcəyinə zəmanət verilmir.  

Lakin hətta tərəflər arasında razılaşmaların əldə edilməsi münaqişə ocağının ortadan qaldırıl-

ması üçün heç də kifayət dərəcədə zəmanətin olması demək deyil və son mərhələdə onun tənzim-

lənməsində başlıca vurğu əldə edilən sazişlərin implimentasiya sahəsinə yerdəyişmə edə bilər. Bu 

da öz növbəsində baş vermiş münaqişənin hərbi fazasının başa çatmasından sonra əldə edilən sül-

hün gələcək dövr üçün bünövrəsini təmin etmək məqsədilə sosial-iqtisadi, mədəni və humanitar sa-

hələrdəki köklü problemlərin həllinə xüsusi diqqətin ayrılması zərurətini yarada bilər. 

Yekunda belə tiplərə aid olan problemlərin tənzimlənməsində arzu olunan nəticələrin əldə edil-

məsi üçün bu gün beynəlxalq münasibətlər sisteminin müasir vəziyyətinə uyğun gələn münaqişələ-

rin yeni tənzimləmə vasitələrinin tapılması üçün fəal axtarışlar aparılır. Bu yeni tənzimləmə vasitə-

ləri sülhün Vestfal modeli üçün xarakterik olan dövlətlərarası qarşılıqlı fəaliyyətlərin ənənəvi for-

malarını tamamlamış olardı. Bununla bağlı olaraq, hazırda beynəlxalq təşkilatların bu cür münaqi-

şələrin tənzimlənməsində fəal iştirakı ən aktual məsələlərdən birinə çevrilməkdədir. 

Siyasi münaqişənin mahiyyəti, onun təbiəti, həmçinin inkişaf dinamikası və ona təsir göstərən 

amillər bu siyasət fenomeninin əsas kateqoriyalarıdır. Bu kateqoriyaların tədqiqatı göstərdi ki, siya-

si münaqişələrin ictimai elmlərdən yalnız birinin metodları ilə öyrənilməsi mümkün deyildir. Nə so-

siologiya, nə də politologiya elmi müstəqil şəkildə siyasi münaqişələrin bütün aspektlərini açmağa 

qadir deyildir. Yalnız bu elmlərin qovuşduğu nöqtədə siyasi münaqişə hadisəsinin daha universal 

izahını, açıqlamasını verə bilər.  

Siyasi münaqişəyə eyni zamanda bir neçə modelin mövqeyindən baxılmışdır. Ancaq bunların 

hamısı bu və ya digər dərəcədə siyasi münaqişəni iki və daha çox sayda qarşı-qarşıya gələn tərəflə-

rin toqquşması kimi başa düşürlər. Bütün bu modelləri tədqiq edərək bu nəticələrə gəlmək olar ki, 

münaqişə bir növ “normadır”. Bu mənada Amerika politoloqu R.Dal ilə razılaşmamaq olmaz. O, 

haqlı olaraq qeyd edir ki, siyasət həyatı və siyasi təcrübə münaqişəni siyasətin xarakteristikalarını 

inkar etmək kimi deyil, bir norma kimi qəbul etməyəmeyillidir (7, s. 38). İctimai həyatın mövcud 

olduğu hər bir yerdə münaqişə vardır. Ona görə də münaqişə hadisəsinə bir mənalı olaraq, mənfi hal 

kimi münasibət bəsləmək doğru olmaz. Bəşəriyyətin inkişafı tarixində məhz münaqişələr daha bəsit 

ictimai-siyasi formasiyaların dağılmasına yol açmışdır və beləliklə insanlar ibtidai icmadan başla-

mış müasir dövlətə qədər uzun bir yol qət etmişlər. 

Siyasi münaqişənin yaranması və inkişaf etməsi bir sıra amillər qrupunun təsiri altında baş ve-

rir. Bu amillər münaqişə vəziyyətinin miqyasını, iştirakçıların sayını, münaqişənin inkişaf sürətini 

müəyyən edir. Üstəlik, müasir münaqişələr eyni zamanda bir neçə amilin və ya bütün amillərin təz-

yiqi altında ola bilər ki, bu da onların tənzimlənməsinin daha da uzanmasına və ağrılı olmasına gəti-

rib çıxara bilər. 

Beynəlxalq münasibətlərin ikiqütblü sisteminin aradan qalxması müharibənin astanasında olan 

sülhün balanslaşdırılması dövrünü nəinki bitirmədi, hələ üstəlik bu sferada sabitsizliyi daha da artır-

dı. Başqa sözlə, bu gün sülhün olmasının mümkünlüyü bir qədər azalmış oldu, çünki artıq qüdrətli 

ikiqütblü qarşıdurma yoxdur, yəni müharibənin olmaması ehtimalı bir qədər də azaldı. Belə ki, dün-

ya bir növ əvvəlki kimi gözlənilməzlik halına geri dönmüş oldu ki, bu da dünyanın hər tərəfində lo-

kal-regional münaqişələrdə öz ifadəsini tapmış olur. Əvvəllər ikibloklu qarşıdurma ilə qarşısı alınan 

bu münaqişələr hazırda tez bir zamanda şiddətlənə bilən potensial imkanlara malik olduğuna görə 

böyük təhlükə mənbəyidirlər. 

İkiqütblülüyün ortadan qalxması, ideoloji kommunizm-kapitalizm dixotomiyasının yox olması 

beynəlxalq münasibətlərin yeni sisteminin formalaşmasına ehtiyacın olduğunu üzə çıxartdı (hazırda 

Avropanın və dünyanın elmi dairələrində yeni sistemin necə olacağı haqqında gərgin mübahisələr 

aparılır). Bu yeni sistem dünyanın müasir inkişaf mərhələsinin xüsusiyyətlərini və ilk növbədə yeni 

beynəlxalq aktorların meydana çıxmasını nəzərə almalıdır.  



ŞƏR Q AR A ŞDIR MALAR I ,  2 0 2 1 ,  №4  

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL    *    НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ    *    SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 129 

Ənənəvi dövlətlərarası münasibətlərlə ziddiyyət təşkil edən bir hadisə kimi özünü göstərən (xü-

susilə də keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində aktuallaşmış olan) qloballaşma proseslərinin, eləcə 

də bir sıra qlobal meyillərin (siyasətin beynəlmiləlləşməsi, daxili və beynəlxalq münasibətlərin de-

mokratikləşməsi, informasiya və kommunikasiya sahəsindəki canlanma, yeni beynəlxalq aktorlar 

dairəsinin genişlənməsi, terrorizmin qlobal miqyasda yayılmağa başlaması) ikiqütblülüyün ortadan 

qalxması ilə eyni vaxta düşməsi beynəlxalq münasibətlərin keyfiyyətcə yeni bir vəziyyətini forma-

laşdırdı. Yeni vəziyyət də öz növbəsində bir sıra problemlərin (yeni tipli münaqişələrin) yaranması-

na yol açdı. Bu problemlərin həll edilməsi üçün isə yeni yanaşmalar tələb olunur.  

Münaqişələrin tənzimlənməsi üçün yeni əlavə yolların axtarılması, o cümlədən də bu axtarışla-

rın beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə aparılması bu gün üçün ən perspektivli sahə kimi görünmək-

dədir.  
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XÜLASƏ 

Aynur ƏLİŞANOVA 

 

Münaqişələrin tənzimlənməsi problemləri 

 

Açar sözlər:yeni dünya, münaqişələr, ABŞ, SSR, qütbləşmə, NATO, BMT 

 

Məqalədə beynəlxalq münaqişələrin həlli problemi ilə bağlı bir sıra məsələlər araşdırılmışdır. 

Qeyd olunur ki, münaqişənin həlli prosesi həm dövlətlərin özlərindən, həm də beynəlxalq təşkilat-

lar, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları və digər oxşar strukturların təmsil etdiyi beynəlxalq mü-

nasibətlərin subyektlərinin fəaliyyətindən asılıdır. Üstəlik, bu, onların yaradılmış yeni dünya nizamı 

sistemində hansı rol oynamasından asılıdır. Məqalədə həmçinin hazırki şəraitdə beynəlxalq münasi-

bətlərin formalaşmasında problemlərin (yeni tipli münaqişələrin) həlli yolları diqqət mərkəzində 

saxlanılır və göstərilir. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

АйнурАЛИШАНОВА 

 

Проблемы регулирования конфликтов 

 

Ключевые слова: новый миропорядок, конфликты, США, реформа сектора безопасно-

сти, поляризация, НАТО, ООН 

 

В статье освещается ряд вопросов, связанных с проблемой урегулирования международ-

ных конфликтов. 

Отмечается, что процесс урегулирования конфликтов зависит как от самих государств, 

так и от деятельности акторов международных отношений в лице международных организа-

ций, правительственных и неправительственных организаций и других подобных структур. 

Более того, это зависит от того, какую роль они играют в системе созданного нового ми-

рового порядка. 

В статье также делается акцент и указываются пути решения проблем (конфликтов но-

вого типа) в формировании международных отношений в нынешней ситуации. 
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SUMMARY 

Aynur ALISHANOVA 

 

Conflict Resolution Problems 

 

Keywords: new world, conflicts, USA, USSR, polarization, NATO, UN 

 

The article highlights a number of issues related to the problem of settlement of international 

conflicts. It is noted that the process of conflict resolution depends both on the states themselves 

and on the activities of the actors of international relations represented by international organiza-

tions, governmental and non-governmental organizations and other similar structures. Moreover, it 

depends on what role they play in the system of the created new world order. 

The article also focuses on and indicates ways to solve problems (conflicts of a new type) in 

the formation of international relations in the current situation. 
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Aİ-NİN YENİ QONŞULUQ SİYASƏTİNDƏ POSTSOVET  

MƏKANI ÖLKƏLƏRİNƏ MÜNASİBƏT:  

MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Kamran MƏMMƏDOV* 

 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Aİ, AQS, Azərbaycan, tərəfdaşlıq, enerji siyasəti, postsovet 

məkanı, Şərq Tərəfdaşlığı proqramı, F.Moqerini, Azad Ticarət Zonası, saziş, geosiyasət, münaqişə, 

işğal, ikili standartlar, qərəzli münasibət 

 

Müasir dünyanın geosiyasi xəritəsində sistem xarakterli dəyişikliklər inteqrasiya, qloballaşma 

və dezinteqrasiya prosesləri nəticəsində baş verməkdədir. Yaranmış vəziyyət beynəlxalq və regio-

nal təşkilarlardan, o cümlədən də Avropa İttifaqından sürətlə adaptasiya olunmaq və reaksiya ver-

mək və ciddi dəyişiklikləri həyata keçirməyi tələb edirdi. SSRİ-nin süqutu Avropanın şərqində elə 

boşluq yaratmışdı ki, bu boşluq çox tezliklə Qərb üçün “qara dəliyə” – potensial təhlükə mənbəyinə 

çevrilmişdi. Məhz bu təhlükə Aİ-ni yeni layihə və proqramlar üzərində işləməyə vadar etmiş, Yeni 

Qonşuluq Siyasətindən tutmuş, Şərq tərəfdaşlığına qədər müxtəlif fəaliyyət planları və onların hə-

yata keçirilməsi alətləri yaradılmışdı. Aİ-nin genişlənmə dövrünə daxil olması çox tezliklə onun sı-

ralarının genişlənməsinə gətirib çıxarsa da, üzvlük perspektivləri olmayan bütün qonşularını ittifa-

qın fəaliyyət proqramlarında iştirak etməyə cəlb etmək məqsədilə fərdi xarakter daşıyan ümumi 

Fəaliyyət Planları işlənib hazırlanmışdı. Belə fəaliyyət planlarının əhəmiyyətini obyektiv qiymət-

ləndirən ekspertlər Avropa Komissiyasının start verdiyi fəaliyyət planlarının inkişafı və həyata ke-

çirilməsi üçün üç mərhələli prosesin nəzərdə tutulduğuna (16, 171) diqqəti cəlb edirdilər: 

- mövcud praktiki çərçivələrdə (Assosiasiya, Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq sazişləri) dialoq və is-

lahatlardakı nailiyyət və uğursuzluqların təhlil edilərək qiymətləndirilməsi məqsədilə xüsusi Asso-

siasiya və Əməkdaşlıq komitələrinin təsis edilməsi; 

- Komissiya və üzv dövlətlər tərəfindən qonşu dövlətlə əldə olunan razılığa əsasən ümumi 

məqsədlər və standartların və uğurların əks olunduğu cədvəl hazırlanması, bunun bazasında Fəaliy-

yət planının Aİ və tərəfdaşlar tərəfindən təsdiq edilməsi; 

-tərəfdaş dövlətlərlə mövcud institusional əməkdaşlıq çərçivəsinəinteqrasiyaolunmuş Fəaliyyət 

planlarının həyata keçirilməsində əldə olunmuş nailiyyətlərin illik yoxlanışının aparılması Aİ-nin 

artmaqda olan siyasi marağını əks etdirir. Bununla da bu tərəfdaş dövlətlərin hökumətlərinə siyasi 

və iqtisadi islahatları uğurla başa vurması üçün Aİ tərəfindən kreditlərin verilməsi imkanları da nə-

zərdə tutulurdu. Qeyd edək ki, Cənubi Avropa və Türkiyənin buraya daxil edilib-edilməməsi məsə-

ləsi uzunmüddətli danışıqların mövzusu olmuş, Türkiyə istisna olmaqla qalan dövlətlər birliyin üzv-

ləri sırasına qatılmışdılar. Təsis edilərkən YQS kateqeriyasına aşağıdakı dövlətlər daxil edilmişdi: 

Rusiya, Moldova, Ukrayna, Misir, Əlcəzair, İsrail, İordaniya, Livan, Liviya, Marakeş, Suriya və Tu-

nis, habelə üç Cənubi Qafqaz ölkəsi: Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan. Fələstin isə bu sıraya 

2004-cü ilin iyununda daxil edilmişdi.  

Avropa Komissiyasının «Geniş Avropa-Qonşuluq: Şərqi və Cənubi qonşularımızla münasibət-

lər üçün yeni çərçivə» adlı Bəyannaməsində (11 mart 2003-cü il) nəzərdə tutulurdu ki, inkişaf zona-

sını və yaxın qonşuluğu inkişaf etdirmək üçün ittifaq tərəfdaşlığa üstünlük verir. Barselona prosesi 

çərçivəsində başlanmış dialoqun gedişində Mərakeş, İordaniya, Tunis, Fələstin Muxtariyyəti, daha 

sonra isə Moldova və Ukrayna ilə fəaliyyət planları işlənib hazırlansa da, bu planların Aİ Şurası tə-

rəfindən təsdiqlənməsi bir sıra amillərin təsiri baxımından yəqin ki xeyli müzakirələri vacib edəcək-

dir. Halbuki Aİ Şurası İsraillə bağlı bu işi artıq başa çatdırmaq üzrədir. Komissiyanın sənədində da-
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ha sonra nəzərdə tutulurdu ki, birgə dəyərləri, siyasi və iqtisadi struktur islahatlarının səmərəli şəkil-

də həyata keçirilməsini əks etdirən konkret irəliləyişlərin əvəzində qonşuluq siyasətinə qatılan döv-

lətlərə ittifaqın daxili bazarından bəhrələnmək şansları veriləcəkdir (22).  

Bütün bunların nəticəsində qonşular azad insani dəyərlərin üstünlüyü şəraitində əmtəə, xidmət 

və kapitalın sərbəstliyinə nail olmaq üçün ittifaqa daha sıx inteqrasiya olunacaq və liberallaşmanın 

yaratdığı üstünlüklərə nail olacaqdır. Buna isə aşağıdakı vasitələrlə əldə olunmalıdır: 

- daha səmərəli siyasi dialoq və əməkdaşlığa nail olunması; 

- ümumi təhlükəsizliyə olanhədələrin qarşısını almaq və mübarizə 

aparmaq üçün daimi əməkdaşlıq edilməsi; 

- münaqişələrin qarşısının alınması və nizamlanması sahəsində daha geniş əməkdaşlıq edil-

məsi; 

- Aİ-nin daxili bazarında səmərəli iştirak etmək və qanunvericilikdəki yaxınlığa əsaslanaraq 

təşkilatın strukturlarına daha sıx inteqrasiya olunmaq; 

- preferensial ticarət əlaqələri və Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) prinsiplərinə uyğun 

olaraq bazarların açıq olması; 

- leqal miqrasiya ilə bağlı məsələlərdə sıx əməkdaşlıq edilməsi; 

- narkotik vasitələrin qeyri-qanuni alveri, insan alveri və mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısı-

nın alınması sahələrində sıx əməkdaşlıq edilməsi; 

- təhsil, təlim, elm və mədəniyyət sahələrində sıx əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşma; 

- nəqliyyat, enerji və telekommunikasiya şəbəkələrin, habelə 

Avropa Tədqiqat Zonasına inteqrasiyanın perspektivləri; 

- mükəmməl və təkmil maliyyə yardımlarının edilməsi, investisiyaların təşviqi və qorunması; 

- region daxili, subregional və ekstra-regional əməkdaşlığa yardım; 

- ətraf mühitin qorunması sahəsində sıx əməkdaşlıq (22). 

YQS haqqında Bəyannamədə (2003-cü ilin martında əvvəlcə Yeni Qonşuluq Siyasəti (YQS), 

az sonra – 2004-cü ilin mayında isə Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQS) adını almışdı) yaxın qonşu-

larla inteqrasiyanın genişlənməsində mövcud Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişlərini tamamlayan 

yeni qonşuluq sazişlərinin bağlanacağı qeyd edilirdi ki, bir qədər sonralar meydana gələn Şərq tərəf-

daşlığı kimi layihələr buna hesablanmışdı və hazırda reallaşdırılmaqdadır. Məlum olduğu kimi, 

AQS fərqli coğrafiya, iqtisadiyyat, tarix və mədəniyyət ilə xarakterizə olunan və dünyanın üc konti-

nentində yerləşən 16 ölkəni əhatə edir ki, belə coğrafiyanın vahid siyasət çərcivəsində birləşdirilmə-

si iki amillə bağlıdır. Birincisi, tərəfdaş ölkələrin bir cox ortaq təşəbbüslərə (insan azadlıqları, de-

mokratiyanın inkişafı və s.) malik olması Aİ-nin vahid proqram irəli sürməsini mümkün etmişdir. 

İkincisi, Aİ-nin təməl prinsiplərinə və dəyərlərinə əsaslanmaqla irəli sürdüyü AQS-nin bütün tərəf-

daş ölkələrdə tətbiq olunması mümkündür. (15) 

Məlum olduğu kimi, Avropa Komissiyasının YQS haqqında Bəyannaməsində Cənubi Qafqaz 

ölkələrinin bu siyasətə aid edilməsinə münasibət bildirilməmişdi. Bununla belə, 2003-cü il iyunun 

16-da 15 Aİ üzv dövlətləri xarici işlər nazirlərinin Lüksemburqdakı görüşündə Cənubi Qafqaz döv-

lətlərinin gələcəkdə bu siyasətə aid edilməsi məsələsini müzakirə etmək barədə razılığa gəlindi. Az 

sonra birliyin Ümumi Təhlükəsizlik Strategiyasında Cənubi Qafqazla bağlı Aİ-nin fəaliyyətinin da-

ha da gücləndirilməsi məsələsi öz əksini tapdı. Burada deyilirdi: «Biz Cənubi Qafqazın problemləri 

ilə daha çox maraqlanmalıyıq, çünki bu region tezliklə Aİ-nin genişlənməsi nəticəsində qonşu re-

giona çevriləcəkdir». Şuranın 2003-cü il 7 iyul qərarına əsasən Aİ-nin Cənubi Qafqaz regionu üzrə 

Xüsusi Nümayəndəsi (Aİ XN) vəzifəsi təsis edildi ki, bu vəzifəyə Finlandiya diplomatı Heikki Tal-

vittieni təyin edildi. 

Avropa Parlamenti 2003-cü ilin dekabrına qədər davam edən müzakirələrdən sonra Cənubi 

Qafqaz dövlətlərinin YQS-a qəbul edilməsi haqqında təklif səsləndirdi. Avropa komissiyası isə 

2004-cü ilin mayında qəbul etdiyi strateji sənəddə bu təklifi bəyəndi və iyunda isə Cənubi Qafqaz 

ölkələrinin YQS-a qəbulu rəsmən təsdiqləndi (21). Analitiklərə görə, Cənubi Qafqaz respublikaları-
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nın bu qədər gözləməyə vadar edilməsi birincisi, Gürcüstandakı hakimiyyət dəyişikliyi, ikincisi, 

2004-cü ilin mayındakı genişlənmədən sonra Rusiyadan edilən reaksiya ilə bağlı olmuşdu. Məlum 

olduğu kimi 2003-cü ilin sonundakı «məxməri inqilab» nəticəsində Qərbin namizədi Mixael Saa-

kaşvili Gürcüstan prezidenti seçilmişdi.YQS tərəfdaş dövlətlərin Aİ-yə daha da yaxınşması üçün 

aralıq mərhələ hesab edilirdi. Bu prosesin müddəti və inteqrasiyanın nə qədər uğurlu olacağı ilk 

növbədə Aİ-yə qoşulmaq arzusunda olan dövlətlərin öhdəsinə qoyulurdu. 

Aİ-nin postsovet ölkələri siyasətində Cənubi Qafqazın yerini müəyyən etmək üçün geosiyasi 

və enerji amilləri ilə yanaşı iki mərhələli siyasi təhlilin aparılması nəzərdə tutulurdu ki, məqsəd 

ümumiləşdirmə və fərdiləşdirmə aparmaqdan ibarət idi. Nəzərdə tutulurdu ki, birinci mərhələdə re-

gion ölkələri ilə Mərkəzi Asiya ölkələrinin müqayisəsi aparılacaq, ikinci mərhələdə isə Aİ-nin Şərqi 

Avropa ölkələri ilə münasibətləri Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə olan münasibətləri ilə müqayisə olu-

nacaq və bunlar arasında oxşar və fərqli cəhətlər müəyyənləşdiriləcəkdi. Qeyd edək ki, postsovet öl-

kələri içərisində Cənubi Qafqaz regionu Aİ-nin bura nisbətən gec maraq göstərməsinə baxmayaraq 

yeganə olmasa da, bütün hallarda cənub-şərqə yönəlik maraqlarının içərisində prioritet olmuşdur. 

(20). Əgər konkret faktlara müraciət etsək, görərik ki, Aİ-nin Qafqazda elə proqramları yoxdur ki, 

onlar Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya respublikalarından köklü şəkildə fərqlənsin. Bu dövlətlərin 

hamısı eyni maliyyə yardımı proqramları ilə əhatələnmişdi və ümumi hüquqi bazaya malik idi. TƏS 

maraqlı olan bütün dövlətlərin hamısına təklif olunmuşdu. Aİ-nin xüsusi proqramları olan TACİS, 

TEMPUS, TRACECA, İNOGATE kimi proqramlarda Cənubi Qafqaz ölkələri o biri ölkələr kimi 

eyni səviyyəyə qoyulurdu.  

AQS-in mərkəzi elementi isə Aİ ilə hər bir tərəfdaş ölkə arasında razılaşdırılmış və ölkə üzrə 

bir sıra qısa və orta müddətli prioritetlərin əks olunduğu Fəaliyyət Planlarıdır. Azərbaycan Respub-

likası – Avropa İttifaqı Fəaliyyət Planı 14 noyabr 2006-cı ilin tarixində Brüsseldə AR-Aİ Əməkdaş-

lıq Şurasının iclası zamanı qəbul edilmişdir. 7 noyabr 2006-cı ildə Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının sədri J.Barrozu Azərbaycan Respublikası və Avropa Birli-

yi arasında enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalamışlar. Bu 

memorandum artıq tərəflər arasında münasibətlərin yeni müstəviyə daxil olmasının göstəricisi sayı-

la bilər (5, 13). Belə ki, bu anlaşma memorandumunun icrası Azərbaycanın Avropa İttifaqının enerji 

bazarlarına daha tez inteqrasiyasına kömək etməklə yanaşı, Xəzər hövzəsindən enerji daşıyıcılarının 

nəqli Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyini daha da güclənməsinə xidmət edəcəkdir. 

Milli siyasətşünaslıqda Aİ-nin Cənubi Qafqaz siyasəti ilə bağlı aparılmış elmi-siyasi araşdırma-

ların nəticələri göstərir ki, bu qurumun regiona marağı minilliyin əvvəllərindən başlanmışdı ki, bu 

məsələdə məlum iqtisadi və siyasi amillər mühüm rol oynamış, proses iki mərhələdə getmişdi. Bi-

rinci mərhələdə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarının əhatə olunması nəzərdə tutulurdu. 

Qeyd edək ki, region dövlətlərini birləşdirən başlıca məqam bu dövlətlərin müstəqillik qazandıqdan 

sonra kiçik zaman fasiləsində Aİ-nin marağını qazanmaları olmuşdur. Cənubi Qafqaz-Mərkəzi Asi-

ya dövlətləri Aİ ilə TƏS çərçivəsində əməkdaşlıq sazişlərini 1995-1996-cı illərdə imzalasa da bun-

lar eyni vaxtda - 1 iyul 1999-cu ildə qüvvəyə minmişdi (18).  

Aİ-nin xarici siyasətində Cənubi Qafqaza münasibət Mərkəzi Asiyaya nisbətən daha böyükdür. 

Təsadüfi deyildi ki, amerikan politoloqu Z.Bjezinskinin vaxtilə belə bir orjinal fikir səsləndirmişdi: 

“Rusiyanın nəzarəti altında olmayan ərazilərdən keçən neft kəməri vasitəsilə qərb bazarlarına yol 

tapan müstəqil Azərbaycan həm də Orta Asiyanın varlı enerji mənbələrinin keçəçəyi böyük magist-

ral yolun mərkəzində durur. Əgər Azərbaycan tamamilə Moskvanın nəzarəti altında olarsa, Orta 

Asiya dövlətlərinin müstəqilliyini faktiki olaraq mənasız anlam hesab etmək olar”(10, 147). TRA-

SEKA, İNOGATE və s. Aİ layihələrinin elmi-siyasi təhlili göstərir ki, bu layihələrdə Mərkəzi Asiya 

dövlətləri Cənubi Qafqazla bərabərləşdirilir. Hadisələrin sonrakı gedişi Xəzər hövzəsinə Aİ-yə üzv 

ölkələrin artan marağının dönərsiz olduğunu göstərmişdi. Rusiyalı mütəxəssislərdən A.Şarova görə, 

Aİ ölkələrinin postsovet məkanına morağı onların enerjiyə olan ehtiyaclarından qaynaqlanır, çünki, 

Avropanın enerji ehtiyyatları dünya ehtiyatlarının 0,2 faizindən çox deyil, qaz ehtiyatları isə cəmi 

1,4 faizə bərabərdir ki, bunlardan hətta qənaətlə istifadə cəmi 20 ilə bəs edər (13).  
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Məlum olduğu kimi, hər iki region Böyük İpək yolunun üzərində yerləşdiyi üçün tranzit dəhlizi 

xarakterindədir, Azərbaycanın zəngin neft-qaz ehtiyatları isə Aİ ölkələri üçün Rusiyaya ciddi alter-

nativdir. Bu baxımdan Cənubi Qafqazda Azərbaycan həm neft-qaz, həm də geostrateji baxımdan Aİ 

üçün daha maraqlı və əhəmiyyətli hesab edilir. Analoji fikirləri Mərkəzi Asiyada Qazaxıstan və Öz-

bəkistan haqqında demək olar. Hər iki regionda inteqrasiya cəhdlərinə maneçilik edən faktorlar - 

Cənubi Qafqazda Ermənistan, Mərkəzi Asiyada – Rusiyadır. Lakin Cənubi Qafqaz Aİ-na coğrafi 

baxımdan daha yaxından, Aİ üçün bu region həm də Mərkəzi Asiyaya giriş qapılarından biri kimi 

baxıla bilər. Bununla belə, Cənubi Qafqaza nisbətən Mərkəzi Asiyada Aİ-nin fəallığı o qədər də 

diqqəti cəlb etmir.  

Doğrudur, politoloqlar 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra Aİ-nin Mərkəzi Asiyaya 

xüsusi diqqət verdiyini önə çəkirlər, çünki Mərkəzi Asiya ölkələrinin terror-fundamentalizm mər-

kəzlərinə yaxınlığı, cinayətkarlıq-narkotik və insan alveri üçün həssas yer olması Aİ-nin regionda 

fəallığını şərtləndirir. Cənubi Qafqazdan fərqli olaraq Mərkəzi Asiya respublikaları Aİ-ni Rusiya, 

İran və ABŞ-a baxanda ikinci dərəcəli aktor kimi qəbul edirlər. Cənubi Qafqazda isə vəziyyət xeyli 

fərqlidir, çünki bu regionun hər üç dövləti xarici siyasətdə Avropa qurumlarına inteqrasiyaya önəm 

verirlər, bu sahədə Gürcüstanın mövqeyi xüsusilə önəmlidir (17).  

Avropa İttifaqının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibəti qonşu-

luqdakı regionda sabitliyi arzu etməkdən uzağa getmir və münaqişənin ATƏT çərçivəsində həllinə 

üstünlük verilir. Məlum olduğu kimi, 1992-1993-cü illərdə münaqişə ilə bağlı Avropa İttifaqı bir 

neçə dəfə qətnamə qəbul etmiş və bəyanat səsləndirmişdi. Aİ-nin rəsmi sənədlərində Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü birmənalı şəkildə müdafiə edilir və Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkilər pislənirdi. 

Bu sahədə mühüm sənədlərdən biri 2010-cu il mayın 20-də Avropa Parlamentinin Avropa İttifaqı-

nın Cənubi Qafqaz strategiyasına dair qəbul etdiyi 2009/2216 saylı qətnamə hesab edilir. Qətnamə-

də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələlərinə xüsusi yer 

verilmiş, müharibə zamanı doğma yurdlarından didərgin düşmüş yüz minlərlə qaçqın və məcburi 

köçkünün pozulmuş insan haqlarından ciddi narahatlıq ifadə olunmuşdu. Qətnamədə Avropa Parla-

menti Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından dərhal çıxması tə-

ləb olunur, məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtması zamanı və keçid mərhələsində əhalinin 

təhlükəsizliyini BMT Nizamnaməsi əsasında təmin etmək üçün həmin ərazilərdə beynəlxalq qüvvə-

lərin yerləşdirilməsinin vacibliyini vurğulanırdı. Sənəddə habelə Ermənistan və Azərbaycan haki-

miyyətləri və icmaların rəhbərləri məcburi köçkünlərin geri dönməsinə hazırlıq işləri çərçivəsində 

etnik münasibətlərin normallaşması üçün səyləri artırmağa çağrılırdı.  

Qətnamənin xüsusilə mühüm əhəmiyyətə malik cəhətlərindən biri Ermənistandan silahlı qüv-

vələrini işğal etdiyi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindən və onun ətrafındakı rayonlardan dər-

hal çıxarmasının tələb olunmasıdır. Tərəflər münaqişənin beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edil-

miş prinsipləri və dövlətlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin vacibliyinin vurğulandığı qətna-

mədə yer alan məsələlərdən biri də Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu müəyyənləşdirilənədək ona 

müvəqqəti statusun verilməsinin qeyd olunmasıdır. Sənəddə göstərilirdi ki, bununla bağlı götürül-

müş öhdəliklərin yerinə yetirilməsi bölgənin azərbaycanlı və erməni əhalisinin dinc yanaşı yaşama-

sına və əməkdaşlığına töhfə verəcəkdir (5, 201-202). 

Aİ-nin Cənubi Qafqaz və postsovet məkanının digər ölkələri ilə bağlı siyasəti Şərqi Avropa öl-

kələrinə bəslənən münasibətdən əsaslı şəkildə fərqlidir, nəzərə alsaq ki, Şərqi Avropanın postsosia-

list ölkələri 2004-2007-ci illərdə hamılıqla Aİ-nin üzvləri sırasına qəbul olundular, onda fərqli mə-

qamların mahiyyəti aydınlaşar. Məlum olduğu kimi, Cənubi Qafqaz respublikaları, Ukrayna, Mol-

dova və Belarus Aİ-nin “sonuncu eşelonunda” – uzaq perspektivdə yer aldığına görə ötən əsrin 90-

cı illərində bu respublikalarla bağlı yalnız ümumi fikirlər səsləndirilirdi. Tədricən Gürcüstan və Uk-

rayna yeni minilliyin əvvəllərindən etibarən Aİ-nin ciddi diqqət verdiyi ölkələrin sırasına keçdilər.  

Qeyd edək ki, Ukrayna Avropa İttifaqı ilə 1994-cü il iyun 16-da TƏS müqaviləsini imzalayan 

ilk ölkə olmuşdu, o Şərqi Avropada ölkələrindən sonra rəsmi namizədliyi qoyulan və Aİ-nin gələ-
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cək üzvləri sırasında dayanan əsas partnyor ölkədir. Aİ Ukraynanı strateji tərəfdaş kimi nəzərdən 

keçirirdi ki, bu da öz əksini birliyin Ümumi strategiyasında tapmışdı. Belə strateji tərəfdaşlığı zəruri 

edən faktorlar içərisində xüsusilə Ukrayna ilə sərhəd ərazilərin təhlükəsizliyinin təmin olunması 

amili öndə dururdu. Polşa və Macanstan Aİ-yə qəbul olunandan sonra birliyin Polşa ilə sərhədləri 

genişlənərək 677 kv.km-ə çatmışdı (12, 3). 

Tədqiqat prosesində toplanmış materialların elmi-siyasi analizi göstərir ki, Aİ-nin Ermənistan 

istisna olmaqla Cənubi Qafqaz ölkələrinə bəslədiyi münasibət potensial üzv hesab etdiyi Ukrayna-

dan bir sıra səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Belə ki, Aİ tərəfindən müxtəlif əngəllərin irəli sü-

rüldüyü Türkiyənin birliyə mümkün qəbulundan sonra Aİ bu regionla qonşu olacaqdır, belədə Aİ bu 

dövlətlərlə strateji tərəfdaş kimi davranmalıdır, halbuki əksinədir. Ümumiyyətlə isə Cənubi Qafqa-

zın Türkiyədən əvvəl birliyin sıralarına inteqrasiyası mümkünsüzdür və bunun yaxın gələcəkdə baş 

verəcəyi inandırıcı deyildir. Qeyd edək ki, belə müzakirələrin aparılmamasına baxmayaraq Aİ-nin 

regionla bağlı müxtəlif layihələri maliyələşdirməsi və region ölkələrinə böyük məbləğdə vəsaitlərin 

yönəldilməsi dumanlı perspektivlər üzərində düşünməyə əsas verən amillərdəndir (2).  

Ukraynadan fərqli olaraq Cənubi Qafqaz dövlətlərinə gələcək üzv kimi nəzərdən keçirilməsə 

də, strateji tərəfdaş kimi münasibət bildirilir. Baxmayaraq ki, Ermənistana münasibətdə bunu demək 

mümkünsüzdür, həmin ölkə müstəqil səviyyədə siyasət yeritməkdən məhrumdur, öz milli təhlükə-

sizliyini təmin edə biləcək real potensiala və fəaliyyət kursuna malik deyildir. Rəsmi İrəvanın açarı 

Rusiyanın əlindədir. Təsadüfi deyil ki, artıq erməni ekspertləri də bu fikri açıq-açığına bəyan edir-

lər. Belə ki, erməni ekspertlərdən biri yazırdı: "Qərb Ermənistanın öz suverenliyini qoruyub saxla-

dığını dəqiqləşdirmək istəyir. Bu, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin kəskinləşməsi və Rusiyanın Er-

mənistanda hərbi mövcudluğunu açıqca ifadə etməsi...fonunda özünü daha aydın göstərir"(9).  

Avropa İttifaqının xarici məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi, Avropa Ko-

missiyasının vitse-prezidenti Federika Moqerininin bu baxımdan Azərbaycana və Ermənistana 

2014-cü ilin martında səfərində bir sıra maraqlı məqamlar üzə çıxmışdı. Belə ki, Bakıda "Cənub qaz 

dəhlizi" Məşvərət Şurası çərçivəsində keçirilən nazirlərin ikinci toplantısında iştirak edən və ölkə 

rəhbərliyi ilə fikir mübadiləsi aparan avropalı diplomat həm Bakıda, həm də İrəvanda Aİ-nin region 

ölkələri ilə əlaqələrinə aydınlıq gətirmiş və Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirildiyini 

ifadə etmişdi. Bakının Avropanın enerji təhlükəsizliyində ciddi rol oynadığını diqqətə çatdırmış və 

bu səbəbdən də Azərbaycanla əlaqələrin Brüssel üçün strateji əhəmiyyətli məsələ olduğunu vurğu-

lamışdı. F.Moqerininin Ermənistanda apardığı danışıqlar da əhatəli olmuş, regional təhlükəsizlik 

məsələləri müzakirə edilərkən “Aİ-nin vassal ölkə axtarmadığını, Avropanın güclü tərəfdaşa ehtiya-

cının olduğunu” media nümayəndələrinin diqqətinə çatdırmışdı: İrəvana xəbərdarlıq "qeyri-müəy-

yən müəyyənlik" heç nəyi bildirmir və ya hər şeyi bildirir şəklində ifadə edilmişdi. Belə mesajlar 

faktiki olaraq Aİ-nin Cənubi Qafqaz siyasətində prioritet məqamları ifadə edir, politoloqlar bunun 

qlobal miqyasda geosiyasi vəziyyətə təsir edəcəyini proqnozlaşdırırdılar (1).  

Ümumiyyətlə, Aİ rəsmisi F.Moqerininin Cənubi Qafqaza səfəri zamanı səsləndirdiyi fikirlər 

göstərirdi ki, Avropa region istiqamətində yeritdiyi siyasətdə müəyyən düzəlişlər etməkdədir. Aİ 

Azərbaycanın region üçün əhəmiyyətini nəzərə almaqla Ermənistanın vassal ölkə olmaqdan xilası 

üçün addımlar atmaqda maraqlı olduğunu diqqətə çatdırırdı. Bununla belə, o da məlumdur ki, Er-

mənistanın Rusiyadan asılılığına son qoyması demək olar ki, mümkünsüzdür. On illər boyu yeridi-

lən qeyri-müstəqil siyasətin yaratdığı problemlər bir tərəfdən regionun silahlandırılmasına, digər tə-

rəfdən isə potensial müharibələrə imkan yaratmışdır. Amma Aİ-nin Cənubi Qafqazda Azərbaycanla 

əməkdaşlığa üstünlük verməsi onun hələ “ikili standartlar siyasətindən” əl çəkməsi demək deyildir.  

Aİ-nin Cənubi Qafqaz siyasətində Azərbaycanın əhəmiyyətindən bəhs edən F.Moqerini: ""Cə-

nub qaz dəhlizi"nin və Xəzər regionunun bizim əsas prioritetlərimiz sırasında olması açıq-aşkardır" 

fikrini səsləndirmiş və bu fikir KİV-də çoxsaylı analitik yazıları şərtləndirmişdi(6). Aİ-nin qlobal si-

yasətdə reallaşdırmaq istədiyi bu konkret siyasi xəttin bir aspekti də Ermənistan-Azərbaycan, Dağ-
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lıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqəli olmasındadır. Belə ki, F.Moqerini Bakıda olarkən qeyd 

etmişdi ki, "regionda sabitliyin bərqərar olunması zəruridir və Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda da-

vamlı sülhün qorunmasındakı səyləri davam etdirir"(11). Həmin kontekstdə o, bölgədəki ümumi 

geosiyasi vəziyyətin, o cümlədən İran, Türkiyə və Rusiyadakı durumun Azərbaycan rəhbərliyi ilə 

müzakirə edildiyini, Ermənistana münasibətdə isə: "bizə vassal gərək deyil, bizə tərəfdaş, həm də 

güclü tərəfdaş lazımdır" fikrini qeyd etmişdi (14).  

Postsovet məkanı ölkələri içərisində ərazisi sesessionist münaqişə yolu ilə parçalanan dövlət-

lərdən biri də Moldovadır. Onun Aİ ilə əməkdaşlığı strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşımır, bu ölkə 

birliklə ticarət sahəsində əməkdaşlıq edir. Belə ki, Moldova Aİ ilə Azad Ticarət Zonasına doğru hə-

rəkət etməklə ittifaq üçün ticarət partnyoru rolunu ifa edir. Halbuki, Aİ son zamanlaradək Cənubi 

Qafqaz ölkələrinə münasibətdə onların iqtisadi zəifliyinə görə, bu respublikalara ticarət tərəfdaşları 

kimi baxılmırdı. Moldovadan fərqli olaraq Cənubi Qafqaz ölkələri ilə tərəfdaşlıq sazişlərinin heç bi-

rində Moldovadakı kimi, Azad Ticarət Zonası haqqında qeyd yoxdur, baxmayaraq ki, Moldovanın 

iqtisadi göstəriciləri daha aşağıdır (23). 

Belarus Respublikası ilə Aİ arasında qarşılıqlı münasibətlər kifayət qədər problemlidir ki, bu 

ilk növbədə Rusiya amili ilə bağlıdır. Ukrayna və Moldova ilə müqayisədə Aİ-nin Belarusla strateji 

tərəfdaşlıq və ya Azad Ticarət Zonası qurmaq məsələsi gündəmdə deyildir. Məlum olduğu kimi Be-

lorus dövləti MDB-nin fəal üzvü və KTM-in iştirakçısıdır. Rusiyanın strateji tərəfdaşı olan Belarus 

Ermənistan və digər dövlətlərlə birlikdə Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvüdür və əslində bununla da 

Avropa ilə Rusiya arasında tutarlı bir maneə yaradılmışdır. Aİ rəsmi olaraq Belarusda 2001-ci il 

parlament seçkilərini və A.Lukaşenkonun yenidən Respublika prezidenti seçilməsini qəbul etmə-

mişdir. Buna baxmayaraq Aİ Belarusla YQS çərçivəsində əməkdaşlıq edib ölkədə demokratikləşmə 

prosesinə təsir etməyə çalışsa da, istədiyi nəticəni əldə edə bilməmişdir, bununla belə Aİ Belarusda 

siyasi sabitliyin saxlanılmasında xüsusilə maraqlıdır (12, 6-7, 9).  

Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığında “Şərq Tərəfdaşlığı”(ŞT) proqramı 

da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Polşa və İsveçin təklifi ilə təsis edilən “Şərq Tərəfdaşlığı”nda məq-

səd proqramı əhatə edən dövlətləri Avropa İttifaqına daha da yaxınlaşdırmaq, sabitlik, demokratik 

idarəçiliyə və iqtisadi inkişafa təşviq etməkdir. Bu təşəbbüs demokratiya, qanunun aliliyi, insan hü-

quqlarına və əsas azadlıqlara hörmət, bazar iqtisadiyyatı və davamlı inkişaf kimi ümumi dəyərlərə 

əsaslanır. Proqramın əsası 2009-cu ildə Praqada qoyulmuşdur. Bu, Avropa İttifaqı və altı tərəfdaş 

ölkə (Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna) ilə münasibətlərin güc-

ləndirilməsi üçün yeni təşəbbüsdür. Layihə ilə bağlı təşkilati işlər görüldükdən sonra "Şərq tərəfdaş-

lığı" sammiti ilk dəfə 2009-cu ilin mayında Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilmiş, ikincisi isə 

2011-ci ilin sentyabrında Varşavada təşkil edilmiş, Litvanın paytaxtı Vilnüsdə keçirilən III sammit 

isə mühüm nəticələrlə yol açmışdı. "Şərq tərəfdaşlığı" Avropa İttifaqının qonşuluq siyasəti çərçivə-

sində postsovet məkanı dövlətləri ilə əlaqə və əməkdaşlığın daha da yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş 

təşəbbüsüdür (7).  

Avropa Komissiyasının Prezidenti J.Barrozonun 2011-ci il yanvar 13-14-də Azərbaycana rəsmi 

səfəri və səfər çərçivəsində 4 sənədin imzalanması ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında yeni mərhələ-

nin başlanğıcı kimi şərh edilir. J.Borrozonun səfər dövründə Azərbaycan hakimiyyəti və ictimaiyyə-

tinin müxtəlif nümayəndələri ilə görüşləri ona respublikamızda həyata keçirilən islahatları izləməyə 

imkan vermişdi. Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyev respublikamızın qısa zaman kəsiyində keçdiyi in-

kişaf yolunu səciyyələndirərək demişdi: “Bu gün nəhəng neft və qaz ehtiyatları, müasir infrastruk-

tur, boru kəmərləri və önəmli məkanda yerləşən Azərbaycan regional enerji təhlükəsizliyi və Avro-

panın enerji təhlükəsizliyində mühüm rolunu davam etdirir. Avropa Azərbaycanın böyük tərəfdaşı-

dır. Çoxşaxəli əməkdaşlıq demək olar ki, bütün mühüm sahələrdə inkişaf etməkdədir”(6). Hazırda 

Aİ ölkələrinin Azərbaycanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsində payı təxminən 30 faizi keçmişdi ki, 

bu baxımdan birlik ölkəmizin əsas ticarət tərəfdaşına çevrilmişdır (4). 
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Aparılmış elmi-politoloji təhlil göstərir ki, vaxtilə Cənubi Qafqaza daha az əhəmiyyət verən Aİ 

hazırda bu regiona postsovet ölkələri içərisində mühüm iqtisadi və siyasi məkanı kimi yanaşma sər-

giləyir. Son olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyev "Cənub qaz dəhlizi"nin iştirakçısı 

olan ölkələrin təmsilçilərinin toplantısında Qərb dünyası ilə əməkdaşlığa xüsusi diqqət verildiyini 

vurğulayaraq demişdi: “Biz bütövlükdə Qərblə münasibətlərin yeni səviyyəyə yüksəlməsinin şahidi 

oluruq. Şübhəsiz ki, bunların tam reallaşması üçün Qərbin ilk növbədə ikili standartlardan imtina et-

məsi lazımdır. Azərbaycan tərəfi öz səmimi sözünü deyib. İndi növbə Qərbindir (3).  

Halbuki ölkəmizin davamlı inkişafı, demokratik və hüquqi islahatların dönmədən həyata keçi-

rilməsi, respublikamızın iqtisadi yüksəlişi Avropa institutları tərəfindən təqdir edilməli olduğu hal-

da, praktikada, xüsusilə, 2009-cu ildən etibarən bunun əksi müşahidə edilməkdədir. Bu baxımdan 

Avropa Parlamentinin Azərbaycana dair 2015-ci il sentyabrın 10-da qəbul etdiyi 2915/2840 (RSP) 

saylı qərəzli qətnaməsi bu parlament təşkilatında ölkəmizə qarşı sistemli və davamlı şəkildə aparı-

lan qarayaxma kampaniyasının son dərəcə kəskin xarakter aldığını göstərir. Milli mətbuat yazırdı 

ki, Türkiyəyə qarşı ənənəvi xarakter almış insan hüquqlarının pozulması bəhanəsi altında indi də 

Azərbaycanda xalq tərəfindən dəstəklənən siyasi hakimiyyətə şər və böhtan atılmış, ölkəmizlə Av-

ropa İttifaqı və onun üzvü olan dövlətlər arasında inkişaf edən tərəfdaşlıq münasibətlərini sarsıtma-

ğa, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirərək, onu dünyaya inteqrasiya prosesindən təcrid 

etməyə uğursuz cəhd göstərilmişdir (8; 19). Hazırda da davam etməkdə olan belə cəhdlərə Azərbay-

can xalqı öz monolitliyi ilə cavab verməli, davamlı siyasi və iqtisadi inkişaf yolundan çıxmamalıdır. 
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XÜLASƏ 

Kamran MƏMMƏDOV  

 

Aİ-nin yeni qonşuluq siyasətində postsovet məkanı ölkələrinə münasibət:  

mövcud vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri 

 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Aİ, AQS, Azərbaycan, tərəfdaşlıq, enerji siyasəti, postsovet 

məkanı, Şərq Tərəfdaşlığı proqramı, F.Moqerini, Azad Ticarət Zonası, saziş, geosiyasət, münaqişə, 

işğal, ikili standartlar, qərəzli münasibət 

 

Müasir dövrdə dünyanın geosiyasi xəritəsində sistem xarakterli dəyişikliklər inteqrasiya, qlo-

ballaşma və dezinteqrasiya prosesləri nəticəsində formalaşmışdır. Yaranmış vəziyyət beynəlxalq və 

regional təşkilarlardan, o cümlədən də Avropa İttifaqından sürətlə adaptasiya olunmaq və reaksiya 

vermək və ciddi dəyişiklikləri həyata keçirməyi tələb edirdi. Aİ-nin postsovet ölkələri siyasətində 

Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya respublikalarının yeri onların geosiyasi əhəmiyyəti və enerji amil-

ləri ilə bağlıdır ki, bu Aİ-nin öz fəaliyyətini mərhələli şəkildə qurmasını şərtləndirmişdi. Məqsəd ümu-

miləşdirmə və fərdiləşdirmə aparmaq yolu ilə qurumun fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirmək 

idi. Milli siyasətşünaslıqda Aİ-nin Cənubi Qafqaz siyasəti ilə bağlı aparılmış elmi-siyasi araşdırmala-

rın nəticələri göstərir ki, bu qurumun regiona marağı minilliyin əvvəllərindən başlanmışdı ki, bu qeyd 

edilən amillərin təsiri ilə bağlı olmuşdur. Aİ-nin xarici siyasətində Cənubi Qafqaza münasibət Mərkə-

zi Asiyaya nisbətən daha böyükdür. Müəllif postsovet məkanının Belorus, Ukrayna, Moldova, Gür-

cüstan, Ermənistan kimi dövlətlərinə Aİ-nin fərqli münasibətinə də aydınlıq gətirmişdir. 

Məqalədə Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığını əngəlləyən amillərin də mahiyyətinə aydınlıq gətirilir, 

ölkəmizin davamlı inkişafı, demokratik və hüquqi islahatların dönmədən həyata keçirilməsi və res-

publikamızın iqtisadi yüksəlişini qəbul etmək istəməyən qüvvələrin yerləşdiyi Avropa institutları tə-

rəfindən belə inkişafın təqdir edilməli olduğu halda ölkəmizə qərəzli münasibət göstərildiyi qeyd 

edilir. Praktikada xüsusilə 2009-cu ildən etibarən belə qurumların anti-Azərbaycan fəaliyyəti özünü 

bir sıra sənədlərin qəbulunda göstərməkdədir. Bu baxımdan Avropa Parlamentinin Azərbaycana da-

ir 2015-ci il sentyabrın 10-da qəbul etdiyi 2915/2840 (RSP) saylı qərəzli qətnaməsi bu parlament 

təşkilatında ölkəmizə qarşı sistemli və davamlı şəkildə aparılan qarayaxma kampaniyasının son də-

rəcə kəskin xarakter aldığını göstərir və xalqımız belə fitnələrə uymamağa çağrılır. 

 

 

http://curopa.eu.inl/comm/external-rclations/georgia/
http://curopa.eu.inl/comm/external-rclations/georgia/
http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=78103
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Отношение к постсоветским странам в политике нового соседства ЕС:  

текущая ситуация и направления развития 
 

Ключевые слова: Южный Кавказ, ЕС, ЕПС, Азербайджан, партнерство, энергетиче-

ская политика, постсоветское пространство, программа Восточного партнерства, Ф. Мо-

герини, Зона свободной торговли, соглашение, геополитика, конфликт, оккупация, двойные 

стандарты, предвзятость 

 

В наше время системные изменения геополитической карты мира сформировались в ре-

зультате процессов интеграции, глобализации и дезинтеграции. Сложившаяся ситуация по-

требовала от международных и региональных организаций, в том числе Европейского Сою-

за, адаптироваться, быстро отреагировать и внести существенные изменения. Место респуб-

лик Южного Кавказа и Центральной Азии в постсоветской политике ЕС обусловлено их гео-

политическим значением и энергетическими факторами, которые побудили ЕС постепенно 

наращивать свою деятельность. Цель состоит в том, чтобы управлять учреждением посред-

ством обобщения и индивидуализации. было определить направления. Результаты научных и 

политических исследований политики ЕС на Южном Кавказе в национальной политологии 

показывают, что интерес этой организации к региону возник в начале тысячелетия из-за вли-

яния этих факторов. Во внешней политике ЕС отношение к Южному Кавказу больше, чем к 

Центральной Азии. Автор также разъяснил разное отношение ЕС к постсоветским странам, 

таким как Беларусь, Украина, Молдова, Грузия и Армения.  

В статье также разъясняются препятствия на пути сотрудничества между Азербайджа-

ном и ЕС, устойчивого развития страны, неуклонного осуществления демократических и 

правовых реформ и предвзятости европейских институтов, что должно быть одобрено евро-

пейскими институтами, которые не хотят мириться с экономическим ростом страны. На 

практике, особенно с 2009 года, антиазербайджанская деятельность таких организаций 

нашла отражение в принятии ряда документов. В этой связи пристрастная резолюция Евро-

парламента по Азербайджану № 2915/2840 (RSP), принятая 10 сентября 2015 года, показыва-

ет, что систематическая и непрерывная клеветническая кампания против нашей страны в 

этой парламентской организации является чрезвычайно острой и наш народ называется не 

соблюдать такие провокации. 

 

 

SUMMARY 

Kamran MAMMADOV 

 

Attitude Toward Post-Soviet countries in the New Neighborhood Policy of the EU:  

current situation and development course 

 

Keywords: South Caucasus, the EU, ENP, Azerbaijan, partnership, energy policy, the post-

Soviet space, the Eastern Partnership program, F. Federica Mogherini, the free trade zone agree-

ment, geopolitics, conflict, occupation, double standards, bias 

 

In our time, the system changes in the geopolitical map of the world were formed as a result of 

integration, globalization and disintegration. The situation demanded that the international and re-

gional organizations, including the EU, to adapt, to respond quickly and make significant changes. 

Place the republics of the South Caucasus and Central Asia in the post-Soviet policy of the EU due 
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to their geopolitical importance and energy factors, which prompted the EU to gradually increase 

their activity. The goal is to manage the institution through the generalization and individualization. 

It was to determine the direction. The results of scientific research and the political policy of the EU 

in the South Caucasus in the national political science show that the interest of the organization 

came to the region at the beginning of the millennium due to the influence of these factors. In for-

eign policy of the EU the South Caucasus is more important than Central Asia. The author also ex-

plains the different attitudes to the EU in post-Soviet countries such as Belarus, Ukraine, Moldova, 

Georgia and Armenia. 

The article also explains the obstacles to cooperation between Azerbaijan and the EU, the 

country's sustainable development, the steady implementation of democratic and legal reforms and 

the bias of the European institutions, which must be approved by the European institutions that do 

not want to put up with the economic growth of the country. In practice, especially since 2009, anti-

Azerbaijan activity of such organizations is reflected in the adoption of a number of documents. In 

this context, biased resolution of the European Parliament on Azerbaijan № 2915/2840 (RSP), 

adopted on 10 September 2015, shows that the systematic and continuous smear campaign against 

our country in this parliamentary organization is extremely acute, and our people are called not to 

comply with such provocations. 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ЕВРОПЕИЗАЦИИ МУСУЛЬМАНСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДА 

 

Нигяр АЛИЗАДЕ* 

 

Ключевые слова: Запад, Восток, европейская культура, европеизация, европеизация 

мусульман 

 

Последние годы изучение европейского ислама стало одной из актуальных тем академи-

ческой и политической общественности. Многие обеспокоены, так как утверждают, что про-

явление ислама в Европейском обществе только ускорит крах западной цивилизации. Ведь, 

когда у коренных европейцев уровень экономической удовлетворенности стимулирует инди-

видуальную ограниченность в виде «социальной эрозии», ислам со своими семейными и мо-

ральными ценностями становиться более привлекательным. 

Известно, что до начала XX века в западноевропейских странах почти не было мусуль-

ман. Самая крупная община образовалась после второй мировой войны из выходцев бывших 

колоний, когда разрушенная Европа нуждалась в рабочих ресурсах, а в 60-е годы низкоопла-

чиваемая работа превратила ее в постоянный фактор европейской экономики. 

На сегодняшний день по данным, в мире насчитывается более 15 миллионов мигрантов-

мусульман проживающих в странах Евросоюза. Цифры превышают показатели роста корен-

ного населения. Каждый год в Европу прибывают 500 тысяч нелегальных мигрантов из раз-

ных стран Азии и Африки, что способствует возникновению противоречий между ценностя-

ми разных культур. Европейцев, как правило, волнует не интегрирующая и не ассимилиро-

ванная часть мигрантов мусульман, которые не воспринимают европейские, демократиче-

ские и правовые нормы, а также социальное культурное пространство страны проживания. 

Известно также то, что основная часть европейских мусульман проживает во Франции, 

Германии и в Великобритании. Большая мусульманская община имеется в таких городах, как 

Лондон, Марсель, Лион. Так например, в Марселе численность мусульманского населения 

превышает более 25% общего населения города (1). 

Как правило, мусульманская община в европейских странах концентрируется на окраи-

нах метрополий, где цены на проживание более низкие и население предпочитает низко-

оплачиваемую работу. В этих местах легче сохранять мусульманскую идентичность и жить 

автономно. В этом плане тенденция направления мигрантов в отдельные районы и прожива-

ния раздельно, как «государство в государстве» (1) усиливает локализацию и развитие свое-

образной идентичности. В таких районах политическая активность и настойчивость мусуль-

ман, религиозная сущность которых становится фактором укоренения в обществе пребыва-

ния, где ее светские обычаи и открытый менталитет защищается законом, растет изо дня в 

день. Эти противоречия наталкивают на серьезные проблемы, так как признание традицион-

но консервативных идей опровергает основные принципы европейской сущности, особенно 

секулярное образование, семейные ценности и индивидуальную свободу. 

Европейцев волнует тот факт, что мусульманам на Западе нелегко. Даже первому поко-

лению, мусульман у кого главным было не религиозные амбиции, а экономические пробле-

мы, трудно было ассимилироваться. В определенной степени первые мусульмане в Европе за 

эти годы кое как смогли интегрироваться в общество, сохраняя свои традиции, усваивая ев-

ропейские языки и образование, впоследствии которого в Европейских странах популяризо-
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валась политика мультикультурализма. Интересно, что тогда проблемы европейских чинов-

ников ограничивались воссоединением семей мигрантов (1). 

На современном этапе растущее присутствие мусульманского меньшинства в Европе яв-

ляется очевидным фактом. Растет число населения, общин, мечетей, организаций, религиоз-

ных школ, даже партий с религиозными оттенками. Европейцы ищут пути решения проблем, 

в связи с чем последние несколько лет общественность делает ставку на «выборочную ми-

грацию» и развитие европейского образования среди мусульманской молодежи для создания 

мусульманской интеллигенции с европейскими ценностями. 

 

1. Бумеранг 

Западноевропейские страны сильно обеспокоены растущим потоком миграции из стран 

Азии и Африки, особенно нелегальным, а также ростом численности мусульманской общи-

ны за счет высокой рождаемости. Хотя, в странах Евросоюза не принято отражать статисти-

ку религиозной стороны демографии, исследования показывают, что индекс рождаемости у 

мусульманок велик (даже в Европе!). 

Последние годы, европейцы признают, что дискриминация мусульман за эти годы спо-

собствовала усилению религиозного экстремизма. Такое отношение усилило притеснение 

мусульман в общественной и политической жизни, и, чтобы «прижиться» к культуре, не 

принимающей стороны, инстинкт самосохранения способствовал среди них активизации 

религиозных традиций и религиозно-правовых доктрин. Это привело к росту населения сре-

ди мусульман в Европейских странах. 

Надо подчеркнуть, что демографическая ситуация стала одной из главных причин недо-

вольства у европейцев (2, 54). Особое отношение к рождаемости и к полигамному браку у 

лиц мусульманского происхождения привело к тому, что число мусульман среди населения 

резко увеличилась. В странах ЕС также существует точка зрения уважения полигамии, как 

части культуры мусульманского общества, несмотря на то, что в этих странах многоженство 

официально запрещено. Исследователи объясняют такое положение не только различиями 

культур, но также и низким статусом в обществе и дискриминацией, которой мусульмане 

подвергаются даже сейчас. Такое отношение является главным препятствием в деле интегра-

ции и образования среди мусульманского населения. Так, например, уровень жизни выход-

цев из стран Востока здесь (особенно во Франции и в Бельгии), в значительной степени бо-

лее низкий по сравнению с другими. Рабочие также получают низкую зарплату, живут в от-

деленных районах, где занятость невелика. Также, некоторые квалификациованные работни-

ки работают в основном в некрупных городах, где составляют весьма незначительную часть 

населения. В этом плане, Французская стратегия направлена на ассимиляцию иммигрантов 

(3, 139). 

Это привело к тому, что в некоторых странах Западной части Европы политики прибег-

ли к жестким мерам в деле ограничения потока мигрантов. Например, в Дании был принят 

закон запрещающей привозить в страну супругов в возрасте моложе 24 лет, если те не явля-

ются гражданами государств Евросоюза, а в Германии примерно 25 тыс. турецких граждан, 

две трети из которых женщины, ежегодно подают заявления в консульства о получении визы 

в связи с заключением брака с гражданином этой страны (4). В Великобритании 60 процен-

тов пакистанцев заключают браки вне страны, что было главным фактором роста пакистан-

ской общины больших городов. Волнующая сторона вопроса в том, что главное, не растущее 

число мусульман, а увеличивающийся поток люди не владеющих языком, не имеющих пред-

ставления о культуре страны проживания, который влечет за собой противодействие асси-

миляции и интеграции общества, а также нежелание приобщаться к культурным ценностям 

Европы. Локализация среди мусульман, приверженность к традициям, трудности в интегра-

ции, не желание европейской общественности решать проблемы среди «гостей», а также по-

литическая ситуация в мире, когда идет травля на исламские ценности, привело к развитию в 

европейской общественности негативных настроений. 
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На отношение к мусульманам в западных странах, также оказывает влияние события, 

происходящие в исламском мире. Так например, в годы правления американского президен-

та Дж. Буша в обществе увеличились радикальные выступления против тех, кто боролся с 

«глобальным терроризмом», что привело также к исламофобским и антиарабским настрое-

ниям, а также к дискриминации мусульманского населения в странах Запада. 

Несмотря на различия в межкультурных отношениях,  в социальном положении, за 

последние годы выросло число мусульман среди диаспоры, кто все сильнее стремится вы-

ступать с единых позиций, отстаивая общие интересы (4), противодействуя исламофобии, а 

также конфликтным настроениям между конфессиями и национальными различиями внутри. 

Эксперты уверены, что в дальнейшем, через несколько лет эти партии и организации смогут 

добиться членства в политических кругах, с учетом того, что население с исламскими тради-

циями значительно увеличивается. С другой стороны, несмотря на ограничения и низкий 

уровень жизни, молодые мусульмане предпочитают демократию, европейскую социальную 

защиту и права человека, где каждый сможет хоть как то осуществить свою мечту. Они все 

более активно выступают в общественных акциях разного толка. Некоторые, особенно дети 

средних и богатых мусульман стремятся к получению высшего образования, у кого в даль-

нейшем меняются взгляды и отношение на развитие цивилизации. Таким образом, эксперты 

уверены, именно молодые люди являются инструментом распространения как традиционных 

мусульманских отношений, так и европейских ценностей среди единоверцев на Западе. 

 

2. Интеллигенция 

Малочисленное число мусульманской интеллигенции Запада сформированной на при-

тяжении последних лет, можно разделить на 4 категории: 

1. Интеллигенция, вышедшая из числа потомков первых мигрантов, в результате евро-

пейского образования. Их не так уж много, так как для родившихся на окраинах больших 

городов и не владеющих языками страны доступ к высшему образованию был закрыт, в ре-

зультате чего число интеллигенции из числа мусульман не превышало даже 15%. 

2. Европейцы, принявшие ислам, среди которых имеются довольноизвестные имена, как 

академик Морис Бюкай, мыслители, Р.Гароди, Р.Генон,К.Мутти, Ф.Шюон, известный океа-

нограф Ж.И.Кусто, певец К.Стивенc, балетмейстер М.Бежар, востоковеды Т.Буркхардт, 

М.Лингз, Ж.Мишон. К сожалению, эти имена широко известны мировой общественности и 

фигурируют в основном в политических и академических кругах, нежели среди рядовых му-

сульман. 

3. Также вынужденные мигранты, модернисты и активисты, которые долгое время под-

вергались преследованиям. Среди них имеются известные религиозные деятели, философы, 

также ученые, политики и исследователи, такие как Наср Абу Зейд и др. 

4. Мусульмане, выпускники университетов, которые после получения квалификацион-

ной специальности оставались на месте учебы, приобретая высокооплачиваемую работу. 

Многие из них не возвращались в страну, откуда родом, иногда создавая семью из числа 

местных жителей. Последнее время число таких мусульман увеличивается по сравнению с 

предыдущими годами. 

Сегодня мусульманская интеллигенция Европы, играет влиятельную роль в решении 

жизненных вопросов в странах проживания, особенно в деле ассимиляции новых мигрантов 

и в создании государственных институтов. На протяжении последних десятилетий, полити-

ка, проводимая крупными странами в практике образования, привела к созданию лояльных 

групп готовых поддержать правительство и общество, так как европейская культура оказала 

огромное воздействие на ценности ислама: при сохранении формы, изменило сознание му-

сульман. 
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Модернисткие религиозные деятели Запада выступают за сочетание приверженности 

исламских ценностей с отказом от традиционных установок шариата в особенности - роли 

женщины в браке и в обществе. Американский профессор Абдулазиз Сачеди считает, что 

мусульмане «должны понимать шариат как систему ценностей, а не как систему законов» 

(4). В этом плане, в последние годы европейская политическая элита убеждена, что ислам 

можно секуляризовать. 

В связи с этим появилось и новое понятие «евроислам» или «европейский ислам», для 

обозначения светского, умеренного или модернизированного ислама, религиозно-культурное 

наследие которого будет согласовано с современными либеральными ценностями Запада (2, 

17). Верность законам страны проживания, признание прав человека и уважения демократи-

ческих принципов - являются основными требованиями, для «ангажированных» мусульман. 

В этом плане, те западные страны, которые применяют «выборочную» миграционную поли-

тику, открывая двери исключительно для образованных, особенно для тех, для кого имеется 

потребность, первым делом демонстрируют своеобразную надежду, хоть как-то решить про-

блему. 

 

3. Мультикультурализм 

Известно, что ислам является мировоззрением и особенной общественной системой, где 

доминируют мусульманские религиозные доктрины, независимо от того, где она существует. 

Теоретики исламской морали и права, постоянно утверждают, что ислам требует от человека 

активной жизненной позиции, так как мусульманин не может наблюдать происходящее со 

стороны. «Характерно и то, что сами мусульманские идеологи все чаще связывают динамизм 

ислама с отражением в его учении интересов, прежде всего городских слоев населения» (5, 

2). Один из японских исследователей, исламовед Итагаки, подчеркивал: «Ислам — это рели-

гия города (она и развивалась в торговом обществе), и будучи далеко не отсталой религией, 

она может дать решение многих проблем нашего современного мира, который все больше 

подчиняется процессам урбанизации» (5,2). Мусульмане, особенно те которые уже не могут 

себя представить себя на стороне европейской культуры, несмотря на религиозную обособ-

ленность, смогли совмещать работу и религию в одном целом. Так, как наряду с общим 

стремлением подчеркнуть динамизм, мусульманские идейные течения все же отличаются 

друг от друга по своему социальному содержанию, и все больше несут на себе печать нацио-

нальной специфики и особенностей политической ситуации. В этом плане, как на Востоке, 

так и на Западе образовались два основных идейных течения. Одно из них них является тра-

диционалистским, который выступает против любых новшеств и за сохранение нетронутой 

средневековой исламской религиозной системы и обособленной жизни в общинах, кто не 

видит ислам и национальную идентичность в одном целом. Другой является течением ре-

форматорского типа, допускающий изменения и адаптацию в незнакомой среде, которой 

поддерживает новые трактовки и правовые условия в регулировании жизненных проблем. 

Приверженцы второго течения называются европейскими мусульманами, так как они, 

так или иначе принимают европейскую реальность и допускают совмещение двух культур: 

исламский консерватизм и светский европейский либерализм. Европеизированные мусуль-

мане тоже разделяются на две категории, где одни выступают за полную ассимиляцию и се-

куляризацию, а другие за возрождение принципов ислама в современных условиях. Такие 

имеют особое национальное самосознание и идентичность, часть из которых выступают за 

сохранение и развитие национальной культуры, за единую национальную позицию, где ис-

лам имеет влияние в области морали и этики, на справедливые политические и жизненные 

принципы. В этом плане, европейские государства проводят либо политику мультикультура-

лизма, где культура ислама продолжает развиваться по принципам плюрализма и демокра-

тии, либо в направлении минимизации культурных различий путем адаптации и интеграции 
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к существующему менталитету, с помощью различных программ и структур, ключевым, ко-

торым является государственное образование. 

Политика мультикультурализма предоставляет равные возможности в условиях взаим-

ной терпимости, когда дискриминация запрещена законом. Так, например, в Великобритании 

сформирована особая, английская модель, где признается существующее расовое и этниче-

ское различие. За эти годы в стране построено до 1600 мечетей, созданы 22 школы по рели-

гиозному обучению и 130 школ, только для мусульманских детей. В качестве финансирова-

ния, выступают крупнейшие организации и меценаты мусульманского мира, где считывают-

ся цифры до 250 млрд. долл. (1). В этой стране мусульманская община, добилась юридиче-

ской поддержки со стороны государства. Государство также финансирует несколько му-

сульманских школ. Мусульмане активно участвуют в политической жизни страны. На дан-

ный момент в английском парламенте несколько депутатов-мусульман из различных партий. 

Также, с 2016 года мером города Лондона, является мусульманин белуджиского происхож-

дения, некогда министр транспорта страны, Садик Аман Хан (6). Глава Британского совета 

мусульман, который сегодня уверенно выступает от имени всех мусульман, даже получил 

рыцарское звание из рук королевы Елизаветы II. 

Сегодня, британские мусульмане активно участвуют в местной политике, главную роль 

играют не религиозные деятели, а образованная интеллигенция. Мусульманское население 

все больше доверяет интегрированным и модернизированным лицам диаспоры, которые 

успешно создали отношения с властями, знают законы, умеют защищать права своих едино-

верцев. Например, в выборах местных советов в 2014 году участвовали 897 кандидатов-

мусульман, среди которых 354 кандидата от Лейбористкой партии и 256 Консервативной 

партии, когда 277 мусульман стали членами местных советов (3,147). Еще в 2010 году впер-

вые в истории страны из Консервативной партии двое мусульмане получили портфель мини-

стра. В 2014 году в Палате лордов насчитывалось 15 мусульман (3,147). 

При этом трудно утверждать, что в стране не существуют радикально настроенные при-

верженцы ислама и социально-экономическое положение мусульман отличается от других 

европейских стран. 

Сегодня в Англии активно пропагандируются также революционные исламские идеи, 

основным центром, которого является Мусульманский Институт в Лондоне. Институт издает 

журнал, проводит конференции, семинары, имеет представительства в ряде государств, гла-

вой которого является Калим Сиддики (2, 65). В Лондон также постоянно приезжают выда-

ющиеся ученые и политики мусульманского мира, такие как шейх Юсуф аль Кардави, Рама-

дан Тарик, экс-премьер-министр Малайзии Махатхир. Все это свидетельствует о том, что 

Англия стала центром развития мусульманской мысли (7). 

Хотя ассимиляция происходит очень медленно, и исламская культура присутствует па-

раллельно. Эксперты считают, что английская модель интеграции, как плюралистический 

подход признающей наличие различных культур, развивается на фоне жесткой миграцион-

ной политики. Такая модель является более терпимой и показательной на данный момент, 

так как исследователи уверены, что за годы появления уже второго поколения мигрантов-

мусульман ускоренная ассимиляция не оправдала себя и привела к росту фанатизма, фунда-

ментализма и ксенофобии. Они считают, что мусульманской диаспоре нужно предоставить 

более широкие возможности для работы, получать образование и активно участвовать в об-

щественной жизни страны, соблюдая законы и уважая культурную специфику страны. Нуж-

но отметить, что данный подход в иммиграционной политике Великобритании практикуется 

также в Бельгии и в Швеции, где мусульманские общины существуют самостоятельно. 
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Выводы 

Таким образом, ислам все больше распространяется в Европе, особенно в крупных горо-

дах континента. Мусульмане на западе сильно отличаются, как от европейцев, так и от своих 

единоверцев на Востоке. Европейские ценности, демократия, европейская образования силь-

но повлияли на внутренний мир западных мусульман. 

На пороге XXI века общественность крупных европейских стран все еще обеспокоена 

увеличением числа не интегрированных и неадаптированных мусульман. Каждая страна 

применяет свою политику по отношению миграции и растущей рождаемости среди общин, 

где ислам и его традиции являются образом жизни и духовности. Если одни политики при-

меняют особую миграционную политику, то другие делают ставку на образования, с целью 

создания своеобразного сословия интеллигенции у мусульманской общины с европейскими 

взглядами и сознанием. 

В настоящее время, многообразие европейской культуры в практике Англии вызывает 

особый интерес, где имеется самое большое количество мусульманских организаций в ЕС, 

представляющих весь спектр политической жизни. Поэтому, многие предполагают, что 

именно в Англии происходит европеизация современных мусульман Запада. Растет число 

образованных мусульман, увеличивается уровень интеллигентности среди общины. Мусуль-

мане пользуются теми же политическими правами, которыми обладают коренные жители 

запада, активно участвуют в общественных делах своей страны, превращаясь в неотъемле-

мую часть демократической Европы. 
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Изучение европейского ислама в контексте миграционной политики ЕС является темой 

последних лет, что связано в основном потоком населения из стран Ближнего Востока. Мно-

гие обеспокоены растущим числом мусульман в исторических землях христианской и Евро-
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пейской цивилизации. Эксперты считают основную причину проблем, прежде всего в эко-

номическом некомпетентности и культурном несоответствии приезжих к обществу. Утвер-

ждают, что «социальная эрозия» Европейской культуры не в силах противостоять мораль-

ным устоям ислама. 

До начала XX века европейцев не волновала присутствие мусульманского быта в запад-

ном обществе. Мусульмане также не предугадывали свою дальнейшую, европейскую судьбу, 

несмотря на то, что временный характер пребывания все затягивалась. Они неохотно изучали 

язык принимавшей страны, участвовали в общественных делах, принимали образования. Но 

каждая сторона обратила внимания друг на друга, когда число мигрантов становилось все 

больше, созревали политические амбиции и требования на фоне религиозной активности. 

Каждая страна вырабатывала собственную стратегию урегулирования проблем связан-

ных с мигрантами, одной из которых является развитие образования среди мусульманской 

молодежи и увеличение интеллигентности населения. 

 

XÜLASƏ 

Nigar ƏLİZADƏ 

 

Qərb müsəlmanlarının avropalaşmasında ziyalıların rolu 

 

Açar sözlər: Qərb, Şərq, avropa mədəniyyəti, avropalaşma, müsəlmanların avropalaşması 

 

Avropa islamının AB-nin miqrasiya siyasəti kontekstində öyrənilməsi son illərdə Yaxın Şərq 

ölkələrindən buraya axınının güclənməsi ilə bağlıdır. Çoxları xristian və Avropa sivilizasiyasının ta-

rixi torpaqlarında müsəlmanların sayının artması ilə bərk narahatlıq keçirirlər. Ekspertlər problem-

lərin əsas səbəbini, əsasən, ziyarətçilərin iqtisadi cəhətdən uyğunsuzluğu və mədəni bərabərsizliyini 

önə çəkir. Belə düşünürlər ki, Avropa mədəniyyətinin “sosial eroziyası” islamın əxlaqi əsaslarına 

qarşı çıxa kifayət qədər dayanıqlı deyil. 

XX əsrin əvvəllərinə qədər Avropalılar Qərb cəmiyyətində müsəlman həyatının olması ilə ma-

raqlanmadılar. Avropa müsəlmanları öz gələcəyini, Avropadakı qələbələrini təxmin etmirdilər, bax-

mayaraq ki, onların buradakı "müvəqqəti" yaşayış hüquqları getdikcə artırdı. Miqrantların əksəriy-

yəti ev sahibi olan xalqın dilini həvəssiz öyrənir, ictimai fəaliyyətlə məşğul olmur, təhsilə maraq 

oyatmırdılar. İllər ötdükdən sonra, hər iki tərəfin bir-birinə olan diqqəti miqrantların sayı artdıqdan, 

siyasi ambisiyalarını və tələblərıni dini fəaliyyətin fonunda inkişaf etdirdikdən sonra daha qabarıq 

görünürdü. 

Bu illər ərzində hər bir ölkə miqrantlarla bağlı problemlərin həlli üçün öz strategiyasını hazırla-

mışdır. Bunlardan biri də müsəlman gəncləri arasında təhsilin inkişafı və əhali arasında müsəlman 

ziyalılarının sayının artırılmasıdır. 

 

 

SUMMARY 

Nigar ALİZADEH 

 

The Role of the Intelligentsia in the Europeanization  

of the Muslim Population of the West 

 

Keywords: West, East, European culture, Europeanization, Europeanization of Muslims 

 

The study of European Islam in the context of the EU migration policy is the topic of recent 

years, which is mainly due to the flow of people from the countries of the Middle East. Many are 

concerned about the growing number of Muslims in the historical lands of Christian and European 
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civilization. Experts consider the main cause of the problems, primarily in the economic incompe-

tence and cultural disparity of visitors to society. So, as the "social erosion" of European culture is 

not able to resist the moral foundations of Islam. 

Until the beginning of the twentieth century, Europeans did not care about the presence of 

Muslim life in Western society. The Muslims also did not foresee their future and destiny, despite 

the fact that the temporary nature of their stay was delayed. They reluctantly studied the language of 

the host country, participated in public affairs, took education. But each side drew attention to each 

other, when the number of migrants became more and more, political ambitions and demands ma-

tured against the background of religious activity. 

Each country has developed its own strategy for resolving problems related to migrants, one of 

which is the development of education among Muslim youth and an increase in the intelligence of 

the population. 
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN,  

DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNDƏ VASİTƏÇİLİK MİSSİYASI 

 (1991-1994-CÜ İLLƏR) 

 

Aynur QASIMOVA 

 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 

İİR, vasitəçilik, milli maraqlar 

 

Giriş  

SSRİ-yə münasibətində həmişə ehtiyatlı siyasət yürüdən, onun dağılmasına da olduqca həssas-

lıqla və ehtiyatla yanaşan İran İslam Respublikası öz müstəqilliyini elan etmiş respublikaları tədri-

cən tanımağa başladı. Moskvaya səfər etmiş İran rəsmiləri, xüsusilə sabiq xarici işlər naziri Ə.Ə.Vi-

layəti özünün sovet həmkarına SSRİ sərhədlərinə və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşdıqlarını bil-

dirmişdi.  

 

I. Cənubi Qafqazda gedən hərbi-siyasi prosesləri diqqətlə izləyən İran öz mənafeyinə uyğun 

addımlar atmağa başlayırdı. 7 may 1992-ci ildə İİR-in sabiq prezidenti Haşimi Rəfsancaninin vasi-

təçiliyi ilə Yaqub Məmmədov və L.Ter-Petrosyan arasında sülh sazişi haqqında danışıqlar aparıldı. 

Lakin İranın bu vasitəçiliyi uğursuzluqla nəticələndi. Bu danışıqların gedişi zamanı Ermənistan si-

lahlı qüvvələri və onları hərtərəfli şəkildə dəstəkləyən qüvvələr tərəfindən 1992-ci il may ayının 8-

də Şuşa, 19-da isə Laçın işğal edildi.  

Rəsmi Tehranın bu həssas məsələyə münasibəti və yanaşması Azərbaycanı heç zaman qane et-

məmiş və edə də bilməzdi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində İran söz-

də özünü “sülh və ədalət” tərəfdarı kimi göstərərək hər iki tərəfə vasitəçilik təklif etsə də, münaqişə-

nin qarşısının alınması və işğalçı Ermənistana qarşı təsirli regional təzyiqlərin göstərilməsi istiqa-

mətində indiyə kimi heç bir əməli tədbir görməmişdir. Bəzi beynəlxalq geostrateqlərin fikrinə görə, 

SSRİ dağılandan sonra İran 1990-cı illərdən başlayaraq Cənubi Qafqazda Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi fonunda Ermənistanla öz münasibətlərini, xüsusən də hərbi-strateji əlaqələrini möhkəm-

ləndirərək, bu ölkəni yeri gələndə həm Azərbaycana qarşı istifadə edir, həm də Türkiyə-Azərbaycan 

Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri arasında regional bufer kimi saxlayır, onların birliyinə və əlaqələ-

rinə mane olmağa çalışır (4, s.374).  

1992-ci ilin mart ayının əvvəllərində İranın Bakıdakı səfiri Dəməşqi Azərbaycan Respublikası 

Ali Sovetinin sədri Y.Məmmədovla görüşündə ona bildirmişdir ki, İran dövləti Dağlıq Qarabağ mü-

naqişəsinin siyasi vasitələrlə həllini istəyir və bu istiqamətdə də vasitəçilik fəaliyyətini davam etdi-

rəcəkdir (11). Söhbət zamanı İran səfiri qeyd etmişdir ki, Tehran Azərbaycanda gedən bütün proses-

ləri diqqətlə izləyir və iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır.  

Regionda əmələ gələn yeni beynəlxalq şəraitdən öz nüfuzunun qalxması üçün istifadə etməyə 

çalışan İran İslam Respublikası bu münaqişəni tezliklə aradan qaldırmaq istəyirdi. Həmin vaxtlar 

İran prezidenti Haşimi Rəfsəncani dəfələrlə həm Azərbaycan, həm də Ermənistan rəhbərliyi ilə tele-

fon əlaqəsi yaratmış və atəşin dayandırılması haqqında söhbətlər aparmışdır. Hətta İranın xarici iş-

lər naziri Ə.Ə.Vilayətinin təşəbbüsü ilə Rusiyanın İrandakı səfiri İranın Xarici İşlər Nazirliyinə də-

vət edilmiş və ona təklif olunmuşdur ki, atəşin dayandırılması və münaqişənin dinc yolla aradan 

qaldırılması üçün İranın mövqeyini Rusiya rəhbərliyinə çatdırsın (12). 

                                                           
AMEA akad.Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, BAAU-nun magistrantı 

E-mail: aynur86_edu@yahoo.com 
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Hələ Qırğızıstan Respublikasının Bişkek şəhərində atəşkəs haqqında müqavilə imzalanmamış-

dan öncə (may 1994) İran diplomatları Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçilik missiyasını 

həyata keçirərək, müəyyən bir müddətə hərbi əməliyyatların gedişini dayandırmağa çalışırdılar. Bu-

nunla bağlı Tehran, hətta öz hərbi hissələrini Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşdırmışdı. Faktlar 

göstərir ki, İranın həm Ermənistana, həm də Azərbaycana hərbi əməliyyatları dayandırmaq barədə 

xəbərdarlığı olmuşdur. Amma bu xəbərdarlıqlar artıq Dağlıq Qarabağ, Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl 

kimi Azərbaycan Respublikası ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalından sonra olmuşdur (2, 

s.113). 

Beynəlxalq münasibətlərdə İran Azərbaycana qarşı təcavüz etmiş Ermənistanı təcrid etməyə 

nəinki təşəbbüs göstərmiş, əksinə İran-Ermənistan münasibətlərindəki canlanma və inkişaf Azər-

baycan ictimaiyyəti tərəfindən haqlı narazılıqla qarşılanmışdır. Ermənistanın İranla yaxın dostluq və 

qonşuluq əlaqələrinin qurulması və inkişafı, qarşılıqlı olaraq həyata keçirilən birgə layihələr də 

Dağlıq Qarabağ probleminin həllini çətinləşdirir. 1995-ci ilin dekabrında İranla Ermənistan arasında 

Araz çayı üzərində iki ölkənin birgə maliyyəsi əsasında 2,6 milyon dollara başa gələn 192 metr 

uzunluğunda körpünün tikintisinin başa çatması bunu bir daha təsdiq edir (1, s.140-141). 

İran İslam Respublikası Dağlıq Qarabağ ətrafında münaqişəni aradan qaldırmaq üçün vasitəçi-

lik səylərini getdikcə artırırdı. Bu məqsədlə də İran xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Vaezi 

1992-ci il mart ayının 17-də Bakıya gəldi (11). Bakıdan sonra o, İrəvan və Dağlıq Qarabağa da səfər 

etdi. Bu səfərdən sonra mart ayının 21-də Bakıya qayıdan M.Vaezini Ali Sovetin sədri Y.Məmmə-

dov qəbul etdi. M.Vaezi Ermənistan rəhbərləri və Dağlıq Qarabağ erməni icmasının nümayəndələri 

ilə apardığı söhbətlər barədə məlumat verdi. Bu məlumatdan məlum oldu ki, Vaezi ilə aparılan da-

nışıqlar nəticəsində Dağlıq Qarabağın erməni icması Ermənistan və Azərbaycan arasında dialoqun 

başlanması üçün ilkin şərt kimi atəşi dayandırmağa razılıq vermişdir. Lakin Ali Sovetin sədri 

Y.Məmmədov və İran xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Vaezi arasında münaqişə zonasında 

atəşkəsin əldə edilməsi barədə söhbətin aparıldığı bir vaxtda Ermənistan tərəfi Qazax və Tovuz ra-

yonlarını atəşə tutdu və nəticədə dinc əhali arasında tələfat oldu. Bu hadisə onu göstərdi ki, Ermə-

nistan tərəfi İranın vasitəçilik səylərinə əhəmiyyət vermir (11). 

Vasitəçilik məramını davam etdirən İranın xarici işlər nazirinin mavini M.Vaezi 1992-ci ilin 

aprelində yenidən Bakıya gəldi. Aprel ayının 8-də “Gülüstan” sarayında kütləvi informasiya vasitə-

ləri üçün mətbuat konfransında verilən suallara cavabında M.Vaezi bildirdi ki, bu vasitəçilik missi-

yasında İran dövlətinin məqsədi ondan ibarətdir ki, İrana qonşu olan bir dövlətin ərazisində silahlı 

münaqişənin genişlənməsinə yol verməsin və siyasi dialoq vasitəsi ilə problemin həllinə kömək et-

sin. O eyni zamanda bildirdi ki, İran həm də bu münaqişənin həlli üçün başqa bir ölkənin vasitəçili-

yinə də pis baxmır (12).  

Həmin fəaliyyətlərin nəticəsində də 1992-ci ilin may ayının 5-dən 8-nə qədər Tehranda İran, 

Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin iştirakı ilə danışıqlar keçirildi. Bu üçtərəfli danışıqlarda öl-

kə başçıları atəşin dayandırılması, kommunikasiya xətlərinin açılması haqqında məsələləri müzakirə 

edib “Tehran bəyannaməsi”ni imzaladılar (11). 

İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasındakı siyasi, iqtisadi, ticarət, mədəni-

ədəbi və turizm sahələri üzrə formalaşmış və mövcud olan bütün bu münasibətlərə baxmayaraq, İra-

nın ictimai, o cümlədən elmi fikrində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə fərqli 

mövqelər formalaşmışdır. Şovinist mövqedə duran fars millətçiləri bu problemdə erməni təcavüzü-

nə bəraət qazandırmağa çalışırlar. Bununla onlar İran azərbaycanlılarının sözügedən münaqişəyə 

münasibətini dəyişdirməyə cəhd göstərirlər. Nisbətən obyektiv mövqedə dayanan İran müəllifləri 

isə problemin mahiyyətini, münaqişənin gedişini obyektiv şəkildə işıqlandırmağa çalışmaqla İran 

ictimaiyyətinə münaqişəyə doğru-düzgün münasibət formalaşmasına təsir edirlər. İctimai fikrin 

qeyd olunan bu ziddiyyətli cəhətləri İİR hakimiyyətinin və eləcə də ayrı-ayrı vəzifə sahiblərinin 

münaqişəyə münasibətində öz əksini tapmışdır (7, s.193). 

Qeyd edək ki, İran mətbuatı və kütləvi informasiya vasitələri Dağlıq Qarabağda cərəyan edən 

hadisələr barəsində müxtəlif məzmunda yazılar dərc edirdi. Bu yazılarda faktiki materiallarla yana-

şı, subyektiv fikirlər də özünə yer almışdır. Belə ki, Tehranda, Təbrizdə, Urmiyada, Ərdəbildə, Zən-
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canda, Miyanada və digər şəhərlərdə çap olunan qəzet və dərgilərdə, internet səhifələrində, eləcə də 

ayrı-ayrı müəlliflərin kitab və tədqiqat əsərlərində Dağlıq Qarabağda baş vermiş hadisələr milli və 

etnik kimlik baxımından qabardılır, oxucu kütləsinə təqdim edilir. “Varlıq”, “Dilmac”, “Haray”, 

“Yol”, “Öyrənci”, “Körpü”, “Azərbaycanın səsi”, “Tribun”, “Azər-Türk İnternational”, “Azərbay-

can”, “Aftab-e Azərbaycan”, “Xodafərin” kimi dərgilərin, “Comhuri-ye Eslami”, “Fəcr-e Azərbay-

can”, “Salam”, “Nəvid-e Azərbaycan”, “Ağrı”, “Şəms-e Təbriz”, “Əhrar”, “Avay-e Ərdəbil”, 

“Omid-e Zəncan” və s. kimi qəzetlərin səhifələrində çap olunmuş məqalələrdə Dağlıq Qarabağda 

baş vermiş və günümüzə qədər davam edən hadisələrə obyektiv münasibətlərin bildirilməsi, eləcə 

də Qarabağ tarixi ilə bağlı həqiqətlərin söylənilməsi elmi və siyasi baxımdan çox önəmlidir. Dağlıq 

Qarabağ probleminin tarixi kökləri və yaranma səbəbləri barədə İranda ictimai rəyin formalaşmasında 

mənfi rol oynayan fars və erməni tarixçilərinin əksinə olaraq, bir sıra müəlliflər hadisələrə obyektiv, 

ədalətli yanaşma metodunu seçmişlər. Dövri mətbuat səhifələrində, ayrı-ayrı kitablarda Dr. Cavad He-

yət, Səməd Sərdariniya, İsmayıl Hadi, Əlirza Ərdəbili, Həsən Raşedi, Böyük Rəsuloğlu, Mənuçöhr 

Əzizi, Tohid Məlikzadə, Camal Ayrumlu, Maşallah Rəzmi, Səməd Niknam, Səlcuq Kamal və Həsən 

Azərbaycanlı kimi cənubi azərbaycanlı müəlliflərin kəsərli məqalələri onların haqlı mövqelərini əks 

etdirməklə yanaşı, baş vermiş hadisələrə düzgün və ədalətli yanaşmağa imkan verir (9).  

İranın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bütün səylərə baxmayaraq, İra-

nın vasitəçilik missiyası Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolunda uğurla nəticələnmədi. Çünki bi-

rincisi, Ermənistan tərəfi heç vaxt İranın vasitəçiliyini ciddi qəbul etmədi (5, s.78). İkincisi, İranın 

Qafqaz regionunda nüfuzunun artması ABŞ və Rusiyanın bu məntəqədə mövqelərinin itirilməsi ilə 

nəticələnə bilərdi. Məhz, elə bu səbəbdən də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh danışıqları 

yolu ilə nizamlanmasında İranın göstərdiyi vasitəçilik səyləri və bu sahədə fəaliyyəti uğur qazana 

bilmirdi. Belə ki, İranın regionda nüfuzunun artmasında nə Qərb ölkələri, nə də Rusiya maraqlı de-

yildilər (10, s.43). Faktiki olaraq Qərb dövlətləri və Rusiya Ermənistanı dəstəkləyirdilər. 

 

II. 10 yanvar 1994-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyinin müvəqqəti 

işlər vəkili H.Əlibəyli ilə Rusiya Federasiyası prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi V.N.Kazimirovun Tehrandakı görüşü zamanı Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli yolları ətrafında fikir mübadiləsi aparılmış və bu zaman V.N.Kazimirov bildir-

mişdir ki, ilk mərhələdə atəşin dayandırılması ilə eyni vaxtda Dağlıq Qarabağdan kənarda işğal edil-

miş torpaqlardan erməni qoşunları çıxarılır və sonrakı mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi 

müzakirə edilir, əks halda, onun dediyinə görə, ermənilər Şaumyan (Gülüstan) və Mardakert (Ağda-

rə) rayonları məsələsini qaldıracaqdılar (7, s.188). 

V.N.Kazimirovun bu görüşdən əsl məqsədi isə Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyi-

nin hazırladığı gündəlikdə (Bülletendə) belə şərh edilir: səfirlik vasitəsilə Azərbaycan hökumətinə 

göndərmək istədiyi bu mesajlar, İranda, xüsusilə də etnik cəhətdən bu ölkənin şimal-qərbində böyük 

çoxluqda yaşayan və ən böyük inzibati-ərazi vahidlərinə malik olan azərbaycanlı əhali arasında 

apardıqları təbliğatların bütün tərəflərinin Rusiya və İran hökumətləri ilə uzlaşdırılmasına şübhə 

yoxdur. Belə ki, 1994-cü il ərzində dəfələrlə Tehrana gəlmiş, İran hakim dairələrində görüşlər keçir-

miş Rusiya Federasiyası prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələləri üzrə xüsusi 

nümayəndəsi V.Kazimirov İran Azərbaycanındakı vəziyyətlə, eyni zamanda da yerli azərbaycanlı-

ların Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminə münasibətdə formalaşan əhval-ruhiyyə-

ləri ilə xüsusilə maraqlanmışdır (7, s.189). Sözsüz ki, İran hakim dairələri də Ermənistan-Azərbay-

can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda yerli azərbaycanlıların təşkilatlanmasından, çıxış etmələ-

rindən və dövlət qarşısında müvafiq tələblər qoymalarından narahat idilər. Buna görə də Ermənis-

tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında, regionda iqtisadi-ticarət təhlükə-

sizliyinin təmin olunması işində Rusiya hökuməti ilə müştərək fəaliyyət planlarının işlənməsində 

maraqlı idilər. Elə bu zamanlarda da yerli İran mətbuatı səhifələrində V.Kazimirovun dilindən ya-

zırdılar ki, əgər Azərbaycan tərəfi Bişkek sülh proqramının şərtlərini (əslində bu sülh proqramı Ru-
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siya tərəfindən hazırlanmış və təqdim edilmişdi) qəbul etməzsə, yaxın zamanlarda daha iki-üç rayo-

nu itirəcəkdir (7, s. 190).  

Bütün uğursuzluqlara baxmayaraq, Azərbaycanın yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə keçirilən 

görüşlərdə digər müzakirə edilən məsələlər sırasında İran tərəfinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 

münasibətdə mövqeyi də ortaya qoyulurdu. 1994-cü ilin fevral ayında Azərbaycan parlamentinin 

nümayəndə heyəti İran İslam İnqilabının 15-ci ildönümündə iştirak etmək üçün bu ölkənin dəvəti 

ilə Tehrana səfər etdi. Həmin səfər zamanı Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyətinin başçısı 

Sultan Məmmədov İran parlamentində olmuş, İran parlamentinin sədr müavini və eyni zamanda 

İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Həsən Ruhani ilə görüşmüşdü. Görüş zamanı H.Ruhani 

bildirmişdi ki, İİR Ermənistanla normal diplomatik münasibətlər yaratsa da, bölgədə sərhədlərin də-

yişdirilməsinin əleyhinədir və onların təcavüzünü pisləyir və Tehran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

siyasi yolla tənzimlənməsinə tərəfdardır.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 29 iyun - 2 iyul 1994-cü il tarixində İrana rəsmi səfəri zama-

nı İİR-in ali dini rəhbəri Ayətullah Xamenei demişdir: “Azərbaycan xalqı ermənilərin hərbi təcavü-

zünə məruz qalmışdır və bu avantürada Ermənistan dövlətinin müdaxiləsi var və buna görə də Er-

mənistan dövləti təcavüzkar bir dövlətdir” (6, s.34).  

Qeyd edək ki, V.Kazimirovun 2009-cu ildə “Qarabağa sülh: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ni-

zamlanmasında Rusiyanın vasitəçiliyi” (8) adlı nəşr edilmiş kitabında da Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı saxta, qərəzli, qeyri-obyektiv mövqeyi və yanlış fikirləri yer 

almışdır. V.N.Kazimirovun bu mövqeyinə cavab olaraq Qasım Hacıyev və Sədi Nuriyev tərəfindən 

hazırlanmış “Vladimir Kazimirovun “Qarabağa sülh” arzusu və əsl niyyəti” adlı kitabda elmi, tarixi 

və obyektiv mənbələrə söykənən faktlarla cavab verilmişdir (3, s.23). 

Ulu öndər Heydər Əliyev İranın Ermənistanla olan münasibətlərindən Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün istifadə etməyin vacibliyi haqda İran İslam inqilabının qə-

ləbəsinin ildönümü münasibətilə 11 fevral 2000-ci il tarixində Bakıda keçirilən mərasimdəki çıxı-

şında demişdir ki, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli sahəsində ümidvaram ki, İran dövləti sülhə 

nail olmaq üçün daha təsirli fəaliyyətlər göstərəcəkdir. Bu sahədə İran dövləti böyük imkanlara ma-

likdir. Bildiyiniz kimi, İranın Ermənistanla sıx ticarət, iqtisadi və digər əlaqələri var və onlar üzərin-

də təsir imkanına sahibdir” (7, s.187). 

 

Nəticə 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolu ilə bağlı bir cəhət də qeyd 

edilməlidir ki, İran dövləti bu sahədəki vasitəçilik niyyətində o qədər də ardıcıl, prinsipial və inad-

kar mövqe nümayiş etdirməmişdir. Belə ki, müasir beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq re-

gionda sülhün və sabitliyin qorunmasını, eyni zamanda özünün dövlətçilik maraqlarını üstün tutan 

İran İslam Respublikası hələ o vaxt Ermənistan Respublikasının işğalçılıq siyasətinə qarşı mövqeyi-

ni bildirməli idi. 

Deyilənlərdən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, İran İslam Respublikası özünün Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyini formalaşdırarkən həm siyasi, iqtisadi, 

geostrateji maraqlarını, həm də region ölkələrinin maraqlarını nəzərə almağa çalışmışdır. Rəsmi 

mövqeyində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınmasına baxmayaraq, İran dövləti 

Dağlıq Qarabağ problemindən öz milli mənafeyi və maraqlarına uyğun siyasət həyata keçirmişdir.  
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XÜLASƏ 

Aynur QASIMOVA 

 

İran İslam Respublikasının Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ  

münaqişəsində vasitəçilik missiyasi (1991-1994-cü illər) 

 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 

İİR, vasitəçilik, milli maraqlar 

 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolu ilə bağlı məsələdə qeyd 

edilməlidir ki, İran dövləti bu sahədə vasitəçilik niyyətində bir o qədər də ardıcıl, prinsipial və 

inadkar mövqe nümayiş etdirməmişdir. Belə ki, İran İslam Respublikası müasir beynəlxalq hüquq 

normalarına uyğun olaraq regionda sülhün və sabitliyin qorunmasını təmin etməli və eyni zamanda 

özünün Ermənistan Respublikasının işğalçılıq siyasətinə qarşı mövqeyini bildirməli idi.  

İran İslam Respublikası özünün Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 

mövqeyini formalaşdırarkən həm siyasi, iqtisadi, geostrateji maraqlarını, həm də region ölkələrinin 

maraqlarını nəzərə almağa çalışmışdır. Bununla yanaşı İran dövləti rəsmi mövqeyində Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanısa da, lakin Dağlıq Qarabağ problemindən istifadə edərək öz 

milli mənafeyinə və maraqlarına uyğun siyasət həyata keçirmişdir.  

 

РЕЗЮМЕ 

Айнур КАСУМОВА 

 

Посредническая Миссия Исламской Республики Иран в Армяно-Азербайджанском, 

Нагорно-Карабахском конфликте (1991-1994 годы) 

 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, Армения-Азербайджан, Нагорно-

Карабахский конфликт, ИИР, посредничество, национальные интересы  

 

Что касается урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфлик-

та, то следует отметить, что иранское государство не проявляло столь последовательной, 

принципиальной и упорной позиции в посредничестве в этой сфере. Таким образом, Ислам-
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ская Республика Иран должна была обеспечить мир и стабильность в регионе в соответствии 

с современным международным правом и в то же время выразить свою позицию против ок-

купационной политики Республики Армении. 

Исламская Республика Иран постаралась учесть как политические, экономические, гео-

стратегические интересы, так и интересы стран региона при формулировании своей позиции 

по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту. В то же время, хотя иран-

ское государство официально признает территориальную целостность Азербайджанской 

Республики, но оно проводит политику в соответствии со своими национальными интереса-

ми, используя нагорно-карабахский конфликт. 

 

 

SUMMARY 

Aynur GASIMOVA 

 

Mediation Mission of the Islamic Republic of Iran in the Armenian-Azerbaijani,  

Nagorno-Karabakh Conflict (1991-1994 years) 

 

Keywords: Republic of Azerbaijan, Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict, IRI, 

mediation, national interests 

 

Regarding the settlement of the Armenian-Azerbaijani conflict over Nagorno-Karabakh, it 

should be noted that the Iranian state did not show such a consistent, principled and insistent 

position in mediating in this area. Thus, in accordance with modern international law, the Islamic 

Republic of Iran, had to ensure the maintenance of peace and stability in the region, and at the same 

time express its position against the occupation policy of the Republic of Armenia. 

The Islamic Republic of Iran tried to take into account both its political, economic, geostrategic 

interests and the interests of the countries of the region in formulating its position on the Armenian-

Azerbaijani conflict over Nagorno-Karabakh. At the same time, although the Iranian state officially 

recognizes the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, it pursued a policy in accordance 

with its national interests, manipulating the Nagorno-Karabakh conflict.  
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NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR 

 

Elnur HƏSƏNOV* 

 

Açar sözlər: Şeyx Nizami, Azərbaycan, Gəncə, intibah dövrü, milli-mənəvi dəyərlər 

 

Bünövrəsi əyri qoyulan evin, 

Bir gün dörd divarı uçacaq, yəqin. 

                                                            Şeyx Nizami Gəncəvi 

 

Giriş 

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, dünya ədəbiyyatının, mədəniyyətinin görkəmli siması 

olan Nizami Gəncəvi öz əsərlərində milli-mənəvi dəyərlərimizə sirayət etmişdir. O, öz ata-babasın-

dan eşitdiyi hikmətli sözlərə bədii don geydirərək nəsihət kimi təqdim edir: 

 

Qəbri nurla dolsun, rəhmətlik atam, 

Nəsihət verərdi bu sayaq müdam: 

“Bədbəxt adamlardan kənara çəkil, 

Xoşbəxtlər yanında sən eylə mənzil. 

İstəsən ki, gecən nura boyansın, 

İşıqlı məşəllə qoy şamın yansın. 

Böyük mirvarilər qiymətlidir, bax, 

Çünki böyüklərlə olurlar ancaq”. 

 

Sözün əvvəlində böyük şair atasını belə təqdim edir: “Qəbri nurla dolsun, rəhmətlik atam”. 

Bizlər də bu gün dünyasını dəyişmiş əzizlərimizi beləcə yad edirik (6, s.8; 17, s.22-23). 

Bəs bu dəyərlərə riayət etməyi ata nə üçün nəsihət edirdi? Bu sualın cavabı Azərbaycan atalar 

sözlərində aydınca verilir: “Atı atın yanına bağlasan, həmrəng olmasa da həmxasiyyət olar”, “Niy-

yətin hara, mənzilin ora”, “Su axar, çuxuru tapar”, “Taylı tayını tapmasa, günü ax-vayla keçər”, 

“Dost dosta tən gərək, tən olmasa, gen gərək” və s. 

Səbr etməyi cəmi müşküllərin açarı sayan şeyx Nizami bilirdi ki, darda qalanların dadına yetən 

var. Bütün düyünləri açan da odur: 

 

Dedi: Bir neçə gün səbr elə, çalış, 

Heç kəs həmişəlik darda qalmamış. 

 

Nizami Gəncəvi qələmində bir toxumun göyərməsi belə hikmətə çevrilir: 

 

Toxum çürüməsə bitməz heç zaman, 

Bir iş bağlanmasa, açılmaz, inan! 

 

Bir fəlsəfi fikir başqa bir fəlsəfi fikir üçün açardır. Toxumun çürüməsi yeni bir həyat üçün ke-

çiddir. Çünki çürüyən toxum torpağa qarışaraq torpağın yaddaşını özünə qaytarır. Çürümək məhv 
                                                           
*Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Gəncə Bölməsi, elm üzrə Prezident mükafatçısı. 

E-mail: el-hasanov@mail.ru 
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olmaq deyil, yeni donda, yeni biçimdə qayıdışdır. Bir işin bağlanması və açılması da eyni fəlsəfi 

fikrə söykənir: bağlı olmasa, açıq necə olardı? Deməli, əksliklərin vəhdəti açıq və bağlı anlamında 

özünü göstərir (6, s.7-9; 24, s.65). 

Vaxt anlamı elə bir ölçüdür ki, ona tabe olanları məhdudlaşdırır. Bu məhdud çərçivədə başlan-

ğıc və son olur: “Hardan nazilər, ordan üzülər”, “Örkən nə qədər uzun olsa, yenə gəlib doğanaqdan 

keçəcək”, “Su sənəyi suda sınar”. 

Dahi Nizami xalqdan gələn bu hikməti belə ifadə edir: 

 

Daşdan düzələn bir şüşə tapılmaz, 

Ki daşda sınmasın keçincə bir az. 

 

Daşdan düzəlmiş şüşə insandır. Zaman keçdikcə gözəlliyini, təravətini, gəncliyini itirərək 

məhvə doğru gedir və nəhayət, torpaqdan yarandığı kimi torpağa da qovuşur. 

 

1. Şeyx Nizami irsində əxlaqi dəyərlərin təcəssümü 

Nizami Gəncəvinin qələmində ən adi deyimlər ilahi dəyər qazanır və hikmətə çevrilir. Şeyx Ni-

zaminin fəlsəfi qənaətlərinin kökündə dayanan dini-əxlaqi, milli-mənəvi dəyərlərimiz onun irsində-

ki müdrik fikirlər üçün bir növ dayaq rolunu oynayır. Ulu Tanrımızın hökmü sayəsində yaradıcılığı 

ilə bəşəri irsə nur saçan Şeyx Nizami zamanlara, məkanlara hökm etməyi bacarmış, tanrı hökmləri-

ni sözə çevirmişdir: 

 

Bir sakit qalayam, dörd yanım gecə, 

İshaq-Mushaqlardır yoldaşım təkcə (28, s.67). 

 

Şeyx Nizami fəlsəfəsi xalq ruhunun aynasına çevrilərək yadda qalır. Dahi mütəfəkkir 

N.Gəncəvi Tanrının bəxş etdiyi qismətə inanır. Zora, hiyləyə əl atanları yazıq adlandırır: 

 

Zorla, hiylə ilə kəsb etmə, yazıq, 

Yeyə bilməz heç kəs qismətdən artıq (13, s.146-147). 

 

Atalar sözündə: “Qismətdən artıq yemək olmaz”, - hökmü verilir. 

Zülmət dünyasında bəşər övladının bir qismi kor doğuldu, kor kimi yaşadı. Korlar öz eybini 

görə bilməzdi, amma başqasının korluğunu duydu və ona lağ etməkdən belə çəkinmədi. Atalar de-

diyi kimi: “Kor kora lağ eləməsə, bağrı çatlayar”. Eybəcərlər başqasının eybini üzə çəkdi: “Eybi çə-

kər eybəcər, dərdi çəkər dərdəcər” (6, s.6-9). 

Tanrı xəlq etdiklərini görür, eşidir, duyur. Bu səbəbdən də onları heç vaxt darda qoymur. Niza-

mi Gəncəvi də xalq hikmətinə söykənərək bu fikri daha dolğun şəkildə ifadə edir: 

 

Dedi: “Bir neçə gün səbr elə, çalış”, 

Heç kəs həmişəlik darda qalmamış (11, s.9139-9140). 

 

Dünya həyatının başlanğıcı var, sonu var. “Bir gün yaranan bir gün gedəcək”, – deyib uluları-

mız. Bir də deyiblər ki: “Su sənəyi suda sınar” (6, s.11). 

Dünya özü fani, yarananlar fanidir. Əbədi olan yalnız Yaradanın özüdür. İnsan bu həqiqəti an-

layarsa kamilləşər, haqq aşiqinə çevrilər: 

 

Daşdan düzələn bir şüşə tapılmaz, 

Ki, daşda sınmasın keçincə bir az (26, s.68-69). 

 

Dahi mütəfəkkir milli mənəviyyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsi olan dini-əxlaqi dəyərlərimizə 

istinadən öz əsərlərində haqq-ədalət axtarışında olmuşdur. Amma zülmət səltənətində axtardığını 
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tapmaq asan deyil. İshaq-Mushaq min illərdir ki, bir-birini axtarır. Bəs onda nə etməli? Xilas yolu 

nədədir? Budur xilas yolu: 

 

Doqquzbaş ilandan olmaqçün xilas, 

Bu doqquz qapılı evə qıfıl as.  

 

Doqquzbaş ilan fələklərdir. Yalnız doqquz qapılı evi – dünyanı unutmaqla doqquzbaş ilandan 

xilas olmaq mümkündür. 

Kamil insan dünya nemətlərinə sonsuz meyl göstərib ona bağlana bilməz. Əksinə, şüurlu 

şəkildə ondan qaçmalıdır: 

 

Turuncdan qaçmasan Yusif tək əgər, 

Züleyxa narınc tək tez səni kəsər.  

 

Dünya bir tarladır. Hər kəs öz əkdiyini biçər. Yaxşılıq edən yaxşılıq, pislik edən pislik görər: 

“Nə əkərsən, onu da biçərsən”, “Nə tökərsən aşına, o da çıxar qarşına”. Nizami Gəncəvi bu fikri 

belə ifadə edir: 

 

Dünyanın işini yaxşı düşün sən, 

Nə əksən, onu da bil, biçəcəksən (22, s.52-55). 

 

Bu dünyada heç nə itmir; nə yaxşılıq, nə yamanlıq: 

 

Yamanlıq eyləsə özgəyə hər kəs, 

Çıxar qabağına, hədərə getməz.  

 

El arasında “gündüz çıraqla gəzmək” ifadəsi işlənir. Gündüz göylərin çırağı – Günəş nur saçır-

sa, qeyri çırağa ehtiyac varmı? Bu nəyə işarədir? 

Nizami Gəncəvi sənəti başdan-başa milli-mənəvi dəyərlərlə bəzənmiş ilahi möcüzədir. Bu elə 

bir sehrli güzgüdür ki, dünyamızı əks etdirməyə qadirdir. Amma bu güzgüdə ən parlaq rəng yenə də 

Gəncəyə məxsusdur. 

Nizami Gəncəvinin şeir dili canlıdır. Danışır, dil açır bu dil. Bu, ruhun dilidir. İlahi hökmlər bu 

dillə öz ifadəsini tapır: 

 

Nəyinə lazımdır gül rəngli paltar, 

Bil, mürdəşir onu bir gün aparar. 

 

Bu fikirlərin izahını vermək üçün Gəncənin adət-ənənələrini dərindən bilmək gərəkdir. “Bil, 

mürdəşir onu bir gün aparar”, - ifadəsi Gəncədə bu gün də yaşamaqda olan qədim bir adətlə bağlı-

dır. Həmin adətə görə ölən şəxsin təzə paltarları bir xonçaya qoyulub ölüyuyana - mürdəşirə verilir. 

Beytin mənası budur ki, dünya fanidir. Fani dünyanın var-dövləti, şan-şöhrəti üçün bu qədər çalış-

maq mənasızdır. 

Tanrı insanı xəlq edəndə ona seçmək, ayırmaq, qiymətləndirmək qüdrəti bəxş etdi. Məhz bu 

xüsusiyyətlərinə görə qeyri varlıqlardan üstün sayılan insan ilahi bağlılığını itirdikdə həmin qüdrəti 

də itirərək ən aşağı səviyyəyə - heyvan səviyyəsinə enir. Bütün bəlaların kökündə dayanan cahillik 

və nadanlıq xalq hikmətində qınaq yerinə çevrilir: “Eşşək nə qanır zəfəran nədir?”, “İki eşşəyin ar-

pasını bölə bilmir”, “O nə qanır bağayarpağı nədi, quzuqulağı nədi?” 

Nizami Gəncəvidə həmin məna bir qədər fərqli şəkildə açılır: 
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Pambıqla kətanı ayırd etməyən, 

Asimana çaşıb sisiman deyən (27, s.34). 

 

Zaman çərçivəsini qıra bilməyən insan zamanın hökmünə tabe olub, onun dediklərinə əməl 

etməyə məcburdur. El arasında buna: “Adam ayağını yorğanına görə uzadar”, - deyərlər. Buradakı 

yorğan sözü məcazi mənada dövrandır. Dövrün tələbini nəzərə almayanlar gec-tez peşman olur: 

 

Dövranından çıxma heç yüksəklərə, 

Ayağını uzat yorğana görə.  

 

“Ayağını yorğanına görə uzatmaq” eyni zamanda vaxtı, zamanı nəzərə almaq anlamında da iş-

lənir. “Hər şey vaxta baxar, vaxt heç nəyə baxmaz”, - deyən atalarımız bilirdi ki, “Bir yandan bağla-

yan bir yandan açar”, “Vədəsiz yarpaq düşməz”. Böyük şair xalqdan gələn ifadələri ustalıqla cilala-

yaraq hikmətə çevirir. El arasında bu gün də yaşamaqda olan bir atalar sözünü yada salaq: Xəncər 

yarası sağalar, dil yarası sağalmaz. Nizami Gəncəvi həmin atalar sözünü başqa biçimdə təqdim edir: 

 

Dillə yaralar vurarsa bir kəs, 

Məlhəmlə ona əlac edilməz (11, s.9140). 

 

Kainat sirləri qarşısında aciz olan insan gördüklərini özünün şüur səviyyəsinə uyğun mənalan-

dırır. Bütün bu yozumlar sözlərlə ifadə olunaraq dildən-dilə ötürülür və yaşayır. Səma cisimləri 

haqqında yaranan saysız-hesabsız folklor materialları dediklərimizi təsdiqləyir. Bunlardan biri də 

Günəş haqqında təsəvvürlərdir. 

 

2. “Xəmsə”də milli-mənəvi dəyərlər vasitəsilə insan kamilliyinin ifadə edilməsi 

Qədim insanlar səmavi qüvvələrə və səma cisimlərinə daha yaxın idi. Onlar, Günəşlə, Ayla, ul-

duzlarla ruhani əlaqələr yaratmağa can atırdılar. Məsələn, Günəşin şüalarının suda əksini görən in-

sana elə gəlirdi ki, Günəşi aftafaya doldura bilər. Həmin ilkin təsəvvürlər daha sonralar həqiqi mə-

nasını itirdikdə məcazi məna yarandı. Bugünkü danışıq dilində işlənməyən “Günəşi aftafaya doldu-

rur”, - kimi xalq ifadəsi Nizami Gəncəvi sənətində yaşayır: 

 

Gəldikmi dərd çəkək xarabaya biz, 

Günəşi hey çəkək aftafaya biz (28, s.77-79).  

 

Milli mənəviyyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsi olan islami dəyərlərimizdə elmə, təhsilə, insan 

kamilliyinə xüsusi önəm verilir. Bunu daim öz əsərlərində vurğulayan dahi Nizami Gəncəvi zahirən 

olduqca adi və sadə görünən hər kəlməni öz qələmində hikmətə çevirir: 

 

Hər kim öyrənməyi bilməyirsə ar, 

Sudan dürr, daşdansa cövhər çıxarar. 

 

Milli mənəviyyatımızın ayrılmaz hissəsi olan xalq hikməti elə bir elmdir ki, təbii şəkildə nəsil-

dən-nəslə, dildən-dilə keçərək ölümsüzlük qazanır. Nizami Gəncəvi də xalq hikmətindən bəhrələnə-

rək özünəməxsus söz inciləri yaradır. Həyatın elə bir məqamı yoxdur ki, xalqın milli mənəviyyatın-

da öz əksini tapmasın. Xalq hikmətində öyrənməyə münasibət belədir: “Bilməmək eyib deyil, öy-

rənməmək eyibdir”, “Axtaran tapar”, “Nə qədər çox bilsən, yenə bir az biləndən soruş” (6, s.6-9). 

Nizami Gəncəvi fəlsəfəsi başdan-başa xalq hikmətidir, onun milli mənəviyyatının ifadəçisidir. 

Mirvarilər eyni sapa düzüldüyü kimi xalqdan gələn hikmət və nəsihətlər bir-birini tamamlayaraq 

özünəməxsus ardıcıllıq və məntiqlə sıralanır: 
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İstəyirsən evin salamat qala, 

Yad adamı evə buraxma əsla. 

Ən yaxşı dostuna sirr verən zaman, 

Zənn elə, dayanıb qarşında düşmən. 

Deyilməyən sözü demə əğyara, 

Bir tək əğyar deyil, hətta dostlara. 

Bilməsin sirrini evdə divarlar, 

Divar dalında da çünki qulaq var (27, s.85). 

 

Yuxarıdakı parçanı atalar sözləri ilə belə ifadə etmək mümkündür: “Sirri demə dostuna, dostu-

nun da dostu var”, “Yüz ölç, bir biç”, “Sözü ağzından bişirməmiş çıxartma”, “Yerin də qulağı var”, 

“Yarmadan aş olmaz, yaddan qardaş” və s. (6, s.7-10). 

Nizami Gəncəvi sənətində hər şey xalqda olduğu kimi sadə və aydındır. Burada soy-kök, alın 

yazısı kimi məsəllərə dərindən nəzər salınır və xalq hikməti ilə üst-üstə düşən məntiqi hökmlər çı-

xarılır: 

 

Yazılmış alına hər şey əzəldən, 

Cəhd eyləsən belə nə gələr əldən? 

 

Xalq fəlsəfəsinin bədii ifadəsi olan Nizami Gəncəvi yaradıcılığı dünya həyatı ilə bağlı bir çox 

qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirir. Bunlardan biri də insan taleyi, onun yaşam tərzi haqda 

söylənilən fikirlərdir: 

 

Bədxislət doğulub hər kim anadan, 

Ölər o xislətlə, gedər dünyadan.  

 

Eyni fikri xalq fəlsəfəsi də təsdiqləyir: “Qozbeli qəbir düzəldər”, “Südnən girən sümüknən çı-

xar”, “Əslində olan dırnağında bildirər”, “Əslə hu...”, “Quyuya su tökməklə sulu olmaz” və s. 

Başdan-başa əzablarla, məşəqqətlərlə dolu dünya ruhun sıxıldığı dar məkandır. Bu məkan mü-

vəqqəti, fani məkandır. Xoşbəxtlik arzusu ilə bütün ağrı-acılara dözən insan bu sınaqlardan çıxmaq-

la sonda ruhunu xilas edir: 

 

Bir can dərmanına çatmaqçün əlbət, 

İçilir min kərə zəhərli şərbət (23, s.59, 76). 

 

Zamanın tufanları insanı çalxaladıqca çalxalayır. Nehrədəki yağ ayrandan ayrıldığı kimi, 

yaxşılıqla pislik də bir-birindən ayrılır. Bəsirət gözü bağlı olanlar öz əməllərini yenə görmür: 

 

Bəhanəyçün baxar hər kəs yanına, 

Heç kəs turş söyləməz öz ayranına (22, s.58-59). 

 

Zülmət dünyasında özünü görənlər çox azdır. Xalq hikmətində deyildiyi kimi, “Heç kəs öz 

ayranına turş deməz”, “Öz gözündə tiri seçmir, özgə gözündə qıl axtarır”, “Hərənin qarğası özünə 

qırğıdır”. 

Nizami Gəncəvi ilahi sirlərə bələd idi. Dahi mütəfəkkir qeybin sirlərindən agah idi. Görünən və 

görünməyən dünyanın gizlinlərini sözə çevirirdi: 

 

İsa kimi girər elə bir deyrə, 

Görünməz düzülsə, çıraq hər yerə (1, s.29). 
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3. Nizami Gəncəvi əsərlərində milli mənəviyyatın bədii tərənnümü 
Dünyəvi düşüncələr və dünyəvi baxışlar Nizami sehrini çətin ki, aça bilsin. Bu sehr pərdə 

arxasında gizlənib, üzünə niqab salıb. Yalnız ürəkdən inananlar və Nizami Gəncəvini duyanlar bu 

niqabı qaldıra bilər: 

 

Niqabı götürsən üzündən həmən, 

Yüz Yusif səslənər quyu dibindən.  

 

Şərq ədəbiyyatında və folklorunda Yusif gözəllik rəmzidir. Yüz Yusifin quyu dibindən səslən-

məsi isə ilahi gözəlliyinin kəşfidir, görüntüsüdür. 

Dünyanın atişləməz yolları çoxdur. Bəzən batini canavar olanlar zahirən Yusif kimi gözəl də 

ola bilərlər. Bəzən zəhəri şəkər kimi təqdim edərlər: 

 

Surət Yusif kimi, batin canavar, 

Xuruşla verirlər zəhəri onlar (6, s.7-8). 

 

Azərbaycan folklorunda bu fikir daha sadə ifadə olunur: “Üstü bəzək, altı təzək”, “Arım var, 

arım var, eşşək arısı”. 

İnsan dünyaya həm maddi, yəni cismani, həm də qeyri maddi-ruhani varlıq kimi göz açdı. Ruh 

vasitəsi ilə hər şeyi duydu. Ən əvvəl yalnız ağlamaq və gülməklə dünyaya, ətraf aləmə münasibətini 

bildirdi. Vücud böyüdü, öz inkişafının müəyyən mərhələsinə çatanda artıq ruh bədəni tərk etməli 

oldu: 

 

Yaxşısı budur ki, Məryəmi unut, 

İsaya dönsən də qayıtmaz vücud (28, s.61-63). 

 

“Can cahana bir dəfə gəlir”, - deyib ata-babalarımız. Bədəndən çıxan ruh sərbəstlik qazanır və 

bir daha oraya qayıtmır. 

Bərk-bərk yapışdığımız və sevdiyimiz bu dünyadan heç kəs heç nə aparmayacaq, dünyanın 

varı dünyada qalacaq: 

 

Harun bu dünyadan nə apardı bax, 

Dünyanın nəyi var onda qalacaq.  

 

Dahi şairin ustalığı ondadır ki, milli-mənəvi dəyərlərdən qaynaqlanan hikməti olduğu kimi 

saxlamaqla yanaşı, onu yeni çalarlarla zənginləşdirir: 

 

Halal zəhmət itməyib, əlləşmək deyil eyib, 

Tanrı: “Səndən hərəkət, məndən bərəkət”, - deyib. 

 

Bu gün də dilimizdə işlənməkdə olan: “Allah deyər: “Səndən hərəkət, məndən bərəkət”, - kimi 

atalar sözü mənanı daha da qüvvətli ifadə etməyə imkan verir. 

Ölməz şairimiz bəzən iki qoşa misranın hər ikisini atalar sözü üzərində qurur: 

 

El gücü sel gücüdür, hər an çəkin bu seldən, 

Yataqda da can alar qisas oxu əzəldən.  

 

Atalar sözünə nəzər salaq: “El gücü, sel gücü”, “Qisas qiyamətə qalmaz”, “Buynuzlu qoçun 

qisası buynuzlu qoçda qalmaz”, “Nahaq qan yerdə qalmaz” və s. (6, s.10-14; 23, s.55-58, 74-77). 

Şeyx Nizamiyə görə, kamil insan son gününü unutmamalıdır. Çünki ruhun həyatı əbədidir. 

Dünya həyatı isə sınaq meydanıdır. Nizami Gəncəvidə son gün - iki dünya arasındakı keçid tez-tez 
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xatırlanır. Nizaminin fəlsəfi təliminə görə insan son gününü unutmamalı, hər an axirəti qarşılamağa 

hazır olmalıdır: 

 

Son gününü unutma, ömrün boyu sal yada, 

Möhtəşəmlik ağası yoxsulluqdur dünyada.  

 

Bu gəldi-gedər, bu fani dünya kimsəyə qalmayıb. Bu dünyadan çox süleymanlar gəlib-keçib. 

Süleyman mülkü isə öz yerindədir. 

 

Süleymanın mülkünü sorma hər an haradadır? 

Mülkü öz yerindədir, bəs Süleyman hardadır?  

 

Dünya həyatı xeyirlə şərin, yaxşılıqla pisliyin mübarizəsi üzərində quruldu. Hökmdarlıqla 

peyğəmbərliyi özündə birləşdirən ədalətli Süleyman peyğəmbərdən başqa bütün hökmdarlar haqq-

ədaləti unutdu. Əsl insanlar haqsızlıqdan qorxub pəri kimi gözəgörünməz oldular. Onları gündüz 

çıraqla axtarsan belə tapa bilməzsən: 

 

Çoxdan yoxa çıxıbdı ədalətli Süleyman, 

Haqsızlıqdan görünməz, pəriyə dönüb insan (14, s.250). 

 

Süleyman peyğəmbərlə bağlı atalar sözlərini yada salaq: “Süleymana qalmayan dünya sənə də 

qalmaz”. “Buradan çox süleymanlar keçib” və s. (26, s.9-12, 34-37). 

Nizami Gəncəvi sənəti zahirən sakit görünən sonsuz bir aləmdir. Bu aləmdə dünya dediyimiz 

çevrənin daxilində və çevrədən kənarda nə varsa hamısı öz əksini tapır. Bu güzgüdə saysız-hesabsız 

aləmlər görünür: 

 

Əcəl gəlsə, üzünə qapı açan tapılar, 

Zənn etmə ki, məzardan çıxıb qaçan tapılar.  

 

Əcəlin gəlişi iki dünya arasındakı son keçiddir. Bu keçiddə bizlərə qapı açan kimdir? Dar mə-

zara gömülən insan bir də geri qayıda bilərmi? Bəs bu halda kəmiyyət dəyişmələri keyfiyyət dəyiş-

mələrinə çevrilirmi? Ruhun ölümdən sonrakı həyatı haqda bilgilərimiz necədir? Bütün bu suallara 

Nizami Gəncəvi sənətində olduğu kimi Azərbaycan folklorunda da cavab verilir: “Qəbrə girən ölü 

geri qayıtmaz”, “Gorda yatan evdə yatmaz”, “Yüz ilin ölüsündən bir günün dirisi yaxşıdı”, “Ölüm 

haqdı”, “Ölüm Allah əmridir” və s. (3, s.19-22; 28, s.151-155). 

 

Nəticə 

Ölüm son mənzildir. Uzaq yoldur. Özü də gedər-gəlməz yol. Nizami Gəncəvi bu uzaq yola yol 

azuqəsi hazırlamağı tövsiyə edir: 

 

Uzaq yola çıxırsan, mənzilin çox uzaqdır, 

Azuqəni hazırla, son mənzil-ölüm haqdır.  

 

Bu uzaq yolda arxaya dönüş yoxdur. Artıq burada yalan dünyanın yalan qanunları hökm etmir. 

Bu uzaq mənzildə hamı yalnız kainat qanunlarına tabedir. Bəs azuqə? Nədir yol azuqəmiz? Azuqə-

miz yalnız əməllərimizdir. Burada nə tac, nə qızıl kəmər var: 

 

Tacla kəmər canını salar lova cahanda, 

Xərabatın eşqinə ver girova cahan da (27, s.69-70). 
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Bəşər əzablar içində yaşadı. Məhz bu səbəbdən də beşgünlük dünyadan səadət ummaq özü 

ağılsızlıqdır. Atalar sözündə deyildiyi kimi: “Dünya beş gündü, beşi də qara”. 

 

Bu dünyadan gözləmə əbəs yerə səadət, 

Beşcə gündə nəsibmi heç bəşərə səadət?  

 

Dərd-qəmlə dolu ömür karvanı enişli-yoxuşlu yolla dayanmadan gedir. Tanrının hökmünə 

boyun əyən qul, bəndə buna dözməyə, tab gətirməyə məcburdur. Çünki sevinclə kədər, xeyirlə şər 

qardaşdır. Atalar dediyi kimi: “Hər gecənin bir gündüzü var”, “Bir yandan bağlayan bir yandan 

açar” (4, s.45-50; 28, s.99-108). 

 

Hər gecənin bir nurlu, günəşli gündüzü var, 

Hər yoxuşun enişi, hər tənənin düzü var.  

 

Ömür karvanı iki aləm arasında yolçuluğa davam edir. Cisim canı, can cismi daşımaqdadır. 

Can bəzən yorulur, daha taqəti qalmır. Bir göz qırpımında ruh bədəni tərk edir. Yarımca nəfəslə 

ürək dayanır. Bütün qovğalar o andaca bitir, insan ömrü sona yetir: 

 

İki dünya yolunda yolçuluğun əbəsdir. 

Könülə qovuşmağa yarım nəfəs də bəsdir.  

 

Xalq hikməti həmin fikirləri belə ifadə edir: “İki yana baxan çaş qalar”, “Bir əldə iki qarpız 

tutmaq olmaz”, “Ölüm qaşla göz arasındadır” (25, s.12-14; 28, s.39-45). 

Nizami Gəncəvinin əsərləri sanki bu gün yazılıb. Ruhumuzun sözə çevrildiyi Nizami dünyası 

nə qədər əzizdir. İndi də Gəncəbasarda işlənən xalq ifadələri dahi şairin qələmində ölməzlik 

qazanıb. Belə ifadələr Nizami Gəncəvidə hikmətə çevrilir: 

 

Neştərinlə yarala balının pərisini, 

Nuruna kor baxanın aşıla dərisini. 

 

Dərinin aşılanması Gəncənin təsərrüfat həyatından soraq verir. Göründüyü kimi, vaxtilə Gən-

cədə yayılmış dabbaqlıq sənətinin izləri həm folklorda, həm də Nizami Gəncəvi əsərində yaşamaq-

dadır (7, s.58-62; 10, s.29-36). 

Dahi şairin qələmində ən adi sözlər, deyimlər, xalq ifadələri bədii materiala çevrilərək ilahi də-

yər qazanır. Bəzən bir beytə bir neçə atalar sözündə verilən məna sığışır. 

Xalq ən adi həyati deyimləri hikmətə çevirir. Əldəki beş barmaq insanların müxtəlifliyinə işa-

rədir. Nizami Gəncəvidə isə on barmaqdan söhbət açılır: 

 

Zənn etmə hər qılınc dəysə yaralar, 

Əldəki on barmaq deyil barabar (16, s.31-36). 

 

Dilimizdə bu gün də tez-tez işlənən “Dəmiri isti-isti döyərlər” kimi atalar sözü Nizami Gəncəvi 

qələmində bədii fikrin daha dəqiq, daha obrazlı təqdiminə xidmət edir: 

 

Dəmir ürəklisə xəbər yetir də,  

Ki soyuq dəmiri döyməyim bir də (22, s.48). 

 

Göründüyü kimi, dəmir artıq metal kimi yox, ürək sözünün əvvəlində epitet kimi işlənir. El 

arasındakı “daş ürəkli” deyimi “dəmir ürəkli” ilə əvəzlənmişdir. Bu poetik tapıntı yenə də öz kökü 

etibarı ilə xalq müdrikliyinə istinad edir (6, s.10). 
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Bəşəriyyətin ən görkəmli söz və elm bilicilərindən hesab edilən dahi Azərbaycan şairi və 

mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin əsərlərində xalqımızın minilliklərə istinad edən milli mənəviyyatı, 

bədii ifadə vasitələri ilə insan kamilliyinin, ümumbəşəri dəyərlərin təminatçısı olaraq təzahür edir.  
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XÜLASƏ 

Elnur Həsənov 
 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığında milli-mənəvi dəyərlər 

 

Açar sözlər: Şeyx Nizami, Azərbaycan, Gəncə, İntibah dövrü, milli-mənəvi dəyərlər 
 

Azərbaycan Respublikasında 2021-ci - “Nizami Gəncəvi ili”nə həsr edilən elmi tədqiqat işində 

tarixi məxəzlərin, yazılı elmi mənbələrin və arxiv materiallarının əsasında bu görkəmli mütəfəkkir-

şairin zəngin irsində bizim çoxəsrlik milli-mənəvi dəyərlərimizin əks olunması araşdırılır. Məqalədə 

şeyx Nizami yaradıcılığında bədii nümunələr əsasında milli mənəviyyatımızın ayrılmaz hissəsi kimi 

adət-ənənələrimizin mənbəşünaslıq əhəmiyyəti öyrənilir. 
 

 

РЕЗЮМЕ 

Эльнур ГАСАНОВ 
 

Национально-духовные ценности в творчестве Низами Гянджеви 

 

Ключевые слова: Шейх Низами,Азербайджан, Гянджа, Ренессанс, национально-

духовные ценности 
 

В научно-исследовательской работе, посвященной 2021 году - «Году Низами Гянджеви» 

в Азербайджанской Республике, на основе исторических и письменных научных источников, 

архивных документов изучаются многовековые духовные ценности в богатом наследии 

этого гениального поэта и мыслителя. В статье исследуется исключительное источниковед-

ческое значение примеров традиций, как составной части национально-духовных ценностей 

нашего народа, содержащихся в творчестве шейха Низами, на основе художественно-

литературных примеров.  

 

SUMMARY 

Elnur HASANOV 
 

National and Moral Values in Nizami Ganjavi’s Creativity 

 

Key words: Sheikh Nizami, Azerbaijan, Ganja, Renaissance period, national and spiritual values 

 

In this research work, dedicated to 2021 - "Year of Nizami Ganjavi" in the Republic of Azer-

baijan, on the basis of historical and written scientific sources as well as archival documents, the 

various moral values in rich heritage of the genius poet and thinker have been studied. The scien-

tific paper deals, mainly, with the of exceptional significance values, national-moral traditions con-

tained in the works of Sheikh Nizami which manifest our national and spiritual values on the basis 

of literary examples.  
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