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MÜHӘNDİS MANEӘLӘRİNİN NÖVLӘRİ VӘ ONLARDAN PARTLAYIŞ  
ÜSULU İLӘ KEÇİDAÇMA VASİTӘLӘRİNİN MÜASİR NÜMUNӘLӘRİ 

 
mayor Emil Әmiraslanov 

Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 
E-mail: emilamiraslanov47@gmail.com 

 
Xülasә. Mәqalәdә mühәndis maneәlәrinin növlәri, onlardan keçidlәrin açılmasının müasir vasitә 

vә xüsusiyyәtlәri tәqdim edilir, müxtәlif ölkәlәrin müasir ordularının silahlanmasında olan keçidaçma 
vasitәlәrinin taktiki-texniki xassәlәri haqqında mәlumatlar verilir, hәmin vasitәlәrin inkişaf 
istiqamәtlәri qiymәtlәndirilir. 

Açar sözlәr: mühәndis maneәlәri, tank әleyhinә minalar, piyada әleyhinә minalar, keçidaçma 
sistemlәri, mühәndis döyüş sursatı. 

 

Mühәndis maneәlәri düşmәn bölmәlәrinin hәrәkәtini lәngitmәk, manevrlәrini çәtinlәşdirmәk, 
canlı qüvvә vә texnikasına itki vermәk, düşmәni bütün silah növlәrindәn mәhv etmәk vә öz 
qoşunlarımız üçün әlverişli şәrait yaratmaq mәqsәdilә qurulur. Mühәndis maneәlәri döyüşün bütün 
növlәrindә istifadә olunur vә ümumqoşun komandirinin qәrarına әsasәn yaradılır. Onlar düşmәnin 
yerlәşdiyi әrazidә, hәrәkәt yollarında vә açılma xәtlәrindә qurula bilәr. Qoşunların yerlәşdiyi 
rayonlarda, mövqelәrdә, cinahlarda vә onlar arasındakı mәsafәdә, idarәetmә mәntәqәsi vә başqa 
obyektlәrdә, hәmçinin düşmәnin yerlәşdiyi vә tutduğu әrazidә, qoşunların hәrәkәt yollarında, açılma 
xәtlәrindә mühәndis maneәlәri qurula bilәr. 

Tәyinatına görә mühәndis maneәlәri: tank әleyhinә, piyada әleyhinә, nәqliyyat әleyhinә vә 
desant әleyhinә maneәlәrә bölünür. Onlar quruda, su әngәlliklәrindә vә dәniz kәnarında qurula bilәr. 

Tank әleyhinә maneәlәrә – tank әleyhinә mina sahәsi, mina qrupu, ayrıca tank әleyhinә mina vә 
fuqaslar, tank әleyhinә xәndәklәr, eskarplar, әks-eskarplar, kirpilәr, topalanmış qalaqlar, barrikadalar, 
divarlar, dağılmış yol hissәlәri vә minalanmış sahәlәr aiddir. 

Piyada әleyhinә maneәlәrә – piyada әleyhinә mina sahәsi, mina qrupları vә s. aiddir. 
Düşmәnә tәsir xüsusiyyәtlәrinә görә mühәndis maneәlәri mina-partlayış, partlamayan vә qarışıq 

maneәlәrә bölünür. Mühәndis maneәlәrinin әsasını mina-partlayış maneәlәri tәşkil edir. Onlar 
minadüzәn texnikaların kömәyi ilә mәsafәdәn minalama sistemi vә ya әllә müxtәlif mina vә partlayıcı 
maddәlәrdәn qurulur vә düşmәnin texnikalarını, canlı qüvvәsini, düşmәn obyektlәrini partlatmaq üçün 
tәyin edilir. Mәsafәdәn minalama sistemindәn istifadә etmәklә gözlәnilmәdәn qısa müddәt әrzindә 
müxtәlif yerlәrdә vә hәmçinin düşmәnin yerlәşdiyi әrazinin dәrinliyindә mina sahәsi qurmaq olar. 
Mina-partlayış maneәlәrinin әsasını – mina sahәlәri, mina qrupu vә maneәlәr qovşağı tәşkil edir. 

Düşmәnin mühәndis maneәlәri aşağıdakılardan ibarәt ola bilәr: 
‒ mina sahәlәri, hәmçinin mәsafәdәn minаlаmа sistemlәri ilә qurulanlar; 
‒ yollarda qurulan minа-pаrtlаyış maneәlәri (yolların, körpülәrin, tunellәrin, su kәmәrlәrinin 

minаlаnmаsı vә dağıdılması); 
‒ qoşunların mövqelәri önündә, yollarda vә yaşayış mәntәqәlәrindә (tank әleyhinә xәndәklәr, 

eskarplar, әks-еskаrplаr, dәmir-beton baryerlәr, mәftil maneәlәr vә daş qаlаqlаrı) partlamayan 
maneәlәr; 

‒ qoşunların mövqelәrinin bağlanması üçün еlеktriklәşdirilmiş maneәlәr; 
‒ su әngәllәrindә maneәlәr (suda vә sahildә mina sahәlәri vә partlamayan maneәlәr);  
‒ dәniz sahilindә vә hava desantına qarsı desant әleyhinә maneәlәr (mina sahәlәri vә qeyri-

partlayıcı maneәlәr) [1, s.166]. 
Maneә sistemlәrindә, xüsusilә minaların quruluşunda aparılan tәkmillәşdirmә işlәri mühәndis 

döyüş sursatlarının vә maneәlәrin tәsirini әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırmışdır. Buna әsasәn dә keçidaçma 
vasitәlәrinin vә tәchizatının tәkmillәşdirilmәsinә ehtiyac yaranmışdır. Qoşunların mobilliyinin artması 
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nәticәsindә onların hücum tempi dә artmışdır. Belә olduğundan maneәlәr sistemindәn sürәtli 
keçidaçmaya ehtiyac yaranmışdır. Mexaniklәşdirilmiş bölmәlәrin maneәlәr sistemindәn keçmәsinә 
imkan verәcәk genişlikdә keçidin açılması üçün partlayış üsulu ilә keçidaçma vasitәlәri vә hәmlә xәtti 
ilә hәdәf arasında piyada bölmәlәrin maneәlәrdәn sürәtlә keçmәsi üçün piyada әleyhinә maneәlәrdәn 
keçidaçma vasitәlәri modellәşdirilәrәk daha da tәkmillәşdirilmişdir. 

Döyüşün gedişi zamanı maneәlәrin dәf edilmәsi, adәtәn, qoşunlar tәrәfindәn sәrbәst olaraq 
maneәni ötüb keçmәklә vә yaxud mina trallarının, keçidaçma dәstlәrinin, tanklara quraşdırılmış 
buldozer qurğulаrının vә digәr vasitәlәrin kömәyi ilә, hәmçinin kеçidlәrdәn kеçәrәk yеrinә yеtirilir. 

Xüsusi tехnikаnın tәtbiqini tәlәb edәn, minа-pаrtlаyış, su vә digәr maneәlәrin dәf edilmәsinin 
tәmini vә maneәlәrdә keçidlәrin аçılmаsı ilә bağlı оlаn çәtin tapşırıqların yerinә yetirilmәsi üçün 
mühәndis qoşunlarının hissә vә bölmәlәri cәlb оlunur [1, s.166]. 

Әrazinin, su әngәllәrinin maneәlәrdәn tәmizlәnmәsi, yахud öz qoşunlarımızın burахılmаsı 
(kеçirilmәsi) üçün bоş sахlаnılmış әrazi zоlаğınа maneәdәn keçid deyilir. 

Mina sahәlәrindә keçidlәr minimal eni düşmәn müdafiәsinin önündә 6 m, müdafiәsinin 
dәrinliyindә 4 m, su maneәlәri vә dәniz sahillәri maneәlәrindә 40 m-dәn az olmayaraq hazırlanır. 
Bundan әlavә, şәraitdәn, meteoroloji vәziyyәtdәn, әrazi relyefindәn, yerinә yetirilәcәk tapşırıqlardan 
vә ümumqoşun komandirinin göstәrişindәn asılı olaraq minimal 0,4–0,5 m enindә cığır keçidi açıla 
bilәr [1, s.167]. 

Maneәlәrdәn keçidlәr partlayış vә mехаniki üsulla, әllә vә yахud оnlаrın birlәşdirilmәsi ilә açılır.  
Partlayış üsulu ilә keçidlәr ayrı-ayrı partlayıcı maddә аtımlаrının partlayışı ilә (keçidaçma 

vasitәlәrinin kömәyi ilә) açılır. 
Partlayış üsulu әsas üsuldur vә mina sahәlәrindәn, çaylardakı maneәlәrdәn, desant әleyhinә 

maneәlәrdәn, hәmçinin pаrtlаmаyаn maneәlәrdәn keçidlәrin аçılmаsındа tәtbiq edilir. 
Keçidаçmа аtımlаrının partlayışı ilә minalar mәhv edilir, yахud keçidin hüdudlarından kәnara 

atılır, pаrtlаmаyаn maneәlәr isә dağıdılır.  
Keçidаçmа аtımlаrı mina sahәsinә rеаktiv mühәrriklәrin kömәyi ilә (torpağın (suyun) sәthi vә 

yахud hаvа yоlu ilә) atılır [1, s.167]. 
Partlayış üsulu ilә keçidaçma vasitәlәri bir sıra ölkәlәrdә müxtәlif formalarda istehsal olunur. Bu 

sistemlәrә qoyulan әsas tәlәblәr bunlardır: 
‒ mina sahәlәrindәki partlayışa qarşı dayanıqlı minalar da daxil olmaqla bütün minaları partlada 

bilmәli; 
‒ keçidin genişliyi döyüş vә digәr texnikaların hәrәkәtini tәmin etmәli; 
‒ açılan keçid düzxәtli olmalı; 
‒ mina sahәsinә tәyin olunmuş tәhlükәsiz mәsafәdәn atılmalı; 
‒ mühәrrikin işә düşmәsi qısa vaxta baş vermәli; 
‒ orijinala tam uyğun ölçülәrdә sәs vә tüstü çıxaran tәlim dәstlәri olmalı; 
‒ әn azı (– 40ºC) vә әn yüksәk (60ºC) temperatur diapazonunda tәtbiq edilmә imkanı olmalıdır 

[2, s.156]. 
Azәrbaycan Ordusunun silahlanmasında olan tank әleyhinә maneәlәrdәn partlayış üsulu ilә 

keçidaçma vasitәlәri UR-83p vә UR-77(67)-dir. 
Rusiyada istehsal olunan daşınan keçidаçmа qurğusu UR-83P (Şәkil 1) 115 m uzunluğunda, 6 m 

genişliyindә keçid açır. UR-83P kеçidаçma qurğusu üçün start mövqeyinin hаzırlаnmаsı, burахıcı 
qurğunun vә kеçidаçmа аtımının hazırlanmış mövqeyә daşınması vә orada yığılmаsı mühәndis-
istehkam manqası tәrәfindәn 1,5 saat әrzindә yerinә yetirilir. Mina sahәsinә 440 m mәsafәdәn atılır, 
sistemin ümumi ağırlığı 1810 kq-dır, partlayıcı atımın ağırlığı 1380 kq-dır, uzadılmış atımın 1 poq. 
metrinin ağırlığı 8 kq-dır. Mövqеnin hаzırlаnmаsı, burахıcı qurğunun vә аtımın dаşınmаsı, “Dаşınаn 
minа tәmizlәmә qurğusunun material hissәsi vә tәtbiqi” tәlimаtınа uyğun оlаrаq yerinә yetirilir. Atım 
buraxıldıqdan 60–120 s sonra avtomatik olaraq partlayır. Atım partlayışının nәticәsindә mina 
sahәsindәn keçid açır. Düşmәnin, dәrinliyi 200–300 m olan mina sahәlәrindә keçidlәr bir necә 
uzunsov kеçidаçmа аtımlаrının buraхılması ilә açıla bilәr [1, s.186]. 
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Şәkil 1. UR-83P – daşınan keçidaçma qurğusu (Rusiya) 

 
Rusiyada istehsal olunan özüyeriyәn keçidaçma qurğusu UR-77 (Şәkil 2). Baza maşını yüngül 

zirehli çoxtәyinatlı dartıcı olan bu qurğunun heyәti 2 nәfәrdәn ibarәtdir. Maşının ümumi kütlәsi 14,1 
tondur. Maksimal sürәti 60 km/saatdır. Döyüş dәsti 2 UZP-67 vә ya 2 UZP-77-dәn ibarәtdir. Atım 
buraxıldıqdan 3–5 dәqiqә sonra avtomatik olaraq partlayır. Atım partlayışının nәticәsindә mina 
sahәsindәn UZP-67 atımı ilә 75–80 m, UZP-77 atımı ilә 80–90 m uzunluğunda, 6 m enindә keçid 
açılır. İki atımın yenidәn doldurulma vaxtı 30–40 dәqiqә әrzindә yerinә yetirilir [2, s.176]. 
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Şәkil 2. UR-77 (Meteorit) – maneәlәrdәn keçidaçma maşını (Rusiya) 
 

İnkişaf etmiş bәzi ölkәlәrin müasir ordularının silahlanmasında olan partlayış üsulu ilә 
keçidaçma vasitәlәri vә onların xüsusiyyәtlәri: 

a) ABŞ-da istehsal olunan M58 A3 MİCLİC (Şәkil 3) vasitәsilә 100 m uzunluğunda, 6–8 m 
enindә keçid açılır. Mina sahәsinә 50–60 m mәsafәdәn atılır, sistemin ümumi ağırlığı 1406 kq-dır [4];  
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Şәkil 3. M58 MICLIC – maneәlәrdәn keçid açan qurğu (ABŞ) [6] 

 
b) İngiltәrәdә istehsal olunan GİANT VIPER (Şәkil 4) vasitәsilә 183–200 m uzunluğunda, 7,3 m 

genişliyindә keçid açılır. Mina sahәsinә 115–140 m mәsafәdәn atılır, sistemin ümumi ağırlığı 2136 kq-
dır [5];  
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Şәkil 4. GİANT VİPER – maneәlәrdәn keçidaçan qurğu (İngiltәrә) 

 
c) Türkiyәdә MKE şirkәti tәrәfindәn istehsal olunan TAMKAR (Şәkil 5) vasitәlәri Türkiyә 

silahlı qüvvәlәrindә tәtbiq edilir. Bu RSAXA minalı sahәdәn partlatma yolu ilә 100 m uzunluğunda, 
10 m genişliyindә keçid açmaq qabiliyyәtinә malikdir. Әlavә atımla keçidin dәrinliyini 200 m-dәk 
uzatmaq mümkündür. Mina sahәsinә 80 m mәsafәdәn atılır. Partlayıcı maddәnin çәkisi (C4 tipli) 400, 
sistemin ümumi çәkisi 2530 kq-dır [3]; 

 

 
Şәkil 5. TAMKAR – maneәlәrdәn keçidaçma sistemi (Türkiyә) [6] 
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d) İsraildә istehsal olunan ATMİNS vasitәsilә 170 m uzunluğunda, 6–7 m genişliyindә keçid 
açılır. Mina sahәsinә 25 m mәsafәdәn atılır, sistemin ümumi ağırlığı 7 tondur [3];  

e) Polşada istehsal olunan T-72 MBT vasitәsilә 110 m uzunluğunda, 4 m genişliyindә keçid 
açılır. Mina sahәsinә 276 m mәsafәdәn atılır, sistemin ümumi ağırlığı 920 kq-dır [3];  

f) Misirdә istehsal olunan FATEH-2 vasitәsilә 110 m uzunluğunda, 8 m genişliyindә keçid 
açılır. Mina sahәsinә 200 m mәsafәdәn atılır. Sistemin ümumi ağırlığı 720 kq-dır [3]. 

Piyada әleyhinә maneәlәrdәn partlayış üsulu ilә keçidaçma vasitәlәri bir sıra ölkәlәrdә müxtәlif 
formalarda istehsal olunur. Bu vasitәlәrә qoyulan әsas tәlәblәr bunlardır: 

‒ mina sahәsindәki piyada әleyhinә minaları sıradan çıxarmalı vә mәftil maneәlәri dağıtmalıdır; 
‒ keçidin genişliyi piyadaların hәrәkәtini tәmin etmәlidir; 
‒ açılan keçid düz xәtt şәklindә olmalıdır; 
‒ istifadәsi sadә olmalı, mina sahәsinә mәsafәdәn atılmalıdır; 
‒ mühәrrikin işә düşmәsi qısa vaxta baş vermәlidir; 
‒ әn azı (– 40ºC) vә әn yüksәk (60ºC) temperatur diapazonunda tәtbiq edilmә imkanı olmalıdır; 
‒ sistemin çәkisi yüngül olmalı vә 1–2 әsgәr tәrәfindәn daşına bilmәlidir; 
‒ orijinala tam uyğun ölçülәrdә sәs vә tüstü çıxaran tәlim dәstlәri olmalıdır; 
‒ vahid şәklә salınmış (unifikasiya edilmiş olmalıdır) [2, s.49-63]. 
İsraildә istehsal olunan, piyada әleyhinә maneәlәrdәn partlayış üsulu ilә keçidaçma vasitәsi 

dövrümüzün әn müasir sistemi hesab olunan POMİNS-II (Şәkil 6) dövlәtimiz tәrәfindәn alınaraq 
ordumuzun silahlanmasına daxil edilmişdir [2, s.188]. 
 

 
Şәkil 6. POMİNS II qurğusunun ümumi görünüşü (İsrail) 

 
“POMİNS II” – әsasәn piyadalar tәrәfindәn istifadә olunan, dәrhal istifadәyә hazır piyada 

әleyhinә minaları vә maneәlәri zәrәrsizlәşdirmә sistemidir. 
Açdığı keçidin uzunluğu 50 m, eni isә 50 sm-dir. Basdırılmış minaların 90%-ni, torpağın üst 

hissәsindә yerlәşәn minaların 100%-ni partladaraq mәhv edir. Qurğunun etibarlılığı 90% 
qiymәtlәndirilir. 

Qurğu aşağıda qeyd olunan imkanlara malikdir: 
– piyada әleyhinә bütün növ minaları zәrәrsizlәşdirmәk;  
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– bütün növ mәftil maneәlәrdәn keçid açmaq; 
– qurğunun tez bir zamanda işә hazırlanması vә partlayışın dәrhal yerinә yetirilmәsi. 
“POMİNS II” qurğusu buraxma vә atım konteynerlәrindәn (hәr birini bir әsgәr daşıyır) ibarәtdir.  
Buraxma konteynerindә reaktiv mühәrrik, zapal vә atımlar kürә şәklindә sıra ilә zәncirvarı 

olaraq bir-birinә birlәşmiş halda (atımın uzunluğu 23 m, kürәşәkilli atımların sayı 44 әdәd) 
yerlәşmişdir. 

Konteynerin materialı – alüminium; 
Ümumi çәkisi – 27 kq; 
Konteynerin uzunluğu – 1100 mm; 
Konteynerin diametri – 170 mm. 
Atım konteynerindә atımlar (uzunluğu 27 m, atımların sayı 53 әdәd) kürә şәklindә sıra ilә 

zәncirvarı olaraq bir-birinә birlәşmiş halda yerlәşmişdir. 
Konteynerin materialı – alüminium; 
Ümumi çәkisi – 22 kq; 
Konteynerin uzunluğu – 840 mm;  
Konteynerin diametri – 155 mm; 
Qurğunun ümumi çәkisi tәqribәn – 106 kq-dır [2, s.160-168].  
Bir çox müasir ölkәlәrin ordularında istifadә edilәn piyada әleyhinә maneәlәrdәn partlayış üsulu 

ilә keçidaçma sistemlәri vә onların xüsusiyyәtlәri: 
a) Almaniyada istehsal olunan MRL-80 sisteminin heyәti 2 nәfәrdir, yerdәn raketlә atılır, 68 m 

uzunluğunda 0,6 m genişliyindә keçid açır. Sistemin ümumi ağırlığı 92 kq-dır [3, s.30-33];  
b) İngiltәrәdә istehsal olunan ROMANS sisteminin heyәti 1 nәfәrdir, yerdәn raketlә atılır, 50 m 

uzunluğunda, 0,6 m genişliyindә keçid açır. Sistemin ümumi ağırlığı 89 kq-dır [3, s.30-33];  
c) İngiltәrәdә istehsal olunan tәkmillәşdirilmiş RAMBS vasitәsinin heyәti 1 nәfәrdir, 5,56 mm 

vә ya 7,62 mm-lik piyada silahına bәrkidilәrәk atılır, 60 m uzunluğunda, 0,6 m genişliyindә keçid açır. 
Sistemin ümumi ağırlığı 64 kq-dır [3, s.30-33];  

d) Rusiyada istehsal olunan ZRP-2 (Şәkil 7) vasitәsinin heyәti 2 nәfәrdir, yerdәn raketlә atılır, 
40 m uzunluğunda, 0,4 m genişliyindә keçid açır. Sistemin ümumi ağırlığı 49 kq-dır [2, s.160-168];  
 

Şәkil 7. ZRP atımı ilә keçidin аçılmаsı 
 

e) Yaponiyada istehsal olunan TYPE-70 vasitәsinin heyәti 1 nәfәrdir, yerdәn raketlә atılır, 100 
m uzunluğunda 0,5 m genişliyindә keçid açır. Sistemin ağırlığı 24 kq-dır [3, s.30-33];  

f) Sinqapurda istehsal olunan PORTABLE-MCC vasitәsinin heyәti 1 nәfәrdir, yerdәn raketlә 
atılır, 45 m uzunluğunda 0,5 m genişliyindә keçid açır [3, s.30-33];  

g) Misirdә istehsal olunan FATEH-1 vasitәsinin heyәti 2 nәfәrdir, yerdәn raketlә atılır, 110 m 
uzunluğunda 0,6 m genişliyindә keçid açır. Sistemin ağırlığı 72 kq-dır [3, s.30-33];  

h) Türkiyәdә istehsal olunan MKE-ELROKSAN-la birgә TAMGEC vasitәsinin heyәti 2 
nәfәrdir, yerdәn raketlә atılır, 55 m uzunluğunda 0,4-0,6 m genişliyindә keçid açır. Sistemin ağırlığı 50 
kq-dır [3, s.30-33].  
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Nәticә 
 

Mühәndis maneәlәr sisteminin, әsasәn dә mühәndis minalarının vә minalama vasitәlәrinin 
tәkmillәşdirilmәsi maneәlәrdәn partlayışla keçidaçma vasitәlәrinin dә tәkmillәşdirilmәsi vә 
modernlәşdirilmәsini tәlәb edir. 

Hücumun yüksәk tempinin tәmin edilmәsi şәxsi heyәt, texnika vә vasitәlәr üzrә yaranan itkilәri 
azaltmağa xidmәt edir. Hәrbi fәaliyyәtlәr zamanı öz qoşunlarımızın düşmәn maneәlәrindә 
yubanmadan vә döyüş düzülüşünü pozmadan manevr etmәsini tәmin etmәk mühәndis qoşunlarının 
vacib tapşırıqlarından biri hesab edilir. Hәm hücum edәn müxtәlif qoşun növü bölmәlәrinin, hәm dә 
mühәndis qoşunları bölmәlәrinin müasir keçidaçma vasitәlәri ilә komplektlәşdirilmәsi gәlәcәk hәrbi 
fәaliyyәtlәrin uğurla nәticәlәnmәsinә böyük töhfә verәcәkdir.  
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Виды инженерных заграждений и современные средства 

проходов через них методом взрывания 
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В статье раскрыты виды инженерных заграждений, современные средства проходов через 
них и их свойства. В статье даны сведения о тактико-технических характеристиках средств 
преодолевания проходов состоящих на вооружении современных армий разных стран мира. 
Кроме того, в статье оцениваются пути развития этих средств. 

Ключевые слова: инженерные заграждение, противотанковые мины, противопехотные 
мины, системы преодолевания проходов, инженерный боеприпас. 

 
Abstract 

Types of engineering obstacles and modern samples  
of breaching tools by blasting through them 

Emil Amiraslanov 
 

In the article are given the explanation of the types of engineering obstacles and modern 
engineering passages. At the same time, the article examines the tactical and technical features of the 
engineering obstacles and engineering passages which exist in modern armies. In addition, the 
development stages are assessed. 

Keywords: engineering obstacles, anti-tank mines, anti-infantry mines, breaching systems, 
engineer ammunition.  
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Xülasә. Sәfәvi Ordusu dövlәtin, bölgә hökmdarlarının qoşunlarına, qorçu vә şahın ordusuna 
bölünürdü. I Şah Abbasın hәrbi islahatlarının nәticәsi Qızılbaş dövlәtinә daxili dinclik vә xarici 
siyasәtdә uğur gәtirәn qulam, tüfәngçi vә topçu qoşunlarının yaradılması idi. Ancaq XVI әsrdә olduğu 
kimi, qorçuların tәsir imkanları vә rolu azalmamışdı. 

Açar sözlәr: Qızılbaş, şah, Sәfәvi, İsfahan, qorçu. 
 

XV әsrdә Azәrbaycanda hakimiyyәtdә olmuş Baharlı vә Bayandurlu sülalәlәrinin zamanında 
olduğu kimi, XVI әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda hakimiyyәtә keçmiş Sәfәvilәr sülalәsinin dövründә 
dә ordu iki hissәdәn ibarәt olmuşdu. Baharlı vә Bayandurlu ordu tәşkilatı Sәfәvilәr dövründә az 
dәyişikliklәrlә qalmaqda idi. İngilisdilli tәdqiqatçı V.Minorski vә İran tarixçisi Әhmәd Tacbәxş Sәfәvi 
hәrbi tәşkilatına aid qaynaq materiallarını araşdıraraq I Şah Abbas dövründә ordunun dövlәt (vilayәt 
hakimlәrinin qoşunu, qorçular) vә Şah qoşununa (tüfәngçilәrә, qullara, topçulara, sufilәrә) 
bölündüyünü, yәni iki kateqoriyadan ibarәt olduğunu qeyd edәrkәn, әsasәn bu barәdә fransalı Jan 
Şardenin (1643–1713) әsәrindә olan mәlumata istinad etmişlәr [1, s.413; 3, s.53]. Ona görә ki, Sәfәvi 
dövlәtinin hәrbi tәşkilatı haqqında XVI–XVII yüzilliklәrin Avropa әdәbiyyatında yerli qaynaqlara 
nisbәtәn daha әtraflı vә hәm dә elmi әhәmiyyәtli mәlumatlar vardır.  

XVII әsrin 60–70-ci illәrindә Azәrbaycan vә İranda olan Jan Şarden ona Fransa dövlәti 
tәrәfindәn verilmiş tәlimata uyğun Sәfәvi dövlәtinin ordu strukturunu dәrindәn öyrәnmişdi. O, öz 
dövlәti üçün hazırladığı hesabatda yazırdı ki, Sәfәvi dövlәtinin vilayәt hakimlәrinin alayları, qorçular 
dövlәt, qulamlar, tüfәngçilәr, topçular isә Şah qoşunu hesab olunurdu. Birinci qoşun növünün bütün 
xәrclәri dövlәt, ikincininki isә Şahın öz şәxsi mәdaxili hesabına ödәnilirdi [2, s.3, s.191]. 

XVIII әsrin әvvәllәrindә Mirzә Sәmiәa adlı tarixçinin farsca yazdığı “Tәzkirәtül-müluk” 
(“Hökmdarlar üçün tәzkirә”) adlı әsәrdә Sәfәvi dövlәtinin inzibati vahidlәri üzrә vilayәt hakimlәrinә 
tabe olan ordunun sayca 59907 nәfәr olduğunu yazmışdı. “Tәzkirәtül-müluk”da vilayәt hakimlәrinә 
tabe olan daimi Türk-Qızılbaş qoşunu haqqındakı mәlumatlar üzrә V.Minorskinin apardığı 
hesablamalarda onların ümumi sayının 58,289 nәfәr vә İ.P.Petruşevskiyә görә isә 59,496 nәfәrdәn 
ibarәt olduğu göstәrilir [3, s.53; 5, s.144].  

1617–1624-cü illәrdә Qızılbaş dövlәtindә olan italiyalı sәyyah Pyetro della Valleyә (1586–1652) 
görә isә Qızılbaş әsgәri heyәti 70,000 nәfәr olub, onlardan 50,000 nәfәr hәrbi xidmәtdә olduqları üçün 
dövlәtdәn mәvacib alırdılar. Ancaq 20.000 nәfәr ticarәt vә әkinçiliklә mәşğul olduğunda vә dövlәt 
onlara mәvacib vermirdi [4, s.348]. Sәyyaha görә Qızılbaşlar 32 tayfadan ibarәt olub, bu tayfaların hәr 
birinin sayı 10–12 min nәfәrә çatır. Bir çox tayfanın әhalisinin sayı isә 500 nәfәrdәn çox deyildir [4, 
s.349].  

Dövlәt qoşunun digәr növü Qızılbaş tayfa süvarilәrindәn ibarәt olub, qorçu adlı nizami hәrbi 
qvardiya idi. V.Minorski yazır ki, onlar yay-ox, xәncәr, qılınc, hәrbi balta, qalxan kimi mütәhәrrik 
silahlarla tәchiz olunmuşdular. Bu türkman döyüşçülәri papaqlarına görә, yәni başlarına qoyduqları 
papağın rәngi qırmızı olduğu üçün Qızılbaş adlanırdılar ki, bu papaqları da vaxtilә Şah İsmayılın atası 
öz müridlәri üçün müәyyәn etmişdi. Ancaq müharibәdә başlarına zirehli dәbilqә qoyurdular. Uzun 
bığları da onlar üçün sәciyyәvi idi. Pyetro della Valleyә görә, qorçu termini türk dilindәki qorumaq 
sözündәn әmәlә gәlmiş vә qoruyan, gözlәyәn, qayğı göstәrәn mәnasını ifadә edir. Qorçular Qızılbaş 
olub xan, sultan deyil, birbaşa Şaha tabedirlәr [4, s.351]. 
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Türkiyә tarixçisi Faruq Sümәr yazır ki, qorçular Sәfәvi xassә (xüsusi) әsgәrlәri olmaqla I Şah 
İsmayıl tәrәfindәn Cığatay (Mәrkәzi Asiyada 1227–1370-ci illәrdә hakimiyyәtdә olmuş sülalә – Z.B.) 
ordu quruluşu әsasında yaradılmışdır [5, s.240]. Ancaq qorçu Azәrbaycanda XV әsrdә dә vardı. 
Ölkәnin sәrhәdlәrinin qorunması vә Şahın mühafizәsi xüsusi dövlәt qvardiyası olan qorçulara 
tapşırılırdı [6, s.46].  

1631–1668-ci illәrdә şәrq ölkәlәrinә sәyahәtlәrindә Azәrbaycan vә İranda dәfәlәrlә olmuş, Jan 
Batist Tavernye (1605–1689) yazır ki, qorçular nәcabәtli hesab edilәn qәdim nәsillәrdәn olub 
cәsurluqları ilә tanınmışlar. Bu şәxslәr türkmanlar kimi çadırda yaşayır, övladlarını gәnc yaşlarında 
Şahın xidmәtinә göndәrirlәr ki, burada da onların tәlim-tәrbiyәsi ilә şahpәrst olana qәdәr mәşğul 
olurlar [7, s.581].  

Tavernye qorçuların soyköklәri, yaşamları haqqındakı mәlumatlarında sәhvlәrә dә yol vermişdir. 
Ona görә ki, Azәrbaycan türk xalqının XVI–XVII yüzilliklәrdә böyük şәhәrlәri, kәndlәri vardı vә 
әhalinin geniş kütlәsi sәnәtkarlıq, ticarәt vә әkinçiliklә, müәyyәn qismi isә yaylaq-qışlaq heyvandarlığı 
ilә mәşğul olurdu. Bu dövrdә Türkmanların Azәrbaycandakı türk ellәrindәn biri olması bәlli 
hәqiqәtdir. XVI–XVII yüzilliklәrin tarixçilәrinin göstәrdiklәri kimi onlar Ustaclı, Türkman, Rumlu, 
Әfşar, Qacar, Bayat, Varsaq [8, s.43; 9, s.259] vә başqa türk boylarından sәfәrbәr edilmiş xüsusi 
nizami qoşun növü olmuşlar.  

Tәrkiblәrindә qeyri-millәtlәrdәn әsgәrlәrin olması haqqında dövrün heç bir qaynağında 
mәlumata tәsadüf olunmur. Necә ki, Şarden öz şәxsi müşahidәlәrinә istinad edәrәk yazırdı: “Qorçular 
bir neçә dәfә zәrbә yemәlәrinә baxmayaraq, bu gün nizami qoşunun әn güclü heybәtli hәrbi hissәsidir. 
Onlar türkman, tatar soyundandırlar… öz kәndlәrindә yaşayır, başqa qәbilә vә tayfaya qarışmırlar” [2, 
c.3, s.1191].  

1683–1684-cü illәrdә Azәrbaycan vә İranda olmuş Alman sәyyahı Engelbert Kempfer (1651–
1716) dә yazırdı ki, cәsarәtlәri ilә şöhrәt qazanmış boylu-buxunlu qorçular türk soyundandırlar [10, 
s.87]. Sәfәvi dövlәtinin idarәsindә güc vә söz sahibi olan qorçuların soykökü haqqında Engelbert 
Kempferin dәyәrli mәlumatı Şardenin yuxarıda qeyd olunan fikirinin doğruluğunu tәsdiq edir. 

Tavernyenin gündәliyindә isә qorçuların mәnsub olduqları türk ellәrinin hәyat tәrzi ilә bağlı 
nöqsanlara rast gәlindikdә onların hәrbi keyfiyyәtlәri, I Şah Abbasın dövründә onlara münasibәt vә 
tәminatları tarixi hәqiqәtә uyğun bir sәpkidә tәsvir olunmuşdur. O yazır ki, hamısı süvari olan 
qorçulara cirә vә yaxşı mәvacib verilir. Bәzәn qorçuların içәrisindәn elә şәxslәr çıxır ki, onlar ölkәnin 
ali idarәsindә yüksәk vәzifәyә dә sahib olurlar. Adәtәn, onları “Qızılbaş” adlandırırlar. Deyirlәr 
padşahın 22 min qorçusu var ki, hamısı cәsarәtli igid olub, müharibә meydanında heyranedici hünәrlәr 
göstәrirlәr. I Şah Abbas bu qoşunu aradan götürüb onların yerindә qulamları yerlәşdirmәk üçün çox 
çalışmışdı, çünki onlardan qorxurdu vә bәzәn yaxınlarına deyirdi ki, yalnız qorçular ölkә iqtidarına 
qarşı çıxıb ona müqavimәt göstәrә bilәr. Bu sәbәbdәn görә dә onların bәzi imtiyazlarını lәğv edib 
qulamlara verdi. Ancaq bu iş tez dayandı, o öz arzusunu tamamilә vә vaxtında hәyata keçirә bilmәdi. 
Qorçuların sәrdarı qorçubaşı adlanır vә onların özlәrindәn olurdu. Şah başqa tayfalardan onlara sәrdar 
tәyin edә bilmәzdi [7, s.592].  

Qorçu alayı minbaşı, yüzbaşı vә onbaşıların başçılıq etdiyi minlik, yüzlük vә onluqlara 
bölünürdü. Qorçubaşı ildә 150, minbaşı 70, yüzbaşı 30, onbaşı 15 tümәn mәvacib alırdı. Sıravi 
süvarinin hәr birinә isә 10 vә 15 verilirdi. Bundan әlavә, hәr üç ildәn bir Şahın iştirakı ilә qorçuların 
paradı, yaxud onlara ümumi baxış keçirilir ki, bu zaman onlara mәvaciblәrinin üçdә bir hissәsindәn 
çox әnam verilir. Bu әnam birinә az, birinә çox, xülasә hәr kәsә qabiliyyәti vә bacarığına görә ödәnilir. 
Şah böyüklәrdәn birini öldürmәk istәyәndә, bu işi dә qorçulardan biri yerinә yetirirdi [7, s.582]. 
Tavernyenin qorçuların rütbә vә vәzifәlәrinә görә aldıqları maaş haqqındakı mәlumatları, XVII 
yüzilliyin 80-ci illәrindә Engelbert Kempferin bu barәdә verdiyi mәlumatlara tam uyğun gәlir. Ancaq 
Engelbert Kempferin gündәliyindә sıravi qorçuların maaşlarının 9–10 tümәn olduğu göstәrilmişdir 
[10, s.92].  

İsfahanda 50 ildәn çox yaşamış Roma katolik kapusin rahibi Rәfael dyu Mans (1613–1696) 
istisna olmaqla, dövrün başqa avropalı müәlliflәri qorçubaşının illik mәvacibi haqqında eyni 
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mәlumatlar verilmişdir ki, bu da onların birinin digәrinin әsәrindәn istifadә etmәsi ilә әlaqәdardır. 
Rafael dyu Mansın әsәrindә qorçubaşının illik mәvacibinin 1000–1500 tümәn [11, s.165] arasında vә 
“Tәzkirәtül-müluk” da isә 1491 tümәn 7200 dinar [11, s.53] olduğu qeyd edilir. Sonuncu Azәrbaycan 
Sәfәvi dövlәtinin maliyyә sistemi ilә bağlı ilk qaynaq olduğundan, burada qorçubaşının illik mәvacibi 
haqqındakı mәlumatın daha doğru olduğu demәk mümkündür. 

Qaynaqlarda mәrkәzdәki 4–5 min nәfәrdәn ibarәt qorçularla bәrabәr, әyalәtlәrdә 20–30 min, 
bәlkә dә bundan da bir qәdәr çox qorçu olması haqqında mәlumatlar vardır. Pyetro della Valle 
qorçuların sayının 12000 nәfәr olduğunu yazmışdır [4, s.351]. Şardenin yazdığına görә әvvәllәr 
onların sayı 60.000–70.000 nәfәr olmuş, ancaq I Şah Abbas qorçuların sayını azaldıb, 30.000 nәfәrә 
endirmişdir. Onların әvәzinә bir neçә piyada tüfәngçi alayı yaratmışdır [12, c.3, s.1191].  

E.Kempfer isә 10–12 min nәfәrdәn çox döyüşkәn kişidәn ibarәt olan qorçuların mәnsub 
olduqları ellәrin birliyinә, onların himayәsinә arxalandıqlarını, ellәrindәn seçilmiş yüksәkrütbәli 
zabitlәrә tabe olub, hәtta şah qarşısında da qeyd olunan sәbәblәrә görә öz varlıqlarını qoruyub 
saxladıqlarını qeyd etmәklә [10, s.87] heç bir sәhvә yol vermir. Ancaq E.Kempferin qorçuların sayı 
haqqındakı mәlumatlarında ziddiyyәt dә vardır. O, qorçuların sayının 10–12 mindәn çox olmadığını 
qeyd etdikdәn sonra yazır: “Bu gün 15–20 min nәfәrlik qorçu keçmişdә eyni adda mövcud olan hәrbi 
qüvvәnin yalnız bir hissәsini tәşkil edir” [10, s.88].  

Cemelli Karerinin gündәliyindә isә Sultan Hüseynin (1694–1722) hakimiyyәtinin ilk illәrindә 
qorçuların sayının 22000 nәfәr olduğu yazılmışdır [12, s.168]. Ancaq Venesiyadan 1571-ci ildә Sәfәvi 
sarayına elçi göndәrilәn Vinçentso d’Alessandrinin yazdığı kimi, mәrkәzdәki qorçular 4–5 min 
nәfәrdәn çox olmurdu. Tavernye dә şәxsi müşahidәlәri әsasında mәrkәzdәki qorçuların sayını, hәm dә 
onların xüsusi qoşun növü olduqlarını müәyyәnlәşdirmişdi. Şah, bir qayda olaraq, istәr müharibә, 
istәrsә dә dinclik dövründә 4000 süvariyә mәvacib, әrzaq verir vә onların atlarını yemlә tәmin edirdi. 
Bu alay bәlli bir yerdә savaşa hazır vәziyyәtdә saxlanılan qvardiya idi. Alayın hәr bir әsgәri 
mәvacibini nә vaxt haradan alacağını da bilir. Hәrbi paradlarda, hәrbi hazırlığa baxışda hәr bir әsgәrin 
silahı vә atı onun nişanı ilә yoxlanılırdı [7, s.574-575]. 

Sәfәvi hökmdarı I Şah Abbas (1587–1629) hәrbi islahat keçirib, yeni nizami ordu tәşkil etmişdi. 
İ.P.Petruşevski bu barәdә yazır ki, 44 min nәfәrdәn ibarәt nizami qoşun yaradıldı. Topçu vә tüfәngçilәr 
farslardan, süvari qulamlar isә müsәlmanlığı zorla qәbul edәn, gürcü vә qeyri-müsәlmanlardan tәşkil 
edilmişdi. Doğrudur, bu Qızılbaş vә başqa tayfaların, qeyri-nizami qoşununu (çәriyi) xeyli zәiflәtdi, 
ancaq onların rolunu axıra qәdәr yox edә bilmәdi [13, s.81]. 

Tüfәngçilәr Şaha mәxsus qoşun növü olub, әsgәrlәri rәiyyәt vә әkinçilәrdir ki, xışın arxasından 
gәtirib onları tüfәngçi ediblәr. İlk vaxtlar onlar mahallar üzrә sәfәrbәr edilirdi vә ilboyu maaş 
aldıqlarına görә ehtiyac yarandıqda dәrhal tәyin olunmuş hәrbi xidmәt yerinә gәlirdilәr. Onlar әvvәllәr 
piyada qulluq edir, ancaq hәr dörd vә ya 5 nәfәrinә azuqә vә sursatlarını daşımaq üçün bir qatır, yaxud 
yabı verilirdi. Savaşlar zamanı qoşunun hәrәkәt mәsafәsinin uzaqlığı vә çevik hәrәkәti nәzәrә alınmış 
vә onların hәr birinә at verilmişdir. Onların hәr yüz nәfәrinin rәisi yüzbaşı, ümumi başçıları isә 
tüfәngçibaşı adlanırdı [4, s.344-345; 9, s.583]. Onun illik mәvacibi 711 tümәn 5300 dinar [11, s.53], 
sıravi tüfәngçinin illik mәvacibi isә 4–5 tümәn idi. Yüksәkrütbәli tüfәngçilәr dә bu qәdәr mәvacib 
alırdılar [4, s.344-345; 9, s.583]. Onların ümumi sayı Pyetro della Valleyә görә, 20,000 nәfәr, 
Tavernyeyә görә, 40,000–50,000, E.Kempferә görә, 50,000, Şardenә görә, isә 12,000 nәfәr olmuşdur 
[4, s.344; 7, s.583; 2, c.3, s.1189, 1193].  

1693–1694-cü illәrdә Azәrbaycan vә İranda olmuş Venesiyalı sәyyah Cemelli Kareri isә 
tüfәngçilәrin ümumi sayının 50 min nәfәr olduğunu bildirәrәk yazırdı ki, onların çoxu kәnd әhlidir, 
silahları qılınc vә tüfәngdәn ibarәt olub, hәr biri ildә 4, yaxud 5 tümәn maaş alır. Әyalәt xanları ayda 
bir dәfә onları tәlim-mәşq keçmәyә vadar edirdi, belәliklә onlar silah işlәtmәkdә çox bacarıqlı 
olmuşdular. Onların әmirlәrinә tüfәngçibaşı deyirlәr [12, s.168]. Silahları uzun vә qısalülәli fitilli 
tüfәnglәrdәn ibarәt olub, bu tüfәnglәrin lülәsinә bәrkidilmiş dirsәk qundağa bağlanılırdı. Tüfәngçi at, 
yaxud ayaq üstә, uzanmış halda dirsәyi lülәdәn açıb dayaq kimi istifadә edir vә rahat atәş aça bilirdi 
[4, s.345]. 
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“Tәzkirәtül-müluk”da “Qulamane sәrkare xassey-i şәrifә” [11, s.7] adı ilә göstәrilәn hәrbi alay 
isә dövrün başqa qaynaqlarında, elmi әdәbiyyatlarda qulamla bәrabәr “qullar” adı ilә dә qeyd 
olunmuşdur. Şarden yazır ki, onlara qul deyildikdә, bu onların digәr hәrbi alay әsgәrlәri ilә 
müqayisәdә azadlıqlarının mәhdud olması mәnasını ifadә etmir. Әksinә I Şah Abbasın bu seçmә alaya 
o qәdәr hüsn-rәğbәti vardı ki, onları özünün “süvari yeniçәrlәri” adlandırırdı [12, S.3, s.1193; 3, s.55]. 
Onlar süvari döyüşçü olub, silahları qılınc, nizә, ox-yaydan ibarәt idi. Qulamların bәzilәrinә xüsusi 
hәrbi xidmәtdә tüfәngdәn istifadә etmәyi dә öyrәdirdilәr. Pyetro della Valle çox doğru olaraq yazırdı 
ki, artıq soyuq silahlar әhәmiyyәtini itirdiyi üçün I Şah Abbas qulamları tüfәnglә dә tәchiz etmәyә 
çalışırdı [4, s.346].  

Qulamlar hәrbi hazırlıqlarına görә qorçulardan o qәdәr fәrqlәnmәsәlәr dә, sayları onlardan bir 
qәdәr az idi. Onlar Şahın nәzarәti altında tәlim keçirdilәr vә Şahdan savayı heç kimә tabe deyildilәr. 
Şahı qoruyan qulamların arasında әqrәbalıq әlaqәlәri olmadığına görә, onların birliyi vә dövlәtә qarşı 
çıxması da mümkün deyildi [10, s.89].  

Qulamlar hәrbi xidmәtә ömürlük qәbul olunurdular vә onlar hәrbi xidmәtdәn imtina edә 
bilmәzdilәr [4, s.345, 346]. V.Minorskinin yazdığı kimi, onlar Gürcüstan, Şimali Qafqaz әhalisi 
içәrisindәn kiçik yaşlarında әlә keçirilmiş uşaqlardan ibarәt olub, sünnәt edilib, islam dini qәbul 
etdirildikdәn sonra xüsusi qaydada tәlim-tәrbiyә keçirdilәr [10, s.89; 3, s.55]. Belә ki, Sәfәvi ölkәsinә 
gәtirilәn uşaqların, yaxud da burada yaşayan xristian ailәlәrinin uşaqlarından da seçilirdilәr. Onların 
içәrisindә yetkin yaşında olub, maddi marağına uyğun olaraq Şahın hәrbi xidmәtinә könüllü gәlib, 
islamı qәbul edәn gürcülәr dә vardı. Qulamların çoxunun ata-babaları xristian olub birinci, yaxud 
ikinci nәslә islam dini qәbul etdirilmişdi. F.Sümәr yazır ki, I Şah Abbas kölәlәri tәdarük edib 
yetişdirmәk üçün bir tәşkilat da qurdu. Bu, Yeniçәri Ocağının daha kiçik nisbәtdә bir bәnzәri idi. Bu 
ocağın rәisinә qullarağası deyilirdi [5, s.148].  

Pyetro della Valleyә görә, 30,000 qul vardı ki, onlardan 15,000 nәfәri hәrbçi idi. Şarden onların 
sayının 10,000, E.Kempfer isә 15,000–18,000 nәfәr arasında olduğunu qeyd etmişdi [4, s.345, 346; 2, 
c.3, s.1191; 10, s.89]. 

Tavernye gündәliyindә I Şah Abbasın hәrbi islahatlarına toxunsa da, onun mәqsәdini, 
mәramlarını aydınlaşdıra bilmәmiş, ancaq Şahın yeni tәşkil etdiyi vә sayı 44 min nәfәr olan nizami 
alaylardan qulamlar vә tüfәngçilәrlә bağlı bәzi mәsәlәlәrin şәrhini vermişdir. Onun qeyd etdiyi kimi, 
yeni qoşun növü olan qulamların rәisi qullarağası adlanırdı. Qullarağası qulamların başçısıdır. Bu 
qulamların hamısı Şahın qızılla aldığı nökәrlәridir. Onlar müxtәlif tayfa vә millәtlәrdәn olub, 
nәsilbәnәsil qulam adlanırlar. Şah onların xidmәtindәn çox razıdır vә onlara etimadı var. Onların çoxu 
isә müsәlmanlığı qәbul etmiş gürcülәrdir. Ümumilikdә qulamların sayı 18 min nәfәrә çatır vә hәr biri 5 
vә ya 8 tümәn mәvacib alır, hamısı süvaridir [7, s.573-575]. Cemelli Kareri hәr qulamın illik 
mәvacibinin 6–7 tümәn olduğunu qeyd edir [12, s.168]; Şardenә görә, qulamların illik mәvacibi 6–10 
tümәn, tüfәngçilәrinki isә bunun yarısı qәdәr idi, hәr iki alayın әsgәri heyәtinә dövlәt karxanasında 
hazırlanmış, üzәrindә xüsusi nişan olan silahlar pulsuz verilirdi, ancaq onlar paltarı öz hesablarına 
alırdılar [2, s.3, 1196].  

“Tәzkirәtül-müluk”da göstәrilir ki, topxananın yüzbaşı, minbaşı, topçu vә carçılarının ağsaqqalı 
topçubaşı olub, onun illik mәvacibi 500 tümәn idi [11; 12]. Ordudakı tabelik qaydasına görә topçubaşı, 
qorçubaşı vә qullarağasından sonra üçüncü yerdә durur, ancaq döyüş dәnizdә baş verdikdә, o, dәniz 
qüvvәlәrinә dә başçılıq edir vә bu zaman dәniz әsgәri heyәtinin әmiri hesab olunurdu. Ancaq Sәfәvi 
dövlәtinin xüsusi hәrbi dәniz donanması yox idi. Yalnız Xәzәr dәnizi vә İran körfәzindә kiçikçaplı 
odlu silahlarla tәchiz olunmuş ticarәt gәmilәri vardı [10, s.90].  

Şardenә görә, әvvәllәr topçuların sayı 12000 nәfәr olmuş vә 1638-ci ildә Bağdad itirildikdәn 
sonra onların sayı azaldılmış vә sonra II Şah Abbas bu korpusu 1655-ci ildә onların topçubaşısı 
Hüseynqulu xan öldükdә lәğv etmişdir [2, s.3, s.1197]. Ancaq Sәfәvilәrin hakimiyyәtinin son illәrindә 
artilleriya korpusunun hüquqları ehtimal ki, özünә qaytarılmışdır. Belә ki, Sanson Sәfәvi dövlәtindә 
XVII yüzilliyin 80-ci illәrindә 4000 nәfәrdәn ibarәt topçu olduğunu yazır ki, onun bu mәlumatı 
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artilleriya korpusunun yenidәn tәşkil olunduğunu göstәrir [6, s.48]. Şah Sultan Hüseynin (1694–1722) 
Xorasana müxtәlif hәrbi ekspedisiyalarda da adı çәkilir [3, s.55]. 

Zamanın tәlәblәrinә uyğun olaraq, Sәfәvi qoşunun sayı tez-tez artır, yaxud azalırdı. Şardenә 
әsasәn I Şah Abbasın vәfatı әsnasında sarayı qoruyan 10,000 nәfәr istisna olmaqla, ordunun ümumi 
sayı 120,000 nәfәrdәn ibarәt olub, onun 50,000 nәfәrini üç yeni alay tәşkil edirdi. Bu vaxt sarayı 
qoruyan 10,000 nәfәr nәzәrә alınmasa, vilayәt qoşunlarının sayı 70,000 nәfәrdәn çox deyildi [2, s.3, 
1197]. 

Tavernyenin ayrı-ayrı hәrbi dәstәlәr üzrә mәlumatları yekunlaşdırıldıqda XVII әsrin 50–60-cı 
illәrindәn ordunun ümumi sayı tәxminәn 90,000–100,000 nәfәrdәn [1, s.581-583], Engelbert 
Kempferin mәlumatları әsasında aparılan hesablamalara görә, isә hәmin әsin 80-ci illәrindә 90,000 
nәfәrdәn [10, s.91] ibarәt olmuşdur. Ancaq XVII yüzilliyin ikinci yarısında Dәrbәnd şәhәrindәn İran 
körfәzinә vә Әrәb İraqından Әfqanıstandakı Hilmend çayına qәdәr geniş әraziyә sahib olan Sәfәvi 
imperatorluğunun müxtәlif hәrbi-strateji әhәmiyyәt kәsb edәn mәntәqәlәrindә yerlәşdirilmiş dövlәt vә 
Şah qoşununun ümumi sayının avropalı müәlliflәr tәrәfindәn dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi qeyri-
mümkün idi. Ona görә dә onların Sәfәvi qoşununun ümumi sayı haqqındakı mәlumatları tәxmini say 
göstәricisi kimi qәbul olunmalıdır. Engelbert Kempferlә eyni vaxtda Sәfәvi ölkәsindә olan Fransalı 
missioner Sanson da Sәfәvi dövlәtinin hәrbi tәşkilatı ilә maraqlanmış vә gündәliyindә bölgәlәr üzrә 
qoşunun sayını göstәrmişdir [6, s.137-143]: 

 

Saray qoruyucuları  – 14,000 
Qәndәhar әyalәti  – 12,000 
Xorasan  – 20,000 
Mazandaran vә Gilan – 15,000 
Dәrbәnd vә Şirvan әyalәti – 12,000 
Azәrbaycan  – 20,000 
İrәvan  – 12,000 
Luristan  – 12,000 
Әrәbistan sәrhәdindә  – 15,000 
Persiya vә Kirman  – 12,000 
 

Cәmi:  144,000 
 

XVI–XVII yüzilliklәrin qaynaqlarında, xüsusilә dövrün Avropa әdәbiyyatında ordunun döyüş 
taktikası, hәrbi musiqi vә musiqi alәtlәri haqqında da qiymәtli mәlumatlar vardır. I Şah İsmayıldan 
sonra müharibәlәrdә qarşı tәrәfin ordusunun, hәrәkәt istiqamәtindә otlaqlar, tarlalar yandırılır, yaşayış 
mәskәnlәrindә әhalinin әrzaq ehtiyatı gizlәdilir vә ya mәhv edilirdi. Sәfәvi ordusu ilk vaxtlarda olduğu 
kimi, inam hissi ilә meydan savaşına girmir, süvari alaylar dağ aşırımlarında, keçidlәrdә gizlәnәrәk 
әks-tәrәfin ordusunun hәrәkәtini nәzarәtdә saxlayır vә qәti qәlәbәyә әmin olduqda çevik dәstәlәr hәrbi 
әmәliyyata başlayırdı.  

Engelbert Kempfer yazır: “Savaş başladıqda әsgәrlәrin hamısı birlikdә türk dilindә “yürü”! 
“yürü”! “yürü”! deyәrәk dәhşәtli nәrәlәrindәn hava titrәyir, sәslәr bir-birinә qarışır vә sanki, yerlә 
göy qovuşur”. O, yazır ki, hәrbi musiqi alәtlәrindәn İngiltәrә şeypurlarına bәnzәr uzun vә qısa, yәni 
müxtәlif borular üstünlük tәşkil edir. Әslindә müxtәlifölçülü bu borular gәrәnay (qaraney) vә zurna 
(zorney) idi. Hәrbi musiqi alәtlәrindәn müxtәlifölçülü tәbil vә nağaraların, sincin dә adı çәkilir. 
Engelbert Kempfer yazır ki, onların arasında enli, böyük sinclәr dә vardır. İki lövhәdәn ibarәt olan 
sincin hәr iki lövhәsinin dәstәyi vardır ki, hәmin dәstәklәrdәn әllә tutub sinc lövhәlәr bir-birinә 
vurulur, nәticәdә çox cingiltili sәs әmәlә gәlir [10, s.94-95]. 

 
Nәticә 

 

Azәrbaycan Sәfәvi dövlәtinin ordusu I Şah Abbasın hәyata keçirdiyi hәrbi islahatlar, yaratdığı 
yeni hәrbi hissәlәrlә tәkmillәşdirilib, möhkәmlәndirilmişdi. Ancaq I Şah Abbasdan sonra, yәni onun 
varislәrinin dövründә ordu getdikcә zәiflәmiş vә Şardenin yazdığı kimi, dövlәtin maliyyәlәşdirdiyi 
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qoşunun sayı da azalmışdır. Ordunun hәrbi strukturunun pozulduğunu, sayının azaldığını hiss edәn II 
Şah Abbas (1642–1666) 1666-cı ildә qoşunun sayını, hәrbi hazırlıq vәziyyәtini müәyyәnlәşdirmәk 
üçün hәrbi parad keçirilmәsi barәdә hәrbi rәislәrә fәrman vermişdi. Bu fәrman әsasında tәşkil edilәn 
paradda hәrbi rәislәrin çoxu eyni alayı on-on iki dәfә paraddan keçirmiş vә nәticәdә ordunun sayı 
olduğundan çox çıxmış, ciddi nöqsanlar aşkar edilmişdir. Şah ordu başçılarına bu nöqsanları qısa 
müddәtdә aradan qaldırmalarını tapşırdı. Ancaq ordu rәislәri Şahın buyruqlarını yerinә yetirmәdilәr. 
Nәticәdә, Şah Süleyman dövründә ordunun daha da zәiflәmәsi, ölkә daxili hәrbi mühafizә xidmәtinin 
pozulması ilә әlaqәdar olaraq, oğurluq, soyğunçuluq, qәtl-qarәtlә bağlı kütlәvi narazılıqlar 
başlanmışdır. Bu zaman ordunun әsgәri heyәti arasında da hәrbi xidmәtә etinasızlıq vә narazılıqlar 
vardı. Ona görә ki, bir çox hәrbi hissәlәrin mәvacibini hәrbi rәislәr ancaq müharibә vaxtı ödәyirdilәr. 
Digәr tәrәfdәn isә Şardenin yazdığı kimi, dövlәt vә Şah tәrәfindәn xidmәt müqabilindә hәrbçilәrә 
ayrılan maaş ayrı-ayrı mәntәqәlәrә yazılmışdı ki, hәrbçi hәmin mәntәqәnin kәlәntәrinә müәyyәn 
“hәdiyyә” ödәmәdәn maaşını ala bilmirdi. Bu da narazılıqlara, hәrbi xidmәtә marağın azalmasına, 
nәticәdә ordunun pozulmasına sәbәb olurdu [4, s.3, s.1197-1198, 2000]. 
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Аннотация 
Войсковая структура Азербайджанского государства Сефевидов 

Забил Байрамлы  
 

Сефевидское войско подразделялось на государственное, войска областных правителей, 
горчи и шахское. Результатом военных реформ шах Аббаса I явилось создание различных 
родов войск гуламов, туфенкчи, топчи, действия которых принесли Кызылбашскому 
государству внутренне спокойствие и успехи во внешней политике. Однако, как и в XVI 
столетии влияние и роль горчиев не уменьшилось. 

Ключевые слова: кызылбаш, шaх, Сефевиды, Исфахан, горчи. 
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Abstract 
The military construction of Azerbaijan Safavid State 

Zabil Bayramlı  
 

The Safavid army was divided into state’s troop, the troop of provinces’ rulers, gorchi and shah’s 
own troop. As a result of the military reforms of Shah Abbas I, who created various types of troops, 
gulams, riflemen, cannon men, brought stability and success to internal and foreign policy of Gizilbash 
State. However, the influential role of gorchies did not decrease in XVI century as well.  

Keywords: gizilbash, shah, Safavid, Isfahan, gorchi. 
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Giriş 
 

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin xarici vә daxili tәhlükә vә hücumlardan müdafiә olunması 
işinin әsas ağırlığı Silahlı Qüvvәlәrin üzәrinә düşürdü. Etibarlı müdafiә sisteminin qurulması 
hökumәtin ilk günlәrdәn xüsusi diqqәt yetirdiyi sahәlәrdәn biri idi. Azәrbaycan ordu hissәlәrinin hәrbi 
cәhәtdәn әlverişli mövqelәrdә yerlәşdirilmәsi, düşmәn hücumlarının gözlәnildiyi istiqamәtlәrdә 
müdafiә istehkamlarının yaradılması üçün ardıcıl tәdbirlәr görülürdü. Azәrbaycanlılarla yanaşı, burada 
yaşayan vә Azәrbaycanı özlәrinә vәtәn hesab edәn, ona sәdaqәtlә qulluq göstәrәn digәr xalqların 
nümayәndәlәri dә Cümhuriyyәtin müdafiәsindә iştirak edirdilәr.  

Şübhәsiz ki, ölkәnin tәhlükәsizliyi daxili sabitliyin tәmin edilmәsi ilә bağlıdır. Dövlәt 
strukturlarının tam formalaşmaması, müxtәlif siyasi qüvvәlәrin hakimiyyәt uğrunda mübarizәsi, sona 
çatmamış Birinci Dünya müharibәsinin yaratdığı neqativ mәqamlar vә s. ciddi narahatlıq doğururdu. 
Respublika әrazisindә müşahidә olunan silahlı toqquşmalar, qarәtlәr, quldurluq, zorakılıq, dәmir 
yollarına xәsarәt yetirilmәsi kimi hallar tәcili tәdbirlәrin görülmәsini tәlәb edirdi. Hüquq mühafizә 
orqanlarının ilkin formalaşma mәrhәlәsindә ölkәdә daxili tәhlükәsizliyin tәmin olunması vәzifәsi dә 
ordu hissәlәrinin üzәrinә düşürdü.  

1918-ci il iyunun 19-da Azәrbaycan әrazisindә fövqәladә vәziyyәt elan edildi. Fövqәladә 
vәziyyәtlә bağlı olan tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi Qafqaz İslam Ordusunun komandanlığı ilә 
razılaşdırılmalı idi. Qәtl, quldurluq, qarәt, hakimiyyәt orqanlarına silahlı müqavimәt, yaşayış evlәrinin 
vә taxılın yandırılması, dәmir yollarına, teleqraf vә telefon xәtlәri vә tikililәrinә ziyan vurulması kimi 
cinayәtlәrә ümumi mәhkәmәlәrdә deyil, mәhz hәrbi mәhkәmәlәrdә baxılırdı [1, s.11-12] 

Bu dövrdә Azәrbaycan әrazisindә yaşayan bәzi etnosların nümayәndәlәri, müxtәlif siyasi 
qüvvәlәrin, xarici ölkәlәrin tәsiri altında olan qruplar Cümhuriyyәt hökumәtinә tabe olmaqdan imtina 
edir, imkan düşdükdә qiyamlar qaldırır, pozuculuq fәaliyyәti ilә mәşğul olur, ictimai vә dövlәt 
tәhlükәsizliyini tәhdid edirdilәr. İyulun 15-dә hökumәt hәrbi mәhkәmәlәrdә baxılmalı olan işlәrin 
siyahısını genişlәndirdi vә dövlәt hakimiyyәtinә qarşı qiyam, dövlәtә xәyanәt kimi cinayәtlәr dә bu 
siyahıya daxil edildi.  

 
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti Ordusunun hәrbi 

strukturunun xüsusiyyәtlәri 
 

Azәrbaycanın müstәqilliyini elan etdikdәn sonra Cümhuriyyәtin qarşısında duran әsas vәzifә 
Bakını bolşevik-daşnak işğalından azad etmәk idi. Bunu hәyata keçirmәdәn dövlәtçiliyi 
möhkәmlәndirmәk, Cümhuriyyәtin mövcudluğunu tәmin etmәk mümkün deyildi, çünki Bakı Soveti 
bütövlükdә Cәnubi Qafqazı bolşevizmin bayrağı altında birlәşdirmәyi qarşısına mәqsәd qoymuşdu. 
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtini mәhv etmәdәn bu mәqsәdә çatmaq real deyildi. Bu sәbәbdәn dә 
bolşevik Rusiyasından hәrbi yardım alan Bakı Soveti Gәncәyә hücum edәrәk, Cümhuriyyәtin varlığına 
son qoymağı qәrara aldı.  
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Qeyd etmәk lazımdır ki, hәlә 1918-ci ilin yazında Bakıda çox sayda silahlı ermәni vә rus 
toplaşmışdı vә onlar Bakı Xalq Komissarları Soveti tәrәfindәn xidmәtә götürülürdülәr. Bu silahlılar 
Birinci Dünya müharibәsi cәbhәlәrindәn qayıdaraq Bakıda cәmlәşәn ermәnilәrdәn, Qafqaz 
cәbhәsindәn vә İrandan geri dönәn rus әsgәrlәrindәn ibarәt idi. 1918-ci il mart ayının 3-dә Bakı Xalq 
Komissarları Sovetinin Hәrbi Dәniz komissarı Qriqori Korqanov Bakı Kommunasının sәrәncamında 
18 min nәfәr hәrbçidәn zabitlәr dә daxil olmaqla 13 mininin ermәni olduğunu bildirirdi [2, s.102-103]. 
Göründüyü kimi, qәdim türk torpağı, Azәrbaycan xalqının siyasi, iqtisadi vә mәdәni mәrkәzlәrindәn 
biri olan Bakı yad ünsürlәrin әlinә keçmiş, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinә qarşı mәkrli planların 
hazırlandığı bir mәkana çevrilmişdi.  

1918-ci il iyun ayının 6-da Bakı Xalq Komissarları Sovetinin, әsasәn, rus bolşeviklәri vә 
ermәnilәrdәn ibarәt hәrbi hissәlәri Bakıdan Gәncә istiqamәtindә hәrәkәtә başladılar. Mәqsәd Gәncәyә 
qәdәr irәlilәmәk vә Cümhuriyyәtin varlığına son qoymaq idi.  

İyunun 7-dә Bakı Xalq Komissarları Soveti Cәnubi Qafqazın bütün xalqlarına müraciәt edәrәk 
onları Osmanlı – Azәrbaycan qoşunlarına qarşı mübarizәyә çağırmışdı. Şübhәsiz ki, bu çağırışa ilk sәs 
verәnlәr, öz xәyanәtkarlıqları ilә hәmişә fәrqlәnmiş ermәnilәr oldu. Bu zaman Gәncәdә 20 min 
nәfәrdәn artıq ermәni yaşayırdı [3, s.372]. Gәncәdә yaşayan ermәnilәr bolşevik-daşnak qüvvәlәrinin 
qalib gәlmәsinә yardım etmәk üçün tәxribatçı addımlar atmağa başlamışdılar.  

Bu sәbәbdәn dә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin ilk hәrbi әmәliyyatlarından biri, mәhz bu 
ermәnilәrin tәrk-silah edilmәsinә yönәlmişdi.  

Nuru paşanın әmri ilә Gәncә ermәnilәrinin tәrk-silah edilmәsi 9-cu Qafqaz alayı vә 2-ci süvari 
alayından ibarәt Gәncә dәstәsinә hәvalә edilmişdi. İyunun 10-da bu dәstә Gәncә çayının qәrb tәrәfi ilә 
Yelenendorf (indiki Göygöl) istiqamәtindә hәrәkәtә başladı. Belә uzun yolun seçilmәsindә mәqsәd 
Yelenendorfda Gәncә çayını keçmәk, buradan Gәncәyә doğru yenidәn hәrәkәt edәrәk şәhәrin 
ermәnilәr yaşayan şәrq hissәsini arxadan mühasirәyә almaq idi [3, s.271]. Gәncә dәstәsinin bu taktiki 
addımı ermәnilәrin manevr imkanlarını son dәrәcә mәhdudlaşdırırdı.  

Mәlumdur ki, Yelenendorfun әsası XIX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycana köçürülmüş almanlar 
tәrәfindәn qoyulmuşdur. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövründә dә burada almanlar yaşayırdılar. 
1918-ci ilin iyununda onlar öz tәhlükәsizliklәrini tәmin etmәk üçün alman taboru tәşkil etmişdilәr.  

Gәncә dәstәsinin rәhbәrliyi alman taborundan, ermәnilәrin tәrk-silah edilmәsindә onlarla 
birlikdә hәrәkәt etmәyi tәlәb etmiş, әks-tәqdirdә taborun özünün tәrk-silah edilәcәyini bildirmişdi. 
Müqavimәt göstәrmәyin mәnasız olduğunu anlayan almanlar Gәncә dәstәsi ilә birgә hәrәkәt etmәyә 
razı oldular. Alman taboru Zurnabad − Hacıkәnd xәttindә yerlәşdirildi vә belәliklә dә Gәncә 
ermәnilәrinin әtrafdakı ermәni kәndlәri ilә әlaqәlәri kәsildi. Alman taborunun fәaliyyәtini nәzarәtdә 
saxlamaq üçün onun komandanlığına türk zabiti tәyin edildi. İyun ayının 11-dәn 14-nә qәdәr aparılan 
әmәliyyatlar nәticәsindә Gәncә ermәnilәri tәrk-silah edildilәr [4, s.372-377]. Bu hadisә Azәrbaycanı 
bütövlükdә işğal etmәyә çalışan Bakı Sovetini dә Gәncә ermәnilәrinin yardımından mәhrum etdi.  

Qeyd olunduğu kimi, artıq iyunun әvvәllәrindә Bakı Sovetinin hәrbi hissәlәri qәrb istiqamәtindә 
hәrәkәtә başladılar. Sovetin sәrәncamında olan bolşevik-daşnak hәrbçilәrinin sayı 18 minә çatmışdı. 
Bu qüvvәlәr, әsasәn, bolşevik Rusiyası tәrәfindәn silahlandırılırdı. Belә ki, iyunun ilk günlәrindә onlar 
Rusiyadan 12 әdәd dörd düymәlik top, xeyli sayda pulemyot, tüfәng vә patron almışdılar. Bakı 
Sovetinin hәrbi qüvvәlәri üç briqadaya bölünmüşdü. Birinci briqadanın komissarı A. Quloyan, ikinci 
briqadanın komissarı Ter-Sarkisov, üçüncü briqadanın komissarı A. Qabışev, T. Şaumyan isә 
artilleriya rәisi yanında komissar tәyin olunmuşdu [3, s.81]. Nәzәrә alınmalıdır ki, komissarlar 
qoşunlarda bolşevik partiyasının nümayәndәsi olaraq, komandir sәlahiyyәtlәrinә malik idilәr. Başqa 
sözlә, onlar hәm siyasi, hәm dә hәrbi hakimiyyәtin daşıyıcıları kimi çıxış edirdilәr. Bakı Sovetinin 
hәrbi hissәlәrinin Gәncә istiqamәtindәki hәrәkәtindә iştirak edәn dörd komissardan üçünün ermәni 
olması bir çox mәqamlara aydınlıq gәtirir, S. Şaumyanın başçılıq etdiyi Sovetin әsas mәqsәdi 
Azәrbaycanı azәrbaycanlılardan tәmizlәmәk idi.  

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti hökumәti ilk vaxtlarda bolşevik-daşnak qüvvәlәrinin 
hücumunun qarşısını almaqda çәtinlik çәkirdi. Belә ki, milli qoşun hissәlәri zәif idi, Qafqaz İslam 
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Ordusunun hissәlәrinin bir qismi hәlә Azәrbaycana gәlib çatmamışdı, Gәncәdә olan hissәlәr isә 
ermәnilәrin tәrk-silah edilmәsi ilә mәşğul idi. Bundan istifadә edәn düşmәn Bakı – Tiflis dәmir yolu 
boyunca irәlilәyәrәk, Müsüslü (Ucar rayonu) stansiyasına qәdәr olan әrazilәri әlә keçirdi. Bakı Soveti 
qoşunlarının digәr hissәsi isә şimaldan hәrәkәt edәrәk Şamaxı, Ağsu vә İsmayıllını işğal etdi vә 
Göyçaya yaxınlaşdı. Şübhәsiz ki, hadisәlәrin belә inkişafı Gәncәni artıq real tәhlükә qarşısında 
qoymuşdu, bu da Qafqaz İslam Ordusunu qәti addımlar atmağa vadar etdi vә düşmәni Qaramәryәm 
stansiyası yaxınlığında dayandırmaq qәrara alındı.  

Qaramәryәm stansiyası әtrafında Bakı Soveti Ordusunun 1-ci vә 3-cü briqadaları 
yerlәşdirilmişdi. Onlara qarşı Qafqaz İslam Ordusunun 10-cu Qafqaz alayının 30-cu taboru dururdu. 
Tәrәflәr arasında döyüş iyunun 16-da baş verdi vә bütün cәhdlәrә baxmayaraq, düşmәnә qalib gәlmәk 
mümkün olmadı vә Qaramәryәm bolşevik-daşnak qüvvәlәrinin әlinә keçdi. Sonuncular bu qәlәbәdәn 
ruhlanaraq, iyunun 17-dә Müsüslünü әlә keçirmәyә cәhd etdilәr, lakin mәğlub olaraq geri çәkildilәr [3, 
s.83-85].  

İyunun 18-dә Müsüslüdә olan әrkani-hәrb rәisi Nazim bәy vә Göyçayda olan 10-cu Qafqaz 
alayının komandiri Osman bәy, Qafqaz İslam Ordusunun komandanlığı ilә razılaşdırmadan, 
Qaramәryәmi әlә keçirmiş düşmәn üzәrinә hücum tәşkil etdilәr. İlk olaraq, 10-cu Qafqaz alayının 28-
ci taboru Göyçay yaxınlığındakı mövqelәrdәn hücuma keçdi. Alayın 29-cu taboru Müsüslü әtrafında 
idi. 28-ci taborun hücumu gözlәnilәn nәticәni vermәdi, düşmәn atәşi altına düşәn tabor tәşәbbüsü 
әldәn vermiş vә çәtin vәziyyәtә düşәrәk geri çәkilmәk mәcburiyyәtindә qalmışdı. 10-cu Qafqaz 
alayının 30-cu taborunun kömәyi 28-ci taborun vәziyyәtini bir qәdәr yüngüllәşdirmişdir. Döyüşün 
gedişindә dönüş yaratmağa çalışan Nazim bәy Müsüslüdәki 29-cu taboru da Bakı Sovetinin 
qüvvәlәrinә qarşı göndәrdi, lakin bu da gözlәnilәn nәticәni vermәdi. Bolşevik-daşnak qüvvәlәri bu 
taborun da hücumunu dayandıra bildilәr [3, s.83-85]. 

Belәliklә, iyunun 18-dә keçirilәn hәrbi әmәliyyatlar Qafqaz İslam Ordusu hissәlәri üçün 
uğursuzluqla nәticәlәndi, әksinә düşmәnin Qaramәryәmdә daha da möhkәmlәnmәsinә şәrait yaratdı.  

Qaramәryәm әtrafında 10-cu Qafqaz alayının üzlәşdiyi uğursuzluq döyüşün hazırlanmasındakı 
taktiki sәhvlәrlә әlaqәlәndirilir.  

Birincisi, düşmәn qüvvәlәri barәdә әldә kifayәt qәdәr mәlumat olmamış, ikincisi isә döyüşün 
aparılması üçün ehtiyat qüvvәlәr yaradılmamışdır.  

Bundan başqa, döyüşçülәrin psixoloji hazırlığının zәifliyi, onların çaşqınlığı, cinah 
döyüşlәrindәn lazımınca istifadә olunmaması da uğursuzluğun sәbәblәri sırasında idi [3, s.84].  

 İyunun 19-da Nuru Paşa Şәrq Ordular Qrupu Qoşunlarının komandanına Bakı Soveti qoşunları 
hücumunun dayandırıldığı barәdә mәlumat verdi, lakin bu öz tәsdiqini tapmadı, çünki sonrakı günlәrdә 
düşmәn hücumu davam etdirmişdir. Cәbhәdә vәziyyәtin gәrginliyini xarici işlәr naziri M.H.Hacınski 
M.Ә.Rәsulzadәyә yazdığı mәktubunda da bildirirdi: “Cәbhәdә vәziyyәtimiz yaxşı deyil. İrәli gedә 
bilmirik”. Bunun ardınca M.H.Hacınski Türkiyәdәn daha bir diviziyanın göndәrilmәsini Әnvәr 
paşadan xahiş etmişdi. M.Ә.Rәsulzadәnin bildirdiyinә görә, Әnvәr Paşanın sәrәncamı ilә Azәrbaycana 
yeni alaylar göndәrilmişdi [5, s.328].  

Qaramәryәm döyüşündәn sonra cәbhә xәttindәki vәziyyәtlә tanış olmaq üçün Qafqaz İslam 
Ordusunun komandanı Nuru paşa, Müsәlman Korpusunun komandanı Әliağa Şıxlinski, 5-ci Qafqaz 
firqәsi әrkani-hәrb rәisi Rüşdü bәy Göyçaya gәldilәr vә Azәrbaycan torpaqlarının azad edilmәsi üçün 
görülmәli olan işlәri müzakirә etdilәr. O, yerli әhali ilә ordunun birgә hәrәkәt etmәli olduğunu xüsusi 
vurğulamış vә Göyçay әhalisinә belә bir müraciәt etmişdi: “Azәrbaycan vә azәrbaycanlıları 
düşmәndәn qurtarmaq üçün Osmanlı Ordusu mәmlәkәtinizә gәldi. Bu orduya canla-başla yardım 
etmәniz lazımdır. Silahla yardım edilmirsә, heç olmasa әsgәrә yeyәcәk vә daşıyınız. Bu dәhşәtli istidә 
müharibә edәn zabit vә әsgәrlәrdәn bir çoxları susuzluqdan ölmüşdür” [3, s.86].  

Şübhәsiz ki, Nuru paşanın yerli әhali ilә ordunun birliyini yaratmaq istiqamәtindәki fәaliyyәti 
taktiki cәhәtdәn düzgün addım idi, çünki yerli müsәlman әhali bolşevik-daşnak qüvvәlәrinin işğalına 
vә zülmünә mәruz qalırdılar, onların Qafqaz İslam Ordusu hissәlәrinin yanında olması qәlәbәni tәmin 
edәn әsas amillәrdәn biri ola bilәrdi vә hadisәlәrin sonrakı inkişafı bunu tәsdiq etdi.  
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Düşmәn üzәrinә yeni hücumu iyun ayının 28-dә başlamaq qәrara alındı. Bu hücuma hazırlıq isә 
kifayәt qәdәr sürәtli aparılırdı. Müsüslü әtrafındakı hissә vә bölmәlәrdәn Müsüslü dәstәsi yaradıldı vә 
o zaman podpolkovnik rütbәsindә olan Hәbib bәy Sәlimov bu dәstәnin komandiri oldu. 5-ci Qafqaz 
firqәsinin digәr hissәlәri, hәmçinin azәrbaycanlılardan tәşkil olunmuş könüllü hissәlәr dә Göyçay 
әtrafına gәtirilmәli idi.  

İyunun 26-da hәyata keçirilәn hücum hazırlıqlarından xәbәr tutan düşmәnlәr hәrbi tәşәbbüsü 
әllәrindә saxlamaq mәqsәdilә iyunun 27-dә Göyçay – Qaramәmmәd şosesi boyunca 10-cu Qafqaz 
alayının üzәrinә hücuma keçdi.  

10-cu Qafqaz alayı şose yolunun şimal tәrәfindә döyüş mövqeyi tutmuşdu. Cәbhәni 
güclәndirmәk mәqsәdilә bura göndәrilmiş 13-cü alay Göyçayla Bığır kәndi arasında yerlәşmişdir.  

Bundan başqa, azәrbaycanlılardan ibarәt olan süvari vә piyada qüvvәlәri Lәkiçıplaq vә Qaraxızır 
mәntәqәlәrindә idilәr.  

Bolşevik-daşnak hissәlәri Göyçayın şimalından hücuma keçәrәk Qafqaz İslam Ordusu hissәlәrini 
mühasirәyә almağı planlaşdırırdı. Düşmәnin bu planının qarşısını almaq üçün Veysәlli istiqamәtindә 
hücuma başlamaq, Bakı Soveti qüvvәlәrinә cinahlardan vә arxadan zәrbә endirmәk, Ağsu-
Qaramәryәm yolunu kәsәrәk düşmәnin geri çәkilmәsinә mane olmaq barәdә qәrar qәbul edildi. 
Bolşevik-daşnak qüvvәlәrinin 10-cu Qafqaz alayının sol cinahına keçmәk tәhlükәsi yarananda, 
ehtiyatda saxlanılan 25-ci tabor döyüşә qoşuldu. Bundan başqa, düşmәn 13-cü alayın cinahlarına da 
zәrbә vurmağı planlaşdırırdı vә 5-ci firqә komandanlığı bunun qarşısını almağı Azәrbaycan dәstәlәrinә 
tapşırdı.  

Bununla yanaşı, 13-cü alayın kömәyinә bir süvari dәstәsi, Göyçayda olan Ağdaş döyüşçülәri vә 
Müsüslü dәstәsinin bir hissәsi göndәrilmişdi.  

Bolşevik-daşnak qüvvәlәri Müsüslü dәstәsindәn gәlәn kömәyin qarşısını almağa cәhd etsәlәr dә, 
buna nail ola bilmәdilәr. Әksinә, Bığır istiqamәtindә irәlilәyәn düşmәn qoşunlarının hәrәkәti 
dayandırıldı. Bununla da Bakı Soveti qüvvәlәrinin Qafqaz İslam Ordusuna qәfil zәrbә endirmәk 
planları boşa çıxdı. Eyni vәziyyәt 10-cu Qafqaz alayı cәbhәsindә dә müşahidә olunurdu. Bu da әks-
hücuma keçmәk üçün әlverişli imkan demәk idi. Şübhәsiz ki, bu imkandan istifadә olundu, 10-cu vә 
13-cü alaylara әks-hücum әmri verildi.  

İyunun 27-dә qaranlıq düşәnә qәdәr aparılmış döyüşlәr nәticәsindә 10-cu alay, Müsüslü 
dәstәsinin kömәyi ilә düşmәn qüvvәlәrini 3 km geriyә ata, Әlikәnd vә Veysәlli kәndlәrini nәzarәt 
altına ala bildi.  

İyunun 29-da 10 vә 13-cü alaylar, Müsüslü dәstәsindәn gәlmiş süvari bölmә vә topçular hәrbi 
әmәliyyatları bәrpa etdi. Mәqsәd sol cinah vә arxadan düşmәnә zәrbә vurmaqdan ibarәt idi. 
Döyüşlәrin başlanğıcından tәşәbbüsü әlә alan Qafqaz İslam Ordusu hissәlәri düşmәnә ciddi zәrbәlәr 
endirdi vә onu geri çәkilmәyә mәcbur etdilәr. Axşama qәdәr davam edәn döyüşlәr nәticәsindә 
Qaramәryәmin qәrb hissәsi tamamilә, şәrq hissәsi isә qismәn düşmәndәn azad edildi.  

Mәğlubiyyәtlә barışmaq istәmәyәn bolşevik-daşnaklar iyunun 30-da iki әdәd topu vә iki әdәd 
pulemyotu olan 1000 nәfәrlik dәstә ilә Bozavand kәndi istiqamәtindәn Göyçay üzәrinә qәfil hücuma 
keçdilәr vә şimal mәhәllәlәri işğal etdilәr.  

Qafqaz İslam Ordusu hissәlәrinin hamısı düşmәnlә tәmas xәttinә göndәrildiyi üçün Göyçay 
әtrafında heç bir qüvvә saxlanılmamış vә bolşevik-daşnak qüvvәlәri bundan istifadә etmişdilәr. 5-ci 
Qafqaz diviziyasının komandiri Mürsәl bәyin çevik şәkildә qәbul etdiyi qәrarlar düşmәnә uğurunu 
inkişaf etdirmәyә imkan vermәdi. İlk olaraq, Qazaxdan gәlib çıxmış Azәrbaycan süvarilәrinә düşmәn 
üzәrinә getmәk әmri verildi. Bunun ardınca, Qaramәryәm әtrafındakı qüvvәlәrin bir hissәsi, ehtiyatda 
saxlanılan 25-ci tabor vә bir rus sәhra top taqımı da Göyçaya göndәrilmişdi.  

Әlavә olaraq, Ağdaş mövqe komandiri Ehsan bәyә oradakı süvarilәri, piyada vә topları da 
Göyçaya göndәrmәk әmr olundu. Qazaxdan gәlәrәk dәrhal döyüşә atılan süvarilәri bolşevik-daşnaklar 
top vә pulemyot atәşi ilә qarşılamış vә dәstә dağılmışdı. İyulun 2-dә Nuru paşa Mürsәl bәyә 
göndәrdiyi teleqramda Qazax süvarilәrinin mübarizliyini vә әzmkarlığını qeyd etmişdi. Vәziyyәtin 
gәrginlәşdiyini görәn Mürsәl bәy öhdәsindә olan qәrargah mühafizә taqımını da düşmәnә qarşı 
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göndәrdi. Öz növbәsindә, Nuru paşa da Әrkani-hәrb rәisi Nazim bәyә cәbhә xәttinә getmәyi tapşırdı. 
Sonuncu 300 süvari ilә Yevlaxa gәlmiş vә buradan Nuxadakı miralay Yusif bәyә Qumlax-Padar 
istiqamәtindә, Gәncә әtrafında toplaşan könüllülәrә isә Göyçaya doğru hәrәkәt etmәyi әmr etdi, özü 
isә Lәki stansiyasına gәlәrәk zәruri tәdbirlәri görmәyә başladı. Nәticәdә, 25-ci tabor vә topçu taqımı, 
Ağdaşdan gәlmiş milli süvari vә piyada qüvvәlәr, hәmçinin Nazim bәylә Gәncәdәn gәlmiş 300 süvari 
Göyçayda bolşevik-daşnak qüvvәlәrinә ağır zәrbә vurdu vә onları geri çәkilmәyә mәcbur etdi. 
Düşmәn Göyçaydan 5–6 km mәsafәyә geriyә oturduldu [6, s.301-302]. Belәliklә, iyunun 27-dә 
başlamış vә iyulun 1-nә qәdәr davam etmiş hәrbi әmәliyyatlar Qafqaz İslam Ordusu hissәlәrinin 
qәlәbәsi ilә nәticәlәndi. Bu qәlәbә Azәrbaycanın Bakı Sovetinin işğalı altında olan digәr әrazilәrinin 
dә azad edilmәsinin başlanğıcı oldu.  

 
Nәticә 

 

Cümhuriyyәt Ordusunun әsas vәzifәsi Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünün vә suverenliyinin tәmin 
olunmasından ibarәt idi. Lәnkәran qәzasında hakimiyyәti әlә keçirmiş rus ağqvardiyaçı zabitlәr 
Cümhuriyyәt hökumәtini tanımaqdan imtina edirdilәr. 1919-cu ilin avqustunda Hәbib bәy Sәlimovun 
komandanlığı altında ordu hissәlәrinin hәyata keçirdiyi uğurlu әmәliyyatlar nәticәsindә Azәrbaycan 
Xalq Cümhuriyyәtinin hakimiyyәti Lәnkәran qәzasında bәrqәrar olmuşdu. Azәrbaycan Ordusu 
Zәngәzur vә Qarabağda Ermәnistanın hәrbi tәcavüzünün qarşısının alınması istiqamәtindә dә 
әhәmiyyәtli addımlar atmışdı. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin hәrb işi sahәsindә gördüyü işlәr bu 
gündә öz әhәmiyyәtini saxlayır vә o zaman әldә olunan tәcrübә müasir ordu quruculuğu prosesindә dә 
istifadә edilә bilәr. Bu mәqsәdlә aşağıda göstәrilәnlәr tәklif olunur:  

− Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti ordusu ilә bağlı elmi-tәdqiqatları davam etdirmәk;  
− Ermәnistan tәrәfindәn işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ vә onun әtrafındakı әrazilәri azad 

etmәyi qarşısına mәqsәd qoymuş Azәrbaycan hәrbçilәrinә vәtәnpәrvәrlik ruhu aşılamaq, onların döyüş 
ruhunu yüksәltmәk üçün Cümhuriyyәt Ordusunun hәyata keçirdiyi uğurlu hәrbi әmәliyyatları müasir 
Azәrbaycan Ordusunda tәbliğ etmәk;  

− müasir dövrdә peşәkar zabit kadrların hazırlanması prosesindә Cümhuriyyәt Ordusunun 
Sәmәd bәy Mehmandarov, Әliağa Şıxlinski, Hәbib bәy Sәlimov vә s. yüksәkçinli hәrbçilәrinin keçdiyi 
şәrәfli vә peşәkar yolun öyrәnilmәsinә diqqәti artırmaq.  
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Аннотация 
Особенности военной структуры Азербайджанской Демократической 

Республики, части Кавказской Исламской Армии 
Фаган Алиев 

 

В статье рассматривается военная структура Азербайджанской Демократической 
Республики и ее особенности. 
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HӘRBİ BİLİK №6, 2019-cu il HӘRB TARİXİ 
 

26 

Abstract 
Features of the military structure of the Azerbaijan Democratic 

Republic, units of the Caucasian Islamic Army 
Faghan Aliev 

 

The article examines the military structure of Azerbaijan Democratic Republic and its 
characteristics. 

Keywords: contracts, independence, land, territorial defense. 
 
 
 
Mәqalә redaksiyaya daxil olmuşdur: 23.01.2019 
Tәkrar işlәnmәyә göndәrilmişdir: 12.02.2019 
Çapa qәbul edilmişdir: 04.03.2019 

 
 
 



HӘRBİ BİLİK №6, 2019-cu il, sәh. 27-32 HӘRB TARİXİ 
 

27 

UOT 930 
 

1918-Cİ İLİN YAZINDA BAKI VӘ ŞAMAXIDA BOLŞEVİK-DAŞNAKLARIN 
TÜRK-MÜSӘLMAN ӘHALİSİNӘ QARŞI TÖRӘTDİKLӘRİ 

SOYQIRIMILARIN TARİXİNDӘN 
 

Nuranә Nәcәfova 
Hәrb Tarixi Muzeyi 

E-mail: nadjafovanura@gmail.com 
 

Xülasә. Mәqalәdә 1918-ci ilin yazında Bakı vә Şamaxıda bolşevik-daşnakların türk-müsәlman 
әhalisinә qarşı törәtdiklәri soyqırımıların tarixindәn bәhs edilir.  

Açar sözlәr: soyqırımı, bolşevik-daşnak birlәşmәlәri, türk-müsәlman әhalisi, müәssisәlәr 
mәclisi, Bakı soveti. 

 
1918–1920-ci illәr törәdilәn soyqırımıları Sovetlәr Birliyi dövründә uzun illәr boyu xalqdan gizli 

saxlanılmış vә hadisәlәr tәhrif olunmuşdur, bu da Müsavat hökumәtinin xalqa zidd siyasәtinin qarşısını 
almaq üçün addım kimi qiymәtlәndirilmişdir. 

I Dünya müharibәsi başa çatdıqdan sonra Şәrqi Avropanın bir çox ölkәlәrindә olduğu kimi, 
Cәnubi Qafqazda da mürәkkәb ictimai-siyasi vәziyyәt hökm sürürdü. 1917-ci ilin fevralında çar 
Rusiyası imperiyası devrildikdәn sonra oktyabrın 7-dә bolşeviklәr hakimiyyәti әlә keçirdilәr. Qanlı 
qırğınlarla müşayiәt olunan bütün bu hadisәlәr, azğınlaşmış bolşeviklәri, elәcә dә ermәni daşnaklarını 
daha da hәvәslәndirmiş vә öz mәqsәdlәrini hәyata keçirmәk üçün әllәrinә әlverişli fürsәt düşmüşdü. 

Bolşevik Rusiyası bir zamanlar çar üsul-idarәsinә tabe olan ölkәlәri vә xalqları sovetlәşdirmәk 
adı altında öz tәrkibinә qatmağa can atır, hakimiyyәtdә tәmsil olunan daşnak ermәni millәtçilәri isә 
Cәnubi Qafqazda “Böyük Ermәnistan” dövlәti yaratmaq planlarını hәyata keçirmәyә çalışırdılar. Bu 
planların hәyata keçmәsinә әn çox dәstәk verәnlәr isә Moskvada bolşevik hökumәtinin rәhbәri 
V.Lenin vә daşnak bolşeviklәrin Qafqazdakı әn fәal nümayәndәsi S.Şaumyan idi. 

Rusiyada çar hökumәti devrildikdәn sonra Almaniya vә Avstriya cәbhәlәrindә xidmәt edәn 
ermәni әsgәrlәri öz silahlı dәstәlәri ilә birlikdә geri qayıdaraq Cәnubi Qafqazda, xüsusәn dә Bakıda 
yerlәşmişdilәr. Onların mәqsәdi bolşevik daşnaklara hәr cür kömәklik göstәrәrәk Bakı şәhәrini әlә 
keçirmәk vә burada öz hökumәtlәrini yaratmaq idi. Bütün bu işlәrә rәhbәrlik etmәk qatı millәtçi-
daşnak S.Şaumyana hәvalә olunmuşdu. Ermәni әsgәrlәri mәqsәdlәrini hәyata keçirәcәklәrinә çox 
inanır vә arxayınlıqla, hadisәlәri gözü ilә görmüş insanların dediyinә görә “... Bakının küçәlәrindә belә 
bir mahnını oxuya-oxuya gedirlәrmiş: 

Bir, iki, Qafqaz oldu bizimki, 
Bir, iki, Bakı oldu bizimki, 
Dәnizdәn dәnizә, 
Qara dәniz, Aralıq dәnizi, 
Üstәlik Kirit adası. 
Şimal sәrhәdimiz Voronej şәhәri, 
Paytaxtımız Tiflis şәhәri, 
Yaşa, çox yaşa Andranik paşa, 
Andranik paşa, sәni çox yaşa.” [1, s.81]. 
1918-ci ilin mart ayında Bakıda daşnak bolşeviklәrin müsәlman әhaliyә qarşı kütlәvi qırğınlar 

törәtmәk planlarına da S.Şaumyan rәhbәrlik edirdi. O, azәrbaycanlıların milli partiyası olan 
“Müsavat”ın xalq içәrisindә günü-gündәn artan nüfuzundan ehtiyat edir vә hәr vasitә ilә bunun 
qarşısını almağa çalışırdı. Tarix üzrә elmlәr doktoru Aydın Balayev göstәrir ki, bolşevik S.Şaumyanın 
başçılıq etdiyi Bakı Soveti İcraiyyә Komitәsi müsavatçıların “Әks-inqilaba qarşı mübarizә bürosuna” 
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daxil olmaq barәdә xahişini rәdd etsә dә, xalq bunun әsl sәbәbinin hәmin nüfuz qarşısında yaranmış 
tәhlükәdәn doğduğunu çox yaxşı dәrk edirdi. 

Qeyd edәk ki, 1917-ci il 22, 29 oktyabr vә 26 noyabr tarixindә müvafiq olaraq Bakı Sovetinә, 
Şәhәr Dumasına vә Müәssislәr Mәclisinә keçirilmiş seçkilәrdә dә Azәrbaycan milli qüvvәlәri qәlәbә 
qazanmışdı. 

‒ Oktyabrın 22-dә Bakı Sovetinә keçirilmiş seçkilәrin nәticәlәri belә idi: 
‒ Müsavat – 9617 sәs; 
‒ Bolşeviklәr – 3823 sәs; 
‒ Eserlәr – 6305 sәs; 
‒ Menşeviklәr – 687 sәs; 
‒ Daşnaksutyun – 5288 sәs [2, s.10]. 
Seçkilәrin nәticәlәrindәn göründüyü kimi, “Müsavat” partiyası, hәtta çoxmillәtli Bakıda belә 

sәslәrin 40 faizinә qәdәrini toplamışdı.  
Azәrbaycan milli qüvvәlәrinin Bakıda yüksәlәn siyasi fәallığı bolşevik daşnakları, xüsusәn dә 

onların lideri Şaumyanı bәrk narahat edirdi. Yaranmış bu tәhlükәli vәziyyәti aradan qaldırmaq vә 
hakimiyyәti әldә saxlamaq üçün o, müsәlman millәtindәn olan әhaliyә qarşı kütlәvi qırğınlar hәyata 
keçirmәk üçün planlar hazırlayırdı.  

1918-ci ilin әvvәllәrindә Bakıda fәaliyyәt göstәrәn bolşeviklәrin qarşıya qoyduqları әsas 
vәzifәlәrdәn biri Qırmızı Ordunun beynәlmilәl dәstәsini yaratmaqdan ibarәt idi. Beynәlmilәl dәstәlәr, 
әsasәn, ruslardan vә ermәnilәrdәn tәşkil edilirdi. Qırmızı Orduya çağırış işlәri Avakyana, onun 
mәrkәzi qәrargahına rәhbәrlik etmәk isә A.Bağdasaryana tapşırılmışdı. 1918-ci ilin әvvәllәrindә 
Qırmızı qvardiyanın sayı 3500 nәfәrә çatmışdı [2, s.10]. 

Azәrbaycan milli hәrәkatına qarşı mübarizәdә real qüvvәlәrdәn biri Bakıda toplanmış ermәni-
daşnak silahlı dәstәlәri idi. Bir tәrәfdәn Bakı şәhәri vә onun әtrafında olan ermәnilәrin sәfәrbәr 
edilmәsi, digәr tәrәfdәn isә döyüşlәrdәn tәrxis olunan ermәni әsgәrlәrinin cәlb olunması nәticәsindә 
1918-ci ilin mart hadisәlәri әrәfәsindә Bakıda xeyli ermәni-daşnak qüvvәlәri (S.Şaumyanın 
mәlumatına әsasәn, onların sayı, 3–4 min nәfәr tәşkil edirdi) cәmlәşmişdir. 

Tar.e.d. Bәxtiyar Nәcәfov araşdırmalarında qeyd edir ki, ermәni Milli Şurası 1918-ci ilin 
martında cәbhәdәn dönәn ermәni hәrbçilәrinә müraciәt edәrәk onları Bakıda ermәni-daşnak 
birlәşmәlәri sırasında birlәşmәyә, silahını heç kәsә tәhvil vermәyәrәk özündә saxlamağa vә vaxtı 
çatanda ermәnilәrin mәnafeyi üçün onu düşmәnә qarşı yönәltmәyә sәslәyirdi [3, s.181].  

Hәmin günlәrdә S.Şaumyan Azәrbaycanın müstәqilliyi uğrunda mücadilәyә başlamış milli 
qüvvәlәrә öz sәrt mövqeyini bildirmiş vә qırğınlar törәdәcәyinә dair eyham vurmuşdu [4, s.95]. Bu 
hәdәlәr Bakının bütün müsәlman әhalisinә ünvanlanmışdı. Bolşevik-daşnakların mәqsәdi Bakını 
bütünlüklә müsәlmanlardan tәmizlәmәk vә onu ermәni dövlәtinin tәrkibinә daxil etmәk idi. Şaumyan 
bu mәqamda dinc әhali üzәrinә hücuma keçmәk üçün fürsәt axtarırdı. Belә bir imkan 1918-ci ilin 
martında Bakıda Azәrbaycan milli qurtuluş hәrәkatında iştirak edәn zabitlәrin Lәnkәrandakı könüllü 
birlәşmәlәrә “Evelina” gәmisi ilә silah göndәrilmәsi zamanı baş verdi. Gәmi hәrәkәt etmәyә 
hazırlaşarkәn bir qrup ermәni matros dәstәsi silahları müsadirә etmәk mәqsәdilә gәmiyә daxil olmaq 
istәrkәn azәrbaycanlı zabitlәr buna mane olmuş vә hәr iki tәrәf odlu silahlardan istifadә etmişdi. Bu 
insidentdәn istifadә edәn S.Şaumyan daşnak vә bolşevik qüvvәlәrinә müsәlmanların üzәrinә hücuma 
keçmәk haqqında göstәriş verdi.  

Bakı Sovetinin 6 min nәfәrdәn ibarәt silahlı qüvvәlәri var idi. Onlardan 3–4 minә qәdәrini 
daşnak qoşun hissәlәri tәşkil edirdi ki, onlar da Bakı Sovetinin ixtiyarına verilmişdi. Qırğınlara 
S.Şaumyan başda olmaqla Stepan Lalayev vә Tatevos Әmiryan rәhbәrlik edirdilәr. Martın 29-dan 
başlanan qırğınlar, demәk olar ki, Bakının hәr bir tәrәfini әhatә etmiş vә 3 gün әrzindә şәhәrdә 12 min 
nәfәr dinc müsәlman qәtlә yetirilmişdi. Daşnak bolşeviklәr qadın, uşaq, qocaya fәrq qoymur, 
qarşılarına çıxan müsәlman әhalini yerindәcә güllәlәyir vә süngüdәn keçirirdilәr. Bu dәhşәtli 
mәnzәrәni görәnlәr söylәyirdilәr ki, Bakının küçәlәrindә insan qanı sel yerinә axır vә öldürülmüş 
insanların cәsәdlәri qalaq-qalaq yığıldığından, sanki tәpәlәri xatırladırdı. 
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1918-ci ilin yayından başlayaraq daşnak-ermәni hәrbi dәstәlәri Azәrbaycan torpaqlarına – 
İrәvan, Şәrur-Dәrәlәyәz vә Qarabağda azәrbaycanlı, türk-müsәlman әhaliyә qarşı qanlı qırğınlar 
törәtmәyә başlamışdılar. Bakıda isә S.Şaumyanın başçılığı ilә bolşeviklәr vәtәndaş müharibәsinә 
hazırlaşırdılar. Çünki daşnak-bolşevik qüvvәlәri Bakını әlә keçirmәklә Cәnubi Qafqazın әsl sahibinә 
çevrilә bilәrdilәr. Bu plana güclü hәrbi dәstәk verәn V.Lenin Bakı neftinә sahib olmaqla Rusiyada öz 
hakimiyyәtlәrini qoruyub saxlamağa çalışırdı. Bu mәqsәdlә RSFSR hökumәti S.Şaumyana hәr cür 
yardım etmәyә hazır idi. Edilәn yardımların içәrisindә hәrbi vә maddi yardım xüsusilә üstünlük tәşkil 
edirdi. 

1917-ci ildә Bakı sovetinә keçirilәn seçkilәrdә uğur әldә edә bilmәyәn daşnak-bolşeviklәr silah 
gücünә hakimiyyәtin әlә keçirilmәsinә çalışırdılar. Bakıda yerlәşәn ermәni milli hәrbi hissәlәri 
Q.Korqanovun yaratdığı silahlı qüvvәlәrlә birlәşdi. Bakıda mart qırğını әrәfәsindә Qırmızı Ordunun 
qәrargah rәisi, çar ordusunun keçmiş polkovniki, “Daşnaksütyun” partiyasının üzvü Z.Avetisov idi. 
Qafqaz cәbhәsinin lәğv olunması nәticәsindә vәtәnә qayıtmalı olan rus alaylarının әsgәr vә zabitlәri dә 
silah vә sursatları dәyәr-dәymәzinә ruslara (molokanlara) vә daha çox ermәnilәrә satırdılar.  

Bolşevik Avakyan, demәk olar ki, komitәyә üz tutan bütün ermәnilәrә silah vә patron paylayırdı. 
Daşnak ermәnilәr artıq bir xeyli vaxt idi ki, silahlanırdılar vә Bakının ermәnilәr yaşayan hissәsinә, 
ermәnikәndә vә onların yaşadığı әtraf kәndlәrә silah, patron, pulemyot daşınırdı. Bütün bu olaylar 
S.Şaumyanın rәhbәrlik etdiyi Bakı sovetinin tәşkilatçılığı ilә baş verirdi. 

1828-ci ildәn 1918-ci ilәdәk, yәni çar Rusiyasının әsarәti altında olduğu 90 il әrzindә 
azәrbaycanlılar heç vaxt orduya çağırılmamışdı. Ona görә dә azәrbaycanlıların hәrbi tәcrübәsi, demәk 
olar ki, yox idi. Belә bir vәziyyәtdә tәpәdәn dırnağa qәdәr silahlanmış vә uzun müddәt hәrbi tәcrübәyә 
malik olan ermәnilәrin qarşısına çıxmaq olduqca çәtin idi. 

1918-ci ildә Bakıda hakimiyyәt uğrunda üç siyasi qüvvә arasında ciddi mübarizә gedirdi: birinci 
qüvvәyә daşnaklar, sağ eserlәr vә menşeviklәr, ikinci qüvvәyә bolşeviklәr vә sol eserlәr, üçüncü 
qüvvәyә isә müsәlman tәşkilatları ilә ittifaqa girәn “Müsavat” partiyası daxil idi. Lakin mübarizәnin 
şiddәtli bir vaxtında birinci iki qüvvә ermәni-rus bolşeviklәrin rәhbәrliyi altında müsәlmanlara qarşı 
birlәşdilәr. 

1918-ci il martın 15-dә S.Şaumyan çıxış edәrkәn “Bakı soveti Zaqafqaziya vәtәndaş 
müharibәsinin mәrkәzinә vә istehkamına çevrilmәlidir” demişdir [5, s.114]. Artıq 1918-ci il martın 30-
da axşam saat 6-da Bakı әsas döyüş meydanına döndü. 

Arxiv materiallarında da qeyd olunduğu kimi, ermәni milli komitәsinin hәrbi hissәsi adlandırılan 
vә Yeqişa Paxlavuninin rәhbәrlik etdiyi ermәni silahlı dәstәsi müsәlmanların yaşadığı әrazilәrә atәş 
açmağa başlamışdı. Martın 29-da sәhәr tezdәn, hәlә müsәlmanların oyanmadığı bir vaxtda ermәni 
әsgәrlәri hücuma keçdilәr. Hücuma keçәn ermәnilәr şәhәrin “Kәrpiçxana”, “Mәmmәdli” adlandırılan 
hissәsinә istiqamәtlәnmişdi. Burada yaşayan әhalinin, demәk olar ki, hamısı müsәlman idi. Şәhәrin bu 
rayonu vә digәr müsәlman yaşayan hissәlәri dәnizdәn “Әrdәhan” vә “Jandr” hәrbi gәmilәrinin 
toplarından atәşә tutulurdu. Ermәnikәnd tәrәfdәn isә toplardan atәş açırdılar. Ermәni hәrbi hissә 
döyüşçülәri bolşeviklәri müdafiә bәhanәsi ilә azәrbaycanlılara amansızcasına atәşlәr yağdırır vә 
qәddarcasına divan tuturdular. 

Rәsmi mәlumatlara görә rus matrosları әvvәlcә müsәlmanlara qarşı çıxmaq istәmirdilәr. Lakin 
ermәnilәr onları aldadaraq inandırmışdılar ki, müsәlmanlar rusları, ümumiyyәtlә, bütün xristianların 
hamısını qәtlә yetiriblәr. Lakin az keçmәmiş matroslara aydın oldu ki, müsәlmanlar ruslara nәinki 
toxunmayıb, әksinә, onları müdafiә edib vә yemәk veriblәr, yalnız bundan sonra top atәşi dayandırıldı. 
Bununla belә top atәşi nәticәsindә şәhәrin tikililәri vә әhalisinә böyük ziyan dәymişdi. Bakı elәcә dә 
Azәrbaycanın başqa bölgәlәrindә azәrbaycanlıların amansızcasına qәtlә yetirilmәsinә vә onların 
evlәrinin qarәt olunmasına rәhbәrlik edәn daşnaklardan biri dә qatı cinayәtkar Tatevos Әmirov 
olmuşdur. 

1918-ci ilin avqust ayının 31-dә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti hökumәtinin sәdri 
F.X.Xoyskinin Gәncә şәhәrindә imzaladığı qәrara әsasәn, 7 nәfәrdәn ibarәt Fövqәladә Tәhqiqat 
Komissiyası yaradıldı. Komissiyanın sәdri andlı iclasçı Әlәkbәr bәy Xasmәmmәdov, üzvlәri isә Gәncә 
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dairә mәhkәmәsinin üzvlәri İsmayıl bәy Şahmalıyev, Andrey Fomiç Novatski, hәmin dairә mәhkәmәsi 
prokurorunun müavini Nәsrәddin bәy Sәfikürdski, Gәncә köçürmә idarәsindәn Nikolay Mixayloviç 
Mixaylov, hәqiqi mülki müşavir V.V.Qubvillo vә müәllim Mirzә Cavad Axundzadә tәyin olunurlar. 

Fövqәladә Tәhqiqat Komissiyasının sәnәdlәrinә әsasәn, 1918-ci ilin martında tәkcә Bakı 
şәhәrindә daşnak-bolşeviklәr tәrәfindәn 12 mindәn çox günahsız müsәlmanın qәtlә yetirilmişdi. 

N.Nәrimanov “Ucqarlarda inqilabımızın tarixinә dair” adlı әsәrindә yazırdı: “Mәn sübut etmәyә 
çalışırdım ki, vәtәndaş müharibәsini indiki vaxtda başlamaq tәhlükәlidir, belә ki, o, milli qırğına 
çevrilә bilәr. Mәn bunu ona görә deyirdim ki, o zaman Bakıda ancaq daşnaklardan ibarәt olan 
çoxsaylı ermәni milli hәrbi hissәsi yerlәşirdi. Bakı şәhәri üzrә üç gün vәhşilәşmiş daşnakların dәhşәtli 
azğınlığı baş vermişdi. Nәticәdә daşnaklar, yәni sovet hakimiyyәtinin müdafiәçilәri әliuşaqlı müsәlman 
qadınlarını әsir edirlәr. Burada bizim müdafiәçilәrimiz daşnaklar tәrәfindәn qadınlar üzәrindә 
törәdilәn alçaq tәhqirlәr haqqında susmaq lazım gәlir” [6, s.32-33]. 

Bakı sovetinin daşnak-bolşevik qüvvәlәri şәhәrdә azәrbaycanlılara qarşı qırğınları zamanı 
ictimai vә şәxsi binalara böyük miqdarda ziyan dәymişdi. Belә ki, “Açıq söz” vә “Kaspi” qәzetlәrinin 
redaksiyaları yandırılmış, Bakıda әn iri mәscid olan Tәzәpir mәscidi bombalanmışdı. Bakıda 
İsmailiyyә Xeyriyyә Cәmiyyәtinin binası, Şirvanşahlar Sarayı ansamblına daxil olan XIV әsrdә 
tikilmiş Keyqubad mәscidi yandırılıb külә döndәrilmişdi. 

Belәliklә, 1918-ci ilin müxtәlif aylarında baş verәn siyasi hadisәlәri araşdırarkәn әldә olunan 
faktiki materiallar sübut edir ki, ermәnilәrin Azәrbaycanın müsәlman-türk әhalisinә qarşı törәtdiklәri 
soyqırımı siyasәti planlı şәkildә hәyata keçirilmişdir. 

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövründә yaradılmış Fövqәladә Tәhqiqat Komissiyası 
tәrәfindәn Bakıda dindirilәn şahidlәrin ifadәlәrindә göstәrilir ki, Stepan Lalayev 1918-ci il martın 19-
da Nikolayevski küçәsindә ermәni әsgәrlәrinin hücumuna rәhbәrlik etmişdir. Onun әsgәrlәri evlәrә 
soxulmuş vә silahsız, dinc müsәlmanları qәtlә yetirmişdilәr [7, s.54]. 

Başqa bir şahidin ifadәsindә isә hәmin Lalayevin ermәni silahlı dәstәsi Tatevos Әmiryan, Sergey 
Mәlikov vә Arustam Tarcumanovla birlikdә Aşağı Tәzәpir küçәsindәki Şıx Babayevin evinin qarәt 
edilmәsi barәdә әmr vermişdi. 

Stepan Lalayanın cinayәtlәrini araşdıran Fövqәladә Tәhqiqat Komissiyasının topladığı faktik 
materiallar sübut edir ki, Lalayanın silahlı dәstәsi Şaumyanın rәhbәrlik etdiyi Bakı Sovetinin göstәrişi 
ilә dinc әhali üzәrinә göndәrilmiş vә Bakıda azәrbaycanlılara qarşı dәhşәtli vә kütlәvi qırğınlar 
törәtmişdir.  

Qırğınlar Bakı ilә yanaşı, regionlarda, Quba, Şamaxı, Göyçay, Salyan, Lәnkәran, Naxçıvan, 
Zәngәzur vә İrәvanda da dinc müsәlman әhaliyә qarşı xüsusi amansızlıqla icra olunurdu. Azğınlaşmış 
ermәni daşnakları qadına, qocaya, uşaqlara aman vermir, onları müxtәlif işgәncә üsulları ilә qәtlә 
yetirirdilәr.  

1918-ci ilin mart-aprel aylarında ermәni vәhşiliyindәn әn çox ziyan çәkәn bölgәlәrimizdәn biri 
dә Azәrbaycanın qәdim yurd mәskәnlәrindәn biri olan Şamaxı şәhәri vә Şamaxı qәzasının 
azәrbaycanlılar yaşayan kәndlәri olmuşdur. 

Yelizavetpol (Gәncә) Müsәlman Milli Şurasının sәdri Ә.Xasmәmmәdov martın 28-dә Seymin vә 
Cәnubi Qafqaz hökumәtinin sәdrinә göndәrdiyi teleqramda yazırdı: Martın 18-dә bolşeviklәr 
tәrәfindәn Bakıdan 2000 nәfәr yaxşı silahlanmış, top vә pulemyota malik olan әsgәr dәstәsi Şamaxı 
qәzası istiqamәtindә yola salınmışdı. Dәstә yolboyu 15-dәn çox müsәlman kәndini mәhv edәrәk, 
Şamaxı şәhәrini darmadağın etmişdi. Minlәrlә müsәlman, o cümlәdәn qadın vә uşaqlar qılıncdan 
keçirilmişdi. Faciәni tәsvir etmәk olmur. Tәhqir vә zorakılıqlar hәddini aşmışdı. Tәcili hökumәtin 
kömәyi lazımdı [8, s.250].  

1919-cu il martın 30-da Bakıda rus dilindә nәşr olunan “Azәrbaycan” qәzetindә Şamaxı 
hadisәlәri ilә bağlı “Şamaxının son günlәri” başlığı altında yazı çap olunmuşdu (“Азербайджан” 
qәzeti, №67. 1919-cu il). Hәmin yazıda ermәnilәrin Şamaxıda törәtdiklәri qırğınların sәbәblәri vә bu 
qırğınlar zamanı yaşanan faciәlәr әks olunmuşdu. Qәzet yazırdı ki, cәbhәdәn qayıdan ermәni әsgәrlәri 
özlәri ilә bir, hәtta iki silah gәtirir vә bu silahları da sonradan öz hәmyerlilәrinә paylayırdılar. Qәzetin 
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mәlumatına görә, 1918-ci ilin yanvarından buraya Bakıdan emissarlar gәlәrәk, ermәnilәr arasında 
müsәlmanların әleyhinә geniş әks-tәbliğat aparmağa başlamışdılar. Onlar yalnız ermәnilәr arasında 
deyil, eyni zamanda malakan vә yәhudilәr arasında da tәbliğat aparmışdılar ki, guya müsәlmanlar sizi 
qıracaqlar. Bunun müqabilindә Şamaxıda azәrbaycanlıların nә hәrbi hissәsi, nә dә silahlı dәstәsi var 
idi. Hәtta, yerli ziyalılar, xüsusәn müsәlman dindarları hәr hansı qarşıdurmanın baş vermәmәsi üçün 
bütün qüvvәlәrini sәfәrbәr etmişdilәr. Lakin S.Şaumyanın rәhbәrlik etdiyi Bakı Soveti ermәni hәrbi 
hissәlәrini Şamaxıya göndәrәrәk yerli azәrbaycanlılara qarşı dәhşәtli qırğınlar törәtdilәr. 

2001-ci ildә Ankarada Türkiyә Başbakanlık Dövlәt Arxivinin Genel Müdirliyi tәrәfindәn nәşr 
olunmuş “Azerbaycan belgelerindә ermәni sorunu (1918–1920)” kitabında göstәrilir ki, Şamaxı faciәsi 
Stepan Lalayev (Lalayan), Qariyel Karaoğlanov, Gülbandov, Mixail Arzumanov, Karapet Karamanov, 
Şuşalı Ağamalov, Sedrak Vlasov, Samuel Daliyev, Petrosyan, İvanovlar (oğul vә babası) vә Şamaxının 
yerli ermәni әhalisi tәrәfindәn törәdilmişdir [9, s.54].  

1918–1920-ci illәr soyqırımıları Sovetlәr Birliyi dövründә uzun illәr boyu xalqdan gizli 
saxlanılmış vә hadisәlәr tәhrif olunaraq, bu addımların Müsavat hökumәtinin xalqa zidd siyasәtinin 
qarşısını almaq üçün atıldığı bildirilmişdi. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövründә yaradılmış 
Fövqәladә İstintaq Komissiyasının materialları da gizlәdilәrәk yalnız müstәqillik illәrindә üzә 
çıxarılmışdır. Hadisәlәrә ilk dәfә doğru-düzgün, siyasi-hüquqi qiymәt Ulu öndәrimiz Heydәr Әliyev 
tәrәfindәn 1998-ci il martın 26-da imzalanmış “Azәrbaycanlıların soyqırımı” haqqında fәrmanda öz 
әksini tapdı. Fәrmanda deyilirdi: “Azәrbaycan Respublikası müstәqillik qazandıqdan sonra xalqımızın 
tarixi keçmişinin obyektiv mәnzәrәsini yaratmaq imkanı әldә etmişdir. Uzun illәr gizli saxlanan, 
üzәrinә qadağa qoymuş hәqiqәtlәr açılır, tәhrif edilmiş hadisәlәr özünün әsl qiymәtini alır. 

Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etmәsi, bir milyon 
qaçqının acınacaqlı vәziyyәtdә yaşaması vә bütün bu hadisәlәrә ABŞ vә Qәrb dövlәtlәrinin göz 
yumması, yaxud xristian tәәssübkeşliyi ilә ermәni mövqeyini müdafiә etmәsi, elәcә dә BMT 
Tәhlükәsizlik Şurasının dörd qәtnamәsinin (822, 853, 874, 884) ermәnilәr tәrәfindәn yerinә 
yetirilmәmәsi, ATӘT-in Minsk qrupunun fәaliyyәtsizliyi bir daha onu göstәrir ki, dünyada xristian 
hәmrәyliyi hәlә dә qalmaqda vә Cәnubi Qafqazda xristian Ermәni dövlәti haqsız olaraq müdafiә 
olunmaqdadır. Azәrbaycan xalqı bu tarixi dәrslәrdәn nәticә çıxarmalı, dostunu-düşmәnini tanımalı vә 
parçalanmış torpağın müdafiәsini güclәndirmәli, şәrait yetişәn kimi işğal olunmuş әrazilәrini azad 
etmәlidir” [10, s.250].  

Azәrbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydәr Әliyev tәrәfindәn verilmiş bu fәrman, 
ermәnilәrin xalqımıza qarşı törәtdiyi tarixi cinayәt әmәllәrinin hәrtәrәfli şәkildә öyrәnilmәsi vә dünya 
ictimaiyyәtinә tanıdılması üçün geniş imkanlar yaratdı. İndiyә qәdәr müxtәlif arxiv vә fondlarda 
saxlanan bir çox sәnәd vә materiallar üzә çıxarılaraq tәdqiqatçılar tәrәfindәn nәşr olunmuş 
ictimaiyyәtә çatdırılmışdır. Bir neçә xarici dillәrә tәrcümә edilәrәk dünyaya yayılan bu vacib sәnәdlәr 
bu gün dә öz tәbliğati töhfәsini vermәkdәdir. 

Ulu Öndәrin layiqli davamçısı, ölkә prezidenti cәnab İlham Әliyev bu gün Azәrbaycanın daha da 
güclәnmәsi vә müdafiә qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi üçün yorulmadan mübarizә aparır. Xalqımız qәti 
әmindir ki, istәr sülh, istәrsә dә hәrb yolu ilә işğal olunmuş torpaqlarımız azad edilәcәk vә işğalçı 
ermәni daşnaklarının cinayәtkar soyqırım әmәllәri bütün dünyada lәnәtlәnәcәkdir. 

  
Nәticә 

 

Belәliklә, 1918–1920-ci illәr soyqırımıları nәticәsindә daşnak-ermәni hәrbi dәstәlәri tәrәfindәn 
tәkcә Bakı şәhәrindә 12 mindәn çox günahsız müsәlman qәtlә yetirilmiş, İrәvan, Şәrur-Dәrәlәyәz, vә 
Qarabağda azәrbaycanlı, türk-müsәlman әhaliyә qarşı qanlı qırğınlar törәdilmişdir. Ermәni 
vәhşiliyindәn әn çox ziyan çәkәn bölgәlәrimiz Şamaxı, Quba, Lәnkәran, Naxçıvan, Cәbrayıl, İrәvan 
şәhәrlәri olmuşdur. 

Azәrbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydәr Әliyev tәrәfindәn verilmiş fәrmanla ermәnilәrin 
xalqımıza qarşı törәtdiyi tarixi cinayәt әmәllәrinin hәrtәrәfli şәkildә öyrәnilmәsi vә dünya 
ictimaiyyәtinә tanıdılması üçün geniş imkanlar yaradılmışdır. 
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Аннотация 
Геноцид тюрко-мусульманского населения Баку и Шемахи совершенный 

большевиками-дашнаками в марте 1918 года  
Нурана Наджафова 

 

В статье дается история геноцида, совершенного большевиками-дашнаками против 
тюрко-мусульманского населения Баку и Шемахи в марте 1918 года. Целью большевиков-
дашнаков было очистить Баку от мусульман и включить его в состав Армении. 

Ключевые слова: геноцид, большевистско-дашнакские соединения, тюрко-
мусульманское население, учредительное собрание, Бакинский совет. 
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The genocide of the bolshevik-dashnaks against the Muslim Turkic 
population in Baku and Shamakhi in March 1918 

Nurana Najafova 
 

Article discusses the story of the bolshevik-dashnaks against the Turkish-Muslim population in 
Baku and Shamakhi in spring of 1918.The purpose of the bolshevik-dashnaks was to purge Baku 
entirely of Muslims and incorporate it into the Armenian state. 
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Xülasә. Liderlik böyük elmi vә praktik әhәmiyyәt kәsb edәn bir problemdir. Onun fәlsәfi 
anlayışı qәdim zamanlardan başlamışdır. Liderlik anlayışı bir elm kimi yalnız IX әsrin әvvәllәrindә 
tәdqiqat vә tәcrübә obyektinә çevrildi. Mәqalәdә liderliyin mahiyyәti haqqında әsas anlayışlar 
verilmәklә, müxtәlif dövrlәrdә liderlik anlayışı, onun tәkamülü vә әsas nәzәriyyәlәri açıqlanır. 

Açar sözlәr: lider, liderlik, mәqsәd, nәzәriyyә, keyfiyyәt, tәsir, inam, davranış, şәrait, etik, 
әxlaq. 

 
Tarixәn hәr bir xalqın hәyatı müәyyәn mәnada ona rәhbәrlik etmiş böyük siyasi, dini liderlәrin 

vә parlaq şәxsiyyәtlәrin çoxşaxәli fәaliyyәtindә tәcәssümünü tapmışdır. Tarixin bütün dövrlәrindә 
fundamental dәyişikliyin, yeniliyin aparıcısı dahi şәxsiyyәtlәr, liderlәr olmuş vә bu gün dә belәdir. 
Liderlәr tәkcә praktiki vә siyasi fәaliyyәtlәrinә görә deyil, hәm dә rasional düşünәn, zamanın nәbzini 
tutmağı bacaran, tarixi zәrurәti görәn, kütlәni öz ardınca apara bilәn şәxs kimi hәr zaman seçiliblәr. 
Tarixin müxtәlif mәrhәlәlәrindә milyonların içәrisindә öz uzaqgörәnliyi, qәtiyyәti vә iradәsi ilә seçilәn 
bu şәxslәr (liderlәr) baş verәn hadisәlәrә tәsir edә bilmiş, onun istiqamәtini düzgün mәcraya 
yönәltmәyi bacarmışlar. Liderliyin tanınmış tәdqiqatçılardan biri olan Bernard Bass belә demişdir: 
“Dahi liderlәr sivil cәmiyyәtin inkişafında әhәmiyyәtli rol oynamışdır” [1, s.97]. Bu sәbәbdәn liderlik 
mәsәlәsi hәlә qәdim dövrlәrdәn filosofların, ayrı-ayrı zәka sahiblәrinin, tәdqiqatçıların, hәtta adi 
insanların da diqqәt mәrkәzindә olmuşdur. Onlar dahi şәxslәrin fәaliyyәt vә uğurlarından ilham alaraq 
liderliyin mahiyyәtindәn doğan keyfiyyәtlәri dәrk etmәyә çalışmışlar. Sürәtlә dәyişәn vә qloballaşan 
müasir dünyada hәr bir sahәdә, mürәkkәb vә dolaşıq mәsәllәrin hәlli üçün sәriştәli liderlәrә tәlәbat 
daha da artmışdır.  

Liderlik anlayışı XX әsrdәn etibarәn siyasi vә dini mahiyyәtin hüdudlarını aşmış, idarәetmәnin 
bütün sәviyyәlәrini әhatә etmişdir. Hal-hazırda liderliyin uğurla tәtbiqi, böyüklüyündәn vә növündәn 
asılı olmayaraq, bütün tәşkilatlarda zәrurәtә çevrilmişdir. Xüsusilә tәşkilatlara yeni işçi götürdükdә, 
idarә edilәcәk işlәrdә yaradıcı, güclü ünsiyyәt, komanda işi, özünәinam, tәşәbbüs vә mәsuliyyәt kimi 
liderlik xüsusiyyәtlәri ön plana çıxmaqdadır. Hadisәlәrin sürәtlә cәrәyan etdiyi müasir dövrdә güclü 
liderlik qabiliyyәti olmayan rәhbәrin idarә etdiyi tәşkilatın fәaliyyәti uğursuzluqla nәticәlәnәr. Böyük 
liderlik gücünә malik insanların tәşkilatın sәmәrәliliyini әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırdığını vә bunun 
sayәsindә tәşkilatda müsbәt işlәrin görüldüyünü demәk mümkündür. Bu sәbәbdәn liderlik anlayışı 
xüsusi aktuallıq kәsb edir. 

Haqqında çox sayda әsәrin olmasına, söhbәt vә müzakirәlәrin aparılmasına baxmayaraq, bu 
fenomen “qeyri-müәyyәn, dәqiq olmayan vә çox vaxt sәhv başa düşülәn” [2, s.4] bir problem kimi 
qalmaqdadır. Liderliyin mahiyyәtini, inkişafını vә onu meydana gәtirәn amillәri başa düşmәdәn 
mühakimә yürütmәk çәtindir.  

Liderliyin mahiyyәtini dәrk etmәk üçün onun inkişaf tarixini bilmәk lazımdır. Bu anlayışın 
inkişafını üç mәrhәlәyә bölmәk olar: teoloji, fәlsәfi vә elmi. Teoloji yanaşma sivilizasiyanın ilk 
yarandığı dövrlәrdә meydana gәlmişdir. Bu yanaşmaya görә lider ilahi qüvvәsinә malik bir hökmdar 
vә ya dini rәhbәrdir. Bu sәbәbdәn o vaxt hökmdar vә dini rәhbәrlәr ilahilәşdirilәrәk tanrıya bәrabәr bir 
sima kimi göstәrilirdi. Qәdim insanlar düşünürdülәr ki, hökmdarların ixtiyarında olan hәdsiz 
hakimiyyәt sәlahiyyәti, ona tanrı tәrәfindәn verilib.  

Tәdricәn sosial hәyatın bütün tәbәqәlәrindә baş verәn dinamik dәyişiklik vә sosial 
münasibәtlәrin intensivlәşmәsi fonunda liderlik fenomeninә yeni fәlsәfi yanaşma meydana gәldi. 
Hәmin vaxtlarda hökmdarlar haqqında teoloji mif tәdricәn dağılmağa başladı. Bunun әvәzinә Qәdim 
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dünyanın mütәfәkkirlәri “yaxşı lider” olmaq üçün rәhbәrin tәşkilati vә idarәetmә qabiliyyәti haqqında 
düşünmәyә başladılar. Qәdim Misirin “Ptaxotebin hikmәtli sözlәri” kitabını, Hindistanın “Artaxaştra” 
traktını, hәmçinin qәdim Çindә tәrtib edilәn müxtәlif traktat vә tәhlillәri liderliyә ilk fәlsәfi yanaşma 
nümunәsi kimi göstәrmәk olar . 

“Ptaxotebin hikmәtli sözlәri” kitabı b.e.ә. 2300-cü ildә qәdim Misirdә 5-ci xanәdan Firavun 
İzezinın vәziri Ptaxoteb tәrәfindәn gәnc nәsillәrә bir tövsiyә kimi yazılmışdır. Hәmin kitab bir neçә 
bölmәdәn ibarәtdir. Bunlardan doqquzuncu bölmә yaxşı rәhbәr olmaq üçün mәslәhәtlәrdәn ibarәtdir. 
Bu bölmәdә müasir liderlik üçün faydalı hesab edilәn hikmәtli sözlәr vardır [3, s.2]: 

‒ әgәr sәn yaxşı rәhbәr olmaq istәyirsәnsә, hәvalә olunan bütün işlәrә mәsuliyyәtlә yanaş. 
Ancaq bu yolla sәn uğur әldә edәcәksәn; 

‒ әgәr sәn sәlahiyyәt sahibisәnsә, sәnә müraciәt edәn insanları sәbirlә axıra kimi dinlә. Onların 
bütün fikirlәrini, xahişlәrini vә niyyәtlәrini dinlәmәdәn buraxma; 

‒ әgәr sәn bir çox insanlara rәhbәrlik edirsәnsә, yaxşılıq üçün sәy göstәr, göstәrişlәrindә pislik 
olmasın. 

Liderin xüsusiyyәtlәri haqqında fikirlәrә b.e.ә. 321–297-ci illәrdә Hindistanda kral Chandragupta 
Mauryanın baş mәslәhәtçisi Kutlaya (Vişnagupta) tәrәfindәn tәrtib edilәn “Artaxaştra” adlı siyası 
traktatında da rast gәlmәk olar. Müәllifә görә lider “bilikli, dürüst, әdalәtli, xoşxasiyyәtli, sözündә 
bәrk, nәcib, sәxavәtli, әzmkar vә yüksәkiradәli olmalı, cәld hәrәkәt etmәli vә әtrafında lazımız 
adamları toplamamalıdır” [4, s.5]. 

Qәdim Çinin dahi filosofu, b.e.ә. 601−531 illәrdә yaşamış Konfutsi Lao Dzi öz әsәrlәrindә ölkә 
rәhbәrlәrinin insanlarla davranışı vә onlara qarşı mәsuliyyәtlәri haqda müxtәlif mәslәhәtlәr vermişdir. 

Konfutsi “Әdәbi Toplusu”nda liderlik keyfiyyәtlәrindә çox geniş toxunmuş vә bu haqda çox 
maraqlı fikirlәr yazmışdır. O, liderlәri әxlaq baxımından nümunә olmağa, nәyin düzgün-nәyin sәhv 
olduğunu öyrәtmәk üçün hәvәslәndirmә vә ya cәzalandırma tәdbirlәrdәn düzgün istifadә etmәyә 
çağırırdı. O, deyirdi: 

“İnsanların fәaliyyәtlәrini qanun vә cәzalarla nizamlasan, onlarda qorxu hissi yaranacaq, sәhv 
işlәr görmәkdәn çәkinәcәklәr, amma şәrәf vә mәsuliyyәt hissindәn mәhrum olacaqlar. Digәr tәrәfdәn 
xeyirxahlıq vә hörmәtlә yanaşma insanlarda mәsuliyyәt hissi yaradır vә onları sәhv işlәrdәn çәkindirir” 
[5, s.2]. 

Lao Dzinin qәdim Çin fәlsәfәsinә әsaslanaraq yazdığı “Tao Te Dzin” adlı siyasi traktatında yaxşı 
rәhbәr olmanın mahiyyәti haqqında fikirlәr, günümüzdә liderlik baxımından çox böyük әhәmiyyәt 
kәsb edir. Hәmin fikirlәrin bәzilәri aşağıdakıdır: 

‒ әn yaxşı lider, şәxsi maraqlarına xidmәt edәn vә mövqeyini bәrkitmәklә mәşğul olan deyil, 
sәylәrini kollektivin xeyrinә yönәldәn rәhbәrdir [6, s.12]; 

‒ lider o vaxt yaxşı hesab edilәr ki, onun mövcudluğundan insanların çox da xәbәri olmasın. 
Amma o, bütün işlәri yerinә yetirir, mәqsәdinә nail olur vә bundan sonra hәr kәs “biz bunları özümüz 
etdik” deyәrlәr [7, s.2]. 

Qәrbdә liderlik anlayışı qәdim Yunan filosofları Sokrat, Platon vә Aristotelin fikirlәrinin tәsiri 
ilә inkişaf etmişdir. Onlar müxtәlif fәlsәfi yanaşmalarla rәhbәrin cәmiyyәt vә dövlәt strukturunda 
yerini vә vәzifәsini, onların mәnәvi keyfiyyәtlәrini araşdıraraq, әsl lider olmanın әsaslarını vә 
dәyәrlәrini müәyyәnlәşdirmәyә çalışmışlar. Sokrat cәmiyyәtin firavanlığını vә tәrәqqisini ağıllı, 
müdrik vә dürüst hökmdarda görürdü. Onun fikrincә, peşәkarlıq vә ya sәriştә liderlik mövqeyini 
tutmaq vә mәsuliyyәtini dәrk etmәk üçün birinci şәrtdir. O, müdrikliyi liderliyin әsası sayırdı. 
Ümumiyyәtlә, Sokrat tarixdә ilk dәfә olaraq bizim bu gün liderliyin funksiyaları sayılan altı vәzifәni 
müәyyәnlәşdirmişdir [8, s.29-30]: 

‒ düzgün iş üçün düzgün adamı seçmәk; 
‒ günahkarları cәzalandırmaq, yaxşıları mükafatlandırmaq; 
‒ tabeliyindә olanların rәğbәtini qazanmaq; 
‒ müttәfiqlәri vә kömәkçilәri cәzb etmәk; 
‒ tәrәfdarlarının nailiyyәtlәrini qoruyub saxlamaq; 
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‒ öz işindә әzmkar vә fәal olmaq. 
Heç şübhәsiz, liderlik haqqında fikirlәrin formalaşmasında İntibah dövrünün görkәmli İtalyan 

siyasi xadimi, yazıçısı, tarixçi, hәrb nәzәriyyәçisi Nikkolo Makiavellinin “Şahzadә” adlı әsәrindәki 
fikirlәr mühüm rol oynamışdır. Bu kitabda o, ilk dәfә olaraq liderlik keyfiyyәtlәrini sistemli analiz 
edәrәk, dövlәtdә hökmdar rolunu nәzәri baxımdan şәrh etmiş vә ölkәni effektli idarә etmәk üçün 
praktiki mәslәhәtlәr vermişdir. Hәmin vaxtdan beş әsrdәn artıq keçsә dә, “Şahzadә” әsәri hәlә dә 
mübahisәlәr doğurur. Makiavellinin bu kitabı hansı mәqsәdlә yazdığı hәlә dә dәqiq bilinmir. Bәzi 
tәdqiqatçılara görә, yazıçı әsәrdә dolayı yollarla tiranlarının pis davranışlarını göstәrmәk istәmişdir. 
Bәzilәri isә, kitabın siyasi çәkişmәlәrlә dolu olan dövlәtdә rәhbәrә yol göstәrmәk üçün yazıldığını 
iddia edirlәr. Hәtta o vaxt Florensiya Respublikasına rәhbәrlik edәn Mediçilәr ailәsini mәmnun etmәk 
üçün yazıldığını deyәnlәr dә var. Amma mәqsәd nә olursa-olsun bu möhtәşәm kitab liderliyә tam yeni 
yanaşma vә innovativ fikirlәr baxımdan dövrün әn qabaqcıl әsәrlәrindәndir. Kitabda öz әksini tapan 
ideal rәhbәrin surәti, siyasәtdә әxlaq dәyәrlәri barәsindә bәzi fikirlәr uzun müddәtdir ki, öz aktuallığını 
saxlayır. Müәllifin fikrincә, dövlәt maraqları şәxsi maraqlardan üstündür vә ideal hökmdar öz xalqına 
qarşı mәrhәmәtli, sәmimi, mәlahәtli vә alicәnab olmalıdır. Ona görә liderlәr xalqın dәstәyinә 
arxalanmalıdırlar. Çünki hәr hansı bir fәaliyyәtin dәstәksiz icrası çәtin olur. Makiavelli xalqın güclü vә 
müstәqil olmasını istәmişdir. O hesab edirdi ki, insanlarda elә keyfiyyәtlәr formalaşdırmaq lazımdır ki, 
hökmdar onlarla istәdiyi kimi rәftar etmәsin. Bu fikirlәrdә müasir liderliyin üç prinsipini görmәk olar: 
ümumi maraqların üstünlüyü, tәrәfdarların dәstәyi vә onların yetişdirilmәsi. Amma kitabda mübahisәli 
vә ziddiyyәtli fikirlәr dә çoxdur. Bunlar müәllifin hökmdara hakimiyyәtin vә hәrtәrәfli nәzarәtin 
saxlanılması üçün verdiyi praktiki mәslәhәtlәrdir. Makiavelli siyasi әdәbiyyatda hakim yer tutan 
“siyasәtin әsasında әdalәt vә әxlaq dayanır” fikrini tәkzib edәrәk, lider tәrәfindәn hakimiyyәtin hәr bir 
vasitә ilә әldә edilmәsi vә saxlanılmasının tәrәfdarı olmuşdur [9]. Onun fikrincә, “nәticә istifadә edilәn 
vasitәlәrә haqq qazandırır” vә mәqsәdinә nail olan hökmdarın istifadә etdiyi yollar insanlar tәrәfindәn 
hörmәtlә qarşılanıb qәbul edilәcәkdir. Bu sәbәbdәn, Makiavelli kitabda rәhbәrlәrә müvәffәqiyyәt әldә 
etmәk vә dövlәtin mәnfәәti üçün ehtiyac olduqda hiylәgәr, ikiüzlü, sәrt, qәddar vә riyakar olmağı 
tövsiyә edirdi. O, yazırdı [10]: 

− “Dövlәt rәhbәri, yeni, insanların yaxşı hesab etdiyi şeylәri yerinә yetirmәli deyil, hәtta 
dövlәtin mәnfәәti naminә o, tez-tez öz vәdinә, mәrhәmәtә, xeyirxahlığa vә imana qarşı çıxmağı 
bacarmalıdır; 

− bütün yaxşı keyfiyyәtlәrin hökmdarda olması vacib deyil, әsas odur ki, o, insanların görmәk 
istәdiklәrini mәharәtlә nümayiş etdirmәk üçün artistlik qabiliyyәtinә malik olsun; 

− әgәr hökmdar hakimiyyәtini qoruyub, saxlamaq istәyirsә, o, ehtiyac yarandıqda, yaxşılığı 
kәnara qoyub qәddarlığa әl atmağı bacarmalıdır; 

− şir tәlәlәrә, tülkü isә canavarlara qarşı gücsüzdür, demәli, hökmdar tәlәlәri görmәk üçün 
tülkü kimi hiylәgәr, canavarları qorxutmaq üçün isә şir kimi cәsarәtli olmalıdır. 

− hökmdar üçün insanları qorxu altında saxlamaq, onların sevimlisi olmaqdan daha 
tәhlükәsizdir”. 

İndi çoxları hesab edirik ki, bu fikirlәr etik normalara uyğun deyil. Amma Makiavellinin 
mәslәhәtlәrini başa düşmәk üçün onun yaşadığı dövrü vә yeri nәzәrә almaq lazımdır. Makiavelli XV 
әsrin sonu − XVI әsrin әvvәllәrindә İtaliyanın Florensiya şәhәrindә yaşamış vә dövlәt xidmәtinә daxil 
olmuşdur. Onda İtaliya vahid bir dövlәt deyildi vә bir-biri ilә daxildәn siyasi çәkişmәlәrlә dolu kiçik 
şәhәr dövlәtlәrindәn ibarәt idi. Belә bir şәraitdә hakimiyyәt tez-tez dәyişir, xarici qüvvәlәrin 
müdaxilәsi artır vә ölkәdә qeyri-stabillik hökm sürürdü. Bir vәtәnpәrvәr vәtәndaş kimi, Makiavelli 
ölkәdә birliyin vә stabilliyin olmasını istәyirdi. Ölkәdәki real vәziyyәtә әsaslanaraq o, belә qәnaәtә 
gәldi ki, әgәr hökmdar hakimiyyәtini möhkәmlәndirmәk istәyirsә, şәraitә uyğun davranmalı vә yerinә 
görә sәrt, hiylәgәr, ikiüzlü, qәddar olmalıdır. Yәni, lider şәraitә uyğun vasitәlәrә hәdәf seçmәyi 
bacarmalıdır. Makiavellinin bu fikrinin “Davranış” vә “Situasiya” kimi müasir liderlik nәzәriyyәlәrinә 
oxşarlığı çoxdur. Hәmin nәzәriyyәlәr liderin şәxsi keyfiyyәtlәrini kәnara qoyaraq onun davranışını, 
şәraitә uyğun adaptasiya olunmasını vә keyfiyyәtlәrinin inkişaf etdirilmәsini әsas götürür. Kromvell, 
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Napoleon vә digәr dahi siyasәtçilәr Makiavelli tәrәfindәn hökmdarlar üçün hazırlanmış mәslәhәtlәri, 
әsasәn, hiylәgәrliyin, gücün vә mәrhәmәtin mәharәtlә uyğunlaşdırılmasını çox yüksәk 
qiymәtlәndirәrәk öz işlәrindә tәtbiq etmişlәr. 

Makiavellidәn sonra yaxşı hökmdar haqqında fikirlәr J.Lokk, Ş.Monteskye, F.M.Volter kimi 
filosof vә mütәfәkkirlәr tәrәfindәn inkişaf etdirilmişdir. Şarl Monteskye yazırdı: “Hökmdar ağılları 
yüklәmәk әvәzinә, qәlblәri fәth etmәlidir”. 

Liderliyә ilk elmi yanaşma qәrbdә sәnaye dövrü ilә başlamış vә bu günәdәk bir neçә elmi 
nәzәriyyә irәli sürülmüşdür. Bunlardan әn әsasları “Dahi Şәxsiyyәt”, “Keyfiyyәt”, “Davranış” vә 
“Situasiya” nәzәriyyәlәridir. Liderlik elminin tarixi sәnaye dövrü ilә üst-üstә düşmәsi tәsadüf deyildi, 
çünki artıq köhnә üsulların sürәtlә dәyişәn cәmiyyәtdә effektli idarәetmәni tәmin etmәdiyi başa 
düşülmüşdü. Yeni üsulların tapılması, tәtbiq edilmәsi ehtiyacı liderlik haqqında elmi tәdqiqatların 
aparılmasının aktuallığını ön plana çıxarmışdı. İntuisiyaya vә qәbul olunmuş qaydalara әsaslanmaq 
әvәzinә tәdqiqatçılar liderliyi anlamaq vә onu meydana gәtirәn amillәri öyrәnmәk üçün elmi 
yanaşmadan istifadә etmәyә başladılar. Müasir liderlik elminin tәmәli “Dahi Şәxsiyyәt” vә 
“Keyfiyyәt” nәzәriyyәlәri ilә qoyulmuşdur. Sonradan meydana gәlәn digәr nәzәriyyәlәr onların 
tәkamülüdür. 

Qeyd edildiyi kimi, hazırda qәbul edilәn liderlik anlayışına aid ilk yazılı elmi mәnbәlәr XIX 
әsrin ortalarında yaranmışdır. Hәmin mәnbәlәrdә fövqәladә qabiliyyәt vә xüsusiyyәtlәri ilә 
cәmiyyәtlәrә vә tarixә istiqamәt verәn dövlәt, hәrbi vә din adamları kimi dahi şәxsiyyәtlәrin hәyat vә 
fәaliyyәtlәri öyrәnilәrәk tәhlil edilmişdir. Bu sәbәbdәn onu “Dahi şәxsiyyәt” nәzәriyyәsi 
adlandırmışlar. “Dahi şәxsiyyәt” nәzәriyyәsinә әsasәn liderlәrin adi insanlardan fәrqli olaraq, üstün 
zәka, özünәinam, fiziki güc, xarizm, cazibә, cәsarәt, әqidә kimi xüsusiyyәtlәrә irsәn sahibdirlәr vә bu 
xüsusiyyәtlәr sayәsindә fövqәladә işlәr bacarmaqla tarixdә böyük izlәr qoymuşlar. 1840-cı ildә 
Şotlandiya filosofu vә tarixçisi Tomas Carlinin yazdığı “Qәhrәmanlar haqqında”, “Qәhrәmanlara 
sitayiş” vә “Tarixdә Qәhrәmanlıq” adlı әsәrlәrin bu nәzәriyyәnin yaranmasına böyük tәsiri olmuşdur. 
O, әsәrlәrindә ilahilәşdirilmiş qәhrәman, Peyğәmbәr, yazıçı, ruhani, filosof kimi dahi şәxslәrin 
tәrcümeyi-hallarını tәhlil edәrәk belә bir nәticәyә gәlmişdir ki, bәşәr tarixi bu insanların fәaliyyәtlәrinә 
әsaslanır vә dünyada mükәmmәl, hazır görünәn hәr bir maddiyyatın mәnbәyi hәmin insanların zehni 
fәaliyyәtlәrinin mәhsuludur. Tomas Çarlidәn başqa, Sidni Huk, Fridrix Adams Vud, Leon Bloy, Hegel 
vә bir çox filosoflar öz әsәrlәrindә buna bәnzәr fikirlәr irәli sürmüşlәr. Ümumilikdә, “Dahi şәxsiyyәt” 
nәzәriyyәsi aşağıda qeyd olunan üç fәrziyyәyә әsaslanır [2, s.17]: 

‒ dahi insanlara yüksәlmәk vә liderlik imkanı verәn xüsusiyyәt vә keyfiyyәtlәr irsidir, sonradan 
әldә edilmir; 

‒ liderlik nәsildәn-nәslә ötürülür vә sadә insanların lider olabilmә imkanı çox azdır; 
‒ böyük şәxslәr, әsasәn, tarixin әn çәtin mәrhәlәsindә, dövlәti vә xalqı xilas etmәyә ehtiyac 

olduqda ortaya çıxırlar. 
Yaranmasından uzun müddәt keçmәsinә, eyni zamanda müәyyәn tәdris proqramları vә tәlimlә 

liderlik sәnәtinin inkişafının mümkünlüyünün sübuta yetirilmәsinә baxmayaraq, müasir dünyada “Dahi 
şәxsiyyәt” nәzәriyyәsinin tәrәfdarları kifayәt qәdәr çoxdur. Ümummilli lider Heydәr Әliyev, Mustafa 
Kamal Atatürk, Uinston Çörçil, Franklin Ruzvelt kimi nailiyyәtlәri ilә dünya tarixindә iz qoymuş 
şәxsiyyәtlәrin liderlik fenomeni tәdqiqatçıların daim diqqәtindәdir. Dahi liderlәrin hәyat vә fәaliyyәti, 
gördüklәri işlәrin öyrәnilmәsi göstәrir ki, tarixdә ayrı-ayrı şәxsiyyәtlәr müәyyәn xalqın taleyindә 
hәlledici rol oynayır vә ictimai hadisәlәrin axarını dәyişә bilirlәr. Görkәmli alim vә publisist Dr. 
Hensli “St Andrews” Universitetindә auditoriya qarşısında çıxışında demişdir: “Bu bir faktdır ki, bәzi 
insanlar anadangәlmә üstünlüyә malikdir vә bu onlara öz müasirlәrinә tәsiretmәdә hakim mövqe verir 
vә etibarlı liderliyi tәmin edir” [11, s.13]. 

İrsi şәxsi keyfiyyәtlәrә әsaslanan “Dahi şәxsiyyәt” nәzәriyyәsi digәr oxşar “Keyfiyyәtlәr” 
nәzәriyyәsinin yaranmasına vә inkişafına tәkan vermişdir. Belә ki, ötәn әsrin 20−30-cu illәrindә 
tәdqiqatçı alimlәrin sәylәri liderliyi tәmin edәn anadangәlmә fәrdi keyfiyyәtlәrin müәyyәn edilmәsinә 
cәmlәşmişdi. Onlar iddia edirdilәr ki, liderlәr sıravi insanlardan fәrqli olaraq, konkret fiziki, sosial vә 
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şәxsi keyfiyyәtlәrә malik olmalıdırlar. Bunlarda xarici görünüş, boy, fiziki güc irsidir, biliklәr sistemi 
isә tәcrübәdәn vә tәhsil sәviyyәsindәn asılıdır. “Keyfiyyәtlәr” nәzәriyyәsinә görә insanda müәyyәn 
fiziki, şәxsi vә sosial liderlik keyfiyyәtlәri anadangәlmәdir vә sonradan formalaşdırılmır. 40 ildәn çox 
davam edәn araşdırmalar nәticәsindә bir çox şәxsi, fiziki, sosial keyfiyyәtlәrin, hәmçinin bacarıqların 
siyahısı tәrtib edilmişdir. Aparılan araşdırmalarda әn çox rast gәlinәn keyfiyyәtlәr aşağıdakılardır [12, 
s.7]: bilikli olmaq; özünәinam; qәtiyyәtlilik; dürüstlük vә sәmimilik; ünsiyyәtlilik. 

“Keyfiyyәtlәr” nәzәriyyәsi üzrә geniş tәdqiqatlar aparan mәşhur sosioloq alim R.M. Stogdil 
araşdırmalarının sonunda belә qәnaәtә gәlmişdir ki, uğurlu liderliyi tәmin edәn konkret keyfiyyәtlәr 
yoxdur, belә ki, liderin nümayiş etdirdiyi keyfiyyәt onun düşdüyü şәraitә uyğun olmalıdır. Bir şәraitdә 
müvәffәqiyyәt әldә edәn lider, başqa yerdә uğursuz ola bilәr.  

R.M.Stogdildәn başqa, Kurt Levin, Fred Fiedler vә Bernard Bass kimi alimlәrin fikrincә, bir 
şәxsi lider kimi formalaşdıran vә onun fәaliyyәtinә istiqamәt verәn mövcud olduğu şәraitdir vә әsl 
lider şәraitә uyğun keyfiyyәt nümayiş etdirmәlidir.  

Liderliyin müәyyәnlәşdirilmәsindә şәxsi xüsusiyyәt vә bacarıqların yetәrsizliyini görәn elm 
adamları, çәtin şәraitlәrdә qrupu müvәffәqiyyәtә aparan lider davranışlarını araşdırmağa başladılar. Bu 
sәbәbdәn meydana gәlәn növbәti nәzәriyyәnin adı “Davranış” oldu. Liderliyi izah etmәyә çalışan bu 
nәzәriyyәdә fikir ondan ibarәtdir ki, liderә uğur qazandıran vә onu tәsirli edәn şәxsi keyfiyyәtlәrdәn 
çox, onun davranışlardır. Bu davranışlara liderin tabelikdә olanlarla ünsiyyәt qura bilmәsi, 
sәlahiyyәtlәrini tәtbiqetmә üsulu, planlama vә nәzarәt qaydası kimi mәsәlәlәr aiddir. Әgәr 
“Keyfiyyәtlәr” nәzәriyyәsi liderin nә olduğunu izah etmәyә çalışırsa, “Davranış” nәzәriyyәsi liderin nә 
vә necә etdiyinә dair suallara cavab axtarır. “Davranış” nәzәriyyәsi, әvvәlki nәzәriyyәdәn fәrqli olaraq, 
liderlik üçün vacib olan davranışların tәlim vә tәrbiyә yolu ilә formalaşdırılmasını vә inkişafını 
mümkün sayırdı. Aparılan araşdırmaların nәticәsindә iki fәrqli ölçüdә liderlik üslubu 
müәyyәnlәşdirildi: tapşırığa yönәlmiş davranış, insan resurslarını vә ya münasibәtlәri üstün tutan 
davranış. Birincidә liderin tapşırığı icra etmәsi vә mәqsәdә nail olması әsas götürülür. İkincindә isә 
lider insanlara qayğını, münasibәti әsas götürәrәk, tapşırığın icrasında işçilәrin ehtiyaclarını, istәklәrini 
vә problemlәrini nәzәrә alır. “Davranış” nәzәriyyәsi liderlik üçün uyğun sayılan bir neçә davranışların 
tәrifini vermişdi, lakin hansı davranışın hansı şәraitdә daha effektiv olacağını müәyyәn etmәmişdir. 

Aydın oldu ki, “Keyfiyyәtlәr” vә “Davranış” nәzәriyyәlәri liderin әsas keyfiyyәtlәrini vә 
davranışlarını müәyyәn etmәyә yetәrli olmamışdır. Bu sәbәbdәn 1950-ci illәrdәn sonra liderlik 
mövzusunda araşdırma aparanlar әvvәlkilәrdәn fәrqli olaraq, tәdqiqatlarına әtraf mühitin amillәrini vә 
şәraitin tәsirini әlavә etdilәr. Hәmin tәdqiqatların nәticәsindә yeni “Situasiya” nәzәriyyәsi meydana 
gәldi. Liderliyi izah etmәyә çalışan bu nәzәriyyәyә görә uğurlu lider mövcud şәraiti, tabeliyindә 
olanların mәqsәdini, istedad, bacarıq vә gözlәntilәrini, qurumun xüsusiyyәtlәrini, öz şәxsiyyәt vә 
tәcrübәsini nәzәrә alaraq dörd davranış üslubundan birini seçmәlidir. Bunlar “Davranış” 
nәzәriyyәsindә qeyd edilәn tapşırığa yönәlmiş, yaxud insan resurslarını vә münasibәtlәri üstün tutan 
davranışların kombinasiyasıdır. Uyğun üslubun seçimi, әsasәn, tәrәfdarların hazırlıq sәviyyәsindәn 
asılıdır. Hәmin üslublar aşağıdakılardır [2, s.70]:  

‒ göstәriş vermә üslubu. Bu üslub tәrәfdarların hazırlıq sәviyyәsi aşağı olduqda tәtbiq edilir vә 
lider avtoritar olur. O, mәqsәdә nail olmaq üçün tabelikdә olanlara әtraflı tәlimat verir vә işin 
gedişatına, icrasına yaxından nәzarәt edir; 

‒ öyrәtmә üslubu. Bu üslub tәrәfdarların hazırlıq sәviyyәsi orta olduqda tәtbiq edilir. Lider 
tabelikdә olanları tәlimatlandırmaqla yanaşı, mәslәhәt verir, tapşırığın vә qәrarının mahiyyәtini izah 
edir; 

‒ dәstәklәmә üslubu. Bu üslub tәrafdarların hazırlıq sәviyyәsi yüksәk olduqda tәtbiq edilir vә 
lider demokratik yol tutur. Lider tabelikdә olanların fikirlәrini, tәkliflәrini nәzәrә alır, qәrarvermә 
prosesinә cәlb edir, onların fәrdi bacarıq vә etibarını inkişaf etdirir; 

‒ hәvalә etmә üslubu. Bu üslub tәrәfdarların hazırlıq sәviyyәsi çox yüksәk olduqda tәtbiq edilir. 
Lider liberal olur vә bütün cavabdehliyi mәsul şәxslәrә verir, tapşırığın icrasına vә insanların 
ehtiyaclarına az diqqәt yetirir. 
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“Dahi şәxsiyyәt”, “Keyfiyyәtlәr”, “Davranış” vә “Situasiya” nәzәriyyәlәri liderlik üzrә 
tәdqiqatların әsasını tәşkil edir. Amma liderlik fenomeni haqqında araşdırmalar bunlarla bitmәmişdir 
vә yeni nәzәriyyәlәr meydana gәlmişdir. Yeni nәzәriyyәlәr liderlәrin günümüzdә cәmiyyәtdә baş 
verәn sürәtli dәyişiklәrә adaptasiya olmasını vә müvafiq qәrarların qәbul edilmәsini әsas götürür. 

 
Nәticә 

 

Mәqalәdә liderliyә müxtәlif tarixi yanaşma vә ilkin elmi nәzәriyyәlәrin tәhlili göstәrir ki, “Dahi 
şәxsiyyәt” nәzәriyyәsinә görә liderlik sadәcә seçilmiş şәxslәrә mәxsusdur. “Keyfiyyәtlәr” nәzәriyyәsi 
liderliyi tәmin edәn universal şәxsi keyfiyyәtlәri müәyyәnlәşdirmәyә çalışmışdır. “Davranış” 
nәzәriyyәsi liderin davranışı vә fәaliyyәtini, “Situasiya” nәzәriyyәsi isә şәraitә uyğun davranışı әsas 
götürmüşdür.  

Müxtәlif әdәbiyyatın tәhlili liderlik anlayışının geniş mәna daşıdığını vә sosial qrupda tәsiretmә 
prosesi olduğunu göstәrir. Lider şәxsi tәsiretmә keyfiyyәtlәri ilә hәmin qrupdakı insanları 
istiqamәtlәndirәn vә birlәşdirәn şәxsdir. Tәdqiqatlarda liderliyi tәmin edәn konkret keyfiyyәtlәrin vә 
davranışların tәyin edilmәsi mümkün olmasa da, bәllidir ki, uğurlu liderlәr digәr şәxslәrdәn mühüm 
xüsusiyyәtlәri ilә fәrqlәnirlәr. 

Mövzu ilә әlaqәdar aparılan araşdırmalar müasir liderlik keyfiyyәtlәrinә aşağıdakıları aid etmәyә 
әsas verir: dәrin düşünmә bacarığı vә peşә biliyi, özünәinam, motivasiyaetmә vә inandırma, inadkarlıq, 
tәşәbbüskarlıq, enerjili, ünsiyyәtli, dürüst vә şәrәfli olma, idarә etmәyә canatma, uzaqgörәnlik vә 
şәraitә uyğunlaşma.  
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Аннотация 
Об истории изучения лидерства 

Рашад Тахиров 
 

Лидерство представляет собой проблему, имеющую большое научное и практическое 
значение. Ее философское осмысление началось еще в древние времена. Однако объектом 
исследования и экспериментов лидерство стало лишь в начале девятнадцатого столетия. В 
данной статье рассматривается база основных понятий лидерства в разные периоды истории, 
его развитие и основные теории. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, цель, теория, качество, влияние, убеждение, 
поведение, обстановка, этический, нравственность.  

 
Abstract 

From the history of leadership learning 
Rashad Tahirov 

 

Leadership has a great scientific and practical importance. Its philosophical comprehension 
began in ancient times. However, leadership became an object of research and experimentation only in 
the early nineteen century. In this article are examined the basis of the main concepts of the leadership 
during different time in history, its evolution and main theories. 

Keywords: leader, leadership, goal, theory, trait, influence, persuasion, behavior, situation, 
ethical, moral. 
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Xülasә. Mәqalә Azәrbaycanda natiqlik sәnәtinin formalaşması vә inkişafı mәsәlәlәrinә hәsr 

edilir. Eyni zamanda, cәmiyyәtin inkişafında natiqlik sәnәtinin rolu tәhlil olunur.  
Açar sözlәr: nitq qabiliyyәti, nitq mәdәniyyәti, danışıq üslubu, Azәrbaycan dili. 
 
Natiqlik sәnәti vә nitq mәdәniyyәti mürәkkәb tarixi bir prosesin nәticәsidir. Nitq mәdәniyyәtinin 

sorağı qәdim Misir, Hindistan, Çin, Yunanıstan, Roma vә Azәrbaycandan gәlir. Bu qәdim Yunan vә 
qәdim Roma natiqlik sәnәtinin nәzәriyyә vә praktikası әsasında meydana gәlmişdir. Natiqlik sәnәti 
Qәdim Yunanıstan vә Romada Sokrat, Demosfen, Aristotel, Siseron, Kvintillion, Azәrbaycanda 
Füzuli, Nizami, Nәsimi kimi mәşhur filosof-natiqlәrin adı ilә bağlıdır [1, s.73]. 

Xalq yaradıcılığının incilәrindәn olan natiqlik sәnәti cәmiyyәtdә mühüm yer tutur. Natiqlik 
sәnәti hәr bir insanın qabiliyyәtini, istedadını üzә çıxarır. Bu sәnәt vasitәsilә yeni natiqlәr vә cәmiyyәtә 
xidmәt edәn tәbliğatçılar yetişir. Natiqliyin әsas xüsusiyyәtlәrindәn biri dә odur ki, bu sәnәt ilә mәşğul 
olan hәr bir adam hansı mövzuda nitq söylәyirsә, hәmin elmi dәrindәn öyrәnir vә müşahidәlәr aparır. 
Bu da fikrin elmi әsaslarla ifadә olunmasına xidmәt edir. Millәtindәn asılı olmayaraq hәr bir natiq 
xalqına yaxından bağlı olur vә hәqiqәtlәrin üzә çıxarılmasında, kütlәyә çatdırılmasında öz 
mәharәtlәrindәn istifadә edirlәr. 

Azәrbaycanda ritorika haqqında mәlumatlar sistemli elm şәklindә az öyrәnilmişdir. Әgәr ayrı-
ayrı müәlliflәrin epizodik yazılarını nәzәrә almasaq, nәinki bu barәdә Avropa mühitindә olan ardıcıl 
tәdqiqatlara, hәtta tәdris mexanizminә dә rast gәlinmir [2, s.21]. Buna baxmayaraq, nitq 
mәdәniyyәtinin – ritorikanın bu vә ya digәr elementi dağınıq halda min ildәn bәridir ki, mövcuddur. 
Azәrbaycanın şair vә mütәfәkkirlәri nitqin gözәlliyi, ekspressivliyi, tәmizliyi, konkretliyi vә s. 
cәhәtlәri haqqında çox bәhs etmişlәr.  

Bununla belә tarixә nәzәr yetirsәk görәrik ki, Azәrbaycanda natiqlik sәnәtinin inkişafı 
istiqamәtindә bir çox dahi mütәfәkkirlәr, dövlәt xadimlәri mühüm rol oynamışlar. Belә ki, XI әsrin 
sonu – XII әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan alimlәri, mütәfәkkirlәri vә siyasәt adamları mahir ritorlar 
idilәr [3, s.131-132].  

Natiqlik sәnәtinin formalaşması haqqında mәlumatlara XI–XIII әsrlәrdә yazılmış mәxәzlәrdә 
rast gәlirik. Görkәmli söz ustaları – sәnәtkarlar, vәzirlәr Azәrbaycan-türk dilindә olmasa da, fars, әrәb 
dillәrindә söz, kәlam, dil haqqında, tәlim-tәrbiyә haqqında ibrәtamiz fikirlәr söylәmiş, insanların 
ünsiyyәtinә, danışığına, nitqinә, natiqliyә xüsusi yer ayırmış, fәzilәt sahiblәrinin mәntiqi çıxışlarını 
nümunә kimi tәqdim etmişlәr. Belә sәnәtkarların cәrgәsindә İbn Sina (X әsr), Nizamül-Mülk (1017–
1092) vә Xacә Nәsrәddin Tusinin (1201–1274) xüsusi yeri vardır [4, s. 45]. 

Azәrbaycan natiqlik sәnәti uzun bir yol keçәrәk günümüzә gәlib çatmışdır. Mәlum olduğu kimi, 
dil varsa, ünsiyyәt varsa, demәli nitq dә var. Lakin nitq hәlә natiqlik deyil. Ona görә fikrimizi 
әsaslandırmaq üçün әlimizdә tutarlı mәnbә canlı, emosional yaradıcılıq olan şifahi xalq әdәbiyyatıdır. 
Şifahi xalq әdәbiyyatının müxtәlif janr xüsusiyyәtlәri vardır.  

Şifahi xalq әdәbiyyatının bütün növlәrindә söz haqqında, sözün ecazkar qüvvәsi haqqında 
müәyyәn fikirlәrә rast gәlirik. Şübhәsiz ki, bu da nitqin tәsir qüvvәsini artırır. 

Müxtәlif dövrlәrdә hakim mövqe tutan şәxsiyyәtlәr haqqında yazılan mәdhiyyәlәr tәmtәrağı ilә 
seçilirdi. Mәsәlәn, Cavanşirin vәfatı münasibәtilә Dәvdәkin yazdığı “Böyük Cavanşirin ölümünә ağı” 
adlı mәrsiyәdә onun igidliyi ilә yanaşı, natiqlik bacarığı da әks etdirilir: 
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Qollarına toplasa da min igidin qüvvәtini, 
Danışarkәn, dodağından mirvarilәr saçılardı, 
Çiçәklәri asta üzәr, gülü ehmal dәrәrdi o. 
Әxlaqı saf, ruhu yüksәk, könlü odlu bir hәvәsdә. 
 

Göründüyü kimi, müәllif son beytdә onun gözәl natiq olduğunu qeyd edir.  
Azәrbaycanda natiqlik sәnәtinin inkişafı heç, şübhәsiz ki, Azәrbaycan şifahi xalq әdәbiyyatında 

söz, gözәl danışmaq qabiliyyәti bәşәriyyәtin tәmәl daşı kimi qiymәtlәndirilmişdir. Söz yaradıcılığında 
mühüm rol oynayan aşıqlar da dilimizin zәnginlәşmәsinә (qәdim dövrlәrdә onlara ozan, yanşaq da 
deyiblәr) әvәzsiz xidmәt ediblәr. Nağıl vә dastanların yaranmasında, ifa olunmasında aşıqlar әsas sima 
kimi hәmişә ön cәrgәdә olmuşlar. “Kitabi Dәdә Qorqud” dastanlarından tutmuş bu günümüzә qәdәr 
yaranan dastanların hamısını, mәhz aşıqlar meydana gәtirmişdir. Bu dastanların özündә dә qeyd 
olunur: Mәsәlәn, “Dәdә Qorqud” dastanlarında “Bir söz dәxi söylәdi, görәlim xanım nә söylәdi” 
ifadәsi işlәnir. Yaxud hәr boyun sonunda “Dәdәm Qorqud boy boyladı, söy söylәdi” ifadәsi işlәnir. 
Onu da qeyd edәk ki, soy sözü “Kitabi-Dәdә-Qorqud” dastanlarının dilindә hәm “şer”, hәm dә 
“söylәmәk” mәnalarını ifadә edir. Bәzi dialektlәrdә “söz” mәnasında “sözdәn, sovdan varsa, xәbәr 
edim”, bәzilәrindә “atalar sözü” mәnasında, şifahi xalq әdәbiyyatında isә “nәğmә” mәnasında işlәnir. 

Ulu әcdadlarımız sözün real gücünü, tәbii qüdrәtini hәmişә yüksәk qiymәtlәndirmişlәr. İnsan 
cismәn yox olsa da, onu tarixdә yaşadan sözdür. Bizim çağdaş tariximiz sözün tarixidir. Mәsәlәn, 
Nizaminin, Füzulinin, Xәtainin, Vaqifin, M.F.Axundov vә başqalarının dövrü… Söz müqәddәs, sözü 
cilalayan ustad isә müqәddәslәrin müqәddәsidir. Orta әsrlәr dövrünün әn görkәmli alimlәrindәn biri 
olan Nәsrәddin Tusi özünün “Әxlaqi-Nasir”, “Abad-ül-mütәllimin” vә digәr әsәrlәrindә sözün 
qüdrәtinә, natiqlik sәnәtinә yüksәk qiymәt vermişdir. O, gözәl nitqi, ilk növbәdә dilin sәlisliyi, ifadә 
imkanlarının genişliyi kimi diqqәtә çatdırır. Natiqin nitqinә, nitq mәdәniyyәtinә belә tәlәblәr qoyurdu: 
“İnsan çox danışmamalı, başqasının sözünü yarımçıq kәsmәmәli, başqasının nağıl etdiyi hekayәt vә ya 
rәvayәti bilirsә, bunu üzә vurmamalı vә onun danışıb qurtarmasına imkan yaratmalıdır” [4. s. 46]. N. 
Tusi nitq mәdәniyyәtinin әsas şәrtlәri olan düzgünlük, ifadәlilik vә dәqiqliyә xüsusi fikir vermiş, dilin 
qayda-qanunlarına hamının eyni dәrәcәdә riayәt etmәsini zәruri saymışdır. İnsan öz-özü ilә dә, Allahı 
ilә dә, insanla da ünsiyyәtdәn çox böyük fәrәh duyur, çünki o bütün bunları dәrk etmiş, hәqiqәtә 
yaxınlaşmış, Allaha qovuşmuş olur. N. Tusiyә görә, natiqlik müqәddәs sәnәt, söz söylәmәk, danışmaq 
möcüzәsi, qabiliyyәt sayılır [5, s. 35-38]. 

Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixindә nitqin, danışığın gözәlliyinә yüksәk qiymәt verәnlәr natiqlәr 
çox olmuşdur: Fәlәki, Şirvani, İzzәddin Şirvani, Mücirәddin Beylәqani, Әfzәlәddin Xәqani, Nizami 
Gәncәvi, Hәsәnoğlu, Nәsrәddin Tusi, Әbdülrәşid Bakuvi, İmadәddin Nәsimi, Mәhәmmәd Füzuli, 
Sahib Tәbrizi, Molla Pәnah Vaqif, Qәtran Tәbrizi, Şah İsmayıl Xәtai, Marağalı Әhvәdi vә b. Onların 
yazdıqları bәdii әsәrlәrdә natiqlik mәharәti, nitq kamilliyi mәdәniyyәti, nitqin tәsir qüvvәsi, nitqdә 
forma vә mәzmun vәhdәtinin gözlәnilmәsi vә s. haqqında janrın verdiyi imkan ölçüsündә elmi-nәzәri 
fikir vә mülahizәlәr söylәnilmiş, söz sәnәtinә yüksәk qiymәt verilmişdir. Nizaminin “İsgәndәrnamә” 
epopeyasında natiq surәtini yaratmış, onu mütәfәkkir, dәrin hikmәt sahibi kimi sәciyyәlәndirmişdir.  

Orta әsrlәrdә yaşayıb-yaradan şairlәr, söz ustaları, natiqlәrin söz vә onun qüdrәti, tutarlı vә 
orijinal fikir söylәmәk bacarığı, natiqlik mәharәti, nitqin kamilliyi, tәsir qüvvәsi, nitqdә forma vә 
mәzmun vәhdәtinin gözlәnilmәsi, söz ustası vә s. barәdә fikir vә mülahizәlәr söylәmişlәr.  

Böyük şair Füzuli öz әsәrlәrindә ümumxalq dilinin incәliklәrindәn mәharәtlә istifadә etmiş, 
belәliklә, yazılı әdәbi dilin şifahi әdәbi dilә yaxınlaşmasında onun xüsusi xidmәti olmuşdur. Әdәbi 
dilin yazılı vә şifahi formaları arasındakı fәrq XVI–XVII әsrlәrdә nisbәtәn XVIII әsrdә daha da 
azalmışdı. XVIII әsrdә Azәrbaycan әdәbi dilinin inkişafında Molla Pәnah Vaqif yeni bir dövr 
açmışdır. Vaqifin bu sahәdәki fәaliyyәti özündәn әvvәlki dil әnәnәlәrini, xüsusәn Füzuli irsini davam 
etdirmiş vә dilin xәlqiliyini әsas tutaraq dilimizdәki әrәb vә fars sözlәrinә qarşı mübarizә aparmış, öz 
әsәrlәrindә xalis Azәrbaycan sözlәrinә daha çox yer vermiş vә yazılı әdәbi dilimizin şifahi dilә daha da 
yaxınlaşmasına nail olmuşdur. 
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Azәrbaycan dilinin inkişafında vә ona dövlәt qayğısı göstәrilmәsindә müxtәlif vaxtlarda öz 
dövrü üçün vә әsrlәrin arxasından da öz böyüklüyü ilә seçilәn siyasi xadimlәr olmuşdur. Belә 
şәxslәrdәn biri, bәlkә dә birincisi XVI yüzillikdә yaşamış qüdrәtli hökmdar Şah İsmayıl Xәtaidir 
(1487–1524). Şah İsmayıl Xәtai şәxsiyyәt azadlığını dilin mövcudluğunda görürdü. O, elmilik, aydın 
diksiya vә musiqiliyi nitq üçün vacib şәrtlәrdәn sayırdı. Mәhz Sәfәvilәr dövründә Azәrbaycanda 
mәdәniyyәtin, ana dilli әdәbiyyatın, xüsusәn dә Azәrbaycan dilinin inkişafında, onun rәsmi dövlәt dili 
statusunda işlәdilmәsindә Xәtainin misilsiz xidmәtlәri danılmazdır. O, Azәrbaycan dilinin saflığı, 
zәnginliyi, inkişafı vә yayılması üçün mübarizә aparmış, dövlәt dili sәviyyәsinә qaldıraraq onun rәsmi 
vә dövlәtlәrarası yazışmalarda işlәdilmәsinin әsasını qoymuşdur. Sәfәvilәr hakimiyyәti dövründә 
Azәrbaycan dili bütün ölkәdә, başlıcası isә sarayda – yәni ali hakimiyyәt orqanlarında vә orduda 
hakim mövqe tuturdu. 

XIX әsrdә Azәrbaycanda M.Ş.Vazeh, Axundov, A.A.Bakıxanov, Q.Zakir kimi praktik natiqlәr, 
bu sahәnin nәzәriyyәçilәri yetişmişdir. M.F.Axundov özünün bütün bәdii vә elmi yaradıcılığında 
mәdәni nitq, natiqlik mәharәti, fәsahәtli kәlam, nitqin müxtәsәrliyi vә aydınlığı, sәhnә dili, dilimizin 
orfoqrafiya vә orfoepiya normaları vә s. haqda elmi-nәzәri fikirlәr, mülahizәlәr söylәmişdir. XIX әsrdә 
Azәrbaycan әdәbi dilinin sabitlәşmәsi vә inkişaf etmәsindә xüsusi rol oynamış M.F.Axundov bütün 
fәaliyyәti boyu Azәrbaycan dilinin milli müstәqilliyini qorumuş vә onun inkişafı uğrunda ciddi 
mübarizә aparmışdır. Dil sahәsindә M.F.Axundovun fәaliyyәti çoxcәhәtlidir. O, dilin elә bir sahәsi, elә 
bir mühüm mәsәlәsi yoxdur ki, ondan bәhs etmәmiş olsun. Belә ki, әrәb әlifbasının dәyişdirilmәsi 
sahәsindә, orfoqrafiya mәsәlәlәrinin qaydaya salınmasında, әdәbi dilin terminlәrlә zәnginlәşmәsindә 
M.F.Axundovun çox böyük vә xüsusi xidmәtlәri olmuşdur. 

Әdәbi dilimizin xәlqiliyi, sadәliyi, saflığı uğrunda M.F.Axundovun apardığı mübarizәni onun 
xәlәflәri olan N.B.Vәzirov, H.B.Zәrdabi kimi maarifçilәr davam etdirmişlәr. Mәlumdur ki, әdәbi dilin 
lüğәt tәrkibinin, üslublarının inkişafında orfoqrafik vә digәr әdәbi normaları sәlislәşmәsindә, 
sabitlәşmәsindә mәtbuat xüsusi rol oynayır. Bu cәhәtdәn әdәbi dilimizin inkişafında 1875-ci ildә nәşrә 
başlayan “Әkinçi” qәzetinin böyük rolu olmuşdur. Hәmin qәzetin vasitәsilә müxtәlif sahәlәrә dair bir 
sıra yeni-yeni terminlәr әdәbi dilimizә daxil olmuş vә onun lüğәt tәrkibini daha da zәnginlәşdirmişdir. 
Әkinçi qәzetindә müxtәlif üslublarda dәrc edilәn mәqalәlәr әdәbi dilimizin, eyni zamanda üslublarının 
inkişafına da tәsir göstәrmişdir. Bütün bu mәsәlәlәrdә qәzetin redaktoru H.B.Zәrdabinin böyük 
xidmәti olmuşdur. O, dil mәsәlәsini dә qәzetinin ümumi mәqsәdindәn kәnarda qoymamışdır. 

Dövrün qabaqcıl adamları doğma dilimizi hәr addımda müdafiә edir vә onun inkişafına mane 
olanlara müntәzәm vә ciddi mübarizә aparırdılar. Belә şәxsiyyәtlәrdәn biri C.Mәmmәdquluzadә idi. 
C.Mәmmәdquluzadә әdәbi dilimizin inkişafında hәm nәzәri, hәm dә әmәli cәhәtdәn fәaliyyәt 
göstәrirdi. Onu hәmişә dilin tәmizliyi, saflığı düşündürür vә buna görә dә dildә lüzumsuz olaraq әrәb 
vә fars sözlәri işlәdilmәsinә qarşı ciddi mübarizә edirdi. C.Mәmmәdquluzadә öz bәdii yaradıcılığı ilә 
bәrabәr, redaktoru olduğu “Molla Nәsrәddin” jurnalının vasitәsilә dilimizin inkişafı tarixindә böyük 
fәaliyyәt göstәrmişdir. Molla Nәsrәddin jurnalı Azәrbaycan dilinin milli müstәqilliyi, orijinallığının 
mühafizә olunmasında vә әdәbi dilimizin daha da sadәlәşdirilmәsindә, onun şifahi danışığa 
yaxınlaşmasında xüsusi rol oynamışdır. 

XIX әsrin ikinci yarısında vә XX әsrin әvvәllәrindә yaşayıb-yaratmış görkәmli alim 
M.M.Nәvvabın sözün qüdrәti barәdә, danışıq mәdәniyyәti haqda bir çox fikirlәri, nәsihәtlәri olmuşdur. 
Nәsihәtnamәsindә 500 nәsihәtin verilmәsi mәdәni nitqә aid parlaq nümunәdir. Eyni zamanda, XX 
әsrin әvvәllәrindә yetişәn inqilabi natiqlәr: N.Nәrimanov, Mәmmәdyarov, cәnubda S.C.Pişәvari, Sәid 
Sәlmasi, Şeyx Mәhәmmәd Xiyabani, Mәhәmmәd Birya, Rahim Qazi, Cahanbaxş vә başqalarını da 
qeyd etmәk olar.  

Yuxarıda qeyd olunanlara baxmayaraq, demәk olar ki, ictimai-siyasi proseslәr, ölkәnin tez-tez 
müxtәlif qüvvәlәr tәrәfindәn tәsir altına salınması, istilalara mәruz qoyulması Azәrbaycan dilinә dә 
tәsirsiz ötüşmәmişdir. Bu tәsir, heç şübhәsiz ki, cәmiyyәtin nitqindә dә öz әksini tapmışdır. Başqa 
sözlә, Azәrbaycan dili XVI әsrin әvvәllәrindә (1501-ci ildәn) Sәfәvilәr hakimiyyәti zamanı Şah 
İsmayıl Xәtainin 25 illik şahlıq dövrünü, 1918–1920-ci illәrdә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 23 
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aylıq tarixini nәzәrә almasaq, dövlәt dili sәviyyәsinә yaxınlaşsa da, xalqımız әrәb, fars vә rus 
hökmranlığı altında yaşadığına görә dövlәt dili ola bilmәmişdir. Dilimiz әdәbi-bәdii, ailә-mәişәt vә 
danışıq üslubları sәviyyәsindәn yuxarı qalxa bilmәmiş, öz arzu vә istәklәrini, qәlb dünyasından tutmuş 
adi mәişәt qayğılarına qәdәr bu dildә ifadә etsә dә, elmi üslubda, “Әkinçi” qәzetinin nәşrә başlamasına 
vә milli teatrın meydana gәlmәsinә qәdәr publisistik, rәsmi – kargüzarlıq vә natiqlik (ictimai-siyasi, 
diplomatik, mәhkәmә, hәrbi) üslublarında öz sözünü deyә bilmirdi vә ya buna icazә verilmirdi. VII–
XVIII әsrlәr arasında yazılmış bütün elmi әsәrlәr әrәb-fars dillәrindә idi, bu dillәr, eyni zamanda 
dövlәt vә tәlim – tәdris dili idi. XIX–XX әsrlәrdә isә bu missiyanı artıq rus dili oynayırdı.  

Habelә, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti 1920-ci il aprelin 28-dә Sovet Rusiyası tәrәfindәn 
süquta yetirildikdәn sonra Azәrbaycan dilinin yenә dә türk dili adı ilә dövlәt dili elan olunmasına 
baxmayaraq, hakim mövqe tutmurdu, tuta bilmirdi, çünki dövlәt başçısı da daxil olmaqla dövlәt 
orqanları mәmurlarının mütlәq әksәriyyәti qeyri-azәrbaycanlı olurdu, hәtta rayon vә kәndlәrdә dә icra 
başçıları qeyri-millәtin nümayәndәlәrindәn seçilirdi, istisna hallarda rus dilindә oxumuş Azәrbaycan 
türklәri vәzifәyә irәli çәkilirdilәr ki, bu da onların guya daha savadlı, bilikli, dövlәtyönümlü olması 
mәnasında yozulurdu. Bütün bunlar, öz növbәsindә Azәrbaycan dilinin rәsmi yığıncıqlarda 
işlәdilmәmәsinә gәtirib çıxarırdı. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Azәrbaycan dilinin gözәlliyi, onun ahәngi, nitq mәdәniyyәtinin 
inkişafı hәr zaman görkәmli şәxslәrin әdәbi-siyasi mübarizәsi hesabına qorunub saxlanılmışdır. XX 
әsrdә yaşanmış natiqlәrdәn Mәmmәd Әmin Rәsulzadә, Fәtәli xan Xoyski, Bәkir Çobanzadә, Әli 
Nәzim, Hәmid bәy Şaxtaxtinski, Sәmәd Vurğun, Mikayıl Rәfili, Cәfәr Xәndan, Әli Sultanlı, Şıxәli 
Qurbanov, İsmayıl Şıxlı, Xәlil Rza Ulutürk kimilәri nümunә ola bilәr.  

Bu bir danılmaz faktdır ki, XX әsr Azәrbaycanda natiqlik sәnәti vә onun inkişafı yeni mәrhәlәyә 
qәdәm qoydu. Bu dövrdә natiqlik sәnәti, üslub vә üslubiyyat haqqında dәyәrli fikirlәr, elmi mәqalәlәr, 
kitablar, dәrsliklәr yazılıb çap olunmuşdur. Dünya natiqlik sәnәti, onun әn gözәl nümunәlәri 
Azәrbaycan dilinә çevrilmiş vә onlardan layiqincә istifadә olunmuşdur. Mәhz, bu illәrdә M.İbrahimov, 
S.Vurğun, Ә.Sultanlı, H.Araslı, Ә.Dәmirçizadә, H.Mirzәzadә, M.Cәlal, M.Quluzadә, A.Qurbanov, 
Y.Seyidov, A.Axundov, T.Hacıyev vә başqa görkәmli dilçilәr, söz ustaları, üslub vә üslubi prinsiplәr 
haqqında, әdәbi dil, dil tarixi haqqında elmi әsәrlәr, kitablar, mәqalәlәr yazıb çap etdirmişlәr. 

Azәrbaycanın sovet dövrü tarixindәn danışan bir natiq bu dövrün hadisәlәrini yaxşı bilmәklә 
yanaşı, hәmin hadisәlәrin görünmәyәn tәrәflәrini dә bilmәli vә milli mövqedәn çıxış etmәyi 
bacarmalıdır. Әgәr ritor tarixi hadisәlәri – onların sәbәblәrini, gedişini, nәticәlәrini yaxşı bilmәsә, 
onun nitqi inandırıcı olmayacaq [3, s.116-120]. 

Azәrbaycan müstәqilliyini yenidәn bәrpa etdikdәn sonra Azәrbaycan dili dövlәt dili elan edildi 
vә dilә olan münasibәt tәdricәn dәyişmәyә başlandı. Şübhәsiz ki, ana dilinin inkişafı, bu dildә danışan 
insanların da sayının çoxalmasına vә nitq bacarıqlarının artmasına tәkan verdi. Artıq müstәqillikdәn 
ötәn dövr әrzindә natiqlik sәnәtinin inkişafında da mühüm irәlilәyişlәr nәzәrә çarpmağa başladı. Sovet 
dövrünün totalitar rejiminin tәlәblәri, senzuranın mövcudluğu, plüralizmin, azadfikirliyin olmaması ilә 
müqayisәdә demokratik, sivil dәyәrlәrin cәmiyyәtdә yer alması tәdricәn insanların düşüncәsindә 
böyük dәyişiklәr yaratmış oldu. Xüsusilә dә, müstәqillik illәrinin yaratdığı imkanlar: müxtәlif 
mitinqlәrin mövcudluğu, teledebatların, parlament iclaslarının canlı yayımı, açıq söz azadlığı bir 
tәrәfdәn kimin kim olduğuna aydınlıq gәtirdiyi kimi, digәr tәrәfdәn, bәzәn, nitq qabiliyyәtinә malik 
insanlara müәyyәn üstünlüklәr verdi [2, s.21]. Bu dәyişikliklәr özlüyündә bacarıqlı, intellektual 
insanların, hәm dә yaxşı natiq kimi formalaşmasına, gözәl nitq mәdәniyyәtinә malik olmasına, öz 
fikirlәrini, istәk vә arzularını doğma ana dilindә daha aydın, sәlis ifadә etmәlәrinә imkan vermiş oldu.  

Tәsadüfi deyil ki, natiqlik mәktәbinin tәşәkkül tapdığı Qәrbi Avropaya inteqrasiya istiqamәtini 
seçmiş Azәrbaycan, dünyanın inkişaf etmiş ölkәlәri ilә siyasi, iqtisadi әlaqәlәr yaratmaqla yanaşı, hәm 
dә tәhsil, elm sahәsindә әmәkdaşlığın qurulması, tәlәbә mübadilәsi, bir çox gәnc mütәxәssislәrin 
Avropanın әn nüfuzlu ali mәktәblәrindә tәhsil almağa göndәrilmәsi, ümumilikdә, Azәrbaycanda qәrb 
tәfәkkürünün, elminin vә natiqliyinin inkişafına tәsir etmiş olur. Bununla belә demokratik dәyәrlәrin 
daha geniş yer alması fonunda cәmiyyәtimiz inkişaf etmәsi informasiya bolluğu yaradır. Televiziya vә 
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radio hәr gün nә qәdәr informasiyanı әhatә edir. Dünyada baş verәn hadisәlәrin şәrhi, daxili xәbәrlәr, 
rәsmi xronika, siyasi icmalçıların tәhlili vә s. natiqlik sәnәtinin inkişafına xeyli kömәklik göstәrir, 
xalqın dünyagörüşünü zәnginlәşdirir.  

Respublikamızda ictimai-siyasi natiqliyin әn bariz nümunәlәrini xalqımıza zәmanәmizin әn 
tanınmış, әn görkәmli siyasi xadimi Ümummilli lider, Ulu öndәr Heydәr Әliyev (1923–2003) bәxş 
etmişdir. Natiqlik dünya şöhrәtli siyasәtçi, böyük cәsarәt vә siyasi iradә, fenomenal yaddaş sahibi, 
müstәqil Azәrbaycanın qurucusu Heydәr Әliyevә mәxsus fitri istedadlardan biri, tarixdә onun 
dövlәtçilik tәfәkkürünә yol açan vasitә idi [6, s.160-180]. Dövlәt xadimi gözәl danışığı ilә hadisәlәrin 
mahiyyәtini, qarşılıqlı әlaqәsini dәyәrlәndirdiyinә vә insan hüquqlarını düzgün qiymәtlәndirdiyinә 
görә daim xatırlanır. Dahi siyasәtçi hәm siyasi, hәm hüquqi, hәm dә akademik natiqliyin sirlәrinә 
mәharәtlә yiyәlәnmiş bir insan idi. O, mәruzә, nitq vә çıxışlarında dilimiz, incәsәnәtimiz, 
mәdәniyyәtimiz vә mәdәniyyәt xadimlәrimiz haqqında söylәdiyi orijinal sözlәri, deyimlәri vә fikirlәri 
ilә bütün gәnclәrimizә nümunә idi [7, s.101].  

Nağdәli Zamanovun “Heydәr Әliyev vә Azәrbaycan nitq mәdәniyyәti” adlı kitabında bu dahi 
şәxsiyyәtin yüksәk natiqlik mәharәtindәn, nitq mәdәniyyәtindәn әtraflı formada bәhs etmişdir. Müәllif 
Ulu Öndәrin nitqinin izahedici xarakterini tәhlil edir. Onun nitqlәrinin әhәmiyyәti bunda idi ki, o, әn 
qәdim problemlәr haqqında danışanda belә, dinlәyiciyә sual yeri qoymur, tәfsilatları mәntiqlә kütlәyә 
çatdırırdı. Bunun üçün o, müxtәlif ifadә tәrzlәrindәn istifadә edirdi. Heydәr Әliyev nitqinin izahedici 
xüsusiyyәtlәrindәn biri olaraq müәllif onun anlayışlara verdiyi özünәmәxsus izahları qeyd edir. Nitqin 
sual vә cavab, başqa sözlә, özü ilә dialoq formasından burada da uğurla istifadә olunur. 

O, Azәrbaycan nitq mәdәniyyәtinin hazır imkanlarından istifadә etmәklә kifayәtlәnmәmiş, şifahi 
dilimizin hüdudlarını maksimum dәrәcәdә genişlәndirmişdir. Әslindә öz dәrin mәzmunlu parlaq 
nitqlәri ilә qәdim vә gözәl dilimizin ifadә potensialını aşkara çıxarmışdır. Çünki o, “Kitabi Dәdә 
Qorqud”un, Füzulinin, Xәtainin, Vaqifin, Sabirin vә Vurğunun dilini gözәl bilir, öz milli istiqlalına 
qovuşmuş xalqın hansı dili istәdiyini böyük fәhmlә duyurdu [6, s.225-230]. 

Bu gün gәnc nәsil, xüsusәn tәlәbәlәrimiz müasir dünya siyasәtini vә beynәlxalq hüququ Heydәr 
Әliyev diplomatiyasından öyrәnmәli, Azәrbaycanı sevmәyi vә sevdirmәyi bacarmalıdırlar. Hazırda 
onun natiqlik estafetini prezident İlham Әliyev davam etdirir, Azәrbaycanın uğurlarını sәfәr etdiyi 
ölkәlәrdә, aparıcı dövlәtlәrdә, BMT vә ABŞ-da bir neçә dildә, o cümlәdәn Azәrbaycan, rus vә ingilis 
dillәrindә dünya xalqlarına çatdırır [4, s.52-53]. 

Cәmiyyәtin formalaşmasında, inkişafında, onun dünyagörüşünün genişlәnmәsindә ünsiyyәtin 
rolu çox böyükdür. Fәrdlәrin bir-biri ilә münasibәt qurması üçün mütlәq halda ünsiyyәt vasitәsindәn 
istifadә etmәsi vacibdir. Amma unutmaq olmaz ki, ünsiyyәtin qurulması zamanı gözәl nitq, sәlis 
danışıq qabiliyyәtinin olması әsas şәrt kimi çıxış edir. Әksәr hallarda yaxşı qurulmuş danışıq sonrakı 
münasibәtlәrin formalaşmasına tәkan verir. Demәli, hәr bir fәrd üçün bu vә ya digәr sәviyyәlәrdә 
natiqlik bacarığına, nitq mәdәniyyәtinә malik olmaq onun imkanlarının realizә edilmәsinә, 
cәmiyyәtdәki nüfuzunun qazanılmasına vә sonrakı inkişafına tәsir göstәrәn amil kimi dәyәrlәndirilә 
bilәr.  

Mәlumdur ki, hәr bir dövrün, ictimai-iqtisadi formasiyanın öz xüsusiyyәti ilә yanaşı, onun öz 
mәdәniyyәti, әdәbiyyatı, elm vә incәsәnәti dә inkişaf edir. Hәr dövrün öz lideri olsa da, onun öz 
әtrafına topladığı hәmfikirlәri dә olur. Әgәr belә adamlar xalqı arxasınca apara bilirsә, nitq söylәyirsә, 
demәli, natiqlik sәnәti dә xalqın ictimai-siyasi hәyatı ilә bәrabәr inkişaf edir. O adamın ki, adı tarixә 
düşüb, demәli, dövrünün mәşhur, sayılan şәxsiyyәtlәrindәn biri olub. Bununla belә fәrdlәr özlәrinin 
inkişafını tәmin etmәklә, bütünlükdә cәmiyyәtin inkişafında mühüm rol oynamış olurlar. Xüsusilә dә, 
cәmiyyәtin aparıcı şәxslәri olan liderlәr: dövlәt vә hökumәt başçıları, müәssisә rәhbәrlәri vә digәrlәri 
yüksәk idarәetmә bacarıqları, yaxşı natiqlik mәharәti, nitq mәdәniyyәti sayәsindә cәmiyyәtin 
inkişafında әlavә üstünlük qazanırlar. Onlar haqqında danışacaqları işi bütün incәliklәrinә qәdәr 
öyrәnir, faktları tәhlil edir, müqayisәlәr, tutuşdurmalar aparırlar. Onlar ana dilimizi gözәl 
bildiklәrindәn onun incәliklәrindәn mәharәtlә istifadә edir, sözü, ifadәni, cümlәni mәqamına görә 
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işlәtmәyi vә belәliklә, insanlara güclü tәsir göstәrmәyi bacarırlar. Bu xüsusiyyәt natiqin sәviyyәsini 
üzә çıxarır.  

Bugünkü natiq dәrin biliyә, hәrtәrәfli mәlumata sahib olmaqla yanaşı, rәvan, aydın vә cәlbedici, 
sәfәrbәredici bir dillә danışmağı da bacarmalıdır. Xalqın geniş әksәriyyәtinin savadlı olduğu, yeni 
tәfәkkür tәrzinin formalaşdığı müasir dövrdә gözәl danışıq qabiliyyәtinә yiyәlәnmәyi zaman özü tәlәb 
edir, bu iş inkişafımızın ümumi ahәngi ilә bağlı olaraq indi daha böyük maraq doğurur. Cәmiyyәt 
üzvlәrini bir-birinә bağlayan hәyat tәrzi, şüur, düşüncә, mәnәvi yaxınlaşma, dostlaşma, mehribanlıq vә 
s. kimi yüksәk milli keyfiyyәtlәr, mәhz indi nitqimizin düzgünlüyü vә gözәlliyi qeydinә qalmağı 
hәmişәkindәn daha kәskin şәkildә qarşıya qoyur [8, s.8]. 

Biz hәr gün gözәl nitq nümunәlәrini – diktorların, aktyorların, hәkimlәrin, müәllimlәrin, 
siyasәtçilәrin vә başqalarının danışığını eşidirik. Tәәssüf ki, bunlar azlıq tәşkil edir, indiki dövr xalqın 
bütünlükdә yüksәk nitq mәdәniyyәtinә yiyәlәnmәsini tәlәb edir. Ona görә dә müasir vәtәndaş daim öz 
nitqinin zәnginliyi vә gözәlliyinin qeydinә qalmalı, onun geyimi, davranışı ilә yanaşı, nitqi dә bugünkü 
sәviyyәyә uyğun olmalıdır. 

Tarixә nәzәr yetirsәk görәrik ki, natiqlәr çox hallarda xalqının hәm tәbliğatçısı, hәm dә 
tәşkilatçısı olublar. Tәsadüfi deyil ki, cәmiyyәtimizin qaymağı sayılan müәllimlәr, mәdәniyyәt 
xadimlәri, bilik cәmiyyәtlәrindә fәaliyyәt göstәrәn mühazirәçilәr, ağsaqqallar natiqlik sәnәtinin 
әsaslarını dәrindәn öyrәnmәklә, ondan mәqsәdyönlü şәkildә istifadә ediblәr. Әtrafdakıların düzgün 
idarә olunmasının zәruriliyi hәr bir rәhbәr kadrın yüksәk intellektual biliyә malik olması ilә bәrabәr, 
onlara informasiyanın düzgün verilmәsi, onların inandırılması vә etimadının qazanılması baxımından 
hәm dә natiqlik peşәsinә yiyәlәnmәsini mәqsәdәuyğun hesab edir.  

Qarşıda duran әn önәmli şәrtlәrdәn biri dә, natiqin öz nitqindә etik problemlәrin hamısına әmәl 
etmәsidir. Xüsusilә, söz seçimi ritorun әn başlıca vәzifәsidir. Ritor çıxış etdiyi bütün auditoriya 
qarşısında öz lәyaqәtini saxlamaq üçün bütün etik normalara riayәt etmәlidir. Ritor unutmamalıdır ki, 
onun geyimi, xarici görkәmi, әl-qolunu yerli-yersiz, mәnalı vә mәnasız qaldırıb salması onun 
nüfuzunu müәyyәn edir [3, s.118]. Daha dәqiq izah etmiş olsaq, deyә bilәrik ki, ritorika tәsiretmә 
ustalığıdır. Onun әsasında iki әsas kateqoriya durur: başadüşmә vә iradә. Ritor insanlara tәsir edәrәk, 
onlara müәyyәn fikirlәri, hisslәri, qәrarları tәlqin etmәyә, onların şüur, ürәk vә iradәsinә sahib olmağa 
sәy göstәrir [2, s.30]. 

Belәliklә, natiqlәr vә natiqlik sәnәti ümumilikdә cәmiyyәtin inkişafına vә tәrәqqisinә xeyli 
kömәk göstәrmişdir. Onu da qeyd edәk ki, cәmiyyәtin inkişafı bir xәtt üzrә getmәdiyi üçün natiqlik 
sәnәtinin dә tәsnifi, bölgüsü müxtәlif şәkildә tәzahür etmişdir. Yәni cәmiyyәtin inkişafında bir sahә 
yüksәk sәviyyәdә, digәri orta, başqa birisi isә durğunluq dövrü keçirәrәk yaşamışdır. Bu müxtәliflik, 
şübhәsiz ki, cәmiyyәtlә birgә inkişaf edәn natiqlik sәnәtindә dә özünü göstәrmәyә bilmәzdi.  

Hazırda ali mәktәblәrin çoxunda “Nitq mәdәniyyәti”, “Natiqlik mәharәti” adlı fәnlәr tәdris olunur. 
Bu fәnlәrin tәdris mәqsәdi tәlәbәlәrdә – kursantlarda öz fikirlәrini hәm yazılı, hәm dә şifahi formada 
düzgün, aydın, mәntiqi, yığcam, sәlis, zәngin, canlı, sadә, anlaşıqlı bir şәkildә ifadә edә bilmәk bacarıq vә 
vәrdişlәri yaratmaqdır. Nitq vә dil, dil vә tәfәkkür, nitq vә nitq şәraiti, dil sisteminin normaları, üslub 
normaları, nitqin üslubi bütövlüyü, dilin leksik vahidlәrindәn yerindә vә mәqsәdәuyğun istifadәetmә 
bacarığı, nitqin etik normaları vә s. bu fәnnin predmetini tәşkil edir [8, s.9]. Fәnnin tәdrisi prosesindә 
tәlәbә – kursantlara nitq mәdәniyyәti haqqında mәlumat verilir, mәdәni nitqә yiyәlәnmәyin daha 
effektiv, sәmәrәli üsul vә vasitәlәri şәrh olunur, onlardan düzgün istifadә yolları göstәrilir. Nitq 
mәdәniyyәti problemi ilә bağlı çoxsaylı elmi-tәdqiqat işlәri aparılmasına baxmayaraq, hәlә dә bu 
sahәyә dair mükәmmәl bir dәrslik hazırlanıb istifadәyә verilmәmişdir. Bunun başlıca sәbәblәrindәn 
biri istәr yazılı, istәrsә dә şifahi әdәbi dilimizin normalarının dilin müasir inkişaf sәviyyәsinә uyğun 
әsaslı şәkildә işlәnmәmәsi, dәqiqlәşdirilib tәkmillәşdirilmәmәsidir. 

Nәzәrә alsaq ki, müxtәlif ali tәhsil müәssisәlәrindә tәhsil alan gәnc mütәxәssislәrin gәlәcәkdә 
professional kadrlar kimi formalaşmalarında mühüm rol oynayan amillәrdәn biri gözәl nitq 
qabiliyyәtinin olmasıdır, demәli, onlarda natiqlik mәharәtinin inkişaf etdirilmәsi mühüm aktuallıq kәsb 
etmәlidir. Özünün düzgün tәqdim etmәsi, kollektivdә iş, onlarla normal ünsiyyәtin qurulması vә digәr 
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mәsәlәlәrdә peşәkar natiqlik mәharәtinin olması şәxsin mövqeyinin bir qәdәr dә yüksәlmәsinә imkan 
verir. Xüsusilә dә kollektivә tәsiri, onların idarә olunması baxımından rәhbәr kadrların yüksәk natiqlik 
bacarığı, nitq mәdәniyyәti mühüm әhәmiyyәtә malikdir.  

Digәr ali tәhsil müәssisәlәrindә olduğu kimi, ali hәrbi tәhsil müәssisәlәrindә kursantların yüksәk 
ixtisasa, intellektual, innnovativ düşüncәyә, müstәqil idarәetmә bacarığına malik peşәkar zabit olmaqla 
yanaşı, hәm dә düzgün nitq qabiliyyәtinә, nitq mәdәniyyәtә malik komandirlәr kimi formalaşmalarını 
nәzәrә alaraq, Nitq mәdәniyyәti”, Natiqlik mәharәti” vә digәr fәnlәr tәdris olunur. Zabitlәrin gәlәcәkdә 
şәxsi heyәtlә bilavasitә çalışmalarını, onlara rәhbәrlik etmәlәrini (bәzilәrinin hәrbi hissә komandirlәri 
kimi) nәzәrә alsaq onlarda natiqlik mәharәti bacarığının formalaşdırılması nә dәrәcә zәruri olmasını 
müәyyәn etmiş olarıq. Bu hәmin müәssisәlәrdә çalışan professor-müәllim vә peşәkar zabit heyәti 
qarşısında mühüm vәzifәlәr qoyur [3, s.134]. 

 
Nәticә 

 

Apardığımız tәdqiqatın nәticәsini әsas götürәrәk belә bir qәnaәtә gәlirik ki, nitq uzun әsrlәrin 
mәhsulu olduğu üçün natiqlik sәnәti dә birdәn-birә yaranmamışdır. Bәzi alimlәr bu sәnәtin 
yaranmasında tәk-tәk şәxsiyyәtlәrin rolunu yüksәldib, natiqliyi onların adı ilә bağlamağa çalışır. 
Azәrbaycanda bu sәnәtin yaranması vә formalaşması bir neçә әsr әvvәlә gedib çıxır. Xüsusilә dә, 
Nizami, Fizuli, T.Tusi vә digәrlәrinin bu barәdә dahi fikirlәri, yazdıqları әsәrlәr bu sәnәtin elmi-nәzәri 
әsasını yaratmışdır. Daha sonrakı dövrlәrdә mәdәni, ictimai-siyasi sahәdә meydana gәlәn natiqlәr, 
dövlәt vә ictimai xadimlәr bu sәnәtin inkişafında mühüm rol oynamışlar. Amma unutmamalıyıq ki, 
natiqliyin әsasının qoyulduğu vә әn yüksәk sәviyyәyә çatdığı qәdim Yunanıstanla müqayisәdә 
Azәrbaycanda bu sәnәt çoxda inkişaf etmәmişdir. Müstәqilliyin bәrpasından sonra Azәrbaycan dilinin 
dövlәt dili statusunu alması vә bütün dövlәt müәssisәlәrindә danışığın vә yazışmanın bu dildә 
aparılması istәr dövlәtin yüksәk elitasının, istәrsә dә aşağı tәbәqәsinin nitqindә çox böyük irәlilәyişә 
sәbәb olmuşdur. Cәmiyyәtin inkişafında nitqin vacibliyini nәzәrә aldıqda, hәr bir xalqın öz doğma 
dilindә danışması onun milli özünüdәrkinin, milli mәnlik şüurunun inkişafı baxımından xüsusi 
әhәmiyyәtә malikdir.  
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Аннотация 
Развитие ораторского искусства в Азербайджане  

и его роль в развитии общества 
Динар Керимова 

 

Статья посвящена формированию и развитию ораторского искусства в Азербайджане. В 
то же время анализируется роль ораторства в развитии общества.  
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Abstract 

The development of the oratory in Azerbaijan 
and its role of development of the society 

Dinar Karimova 
 

The article focuses on the formation and development of the art of oration in Azerbaijan. At the 
same time, the role of oratory in the development of society is analyzed.  

Keyword: oration abilities, oration culture, speaking style, Azerbaijani language. 
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TӘLİM PROSESİNDӘ ESTETİK VӘ ӘXLAQİ TӘRBİYӘNİN 
FORMALAŞDIRILMASI 

 
Sevinc Soltanәliyeva 

Heydәr Әliyev adına Azәrbaycan Ali Hәrbi Mәktәbi 
 
Xülasә. Mәqalәdә ali tәhsil müәssisәlәrindә tәdris prosesindә tәrbiyәnin rolu, estetik vә әxlaqi 

tәrbiyәnin formalaşdırılması araşdırılır. Tәlim-tәrbiyәnin vәhdәti, estetik vә әxlaqi tәrbiyәnin fәlsәfi 
mahiyyәti müqayisәli şәkildә izah edilir.  

Açar sözlәr: tәdrisin tәşkili, tәlim prosesi, tәrbiyә işi, tәrbiyәnin formalaşması, estetik tәrbiyә. 
 

Giriş 
 

Müasir tәlim prosesinin әn vacib mәqamlarından biri tәrbiyә işinә daha çox önәm verilmәsidir. 
Tәlim-tәrbiyәnin bir-biri ilә ahәngdarlıq tәşkil etmәsinә baxmayaraq, cәmiyyәtimizin iqtisadi, sosial, 
ictimai hәyatında baş vermiş bәzi dәyişikliklәr (kapitalizmә, bazar iqtisadiyyatına keçid fonunda 
yaranan sosial-psixoloji gәrginlik, mövcud tәlәblәrә adaptasiya olunmaqda çәtinlik, kortәbii 
urbanizasiya vә s.) tәrbiyәnin vacibliyini qabartmaqdadır. Bu mәnada mövzunun aktuallığı onun geniş 
araşdırmasını zәruri edir.  

 
Tәhsil müәssisәlәrindә tәrbiyәnin işinin mahiyyәti 

 

Tәhsil müәssisәlәrindә tәrbiyә işi, tәlәbә şәxsiyyәtinin maksimum inkişafını tәmin etmәklә, 
mütәxәssislәr üçün zәruri olan keyfiyyәtlәrin formalaşdırılması prosesidir. Tәrbiyә müәllim vә 
tәlәbәlәrin qarşılıqlı fәaliyyәtidir. Bu fәaliyyәtin müvәffәqiyyәti, bir tәrәfdәn öyrәdәndәn, tәrbiyә 
edәndәn, digәr tәrәfdәn tәhsil vә tәrbiyә alandan, üçüncü tәrәfdәn isә, tәhsil, tәrbiyә vә tәlimin zamanı 
tәtbiq edilәn metodlardan asılıdır. 

Tәlәbәnin tәrbiyәsi dedikdә, onun dünyagörüşünün, qabiliyyәtlәrinin, şüurluluğunun, mәsuliyyәt 
hissinin, intizamlılığın, özünütәnqid vә özünütәrbiyәnin, özünüdәrk vә özünüidarәnin, adamlarla 
işlәmә bacarığının vә digәr şәxsi keyfiyyәtlәrinin inkişafı mәqsәdilә onun psixologiyasına, fәaliyyәt vә 
davranışına edilәn mәqsәdәuyğun tәsirlәr başa düşülür [1, s.504-513]. 

Tәhsil müәssisәlәrindә tәlәbәnin tәrbiyәsi işini sәmәrәli qurmaq üçün onun hәr bir şәxsi-
psixoloji keyfiyyәtini, tәlәbatını, psixoloji strukturunu dәrindәn bilmәk lazımdır. Unutmaq olmaz ki, 
hәr bir şәxsi keyfiyyәtin formalaşmasının başlanğıcı müәyyәn hadisә vә faktlarla bağlıdır. Bu vә ya 
digәr keyfiyyәtlәrin formalaşmasını, sadәcә olaraq, bilik-bacarıq vә vәrdişlәrin mәnimsәnilmәsi kimi 
başa düşmәk düzgün olmaz. Bununla yanaşı, hәm dә motivlәrin inkişafi, gerçәkliyә münasibәtin 
dәyişmәsi, zәruri psixoloji situasiyaların yaradılması, tәlәbәnin fәrdi xüsusiyyәtlәri vә inkişaf 
prosesindәki ziddiyyәtlәrin nәzәrә alınması vacibdir [2, s.190-210].  

 
Xüsusi tәyinatlı tәhsil müәssisәlәrinin spesifikliyi 

 

“Xüsusi tәyinatlı tәhsil müәssisәlәrinin” spesifikliyini nәzәrә alsaq, bu prosesin daha mürәkkәb 
bir proses olduğunu deyә bilәrik. Çünki digәr ali mәktәblәrdәn fәrqli olaraq burda tәhsil alan 
kursantlar uzun müddәt vaxtlarını qapalı tipli şәhәrcikdә keçirmәlәri, tәdris prosesinin mürәkkәbliyi, 
hәmçinin, gün әrzindә tәhsil prosesindәn әlavә müxtәlif naryad xidmәtlәrinә cәlb olunmaları onların 
psixoloji durumuna öz tәsirini göstәrmiş olur. Mәhz bu amillәr “xüsusi tәyinatlı tәhsil 
müәssisәlәrindә” çalışan müәllimlәrdәn tәrbiyә işinә daha hәssas, spesifik yanaşmanı tәlәb edir. 
Xüsusilә dә hәrbi tәyinatlı müәssisәlәrdә tәhsil alan gәlәcәyin zabitlәrindә vәtәnpәrvәrlik hissinin 
formalaşdırılması tәrbiyәnin әsasını tәşkil edir.  
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Müsbәt dәyәrlәri özündә formalaşdıran, geniş dünyagörüşünә malik bir şәxsiyyәtin inkişafını 
tәmin etmәk üçün tәrbiyәnin mәqsәdinin әvvәlcәdәn aydın şәkildә dәrk edilmәsi çox vacibdir. Mәqsәd 
– şәxsi davranışın cәmiyyәtin tәlәblәrinә zahirәn uyğunlaşması deyil, elәcә dә daxili motiv tәrbiyә 
etmәkdir ki, bu cәmiyyәtimizin ruhuna, milli xüsusiyyәtlәrinә tam uyğun olsun, әxlaqi davranış daxili 
tәlәbata çevrilsin. Tәlәbәnin tәrbiyәsinin әsas yolu aktiv praktik fәaliyyәtdir. Aktiv praktik fәaliyyәt 
tәlәbәdә tәlimә, kollektivә, özünә vә başqalarına düzgün münasibәtlәr sistemi formalaşdırır vә gәlәcәk 
mütәxәssisin inkişafını tәmin edir [4, s.19-26]. 

 
Tәhsilalanların şәxsiyyәt kimi formalaşmasında estetik tәrbiyәnin rolu 

 

Estetik tәrbiyә ahәngdar inkişaf etmiş şәxsiyyәt tәrbiyәsinin tәrkib hissәlәrindәn biridir. 
“Estetika” yunanca “estezis” sözündәn olub, hiss etmәk, qavramaq demәkdir. Estetik tәrbiyә dedikdә, 
incәsәnәt vә hәyatdakı gözәlliklәrin qavranmasına, estetik zövq vә qabiliyyәtlәrin inkişafına yönәlәn 
tәsirlәrin mәcmusu nәzәrdә tutulur [3, s.20]. 

Estetik tәrbiyә şәxsiyyәt tәrbiyәsindә böyük rol oynayır. O, tәrbiyәnin digәr tәrkib hissәlәri ilә 
sıx bağlıdır. Estetik tәrbiyә әqli tәrbiyәyә kömәk göstәrir: o, insana bilik verir, hәyatı dәrk etmәyә 
yardım edir. 

Estetik tәrbiyә insan әxlaqına güclü tәsir göstәrir. Әdәbiyyat, incәsәnәt insan mәnәviyyatını 
zәnginlәşdirir, humanizm, xeyirxahlıq, vәtәnpәrvәrlik vә b. müsbәt keyfiyyәtlәr formalaşdırır. 
Gözәllik hissi insan qәlbini tәmizlәyir, saflaşdırır, onu yaxşı әmәllәrә yönәldir. Gözәl fikrә vә qәlbә 
malik insan pisliyә, bәdxahlığa, qәddarlığa yol vermәz. Bu mәnada Dostayevskinin “Dünyanı gözәllik 
xilas edәcәk” fikrinә haqq qazandırmaq olar [4, s.236-245]. 

Yuxarıda qeyd olunan fikirlәri müasir dünyanın sosial-siyasi vә ictimai proseslәri fonunda izah 
etmiş olsaq görәrik ki, hәqiqәtәn dә bu gün dünyada baş vermiş çoxlu müharibәlәr, silahlı 
münaqişәlәr, terror, sui-qәsdlәr, aclıq, sәfalәt, bir sözlә, maddi sәrvәtlәrin bölüşdürülmәsi uğrunda 
insanlar arasında yaranan mübarizәlәr mәnәvi, estetik dәyәrlәri zәiflәtmişdir. Bu mәnada insanların, 
xüsusilә dә tәdris müәssisәlәrindә tәlәbәlәrin, kursantların estetik zövqünün, dünyaya baxışının müsbәt 
istiqamәtә dәyişdirilmәsinә ehtiyac vardır. Belә ki, hәrbi tәhsil müәssisәlәrindә gәrgin iş qrafikinin 
olmasını nәzәrә alsaq, deyә bilәrik ki, tәhsil alan kursantların ciddi, cәsarәtli, әzmkar zabit kimi 
formalaşması, hәm dә estetik dәyәrlәri özündә cәmlәmәyi bacaran şәxsiyyәt olaraq inkişaf etmәsi 
vacibdir. Mәnәvi dәyәrlәrin, estetik tәrbiyәnin inkişafı nәticәsindә dünyanı baş vermiş xoşagәlmәz 
hadisәlәrdәn xilas etmәk mümkün olacaq.  

Estetik tәrbiyә әmәk tәrbiyәsi ilә dә sıx bağlıdır. Әmәk, yaradıcı fәaliyyәt әn gözәl zövq 
mәnbәyidir. İnsanın xoşbәxtliyi yaradıcı әmәklә, әmәk sevinci ilә bağlıdır. Estetik tәrbiyә nәzәri-
metodoloji әsas kimi estetika elminә istinad edir. Estetika gözәllik haqqında elmdir. Gözәllik 
mütәnasiblik, forma vә mәzmun vәhdәti, ahәngdarlıqdır [5, s.62-70]. Gözәlliyin başlıca mәnbәlәrini 
tәbiәt, cәmiyyәt, әdәbiyyat, incәsәnәt vә insan gözәlliyi tәşkil edir. İnsanın gözәlliyi zahiri vә daxili 
gözәlliyin vәhdәtidir. Varlığın insan tәrәfindәn estetik qavranması vә düzgün әks etdirilmәsi mürәkkәb 
prosesdir. Varlığın vә incәsәnәtin bәdii-estetik qavranması estetik tәrbiyәnin ilkin mәrhәlәsini tәşkil 
edir. Qavramanın dolğunluğu, tamlığı, parlaqlığı sayәsindә insanda müәyyәn estetik hisslәr, varlığa 
estetik münasibәt formalaşır. Estetik hiss gözәlliyi duymaq, ondan hәzz almaq bacarığıdır.  

Estetik tәrbiyәnin sәmәrәsi üçün bir sıra prinsiplәri rәhbәr tutmaq lazımdır. Hәmin prinsiplәrә 
aşağıdakılar daxildir: 

1. Estetik tәrbiyә insanın ideya-mәnәvi tәrbiyәsi, dünyagörüşünün formalaşması prosesi ilә 
әlaqәli şәkildә aparılmalıdır. 

2. Estetik tәrbiyәdә müәyyәn sistem vә ardıcıllıq gözlәnmәlidir. 
3. Estetik tәrbiyә hәrtәrәfli aparılmalıdır. 
4. Estetik tәrbiyәdә tәdriciliyi gözlәmәk vacibdir. 
5. Estetik tәrbiyәdә yaş xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmalıdır [1, s.504-513]. 
Tәdris müәssisәlәrindә estetik tәrbiyә geniş mәzmunda aparılır. Tәlim prosesi estetik tәrbiyәnin 

çox mühüm vasitәsi olub, tәlәbәlәrin estetik zövq vә bacarıqlarının formalaşmasında böyük rol 
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oynayır. Bu sahәdә fәnlәrin (әsasәn, humanitar vә sosial) imkanları genişdir. Xüsusilә dә ali 
mәktәblәrin bir çoxunda estetikanın ayrıca bir fәnn kimi tәdris olunması özü-özlüyündә estetik 
dünyagörüşünün, tәrbiyәnin daha yaxşı formalaşmasına müsbәt tәsir edir. Ümumilikdә isә hәr bir 
müәllim tәlәbәlәrdә motivasiya formalaşdırması üçün onların estetik zövqünә oxşamalı, onu inkişaf 
etdirmәlidir. Dәrsin xoş әhval-ruhiyyәdә, qarşılıqlı dialoq formasında, böyük ruh yüksәkliyi ilә 
keçirilmәsi onun effektivliyini, sәmәrәliyini artırmaqla bәrabәr, hәm dә onlarda zehni yorğunluğa 
sәbәb olmur.  

Müasir baloniya prosesinin tәlәblәrindәn irәli gәlәn dәrsin daha dinamik, canlı, interaktiv, 
qarşılıqlı dialoq şәklindә keçirilmәsi bütünlükdә tәlәbәlәrin müstәqil tәfәkkürünün, özünüdәrketmә, 
özünәinam hissinin formalaşmasına şәrait yaradır. Bu zaman müәllim-tәlәbә münasibәtlәrindә 
subyekt-subyekt prinsipinin gözlәnilmәsi tәlәbәlәrin bir şәxsiyyәt olaraq özünüdәrkinә tәkan verir.  

Estetik tәrbiyә mәqsәdilә digәr fәnlәrin dә imkanlarından istifadә edilmәlidir. Tәdris etdiyi 
fәndәn asılı olmayaraq müәllim öz gözәl nitqi, davranışı, münasibәti, geyimi ilә dinlәyicilәrin zövqünü 
tәrbiyә edir: “Hәr bir fәnn müәllimi estetik tәrbiyә müәllimi olmalıdır”. Müәllimin daxili gözәlliyi, 
uşaqlarla әdalәtli münasibәti, hәssaslığı, pedaqoji mәharәti, hәr işdә ölçü hissini gözlәmәsi, düzlüyü, 
doğruçuluğu, mәdәni olması münasibәt vә davranış estetikasının çox tәsirli vasitәsidir. 

 
Әxlaqi tәrbiyәnin mahiyyәti vә mәzmunu 

 

“Әxlaq – insanın mәnәvi, keyfiyyәtlәrini, cәmiyyәtә vә başqalarına qarşı münasibәtini müәyyәn 
edәn norma vә davranış qaydalarını özündә birlәşdirir”. Pedaqoji әdәbiyyatda әxlaq tәrbiyәsi 
tәrbiyәnin forması, kökü, zәruri şәrti, nәticәsi, әksәr hallarda tәrkib hissәlәrindәn biri kimi izah 
edilmişdir. Әxlaq tәrbiyәsi hәrtәrәfli şәxsiyyәt formalaşdırılması işinin mühüm tәrkib hissәlәrindәn 
biridir. İnsanların әxlaqi keyfiyyәtlәri tәhlil edilәrkәn “әxlaqlı”, “yüksәk etikalı”, “mәdәni әxlaqlı”, 
“әxlaqsız” kimi anlayışlardan istifadә edilir. Әxlaq tәrbiyәsi baza kimi “etikaya” istinad edir. 

Qurani-Kәrimdә әxlaq sözü çox yerdә “tәqva” kәlmәsi ilә işlәdilmişdir. Tәqva yәni, pis 
xasiyyәtlәrdәn tәmizlәnmiş qәlbin insana rәftar vә fikirlәrinin düzlüyü üçün yol göstәrәn, onu yaxşı 
işlәrә sövq edәn, pis işlәrdәn çәkindirәn bir daxili qüvvәdir.  

 “Әxlaq tәrbiyәsi” ifadәsini ilk dәfә olaraq elmi pedaqogikanın banisi sayılan böyük çex 
pedaqoqu Yan Amos Komenski (1592–1670) işlәtmişdir. O, bir sıra әsәrlәrindә hәm “әxlaq qaydaları”, 
hәm dә “әxlaq tәrbiyәsi” ifadәlәrdәn istifadә etmişdir. Komenskidәn tәxminәn 400 il әvvәl şәrqin 
böyük mütәfәkkiri Nәsirәddin Tusi “Әxlaqi Nasiri” dә әxlaq tәrbiyәsinin böyük bir sistemini 
vermişdir. Tusi pedaqogikasında başlıca amil sayılan әxlaq tәrbiyәsi nәzәriyyәsini mütәfәkkir alim 3 
mәnbәdәn – özünün ailә tәrbiyәsindәn, Azәrbaycan xalqının tәrbiyә әnәnәlәrindәn vә özünәqәdәrki 
nәzәriyyәçilәrin tәrbiyә haqqındakı fikirlәrindәn seçdiyi sәmәrәli toxumların әlaqәlәndirilmәsi, tәnqidi 
tәhlil yolu ilә ümumilәşdirilmәsi vә dәrin elmi süzgәcdәn keçirilmәsi әsasında yaratmışdır.  

Nәsrәddin Tusi dә milli-mәnәvi dәyәrlәrimizә vә qüdrәtli söz sahiblәrinin fikirlәrinә әsaslanaraq 
hәm xalqımız, hәm dә bütün dünya xalqları üçün sәciyyәvi olan әxlaq tәrbiyәsi sistemi yaratmışdır. 
N.Tusi, “әxlaq normaları”nı müәyyәn etmәyә cәhd göstәrmişdir. Hansı ki, bu әxlaqi normalar 
insanların davranışının, ünsiyyәtinin, başqalarına, tәbiәtә, cәmiyyәtә olan bütün münasibәtlәrinin 
tәnzimlәnmәsinә xidmәt edir [6, s. 55-70]. 

Tusiyә görә, insanın mәnәvi ehtiyacları, mәnәvi qüvvәlәri, kamalı әql, şüur vә iradә vasitәsilә 
tәmin olunur vә idarә edilir. İnsanın xoşbәxtlik vә bәdbәxtlik açarı, kamillik vә naqislik sükanı onun 
ağıl vә iradәsinin ixtiyarına verilmişdir, әgәr insan düzgün, ardıcıl, mәqsәdәuyğun xәtlә hәrәkәt etsә, 
tәdricәn elm, mәdәniyyәt, bilik vә hikmәtә yiyәlәnsә, tәkamülә qadir olan fitri istedadı hәdlәri aşaraq, 
onu bir mәrtәbәdәn başqa bir mәrtәbәyә, bir dәrәcәdәn o biri dәrәcәyә yüksәldәr, ali mәqama çatdırar. 
Demәli, yuxarıda qeyd etdiyimiz fikir öz tәsdiqini tapır ki, tәhsilin, elmin olması üçün әxlaqi 
dәyәrlәrin olması mütlәqdir.  

Filosof Aristotel özünün “Әxlaq” vә “Mәqulat” әsәrlәrindә demişdir ki, “pis adamlar tәlim vә 
tәrbiyә әsasında yaxşılaşa bilәr, lakin bunun qәti vә hәmişә belә olacağını demәk çәtindir. Hәr halda 
nәsihәt, mәslәhәt, tәlim, tәrbiyә ardıcıl olsa vә әdalәtli tәnbehlә әlaqәlәndirilsә, nәticәsiz qalmaz”. 
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İslam peyğәmbәri Hәzrәti Mәhәmmәd (s) buyurmuşdur: “Cәnnәt әhalisinin әksәriyyәti gözәl 
әxlaqına görә cәnnәtә düşmüş insanlar olacaq” ... “Kimin әxlaqı daha gözәldirsә demәli, onun imanı 
daha çoxdur”.  

Tәrbiyәnin ailәdәn gәlmәsinә baxmayaraq, onun tәlim prosesindә dә diqqәtdә saxlanılması 
hazırlanan mütәxәssislәrin әxlaq norma vә qaydalarını qavramasına kömәk etmiş olur. Formalaşmış 
düzgün әxlaqi istiqamәtlәr sayәsindә insan hәm özünә, hәm dә başqalarının hәrәkәt vә davranışlarına 
obyektiv qiymәt verir. Düzgün әxlaqi münasibәtlәr insanlara müxtәlif situasiya vә vәziyyәtlәrdә 
vicdanla, etik normalara uyğun şüurlu seçim etmәk imkanı yaradır.  

Әxlaq tәrbiyәsinin mәzmununa vәtәnpәrvәrlik, dostluq vә yoldaşlıq, qarşılıqlı yardım, 
beynәlmilәlçilik, fәaliyyәtә şüurlu münasibәt, intizam, mәsuliyyәt, düzlük, doğruçuluq, sadәlik 
tәvazökarlıq insanlara humanist münasibәt, onu әhatә edәn mühitә – tәbiәtә qayğılı münasibәt vә s. 
daxildir. 

Tәdris prosesindә formalaşdırılmış әxlaqi dәyәrlәr, gәlәcәk peşәkar kadrlardan peşәlәrinә 
vicdanla yanaşmağı, hәmçinin hәr kәsdәn fәaliyyәt zamanı ciddi cәhd, dözümlülük, hövsәlә tәlәb edir. 
Başqalarına hörmәtlә yanaşan insanlarda isә özündәn razılıq, başqalarına yuxarıdan aşağı baxma 
münasibәtlәri olmur, onlar yüksәk ünsiyyәt mәdәniyyәtinә malik olurlar.  

Dözümlülük vә genişürәklilik insanlarda başqalarının zәif cәhәtlәrini, çәtinliklәrini başa düşәrәk 
onları bağışlamaq münasibәtlәri formalaşdırır. Bura, hәmçinin başqalarının çәtinliklәrini vaxtında 
görüb hiss edәrәk ona imkan dairәsindә kömәk etmәk, heç olmazsa, dәrdinә şәrik olmaq da daxildir. 
Bu münasibәtlәr insanlarda kiçik yaşlarından formalaşdırılmalıdır, әks halda onlarda başqalarına, 
onları әhatә edәn insanlara qarşı etinasızlıq vә qәddarlıq yarana bilәr. 

 
Әxlaqi tәrbiyәnin vacibliyi 

 

Hәr bir tәhsil müәssisәsinin qarşısında duran başlıca mәqsәd tәlim-tәrbiyәnin birgә vәhdәtini 
tәşkil etmәkdir. Dünyanın bir çox ölkәlәrindә müxtәlif tәhsil sistemlәri, tәhsil proqramları olsa da, bu 
prinsip dәyişmәz olaraq qalır. Hәr ikisinin vәhdәti nәticә etibarilә bәşәr nәslinin inkişafına, 
dünyagörüşünün formalaşmasına gәtirib çıxarır.  

Lakin unutmaq olmaz ki, bir insanın formalaşması üçün tәhsildәn öncә tәrbiyәnin olması 
vacibdir. Düzgün verilmiş tәrbiyә (әsasәn dә bunun tәmәli ilk öncә qoyulur) sonrakı tәhsilin 
qazanılmasında mühüm rol oynayır. Marağalı Әhvәdi bunu belә ifadә etmişdir: “Mayası saf olmayanı 
oxutdurub alim elәmәk olar, amma tәrbiyәlәdirmәk olmaz”. 

Müasir tәhsil sistemindә elmә, biliyә, innovativ metodlara, yeni tәdris proqramlarına önәm 
verilir. Hәr bir tәhsil müәssisәsi çalışır ki, tәhsil alan tәlәbәlәrinin hәrtәrәfli inkişafı üçün dünyanın 
qabaqcıl tәcrübәsini tәtbiq etsin. Amma bәzәn bu inkişaf nәticәsindә әxlaqi dәyәrlәrin vacibliyi nәzәrә 
alınmır vә o ikinci plana atılır. Sözsüz ki, bu tendensiya nәticәsindә innovativ tәlim texnologiyaları 
vasitәsilә çox yüksәk elmi-biliyә yiyәlәnmiş, peşәkar mütәxәssis kimi formalaşmış gәnclәr bәzәn 
әxlaqi dәyәrlәrin çatışmazlığı ilә üzlәşirlәr. Yәni vaxtında qazanılmamış әxlaqi tәrbiyә, etik normalar 
sonrakı problemlәrә sәbәb olur. Müasir tәhsil sistemindә әn son yeniliklәrlә bәrabәr, әxlaqi tәrbiyәyә 
dә diqqәtin artırılması milli-mәnәvi dәyәrlәrin, milli özünüdәrkin formalaşmasına müsbәt tәsir etmiş 
olar. Yalnız bu yolla biz cәmiyyәtimiz üçün daha faydalı, daha lazımlı mütәxәssis, әsl vәtәndaş, 
humanist insan formalaşdıra bilәrik.  

 
Nәticә 

 

Mәqalәdә apardığımız izahatlardan belә nәticәyә gәlmәk olar ki, savadlı, bilikli şәxsin 
formalaşması üçün tәrbiyәnin dә olması vacibdir. Әgәr tәhsil bir şәxsin peşәkar mütәxәssis olaraq 
inkişafına xidmәt edirsә, estetik vә әxlaqi tәrbiyә onun yüksәk insani dәyәrlәrә, mәziyyәtlәrә malik, 
estetik zövqü olan bir şәxsiyyәt kimi formalaşmasına imkan verir. Bu hәmin şәxsin cәmiyyәtdәki 
nüfuzuna vә özünü müsbәt tәrәfdәn realizә etmәsinә şәrait yaradır. 
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Müasir tәhsil prosesinin әn yüksәk sәviyyәdә tәşkili, müasir metodların tәtbiq edilmәsi 
insanların yalnız savad vә bilik almasına deyil, hәm dә estetik vә әxlaqi dәyәrlәrin, keyfiyyәtlәrin 
tәkamülünә gәtirib çıxarmalıdır. Belә olmazsa, biz yüksәk savada malik olan, lakin bir şәxsiyyәt kimi 
vәtәnpәrvәr, mәrd, dözümlü, insanpәrvәr vә s. dәyәrlәrin formalaşmadığı bir mütәxәssis hazırlamış 
olarıq.  

Tәdris prosesi zamanı professor-müәllim heyәti tәlәbә vә kursantların hәm bilikli mütәxәssis 
olmaları, hәm dә onların zәngin daxili mәdәniyyәtә, sosial dәyәrlәrә malik şәxsiyyәt kimi 
formalaşmaları üçün әxlaqi vә estetik tәrbiyәnin roluna xüsusi diqqәt yetirmәlidirlәr. 

Özünün yüksәk savadı, fәrdi davranışı ilә fәrqlәnәn tәlәbә vә kursantlarda hәm dә estetik-әxlaqi 
tәrbiyәni formalaşdırmaqla ümumilikdә daha effektiv nәticәlәr әldә etmәk olar. 
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and aesthetic and moral education. 
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CÜMHURİYYӘT GENERALI SÜLEYMAN BӘY ӘFӘNDİYEV 
 

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin mövcudluğu dövründә onun ordusu sıralarında 28 general 
xidmәt etmişdir. Bu generallardan üçdә biri Azәrbaycan hökumәtinin qәrarı ilә bu rütbәyә layiq 
görülmüşdülәr. Qalanları isә çar Rusiyası ordusu sıralarında general rütbәsini qazanmışdılar. 
Azәrbaycan hökumәtinin qәrarı ilә general rütbәsinә layiq görülmüş ilk Cümhuriyyәt generallarından 
biri Süleyman bәy Әfәndiyev idi. O hәm dә Cümhuriyyәt ordusunun ilk şәhid generalı kimi tarixdә 
qalmışdır.  

S.Әfәndiyev milli mәnafelәrә sadiq, xidmәti vәzifәlәrә mәsuliyyәtlә yanaşan, son dәrәcә işgüzar 
vә s. keyfiyyәtlәri ilә fәrqlәnәn bir hәrbçi idi. Onun ömür yolu ilә bağlı mәhdud mәlumatlarla tanış 
olarkәn göz qarşısında canlanan portretindә bir neçә cizgilәr dәrhal nәzәr-diqqәti cәlb edir. Bu da 
Süleyman bәyin saflığı, kövrәkliyi, sonsuz insaniliyi, qәlbinin zәrifliyi vә bir qәdәr dә romantikliyidir. 
Bәzәn dә fikirlәşirsәn ki, bu qәdәr hәssas vә humanist olan bir insan ordunu deyil, tamam başqa sahәni 
özü üçün hәyat yolu seçmәli idi. Ancaq tale ona belә bir hәyatı qismәt etmişdi vә o da öz tәmizliyi, 
saflığı ilә Cümhuriyyәt ordusunun zabitinin şәrәfini, nüfuzunu, saflığını yüksәklәrә qaldırmışdı. Bütün 
bu keyfiyyәtlәri ilә Süleyman bәy Әfәndiyev Cümhuriyyәt ordusunun saflıq, millilik, sәdaqәt vә 
paklıq simvolu idi vә bunu onun müasirlәri dә tәsdiq edirdi. Hәrbi nazir S.Mehmandarov bildirirdi ki, 
Süleyman bәy Әfәndiyev tәmizlikdә, namusda, qeyrәt vә fәdakarlıqda tabeliyimdә olan zabitlәrin әn 
birincisi idi. 

Süleyman bәy Әfәndiyev 1864-cü il oktyabrın 5-dә Ağdamda doğulmuşdu. İlk tәhsilini Gәncәdә 
tamamladıqdan sonra S.Әfәndiyev 1880-ci ildә Yelizavetqrad süvari mәktәbinә daxil oldu vә 1885-ci 
ildә hәmin mәktәbi başa vuraraq zabit rütbәsi aldı. Bundan sonra isә onun Çar Rusiyası ordusu 
tәrkibindә xidmәt yolu başladı. Tәәssüf ki, onun çar Rusiyası ordusu tәrkibindәki xidmәt yolu 
haqqında lazımi mәlumat hәlә dә mövcud deyil. Mәlum olan odur ki, Süleyman bәyin xidmәt yolu 
әsasәn Qafqazla bağlı idi. O, 1899-cu ildә rotmistr rütbәsi, 1912-ci ildә isә polkovnik rütbәsi almışdı. 

1917-ci ilin fevral çevrilişindәn sonra Qafqazdakı Rusiya ordusu buraxıldı vә S.Әfәndiyev dә bu 
ordudan istefa vermәli oldu. O, Gәncәyә qayıtdı vә burada azәrbaycanlılardan ibarәt könüllü silahlı 
dәstәlәrin formalaşdırılmasında fәal iştirak etdi. Mәlumdur ki, fevral çevrilişindәn sonra Azәrbaycan 
әrazisindә ağır hәrbi-siyasi şәrait yaranmışdı. Hakimiyyәtsizlikdәn istifadә edәn denikinçi, bolşevik, 
ermәni-daşnak qüvvәlәri malik olduqları mәnbәlәrdәn silahlanaraq Azәrbaycan xalqına qarşı total 
tәcavüzkarlığa başlamışdılar. Xalqı bu fәlakәtlәrdәn qorumaq üçün milli mücadilә liderlәri heç olmasa 
könüllülәri toplayaraq onlara silahdan istifadәni öyrәtmәyi lazım bilirdilәr. Qәrara alınmışdı ki, 
yerlәrdәn bunun üçün müәyyәn maliyyә vәsaiti dә toplansın vә heç olmasa könüllülәrin tәlimini 
aparan zabitlәr üçün dolanışıq haqqı verilsin. 

S.Әfәndiyev dә Gәncәdә belә könüllü dәstәlәrin tәlimi ilә mәşğul olmağa başladı. Amma xalqın 
iqtisadi vәziyyәti elә idi ki, hәtta az miqdarda belә maliyyә vәsaiti toplamaq imkanı yox idi. Ona görә 
dә, Süleyman bәy heç bir dolanışıq mәnbәyi olmadan aylarla bu tәlimlәri aparmalı oldu. Süleyman 
bәyin vәfatından sonra “Azәrbaycan” qәzetinin 3 mart 1919-cu il tarixli nömrәsindә onun haqqında 
çap olunmuş nekroloqda Gәncәdәki fәaliyyәti haqqında belә yazılmışdı: “Bu qәdәr müddәt öz 
hesabına xidmәt etdikdәn sonra yenә maaş istәmәyi özünә bir müşkül әmr hesab edirdi. Gәncәdә 
anarxiya başlananda, cümlә mülki vә hәrbi mәmurlar dәxi qәrargahlara, talançılara iltihaq etdilәr 
(qoşuldular – M.S.). Kimsә kimsәni tanımaq istәmәdi, şübhә etmәk olur ki, düz, doğru, qeyrәt vә 
namuslu şәxslәr tanınmayacağı bir dәrәcәyә gәldi. Mәrhum Әfәndiyev gündüzlәr ac, gecәlәr yuxusuz 
öz cavan mütәllimlәri ilә şәhәrin hәrasәtinә (qorunmasına – M.S.), şәhәrdә әmin-asayişi әmәlә 
gәtirmәdә zәrrә qәdәr qüsur gәtirmәdi. Şәhәrdә, stasyonda, nәrәyә gedilsә Süleyman bәy görünürdü. 
Özü namus vә qeyrәtli, mütәllimlәri düz, doğru”. 

1917-ci il dekabr ayının ortalarında Müsәlman korpusunun tәşkilinә başlandı. Süleyman bәy bu 
korpusda 5-ci atıcı alayın komandiri idi. O bir müddәt hәtta Müsәlman korpusunda ikinci diviziya 
komandirinin vәzifәsini dә icra etmişdi. Süleyman bәy Qafqaz İslam Ordusunun tәrkibindә 
Azәrbaycanın bolşevik daşnak qoşunlarından tәmizlәnmәsindә dә fәal iştirak etdi. 1918-ci il noyabr 
ayının 1-dә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin Hәrbi Nazirliyi tәşkil edilәnә kimi, Süleyman bәy bir 
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sıra vәzifәlәrdә xidmәt etdi. Çox tәәssüf ki, mәlumatların azlığı üzündәn bu barәdә dә әtraflı mәlumat 
vermәk çәtindir. 

Süleyman bәy haqqında az-çox mәlumat onun Cümhuriyyәtin Hәrbi Nazirliyinin bәrpasından 
sonrakı dövrdәki xidmәt yolu ilә bağlıdır. Bu xidmәt isә tәxminәn 4 ay davam etdi. Mövcud 
sәnәdlәrdәn mәlum olur ki, Hәrbi Nazirlik bәrpa olunanda polkovnik Süleyman bәy Әfәndiyev 
Tәrtәrdә yerlәşәn 2-ci Qarabağ süvari alayının komandiri idi. 

1918-ci ilin sonlarında Azәrbaycan Ordusu ciddi böhran içәrisindә idi. Ordu tәşkili sahәsindә 
ciddi nәticәlәrin әldә edilmәsi üçün hökumәt tәrәfindәn qәrara alınmışdı ki, Azәrbaycan hissәlәri türk 
qoşun hissәlәri vә bölmәlәrinin bazasında formalaşdırılsın. Bu istiqamәtdә әmәli addımlara da 
başlanmışdır. Amma müttәfiq dövlәtlәri türk hәrbçilәrinin Azәrbaycanda qalmasına qәti şәkildә etiraz 
etdilәr. Türk hissә vә bölmәlәrinin Azәrbaycandan çıxarılması isә orduda tәşkilati böhranı ortaya 
çıxardı, hissә vә bölmәlәr tәchizat mәnbәlәrindәn mәhrum oldular, zabit vә kadr qıtlığı özünü göstәrdi. 

Belә bir vәziyyәtdә S.Әfәndiyev 2-ci Qarabağ süvari alayının formalaşdırılması üçün çox böyük 
fәdakarlıq göstәrirdi. O, gecә-gündüz bilmәdәn alayın qurumlanması, bölmәlәrdә xidmәtin düzgün 
tәşkil edilmәsi ilә mәşğul oldu. Alayda iaşә xidmәtinin tәşkili, nizam vә intizamın 
möhkәmlәndirilmәsi, zabit vә unter-zabit heyәti arasında qarşılıqlı münasibәtlәrin formalaşması, hәrbi 
qulluqçular ilә yerli әhali arasında münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı Süleyman bәy Әfәndiyevin 
alay komandiri kimi әmrlәri indi dә arxivlәrdә saxlanmaqdadır. Bu әmrlәrin hәr birindә Süleyman 
bәyin hәrbi qulluqçulara sonsuz qayğısı, tapşırılan hәrbi vәzifәnin icrasına sonsuz mәsuliyyәti özünü 
çox açıq şәkildә göstәrmәkdәdir. 1918-ci il dekabr ayının әvvәllәrindә Sәmәd bәy Mehmandarov 
Qarabağ bölgәsindә yerlәşәn hәrbi hissәlәrin vә bölmәlәrin vәziyyәti ilә tanışlığı zamanı yalnız 
Süleyman bәy Әfәndiyevin komandir olduğu 2-ci Qarabağ alayında vәziyyәtin xeyli yaxşı olduğunu 
müşahidә etdi. Bu tanışlıqla bağlı imzaladığı müfәssәl әmrindә S.Mehmandarov yorulmaz 
xidmәtilәrinә görә Süleyman bәy Әfәndiyevә vә onun әtrafında olan az saylı zabitlәrә öz tәşәkkürünü 
bildirdi. 

1918-ci il dekabr ayının sonlarına yaxın S.Mehmandarovun әmri ilә S.Әfәndiyev daha yüksәk 
vәzifәyә tәyin edildi. Hәmin ayın 23-dә S.Әfәndiyev özünün alaydaxili son әmrini imzaladı. Bu әmrini 
polkovnik S.Әfәndiyev 2-ci Qarabağ süvari alayının hәrbi qulluqçularına müraciәtlә belә 
tamamlayırdı: “Mәn inanıram ki, siz gәlәcәkdә dә mәğrur olacaqsınız, nәzәrlәri möcüzә-bahadırlara 
dikilmiş bizim azad Vәtәnin vә millәtin bayrağını daşıyacaqsınız. Bu isә sizdәn haradan 
gözlәnilmәsinә baxmayaraq Vәtәnin düşmәnlәrdәn müdafiәsi üçün şüurlu vә birgә iş tәlәb edir. 
Vәtәnin gәlәcәyi sizin әlinizdәdir. Onun abadlaşması, çiçәklәnmәsi vә ya asılı vәziyyәtdә qalması 
bizim özümüzdәn asılıdır”. 

Sәdaqәtli xidmәtini nәzәr alaraq S.Mehmandarov Azәrbaycan hökumәti qarşısında Süleyman 
bәy Әfәndiyevә general-mayor rütbәsi verilmәsi haqqında vәsatәt qaldırdı. Azәrbaycan hökumәtinin 
qәrarı ilә 1918-ci il dekabr ayının 29-da S.Әfәndiyevә general-mayor rütbәsi verildi. 

1918-ci ilin son günlәri vә 1919-cu ilin ilk günlәrindә Qarabağ bölgәsindә yerlәşәn Cümhuriyyәt 
ordusunun 1-ci piyada diviziyasının bәzi bölmәlәri vә zabitlәri Azәrbaycan hökumәtinә itaәtsizlik 
göstәrdilәr vә qiyam qaldırmağa cәhd etdilәr. Bәzi hәrbçilәr rus zabitlәrinin Azәrbaycan ordusuna cәlb 
edilmәsinә, ingilis hәrbi bölmәlәrinin Azәrbaycana daxil olmasına, ermәni silahlılarına qarşı qәtiyyәtli 
tәdbirlәrin görülmәmәsinә etiraz әlamәti olaraq bu itaәtsizliyi göstәrdilәr vә hәtta 1-ci piyada 
diviziyasının komandir general-mayor İbrahim ağa Usubovu girov götürdülәr. General Usubov irәli 
sürülәn tәlәblәrin mәrkәzә çatdırılacağını vәd edәndәn sonra girovluqdan azad edildi. 

Hәrbi nazir S.Mehmandarov Cümhuriyyәt ordusu daxilindә müstәqil Azәrbaycan hökumәtinә 
qarşı itaәtsizlik göstәrilmәsinә qarşı son dәrәcә barışmaz bir mövqe tutdu vә dәrhal bu xoşagәlmәz 
halın aradan qaldırılması üçün Süleyman bәy Әfәndiyevi bölgәyә göndәrdi. Süleyman bәy dә bölgәyә 
gәldi, hissә vә bölmәlәrdәki vәziyyәtlә tanış oldu, itaәtsizlik göstәrәn bölmәlәri vә zabitlәri 
müәyyәnlәşdirdi, hökumәtә sәdaqәtli olan bölmәlәr arasında iş apardı vә çox tezliklә itaәtsizlik 
göstәrәn hәrbi qulluqçuların müәyyәnlәşdirilmәsinә, onlara qarşı ciddi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinә 
nail odu. Nәticәdә qısa müddәt әrzindә ordu daxilindә qiyam cәhdinә son qoyuldu. 
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1919-cu il yanvar ayının 7-dәn Süleyman bәy Әfәndiyev Cümhuriyyәt ordusunun 1-ci piyada 
diviziyasının komandiri vәzifәsinin icrasına başladı vә özünәxas işgüzarlıqla, ardıcıllıqla vә 
mәsuliyyәtlә bu diviziyanın formalaşdırılmasına girişdi. İstәr Hәrbi Nazirlik, istәrsә dә Azәrbaycan 
hökumәti üçün bu diviziyanın formalaşdırılması vә tәşkilatlandırılması çox böyük әhәmiyyәt kәsb 
edirdi. Çünki bu diviziya Qarabağda ermәni tәcavüzkarlığının qarşısını almaq üçün әsas qüvvә kimi 
görülürdü. 

Bu diviziyanın formalaşdırılması istiqamәtindә S.Әfәndiyevin sәmәrәli xidmәti haqqında 
müәyyәn mәlumatlar mövcuddur. Lakin çox tәәssüf ki, Süleyman bәyin bu diviziyadakı dәyәrli 
fәaliyyәti çox da uzun sürmәdi. Çünki 1919-cu il yanvar ayının 2-ci yarısından etibarәn Ağdam 
qarnizonunun hissә vә bölmәlәrindә yayılmış sәpmә yatalaq xәstәliyi çoxlu sayda әsgәrin hәyatına son 
qoyduğu kimi, Süleyman bәy Әfәndiyevin dә ömrünә son qoydu. Bu xәstәliyin nәticәsindә hәr gün 
onlarca hәrbi qulluqçu hәyatını itirirdi. Xәstәliyin qarşısının alınması üçün Süleyman bәy çox çalışdı, 
davamlı olaraq Hәrbi Nazirliklә әlaqә saxladı, tәsirli bir vasitә tapılmayanda isә özü xәstәliyә yoluxan 
hәrbi qulluqçuların ağrı-acılarını unutdurmağa çalışdı. Bunun üçün o davamlı olaraq әsgәrlәr arasında 
oldu, onları tәk buraxmadı. Belә bir vaxtda Süleyman bәy Qazaxdan onun böyük oğlu Hәsәnin vәfat 
etmәsi haqqında xәbәr aldı. Oğlunu çox sevsә dә Süleyman bәy ölüm ayağında olan onlarla-yüzlәrlә 
әsgәrini tәk vә kömәksiz qoyub dәfn mәrasiminә yollanmağı özünә qәbul etdirә bilmәdi. Çox keçmәdi 
ki, elә övladı qәdәr sevdiyi әsgәrlәri arasında onu da xәstәlik tutdu vә 1919-cu il fevral ayının 21-dә 
Süleyman bәy Әfәndiyev xidmәt başında sәpmә yatalağı xәstәliyindәn dünyasını dәyişdi. 

Bakıda çıxan bir çox qәzetlәr S.Әfәndiyevin vәfatı münasibәtilә nekroloqlar çap etdilәr. Hәrbi 
Nazirlik isә onun dәfninin tәşkili ilә bağlı xüsusi bir әmr verdi. “İstiqlal” qәzetindә çap olunmuş 
nekroloqda deyilirdi: “...Ey möhtәrәm әsgәr! Sәn Azәrbaycanın әn qәhrәman övladı idin. Sәn öldün, 
fәqәt sәnin qәhrәmanlığın sәndәn sonra yetişәcәk zabitlәrimiz arasında ölmәyәcәkdir. Sәni 
Azәrbaycanın hәrb tarixindә yad etmәk Azәrbaycan üçün böyük bir şәrәfdir. Sәnin ruhuna tәzim vә 
hörmәtimizi ithaf edәr ikәn Vәtәn vә millәtimizә dә bәyani-tәziyyәt eylәriz”. “Azәrbaycan” qәzetindә 
çap olunmuş nekroloqda isә aşağıdakı cümlәlәr var idi: “Mirliva Әfәndiyevin vәfatı nәinki mirlivanın 
әqrәba vә mütәlliqatını mәhzun vә dilgir edәcәkdir. Bәlkә onu tanıyan, onun hәqqinә arif, onun vәtәn 
vә millәt uğrundakı xidmәt vә fәdakarlıqlarını bilmiş olan cümlә azәrbaycanlıları dilxun vә dağdar 
edәcәkdir”. 

S.Әfәndiyev vәfat edәndә hәrbi nazir ezamiyyәtdә idi. Ona görә dә Hәrbi Nazirlik adından onun 
dәfninin tәşkili ilә bağlı әmri general Ә.Şıxlinski imzaladı. Hәmin әmrin bir yerindә deyilirdi: 
“General Әfәndiyev indiki şәraitdә diviziyanın tәşkil edilmәsi kimi çәtin işә başladı, istirahәt bilmәdәn 
vә rahatlıq görmәdәn indiki zamanda Azәrbaycanın daha böyük vilayәtindә qanun-qaydanın 
yaradılması vә hissәlәrin formalaşdırılması ilә mәşğul oldu. Öz diviziyasının sanitar vәziyyәtinin 
qayğısına qalaraq general Әfәndiyev tibb otağının yaradılmasına şәxsәn rәhbәrlik edir, daim xәstәlәrә 
baş çәkәrәk vә onların arasında olaraq bәzi xeyirxah sözlәrlә vә bәzәn dә bir rәhbәr kimi tәlәblәri ilә 
onların ağrılarını azaldırdı. Çoxlu qayğı içәrisindә onun özü barәsindә düşünmәyә macalı yox idi – 
sәpmә yatalağa tutuldu vә postda dayanan әsgәr kimi vәzifә başında keçindi. Qәbrin nurla dolsun, 
Vәtәnin әsil oğlu vә yorulmaz döyüşçü!”. 

1919-cu il fevral ayının 24-dә S.Әfәndiyevin tabutu Gәncә vağzalına gәtirildi. Burada tabutu 
fәxri qarovul qarşıladı vә böyük izdihamın müşayiәti ilә tabut Şah Abbas mәscidinә aparıldı. Mәsciddә 
S.Әfәndiyev üçün namaz qılındı vә dualar oxundu. 

S.Әfәndiyevin Gәncә qәbiristanlığında dәfni nәzәrdә tutulmuşdu. Ancaq Ә.Şıxlinskinin 1919-cu 
il fevral ayının 26-da imzaladığı әmrdәn, habelә sonralar hәrbi nazirin adına gәlmiş mәktublardan 
aydın olur ki, hәyat yoldaşı Lalәndar xanım Süleyman bәyin Qazaxda dәfn olunmasını xahiş etmişdi. 
Hәrbi Nazirliyin rәhbәrliyi dә ailәsinin istәyini nәzәrә alaraq Süleyman bәyin Qazaxda dәfn 
olunmasına icazә vermişdi. 

1919-cu ilin tәxminәn mart-aprel aylarında Süleyman bәy Әfәndiyevin ailә üzvlәri onun nәşinin 
Qazaxdakı qәbrindәn çıxarılaraq Batıma aparılması haqqında mәsәlә qaldırdılar. Süleyman bәyin 
hәyat yoldaşı, kiçik övladları vә qohumları yaşamaq üçün Batuma köçdüklәrindәn görünür onun 
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qәbrinin dә yaxında olmasını arzulayırdılar. Bu mәqsәdlә dә onlar Hәrbi Nazirliyin rәhbәrliyinә 
müraciәt etdilәr. Hәrbi Nazirliyin arxivindә bu müraciәtә cavab kimi yazılmış bir sәnәd mövcuddur. 
Sәnәd imzalanmayıb. Ancaq onun hәrbi nazirin blankında yazılmasından vә mәzmunundan belә bir 
qәnaәtә gәlmәk olar ki, bu sәnәd Sәmәd bәy Mehmandarov tәrәfindәn vә ya onun adından hazırlanıb. 
Bu sәnәddә deyilir: “Mәrhum Süleyman bәyin cәnazәsi indiki vaxtda heç yerә aparıla bilmәz. 
Qohumunuz Mәhәmmәd bәy ona verilmiş tapşırığı yerinә yetirmәyә çalışaraq mәrhumun cәnazәsinin 
çıxarılmasına vә Batuma aparılmasına çox inadkarlıq göstәrdi. Onun sakitlәşdirilmәsi üçün baş hәkim 
ona meyidin qalıqlarına toxunulmasının, xüsusәn dә onun başqa yerә aparılmasının qeyri-mümkünlüyü 
barәdә sәnәd verdi. 

Mәn çox tәәssüf edirәm ki, Lalәndar xanımın qohumları mәrhumun cәnazәsini Qazax qәzasında 
torpağa tapşırılmasını istәdi. Mәn onun hәyat yoldaşının arzusuna әmәl etmәk mәcburiyyәtindә 
qaldım. Xüsusilә dә ona görә ki, Süleyman bәyin hәdsiz sevdiyi unudulmaz Hәsәnin yanında dәfn 
edilmәsi güman edilirdi. 

Mәn hәdsiz dәrәcәdә narahat oldum vә hәyәcanlandım ki, hәm taxta, hәm dә sink tabutlar 
sındırılmış vә mәrhumun qanlı bәdәni heç bir qoruyucu örtük olmadan torpağa tapşırılmışdır. Bir 
hәkim kimi bu, sizә dә yaxşı aydındır. Ancaq güman edirәm ki, qışın düşmәsi ilә әziz mәrhumun 
qalıqlarını çıxarmaq vә tәhlükәsiz şәkildә istәdiyiniz yerә aparmaq mümkün olar”. 

Bu mәktubda toxunulan mәsәlәnin sonrakı taleyi barәdә bir fikir söylәmәk çәtindir. 
Mәlumatların qıtlığı üzündәn aydın deyil ki, Süleyman bәy Әfәndiyevin nәşi sonradan Batuma 
aparılmışdır, ya yox? İndi Azәrbaycanın müstәqilliyi yolunda hәyatını qurban verәn general-mayor 
Süleyman bәy Әfәndiyevin qәbrinin yeri mәlum olmadığı kimi, hәlәlik onun fotoşәkli dә aşkarlanıb 
üzә çıxarılmamışdır. 
 
 
 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu 
tarix üzrә elmlәr doktoru, dosent 
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ELMİ MӘQALӘLӘRİN TӘRTİB EDİLMӘSİNӘ DAİR TӘLӘBLӘR 
 

Tәqdim edilәn mәqalәlәr jurnalın elmi istiqamәtinә (hәrbi-nәzәri elmlәr, hәrbi xüsusi elmlәr, 
hәrbi tәbabәt, milli tәhlükәsizlik) uyğun, aktual elmi problemlәrә aid tәdqiqatların ilk dәfә dәrc 
olunması üçün nәzәrdә tutulmuş materiallara malik olmalıdır. Mәqalәlәr üç dildә (Azәrbaycan, rus vә 
ya ingilis) tәqdim edilә bilәr. 

Mәqalә MS WORD mәtn redaktorunda 12-lik Times New Roman şrifti ilә yığılmalı, sәtirlәrarası 
mәsafә 1 olmalıdır. Mәqalәnin birinci sәhifәsinin yuxarı sol tәrәfindә UOT (UDK) indekslәr 
göstәrilmәlidir. Mәtnin әvvәlindә mәqalәnin adı, müәllif(lәr) haqqında mәlumat (onların adı tam 
şәkildә, elmi dәrәcәsi, elmi adı vә hәrbi xidmәtdә olanlar üçün hәrbi rütbәsi), müәllif(lәr)in işlәdiyi 
müәssisә(lәr) vә hәmin müәssisә(lәr)in ünvan(lar)ı, müәllif(lәr)in elektron poçt ünvan(lar)ı vә telefon 
nömrәlәri qara rәngli qalın şriftlә verilmәlidir. Bu mәlumatlardan sonra üç dildә (Azәrbaycan, rus, 
ingilis) 5-6 sözdәn ibarәt açar sözlәr, daha sonra isә mәqalәnin yazıldığı dildә qısa xülasә (100 sözdәn 
çox olmamaqla) göstәrilmәlidir. Xülasәdә tәdqiqat işinin mahiyyәti, müәllif(lәr)in aldıqları elmi 
nәticәlәr, işin elmi cәhәtdәn yeniliyi, tәtbiqi әhәmiyyәti vә s. yığcam şәkildә öz әksini tapmalıdır. 

Mәqalәnin mәtni 6-10 sәhifә (A4 formatında) hәcmindә olmalı, sәhifәlәrdә isә bütün tәrәflәrdәn 
20 mm boş mәsafә saxlanmalıdır. Sәhifәlәrin nömrәsi sәhifәnin aşağı hissәsinin sağ tәrәfindә 
qoyulmalıdır. Cәdvәllәr, qrafiklәr, diaqramlar, şәkillәr vә fotolar mәtnin daxilindә yerlәşdirilmәklә 
mәqalәyә daxil edilә bilәr. 

Elmi mәqalәdә mövzu üzrә qısa tәhlil verilmәli, onun aktuallığı әsaslandırılmalı, hәll olunmalı 
mәsәlәlәr açıqlanmalı vә onların hәlli yolları göstәrilmәli, әldә edilәn nәticәlәr, işin elmi cәhәtdәn 
yeniliyi, tәtbiqi әhәmiyyәti, iqtisadi sәmәrәsi vә s. aydın şәkildә verilmәlidir.  

Elmi mәnbәlәrә edilәn istinadlar mәtndә kvadrat mötәrizәdә verilmәlidir (mәsәlәn, [1] vә ya [1, 
s.119]). Mәqalәnin sonunda verilәn әdәbiyyat siyahısı istinad olunan әdәbiyyatların mәtndәki 
ardıcıllığı ilә nömrәlәnmәlidir. Әdәbiyyat siyahısında son 10 ildә nәşr edilmiş elmi mәqalәlәrә, 
monoqrafiyalara vә digәr etibarlı mәnbәlәrә üstünlük verilmәlidir. İstinad olunan mәnbәnin 
biblioqrafik tәsviri verilәrkәn Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyasının “Dissertasiyaların tәtbiqi qaydaları” barәdә qüvvәdә olan Tәlimatının “İstifadә edilmiş 
әdәbiyyat” bölmәsinin 10.2-10.4.6 bәndlәrinin tәlәblәri әsas götürülmәlidir.  

“İstifadә edilmiş әdәbiyyat”dan sonra mәqalәnin adı, müәlliflәr haqqında mәlumat vә xülasә 
(mәqalәnin yazıldığı dildәn әlavә, yuxarıda qeyd edilmiş daha iki dildә) verilmәlidir. 

Müәllif(lәr) mәqalәni çapa tövsiyә edәn kafedra vә ya tәşkilatın iclas protokolundan çıxarışı, 
mәqalәnin A4 formatında çap olunmuş nüsxәsini, mәqalәnin elektron variantı yazılmış CD vә ya DVD 
diski, elәcә dә mәqalә müәllif(lәr)i ilә әlaqә saxlamaq üçün telefon nömrәlәrini tәqdim etmәlidir.  

Redaksiyaya daxil olmuş mәqalәlәr anonim rәyçilәrin rәyindәn (2 müsbәt rәydәn) sonra sahә 
redaktoru vә ya redaksiya heyәtinin mütәxәssis üzvlәrindәn biri tәrәfindәn çapa tövsiyә olunacaq. 
Tәqdim olunan mәqalәnin dәrc olunmasından imtina edildiyi halda jurnalın redaksiyası yazılı şәkildә 
müәllifә imtina cavabı göndәrәcәkdir. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Представленные для публикации в журнале статьи должны соответствовать научным 
направлениям (военно-теоретические науки, военно-специальные науки, военная медицина, 
национальная безопасность) журнала и содержать материалы отражающие результаты 
исследований научно-актуальных проблем, предназначенные для первичной публикации. 
Статьи могут быть представлены на одном из следующих языков – азербайджанском, русском 
или английском. 

Статья должна быть подготовлена в редакторе MS WORD, шрифт Times New Roman – 12. 
Междустрочный интервал – одинарный. На левой верхней части первой страницы должны быть 
указаны индексы УДК (UOT). В начале статьи должны быть указаны в полужирным черным 
шрифтом название статьи, сведения об авторе(ах) (полное имя, учёная степень, учёное звание) 
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и воинское звание для военнослужащих, место работы с указанием адреса(ов), адрес 
электронный почты и номер телефона. Далее должны быть приведены ключевые слова на 
азербайджанском, русском и английском языках (состоящих из 5-6 слов), а затем краткая 
аннотация (не более 100 слов) на языке набранной статьи. В аннотации должны кратко 
отражаться сущность исследования, полученные научные результаты автора(ов), научная 
новизна работы, ее прикладное значение, и т.д. 

Статья должна быть в объеме 6-10 страниц (в формате A4 машинописного текста). Поля 
страницы со всех сторон 20 мм. В статье могут быть размещены таблицы, графики, диаграммы, 
рисунки и фотографии.  

В статье приводиться краткий анализ по содержанию работы, а также обосновывается 
актуальность темы, раскрывается решаемые задачи и указываются способы ее решения. Кроме 
этого, должны быть изложены полученные результаты, новизна работы, ее прикладное 
значение и т.д. 

Ссылки на научные источники должны указываться в квадратных скобках (например, [1] 
или [1, с.119]). Указанный список литературы в конце статьи должен нумероваться в порядке 
последовательности цитируемой литературы в тексте. В списке литературы предпочтение 
должно отдаваться научным статьям, монографиям и другим надёжным источникам последних 
10 лет.  

Библиографическое описание цитируемого источника должно соответствовать 
требованиям раздела 10.2-10.4.6 “Использованная литература” положения “О правиле 
оформления диссертаций” Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте 
Азербайджанской Республики. 

После раздела “Использованная литература”, кроме языка, на котором написана статья, 
пишется название статьи, сведения об авторе(ах) и аннотация еще на двух других языках, 
указанных выше.  

Автор(ы) вместе со статьей должен(ы) предоставить выписку из протокола заседания 
кафедры или учреждения рекомендовавшего ее для публикации, один экземпляр напечатанной 
статьи, его электронный вариант, написанный на диске CD или же DVD, а также контактные 
телефонные номера. 

Поступившие в редакцию статьи после рецензирования (2 положительных заключения) по 
представлению редактора по специальности или одного из членов редакции будут 
рекомендованы в печать. При отказе печатать статью редакция журнала в письменной форме 
уведомит об этом автора(ов). 
 

RULES TO COMPILE SCIENTIFIC ARTICLES 
 

Artıcles, submitted to be published in this magazine must be appropriate to the norms and 
standards of researches being covered by this magazine (military theoretical sciences, military special 
sciences, military medicine, national security) The articles can be submitted in three (Azerbaijan, 
Russian and English) languages. 

An article should be typed in MS WORD text edited in Times New Roman – with 12 shrift, 1 
inter-line space. UDC (UOT) kind of indexes are to be put on the left of the top of the first page. The 
topic of the article, information about the author, (full name, scientific degree, scientific duty, military 
rank for servicemen), the names of the ventures where the authors work for, the address of the very 
ventures, authors’ e-mail account and phone numbers must be given in bald black colour. After this 
information, key words in three languages (Azerbaijan, Russian, English) consisting of 5-6 words, then 
summary (no more than 100 words) in the language in which the article is produced are to be written. 
The essence of the study, scientific results got by author(s), scientific significance, practicality are to 
be briefly written in the summary.  
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The text of the article is to be 6-10 pages (A4 format) and the dimension of the pages must be 
from all sides 20 mm. Numbering of the pages would be on the right side of the bottom of either page. 
Schemes, graphics, diagrams, pictures and photos may be included by inserting them in articles. 

Brief analysis is to be given, the topicality of the subject is to be proved, the issues which are 
going to be solved must be clarified and the ways of the solution, the results, economic efficiency and 
etc. are to be clearly shown in a scientific article.  

The references linked to the scientific sources, must be noted in bracket at the end of the 
sentence which is extracted from a source (for example, [1] or [1, p.119]). The list of the reference at 
the end of an article is to be in sequence of the references within the article. The sources of latest 10 
years should better be preferred in the reference list.  

While giving the bibliographic description of the references, the requirements 10.2–10.4.6 
“References” which is in force of “Rules for application of Dissertations” instruction of Supreme 
Attestation Commission of the Azerbaijan Republic attached to the President must be referred.  

The summary of the article is to be designed in two more languages besides the language, the 
article is written. The summaries in various languages must appropriate to the content of the article. 
Scientific results, topicality for the subject, essence for applicability are to be reflected in the summary. 
The summaries must be seriously scientifically and grammatically edited. In either summary, the full 
name of the article and the author must be put on.  

Contact number is to be noted at the end of the article to keep in touch with the author. While the 
author submits the article, an excerpt from a protocol of the organization or department where he or 
she works, a printed copy of the article, herewith a burnt digital copy on CD or DVD are to be handed 
over as well. 

Only twice reviewed papers will be published in the journal after being considered by the editor. 
When paper is rejected then author will be informed about it. 
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