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Gürcüstanda erkən yaşında (18 yaşına qədər) olan xanımla ni-
kaha daxil olmuş azərbaycanlıların polis tərəfindən sorğu-suala 
və istintaqa cəlb olunması cəmiyyətdə haqlı narazılıqlara səbəb 
olub. 

Qeyd edək ki, Gürcüstanda  2016-cı ilin aprelin 1-dən qüvvəyə 
minmiş qanuna əsasən, 18 yaşına çatmamış qızlarla evlənmək 
qadağandır. İstintaqa cəlb olunanlar bu qanun qüvvəyə minənə 
qədər nikaha daxil olanlardır və bir, hətta iki övladı olanlar da 
var.  

MRMG bildirir ki, qanun interpretasiya oluna bilməz və onun 
geriyə qüvvəsi yoxdur. Yəni həmin qanunun qüvvəyə minməsin-
dən əvvəl müvafiq əməli törətmiş şəxslərə qanun şamil edilmir. 
Lakin buna baxmayaraq, 2016-cı ilin aprel ayına qədər erkən 

nikaha daxil olanların polis bölməsinə çağırılması və istintaqa 
cəlb olunması faktları var.  

Bununla əlaqədar olaraq MRMG erkən nikahla bağlı istintaqa 
cəlb olunan, qanunsuz cərimələrə və məhkəmə təqiblərinə, po-
lis özbaşınalığına məruz qalmış şəxslərə hüquqi yardım təklif 
edir. Bu yardıma ilkin hüquqi məsləhətləşmə və ixtisaslaşmış və-
kilin tapılması daxildir.

MRMG-nin əlaqə vasitələri:
Ünvan: Tbilisi, Kiaçeli küç #17
Tel: 597 73 15 23
Email: kepchak@yahoo.com
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ELAN

Tbilisidə 2008-ci ildə 
dağıdılmış Nəriman 
Nərimanovun ev-muze-
yi nəhayət ki, Qrişaşvi-
li küçəsində bərpa olu-
nub. Gürcüstanın Mə-
dəniyyət Nazirliyi və 
Tbilisi şəhər meriyası 
hələ o zaman zəmanət 
vermişdilər ki, M.Ş. Va-
zeh küçəsində dağıdıl-
mış ev-muzey iki il ər-
zində bərpa olunacaq. 
Deyirlər, vəd olunanı üç 
il gözləyirlər. Amma gö-
rünür ki, Gürcüstanda 
8 il gözləmək lazımdır.
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Bundan əvvəl qeyd edildiyi kimi, yerli etnik 
kimliyin yaradılmasına və təşviqinə istiqamət-
lənmiş siyasət 1920-ci illərdə İosif Stalin tərə-
findən yürüdülməyə başlanılıb. Həmin vaxt 
Stalin milli məsələlər üzrə bolşevik komissarı 
olub. Bu milli siyasət “yerliləşdirmə” adı ilə 
tanınıb. Rusiya İmperiyası dövründə həyata 
keçirilmiş ruslaşdırma prosesinin tamamilə ək-
sinə olaraq, bu siyasət Sovet İttifaqındakı xalq-
lar arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına 
istiqamətləndirilmişdir. Bu siyasət etnik olaraq 
qeyri-rusların yaşadığı bölgələrdə yerli xalq-
ların geniş kütlələrə çevrilməsinin köməyi ilə 
həyata keçirilib.

Praktiki olaraq, bu, yerli xalqların dillərindən 
ictimai həyatın bütün sahələrində tətbiq olun-
ması, yerli dillərin xüsusilə də, təhsil və mə-
dəniyyət sahəsində, nəşriyyat işlərində və ən 
əsası hökumət və Sovet İttifaqının Kommunist 
Partiyasında istifadə olunması demək idi. Bun-
dan əlavə, bu siyasətlə qeyri-rus məktəblərinə, 
qəzetlərə, jurnallara, kitab nəşrlərinə, kitabxa-
nalara, muzey və teatrlara dəstək verilməklə 
yerli mədəniyyət inkişaf etdirilirdi.

Əsas siyasət ondan ibarət idi ki, Sovet respub-
likalarının titullu xalqlarının və etnik azlıqla-
rın yerli kadrları (misal üçün, abxaz, yaxud 
osetin elitasına müvafiq muxtariyyətlərdə 
vəzifə verilirdi) inzibati-ərazi vahidlərinin – 
yerli hakimiyyət orqanlarının, bürokratiyanın 
və nomenklaturanın daha aşağı səviyyəli və-
zifələrinə təyin olunurdular. Yerli əhali yerli 
hakimiyyət orqanlarındakı məsuliyyətli və-
zifələrə irəli çəkilməmişdən qabaq, Sovet döv-
ləti respublikaların sərhədlərini etnik çərçivədə 
müəyyən edib. Beləliklə, Sovet vətəndaşları 
arasındakı etnik fərqlər ərazi prinsipi əsasında 
birləşdirilib. 

Bundan əvvəl qeyd edildiyi kimi, ilk dəfə 
1940-cı və 50-ci illərin əvvəllərindən başlaya-
raq Kvemo-Kartli bölgəsində adların yenidən 
dəyişdirilməsinin irimiqyaslı prosesinə başla-
nılıb. Azərbaycan mənşəli etnoqrafik ərazilər 
əsas hədəfdə idi. Dmanisi rayonunda daha çox 
yerli adlar dəyişdirilib. Belə ki, dəyişdirilmiş 
adların yarıdan çoxu bu regionun payına dü-
şürdü (17-dən 9-u). Dmanisinin iki əsas bölgə-
sindəki ərazilərin adları daha çox dəyişdirilib. 
Onlardan üçü Dmanisi rayonunun şimalında, 
Tsalka ilə sərhəddən bir az kənarda yerləşir. 
Onların hamısı əsas magistral yolun üzərində, 
yəni Dmanisi bələdiyyəsi ilə Tsalka rayonu-
nun Bediani şəhərini birləşdirən yolun üzərin-
də yerləşir. Adları dəyişdirilmiş digər kəndlər 
bələdiyyə mərkəzinin ətrafındadır (bələdiyyə 
mərkəzinin adı da Başkeçiddən Dmanisiyə də-
yişdirilib).

Marneulidə 3 Azərbaycan toponiminin adı də-
yişdirilib: onlardan ikisi 1940-cı illərdə, biri isə 
1959-cu ildə. Bolnisidə isə iki yer adı dəyiş-
dirilib: biri 1940-cı, digəri isə 1950-ci illərdə. 
Tsalka şəhəri Azərbaycan dilində olan yeganə 
region mərkəzi idi. Bu şəhərin adı Barmaq-
sız olub. Bundan əvvəl qeyd edildiyi kimi, bu 
dövrdə Kvemo-Kartli regionunda bütün adlar 
“gürcüləşdirilib”. Bu proses regionun bütün in-
zibati mərkəzlərində baş verib. Barmaqsızdan 
sonra (hazırkı Tsalka) Lüksemburqi (hazırkı 
Bolnisi)  və Kvemo-Kartlinin 7 əsas şəhəri 
(buraya Qardabani, Tetri-Tskaro və Rustavi 
şəhərləri daxildir) etimoloji gürcü adları ilə də-
yişdirilib. Lakin milli siyasət nəticəsində mey-
dana gəlmiş yenidən adlandırmanın əsas səbəbi 
“gürcüləşdirmək” idisə, niyə digər qeyri-gürcü 
adlar deyil, yalnız Azərbaycan adları hədəfə 
çevrilmişdir? 

90-cı illər

1990-cı il Gürcüstan tarixinin həlledici illərin-
dən biri olub. Həmin dövrdə Sovet İttifaqı son 
nəfəsində idi. Bu da Gürcüstanda yeni müstəqil 

dövlətin formalaşması üçün imkan yaratmışdır. 
Gürcüstanın Sovet İttifaqı ilə vidalaşması təkcə 
bu ölkədə 70 illik kommunist qayda-qanunun 
başa çatması demək deyildi. Müstəqillik bu 
ölkədə ərazilərin “gürcüləşdirilməsi” prinsipi 
əsasında dövlət quruculuğunun başladılması-
na təkan verdi. Həmin vaxt Gürcüstanda gürcü 
etnosu və dəyərləri hökmranlıq edirdi. Digər 
etnik qruplar isə ölkənin həyatında gülünc sə-
viyyədə rol oynayırdılar. Bu zaman millətçilik 
siyasi diskursun leqallaşdırılması üçün əsas 
mənbəyə çevrildi. Müstəqil Gürcüstanın bi-
rinci prezidenti Zviad Qamsaxurdiya isə bu 
siyasətə sponsorluq etdi.

Bundan başqa, Kommunist Partiyası rəsmi 
olaraq 1990-cı ilin payızına qədər hakimiyyət-
də olsa da, de-fakto vəziyyət bir az fərqli idi. 
Bu, 1989-cu ilin aprelində Gürcüstanda baş 
vermiş hadisələrlə bağlı idi. Belə ki, həmin 
vaxtdan etibarən bu ölkədə Sovet hakimiyyə-
tinin legitimliyi başa çatmışdır. Gündəmdə ol-
muş məsələlər bütövlükdə və qeyd-şərtsiz mil-
lətçi hərəkat tərəfindən müəyyən edilirdi. 

Lakin gürcü vətəndaşlarının milli yüksəlişi 
təkcə respublikanın əsas inzibati vahidlərinin 
(inzibati mərkəzlərin) adlarının dəyişdirilmə-
sinə deyil, Kvemo-Kartlidəki azərbaycanlı əha-
linin də vəziyyətinə mənfi təsir göstərdi. Misal 
üçün, bu, Sovet hakimiyyəti dövründəki so-
vxoz və kolxoz torpaqlarının, o cümlədən kol-
lektiv fermaların bölüşdürülməsi prosesi zama-
nı özünü göstərdi. Şəffaflığın olmaması və bu 
proseslərdə əsas qarantın korrupsiya olmasının 
nəticəsində, dövlətə məxsus olmuş torpaqların 
əksəriyyəti “yerli hörmətli şəxslər”ə - sovxoz 
və kolxozların keçmiş direktorlarına, həmçinin 
yerli hakimiyyət orqanları ilə sıx əlaqədə olan 
insanlara icarəyə verildi. Lakin onların hamısı 
olmasa da, əksəriyyəti milliyyətcə gürcü olub.

1990-cı illərin sonlarında Bolnisi şəhərində ya-
şamış təxminən 800 ailə öz doğma evlərindən 
qovulub. Beləliklə, Bolnisi etnik olaraq gürcü 
şəhərinə çevrildi. Bununla bərabər, yerli ha-
kimiyyət orqanlarında və dövlət strukturların-
da yüksək vəzifə tutmuş (hətta aşağı vəzifədə 
olanlar da), həmçinin kənd təsərrüfatı, yaxud 
sənaye müəssisələrində çalışmış azərbaycan-
lıların əksəriyyəti vəzifələrindən azad edildilər 
və onlar titullu xalq olan gürcülərlə əvəz olun-
dular. Yerli azərbaycanlı liderlərə daha aşağı 
səviyyəli vəzifələr təklif edildi. Qeyd edək ki, 
azərbaycanlılara bu vəzifələr Kvemo-Kartli-
nin nüfuzlu qubernatoru Levan Mamaladzeyə 
sadiq olacaqları təqdirdə təklif olunurdu. Bu 
baxımdan, yerli azərbaycanlı əhalinin tənqidlə-
rini və etirazlarını ifadə etmək üçün az şansları 
var idi.

Məhz bu zaman Qoçulu kəndinin sakinləri 
onları gözləyən sürprizlə qarşılaşdılar. Kən-

din adını göstərən əsas yoldakı işarə bir gecə-
nin içində dəyişdirildi. Həmin andan etibarən 
onlar Çapala kəndində yaşayırdılar. Həmin 
dövrdə 19 Azərbaycan kəndi eyni aqibəti ya-
şadı. Qoçulu kəndinin sakinlərindən biri bu 
prosesin şəffaf olmadığını bildirmişdir. Onun 
sözlərinə görə, kənd sakinlərindən heç birinə 
bu məsələ haqda xəbər verməmişdilər. Bunun 
əksinə olaraq, sovxoz direktorlarının sənədləri 
imzalaması ilə kənd adlarının dəyişdirilməsinə 
icazə verildi. Yerli sakinlər etiraz etdikdə və 
məsələnin aydınlaşdırılmasını tələb etdikdə, 
onları yerli hakimiyyət orqanlarının binalarına 
aparırdılar. Yerli sakinləri sual verməyi dayan-
dırmayacaqları təqdirdə həbs ilə hədələyirdilər. 
Onlar o vaxtdan bəri qorxduqlarını və buna 
görə də, toponimlərin adlarının bərpası üçün 
etiraz etmədiklərini etiraf ediblər (Hər halda 
hazırda Çapala kimi tanınan Qoçulu kəndinin 
sakinləri etiraf ediblər ki, kəndin adının dəyiş-
dirilməsindən bir neçə ay sonra, sənədə imza 
atmış və etnik gürcü olan sovxoz direktoru “qə-
rarına görə” öldürülüb).

 Belə vəziyyət digər kəndlərdə də baş verirdi. 
Yəni, adları dəyişdirilmiş kəndlərin sakinlərin-
dən fikirləri öyrənilmirdi. Buna misal olaraq 
Həsənxocalı kəndini göstərmək olar. Bu kən-
din adı Xidisxuri ilə əvəz olunub. Yerli sakinlər 
səlahiyyətli orqanların heç bir xəbərdarlığı ol-
madan, kəndin girişindəki işarənin dəyişdiril-
diyini görüblər. 

Bunun əvəzinə, Naxiduri (bu kəndin qonşu-
ları buranı hələ də Arıxlı adlandırır) kəndinin 
adının dəyişdirilməsi məsələsi, bu kəndin yerli 
hakimiyyət orqanlarında müzakirə olundu. Gö-
rüşlər keçirildi və 17 deputatdan 16-sı Arıxlı 
kəndinin adının dəyişdirilməsinin əleyhinə 
səs verdilər. Lakin bu hadisənin şahidi olmuş 
bir deputatın sözlərinə görə, yerli hakimiyyət 
orqanları bu səsverməni qəbul etmədilər və öz 
planlarının icrasını davam etdirdilər. Lakin bu 
dəfə yerli əhali daha sərt reaksiya verdi. Yerli 
sakinlər öz etirazlarını bildirmək üçün, kəndin 
yeni adının yazıldığı trafareti (həmin vaxt kən-
din adı Kakliani ilə əvəz olunmuşdur. Bir neçə 
həftədən sonra Naxiduri adına dəyişdirildi) 
qırdılar. Arıxlı adını yenidən bərpa etdilər. Bu 
hadisədən sonra kənd sakinlər bəyan etdilər ki, 
yerli hakimiyyət orqanları yeni trafaretlər gə-
tirdilər və etirazlarını dayandırmayacaqları təq-
dirdə onları cəzalandıracaqları ilə hədələdilər. 

Hər halda, 1990-cı ildə yaradılmış “Qeyrət” 
təşkilatı 1995-ci ildə Gürcüstan və Azərbaycan 
hökuməti, həmçinin Bolnisi sakinləri arasında 
(bu görüşdə prezident Eduard Şevarnadze də 
iştirak edib) görüş təşkil etdi. Bolnisi rayonun-
da Azərbaycan toponimlərinin adlarının dəyiş-
dirilməsinin əleyhinə 27 min imza toplanmış-
dır. Görüş zamanı Gürcüstan hökuməti iki vəd 

verdi: yolların bərpa olunması və toponimlərin 
adlarının bərpa edilməsi.

“Qeyrət” təşkilatının yaradıcısı Əlibala Əs-
gərovun sözlərinə görə, Kvemo-Kartlidə Azər-
baycan coğrafi adlarının dəyişdirilməsi Merab 
Kostavinin adını daşıyan təşkilat tərəfindən 
planlaşdırılıb. Bu təşkilatın məsul şəxsləri yeni 
dövlətin qurulmasında toponimlərin əhəmiyyə-
ti haqda hesabat hazırlayıblar. İllər sonra, yəni 
hakimiyyətə Şevarnadze gəldikdən sonra, bu 
məsələ yüksək səviyyədə yenidən müzakirə 
olunub.

Qeyd edək ki, 21-ci əsrin ilk 10 ilində 6 Azər-
baycan kəndinin adı dəyişdirilib. Beləliklə, 
Bolnisidə Azərbaycan toponimlərinin adları-
nın dəyişdirilməsini 1925-ci ildən başlayaraq 
2015-ci ilədək olan müddəti müqayisə etdikdən 
sonra aydın olur ki, Azərbaycan toponimlərinin 
yerli landşaftdan tədricən silinməsi siyasəti yü-
rüdülür və demoqrafik reallığı əks etdirməsə 
də, bu rayonda gürcü məkanının yaradılmasına 
çalışılır. 

Bütün faktları ilə tanış olduqdan sonra belə 
bir qaçılmaz sual yaranır: Niyə məhz Bolnisi? 
Bundan əvvəl qeyd edildiyi kimi, Gürcüstan-
da etnik milliyyətçilik 1980-ci ilin sonlarından 
etibarən yaranmağa başlayıb. Sərt siyasi mühi-
tin və Gürcüstanın hakim dairələrinin diskrimi-
nasiya siyasəti nəticəsində, etnik azlıqlar “qo-
naq statusu”nu əldə etdilər və bu, kütləvi miq-
rasiya ilə nəticələndi. Kütləvi miqrasiya Kve-
mo-Kartlinin azərbaycanlı icmasına daha çox 
təsir göstərdi. Bu siyasət gürcü cəmiyyətində 
“Gürcüstan gürcülər üçün” şüarı ilə məşhur idi. 

1989-cu ildə əhalinin siyahıya alınması ilə 
bağlı hesabata əsasən, Gürcüstan əhalisinin 
30%-ni etnik azlıqlar təşkil edirdi. Lakin 2002-
ci ilin hesabatına əsasən, etnik azlıqların sayı 
16%-dək azalıb (Abxaziya və Tsxinvali regio-
nu istisna olmaqla). Lakin Bolnisi rayonunda 
hələ də əhalinin əksəriyyəti azərbaycanlıdır. 
Naxiduri (tarixi Qoçulu) ilə qonşu olan kənd 
sakinlərinin sözlərinə görə, azərbaycanlıların 
daha çox yaşadığı ərazilərin adları dəyişdirilib. 
Bu strategiyanın məntiqi sadə idi: etnik gür-
cülərin azlıq olduğu yaşayış məskənləri gələ-
cək nəsillərə tarixi gürcü əraziləri kimi təqdim 
oluna bilər. Belə ki, əgər hər hansı bir ərazidə 
əhalinin əksəriyyəti azərbaycanlılardısa, həmin 
yerlər gürcü adları ilə dəyişdirilir. Gələcəkdə 
həmin ərazilərdə hansı xalqın say baxımından 
üstünlük təşkil etməsinə baxmayaraq, ada görə 
bu yerlərin tarixi gürcü əraziləri olmasına iddia 
etmək mümkündür. 

2011-ci ilin aprelində İnsan haqlarının moni-
torinqi üzrə qeyri-hökumət təşkilatı Gürcüsta-
nın müxtəlif ərazilərində mədəniyyət abidələri 
haqda araşdırmalar aparıblar. Onlar Gürcüstan 
dövlət reyestrinin saytında bir kəndin adını ax-
tararkən, Azərbaycan kəndlərinin adlarının də-
yişdirilməsini görüblər. Belə ki, Marneuli rayo-
nunda 19, Tsalkada isə 12 Azərbaycan kəndi-
nin adı dəyişdirilib. “Bir neçə yerlərin adlarının 
hansı səbəbə görə dəyişdirildiyini” soruşduqda 
təşkilatın nümayəndələri belə cavab veriblər: 
“Əsas yolboyu yer adlarının dəyişdirilməsini, 
daha geniş prosesinin tərkib hissəsi kimi gör-
mək olar”. Yalnız müxtəlif QHT və mətbuatın 
təzyiqlərindən sonra köhnə adlarının dəyişdi-
rilməsinin qarşısını almaq mümkün olub. 

Bundan əlavə, onlar müəyyən ediblər ki, Tsal-
ka şəhərində 12 kəndin adı dəyişdirilib. Lakin 
Tsalka rayonundakı məsələ yuxarıda qeyd et-
diyimiz hadisədən fərqlənirdi. Belə ki, 2011-ci 
ilə qədər 12 deyil, 15 toponimin adı dəyişdiri-
lib və bərpa olunmayıb. Yer adlarının yenidən 
bərpa olunmamasının və bu prosesin qarşısının 
alınmamasının ən inandırıcı səbəblərindən biri, 
Marneulidən fərqli olaraq, Tsalkada fəaliyyət 
göstərən QHT-lərdə kifayət qədər vəsaitin, 

AzəRbAycAn yAşAyış MəsKənləRinin 
ToponiMləRinin dəyişdiRilMəsi
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istəyin, yaxud resursun olmamasıdır.

Gürcüstan İctimai Reyestr Agentliyinin rəhbəri Serqo Çikariş-
vili Azərbaycanda nəşr olunan həftəlik analitik “Region Plus” 
jurnalına müsahibəsində bildirib ki, bu hadisə agentliyin say-
tında yaranmış böyük səhv ilə bağlıdır və bu haqda agentliyin 
işçiləri bir müddət bundan əvvəl xəbər tutublar. S.Çikarişvili 
qeyd edib ki, bu səhvin hüquqi əsasları yoxdur. Beləliklə o he-
sab edir ki, azərbaycanlı toponimlərin gürcü adları ilə dəyiş-
dirilməsindən söhbət gedə bilməz və bunun səhv nəticəsində 
baş verdiyini bildirir. Belə ki, S.Çikarişvili özəl kampaniyanın 
Gürcüstan İctimai Reyestr Agentliyinə verdiyi məlumata görə 
yanlışlığın baş verdiyini vurğulayıb. Həmin kampaniya Gür-
cüstanın ərazi sahələrinin kadastr qeydiyyatına cavabdehdir. 
Agentliyin rəhbərinin sözlərinə görə, bu adlar hələ Sovet döv-
ründə qəbul edilib və bu, dolaşıq bir hadisə kimi üzə çıxıb.

Lakin qeyd etməliyik ki, Tsalka şəhərində yer ad-
larının dəyişdirilməsi təsadüfi ola bilməz. Bundan 
əlavə, müvafiq qanuna uyğun olaraq, bu fəaliyyət 
qeyri-qanunidir. Tarixi ədalətin bərpası ilə əlaqədar 
olaraq, kənd adlarının dəyişdirilməsi prosesi “verti-
kal qərarlara, yəni yuxarıların qərarları”na bağlı de-
yil. Kəndlərin adlarının dəyişdirilməsi yerli əhalinin 
və bələdiyyənin müstəsna səlahiyyətlərinə daxildir. 
Daha sonra bu məsələ İnfrastruktur və Regional İn-
kişaf Nazirliyinin komissiyasından keçməli və Gür-
cüstan prezidentinin dəstəyini qazanmalıdır. 

Tsalkada toponimlərin adlarının dəyişdirilməsi za-
manı həmin dövrdə Gürcüstan prezidenti olmuş 
Mixail Saakaşvili belə bəyanat vermişdir: “Vahid 
Gürcüstanın gücü onun müxtəlifliyinə əsaslanıb”. 

Qeyd edək ki, bu məsələ ilə bağlı dövlətin mövqe-
yi obyektiv olsa da, de-fakto ölkədəki müxtəliflik 
nəzərə çarpmırdı. Etno-millətçilik hələ də gürcü cə-
miyyətində sezilir. Etnik azlıqların hüquqları uğrunda mübarizə 
aparan bir fəal deyib ki, Gürcüstandakı etnik azlıqlar hüquqla-
rının pozulması haqda şikayət etmək hüquqlarına malik deyil-
lər. Konfransda bir fəal Gürcüstan dövlət orqanları tərəfindən 
ölkədəki məscidlərin bərpasına vəsait ayrılmamasından şikayət 
edərkən gürcü fəal ona belə cavab verib: “Məscidlərinizi qoru-
mağınıza imkan verdiyimizə görə sevinin”.

Əlbəttə ki, şikayət edənləri “nankor” hesab etmək olar. Çünki 
etnik azlıqlar müəyyən mənada Gürcüstan torpaqlarında “qo-
naq” kimi qəbul olunur. Əlbəttə ki, gürcülərin qonaqpərvərli-
yindən şikayət etmək biabırçı hal kimi hesab edilir. 

2010-2011-ci illərdə Gürcüstanda QHT-lərə və müxtəlif insan 
haqları təşkilatlarına qarşı genişmiqyaslı kampaniya aparıldı. 
Nəticədə onların bir çoxu fəaliyyətini dayandırdı. Beləliklə, 
Gürcüstan hökuməti vətəndaş cəmiyyətinin zəifləməsindən 
istifadə edib. Onlar artıq yerli əhali ilə hər hansı bir qarşıdur-
madan qorxmalı deyillər. Bu nəzəriyyə başqa bir araşdırmalar 
zamanı da təsdiq olunub. Belə ki, 2005-2006-cı illərdən eti-

barən Gürcüstan hökuməti yerli hakimiyyət orqanlarının səla-
hiyyətlərini azaldaraq, öz nüfuzunu artırıb.

2002-ci ildən etibarən isə Tsalka rayonunun 14 kəndi istis-
na olmaqla, azərbaycanlıların yaşadığı digər rayonlarda yer 
adları dəyişdirilib. Dmanisidə 2,  Bolnisidə 6, həmçinin Mar-
neulidə 18-dən çox kəndin adı dəyişdirilib. Belə bir nəticəyə 
gəlmək olar ki, bunlar yalnız təsadüf nəticəsində baş vermə-
yib. Bütün bunlar Stalin dövründən başlayaraq, vaxtaşırı, fa-
silələrdə davam edən prosesin bir hissəsidir. Müttəfiq respub-
likalardakı Sovet sistemi titullu qruplara siyasi və konstitusi-
on üstünlüklər verir və respublikaları müvafiq qrupların tarixi 
vətəni kimi müəyyən edirdi. Bunun nəticəsində bu siyasət 
məqsədli şəkildə yürüdülüb.

Bundan əlavə, toponimlərin əksəriyyətinin adları dəyişdiril-

məsə də, onlar gürcüləşdirilmək prosesindən keçiblər. Yəni 
toponim adları gürcü dilinin elementlərinin əsasında adaptasi-
ya olunub. Yer adlarının əksəriyyətinə zamanla klassik gürcü 
sonluğu olan “i” əlavə edilib. Həmçinin yer adlarının bəziləri 
orijinaldan gürcü dilinə tərcümə olunub. Misal üçün, Marneu-
lidə yerləşən Yuxarı Saral kəndi 1940-cı illərin sonlarından 
etibarən Zemo Sarali kimi adlandırılıb. Lakin əksər hallarda 
Kvemo-Kartli bölgəsinin yerli əhalisi kəndlərin bundan əv-
vəlki adlarından istifadə edirlər. Müəyyən edilib ki, bəzi yer-
lərin qeyri-rəsmi adları əvvəllər həmin coğrafi ərazinin adı 
dəyişdirilməmişdən qabaq istifadə olunub. Buna misal olaraq 
Bolnisi rayonundakı Abdalo kəndini nümunə göstərmək olar. 
Hazırda bu kəndin adı Javşanianidir. Lakin digər nümunələr 
tamamilə fərqlənirdi. Bir neçə toponimlərin adlarının dəyiş-
dirilməsi ilə bağlı ümumi fikirlərə baxmayaraq, rəsmi sənəd-
lərin öyrənilməsi zamanı aydın olur ki, yeni və köhnə adlar 
paralel istifadə olunub.

Gürcüstan SSR-in inzibati ərazi bölgüsü sənədlərində 1930-
cu ildə Sarvan və Marneulidəki əhalinin sayı göstərilib. 
Bundan başqa 1925 və 1930-cu illərin inzibati ərazi bölgü-
sü sənədlərində Çörük Qəmərli adına da rast gəlinir (Bolnisi 
ərazisinin tarixi adı). Bununla bərabər Lüksemburqi adına da 
rast gəlmək olar. 

Naxiduri adı ilə əvəzlənmiş Arıxlı kəndi ilə bağlı olan ha-
disə həqiqətən də ibrətamizdir. Arıxlı kəndi Naxiduri coğrafi 
məntəqəsindən 10 kilometr məsafədə yerləşir. Naxiduridə bir 
kilsə yerləşirdi və heç kim yaşamırdı. 1990-cı illərin əvvəllə-
rində bu yerin adı dəyişdirildikdə, yerli hakimiyyət orqanları 
Naxiduri ilə Arıxlı kəndini bir ərazi kimi götürüblər. Nəticədə 
hər iki ərazini birləşdirib, onları Naxiduri kimi adlandırıblar 
(bundan qabaq Kakliani kimi adlandırılıb). Eyni vəziyyət 

Dmanisi rayonunun Ququti şəhəri ilə təkrarlanıb. Əvvəl-
lər azərbaycanlılarının yaşadığı iki kənd hazırda Ququti 
şəhərinin tərkibindədir. Belə ki, Patara Muğanlı və Saatlı 
kəndlərində azərbaycanlılar yaşayıblar. Yerli sakinlər bu-
radan köçdükdən sonra, bu kəndlər yeni ərazi vahidi kimi 
Ququti adı altında birləşdirildi.

Müxtəlif gürcü tədqiqatçılarının toponimlərin adlarının 
dəyişdirilməsinə haqq qazandırmalarının səbəblərindən 
biri də budur ki, etnik gürcü vətəndaşları ölkənin ərazi 
bütövlüyünün itirilməsindən qorxurlar. Cənubi Osetiya 
və Abxaziya əraziləri itirildikdən sonra, etnik azlıqların 
bütün iddiaları gürcülər tərəfindən separatçılıq addımları 
kimi qəbul edilir və toponimlərin adlarının dəyişdirilmə-
si ərazi iddialarının leqallaşdırılması üçün bir mənbə ola 
bilər. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Samtsxe-Cavaxeti 
Gürcüstan hakimiyyəti tərəfindən potensial münaqişə və 
separatçılıq zonası kimi qəbul edilir. Lakin 1991-ci ildə 

Gürcüstanın müstəqillik əldə etməsindən sonra, əhalisinin ək-
səriyyəti erməni olan Cavaxeti bölgəsində heç bir toponimin 
adı dəyişdirilməyib (Sovet kəndləri və inzibati mərkəz olan 
Ninoçmind istisna olmaqla. Ninoçmind əvvəllər Boqdanovka 
adı ilə tanınıb).

Tsalka rayonunda azərbaycanlıların yaşadıqları kəndlərin ad-
ları dəyişdirilsə də, erməni toponimlərinə toxunulmayıb. 

Əksinə, 1918-ci ildən etibarən Azərbaycan toponimləri daha 
çox yenidən adlandırılıb. Kvemo-Kartlinin 4 rayonunda, 
Samtsxe-Cavaxetinin  Ninoçmind rayonunda 59 toponimin 
adı dəyişdirilib. 

-“Azərbaycan mənşəli” yer adlarının dəyişdirilməsi : 60

-“Alman mənşəli” yer adlarının dəyişdirilməsi: 8

-“Sosialist mənşəli” yer adlarının dəyişdirilməsi: 7

-“Rus mənşəli” yer adlarının dəyişdirilməsi: 1

2016-cı il 25 iyun tarixdə Bakıda, Beynəlxalq Mətbuat Mərkə-
zində Azərbaycanda 1993-cü ildən fəaliyyət göstərən Borçalı 
İctimai Cəmiyyətinin növbədənkənar konfransı keçirilib. 

ZiM.Az bildirir ki, Borçalı ictimai Cəmiyyətinin təsisçiləri Ey-
vaz Borçalı, Hidayət Nuriyev və Şərif Kərimli tərəfindən çağ-
rılan növbədənkənar konfransda 231 nümayəndə iştirak edib. 

Konfransda həmçinin çoxsaylı qonaqlar, o cümlədən Gürcüs-
tan Türkləri Konfederasiyasının, Azərbaycan Qarapapaq Türk-
ləri İctimai Birliyinin və Gürcüstan Qarapapaq Türkləri Birli-
yinin təmsilçiləri, həmçinin Gürcüstan və Türkiyədən qonaqlar 
iştirak ediblər. 

Bu barədə mətbuata Borçalı Cəmiyyətinin təsisçisi Şərif Kə-
rimli məlumat verib.

Borçalı İctimai Cəmiyyətinin növbədənkənar konfran-
sı ictimai-siyasi məslələri müzakirə etdikdən sonra təşkilati 
məsələlərə baxıb. 

Konfrans alternativ əsasla, açıq səsvermə zamanı tanınmış ta-
rixçi-antropoloq alim Kərəm Məmmədov Borçalı İctimai Cə-
miyyətinin yeni sədri seçilib. 

Konfrans həmçinin 21 nəfər tərkibdə Borçalı İctimai Cəmiyyə-
tinin İdarə Heyətini və 3 nəfər tərkibdə Mərkəzi Nəzarət Təftiş 

Komisiyyasını formalaşdırıb. 

Cəmiyyətin idarə heyətinə Borçalı əsilli tanınmış ziyalılar və 
ictimai-siyasi xadimlər seçiliblər.

Qeyd edək ki, Borçalı İctimai Cəmiyyəti 1993-cü ildə Azərbay-
canda yardılıb. 

1993-2009-cu illərdə Cəmiyyətə Eyvaz Borçalı, 2009-2016-cı 
illərdə isə Zəlimxan Məmmədli rəhbərlik edib.

Borçalı İctimai Cəmiyyətinin yeni sədri Kərəm Hətəm oğlu 
Məmmədov 1965-ci il fevralın 22-də Başkeçid (Dmanisi) ra-
yonunun Gəyliyən kəndində dünyaya göz açıb. 

1982-ci ildə həmin kənddə orta məktəbi bitirdikdən sonra 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) tarix fakültə-
sinə qəbul olub. 

1983-1985-ci illərdə Əfqanıstan Respublikasında hərbi xid-
mətdə olub.

1987-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən təhsilini davam etdir-
mək üçün Leninqrad Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə 
(Sankt-Peterburq Universiteti) göndərilib.

1990-cı ildə Leninqrad Dövlət Universitetində tarix fakültəsi-
nin antropologiya və etnoqrafiya ixtisasını fərqlənmə diplomu 
ilə bitirib. 

1991-1993-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fa-
kültəsinin Azərbaycanın qədim dövr və orta əsrlər tarixi kafed-
rasında baş laborant vəzifəsində çalışmış, 1993-1996-cı illərdə 
əyani aspiranturada təhsil almışdır.

1995-ci ildən Bakı Dövlət Universititinin Tarix fakultəsində 
müəllim, 1996-cı ildən BDU Arxeologiya və etnoqrafiya kafed-
rasının müəllimidir, tarix elmləri namizədi, dosentdir.

Kərəm Məmmədov Borçalı Cəmiyyətinin 
yeni sədri seçildi
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Hörmətli oxucular! Bildiyiniz kimi vətənimiz  Gürcüs-
tan dövləti özünün növbəti Parlament seçkiləri ərəfəsin-
dədir. Məlum olduğu kimi, artıq seçkinin keçiriləcəyi 
gün açıqlanıb – 8 oktyabr 2016- ci il.  Seçkilərə rəsmi 
start verilməmişdən qabaq “ bir sıra  fəal vətəndaşlar” 
yüksək kürsüdə özünün təmsil olunması üçün üzv ol-
duğu siyasi partiyalarda - dairələrdə vaxtından qabaq 
hərəkətə gəliblər... Təbii ki, belə hallarda tələsənlər, 
yüyrəkdə olanlar, səbrli-səbrsiz addım atanlar və s. 
gündəmə gəlmək üçün çalışırlar. Gürcüstanda 233 000 
azərbaycanlı yaşayır və bu say ölkə əhalisinin 6,3 %- ni 
təşkil edir ki, bu da növbəti Parlament seçkilərində 15 
azərbaycanlının təmsil olunması deməkdir. 

Belə bir ərəfədə artıq Gürcüstan azərbaycanlılarının 
nəzəri diqqətindən kənarda qalmayan və öz fəaliyyətləri 
ilə dairənin mərkəzində daimi qırmızı işıq verən – azər-
baycanlıların ünvanına məxsus olan təşkilatı torbaya 
salıb ağzını bağlayan (lar), tələm – tələsik yenidən ek-
ranlaşmaq üçün özünə təşkilat yaradıb qapılara düşüb 
özünə tərəfdar yığan “ağbirçək-ağsaqqal(lar)” , illərlə 
pusquda durub zamanın yetişməsini gözləyən Levançı 
(lar), əməlləri ilə sabiq agentlərini məyus edən – məyus 
qalan (lar) Vajaçılar, eyni zamanda Qurultaydan küsüb 

qayıdan millətimizin cavan kadrları və gürcü qardaşla-
rımızı, həmçinin erməni “kirvələrmizi” də nəzərə alsaq, 
bu seçkidə Gürcüstan azərabaycanlılarının neçə- neçə 
yerə bölünəcəyini qısa qapanma zamanı yaranan alovun 
oduna neçə-neçə yerə bölünəcəyini də nəzərə alsaq, bu 
seçki “toruna” tüğyanı yaradacaq...

  ... Ulu Tanrı, özünün məxluqunu bu “torana” tüğyanın-
dan saxlasın.  Bu arada dini Ramazan bayramının seçki 
qabağı başlaması sanki, yuxarıda sadaladığım ünvanla-
rın əlinə bir giriş fürsəti verib və məscidlərimizdə görüş-
lər keçirib millətin qayğısına qalmaları haqda sifətlərinə 
geyindikləri maska və gözlərinə taxdıqları qara rəngli 
eynəkli millətimizin keçmiş qəhrəmanları bu seçiklərdə 
keçmiş təcrübələrinə istinad edərək daha da fəallaşıblar. 

... Bunlar özlərinin alovlu nitqlərindən, çıxışlarından 
xalqa söyləyirlər ki, keçmiş İmperiya dağıldıqdan bu 
günə kimi siz azərbaycanlıların qayğısına qalaraq rayon 
rəhbərliklərində, Parlament kürsüsündə və Prezident, 
Baş Nazir yanında dəridən-qabıqdan çıxaraq vəzifə tut-
duq, sizlərə etdiklərimiz köməkliklər, yaxşılıqlar: 

- Millətimizi torpaqsız qoyduq;

- Millətimizin milli məkətblərini topa tutub darmada-

ğın edərək 184 milli məktəbi 120-yə endirdik, milli 
kadrların sayını 6500-dən 3200-ə endirdik və hamısını 
təqaüdçü etdik, şagirdlərin sayını 41 500 –dən 26 700-ə 
endirdik;

- Kəndlərdə əhalinin qapılarını bağladıq və onları ailə-
liklə uzun müddətli başqa ölkələrə ömürlük turizm sə-
yahətinə göndərdik;

- Burada qalan hər üç ailədən bir və ya ikisini banklara 
bağlayıb yaxşı yaşamaları üçün şərait yaratmışıq; 

- Dinimizin inkişafı üçün rəsmi dini təşkilat yaratdıq 
və rəsmi iki dini məzhəbin – şiə və sünni damğasını öz 
əlimizlə möhürlədik, hətta digər dini açaraq - nurçuluq, 
gülçülər, İŞİDçilər, saqqallı- saqqalsız şeytanları da qo-
naq çağırmışıq və s. 

Biz(lər) millətimiz üçün etdiyimiz bu “alicənab” fəa-
liyyətimizin əvəzində bir qrup “şərəfsizləri”  şərəflən-
dirərək “Şərəf” ordeni, millətimizi tənəzzülə aparanları 
“tərəqqiləndirərək” müxtəlif dərəcəli medal ilə, millə-
timizin dilini manqurtlaşdırmaya yönəldənlər isə parla-
mentar olur ki, millətin bədənində də qalan axırıncı qan 
damlasını da germetik şüşə qabda “konservləşdirsinlər”.

Ələddin QARABAĞLI

Dəyərli oxucular, milli düşüncəli zi-
yalılar! “Məktəb + müəllim = millətin 
gələcəyinin inkişafı, tərəqqisidir.” for-
mulası bəşəri dünyamızda hər bir mil-
lətin qəbul edilmiş amalıdır. Bu qəbul 
edilmiş amalı saxlamaq üçün zamanın 
inkişafı ilə əlaqədar olaraq hər bir mil-
lət ayaqlaşa bilirsə, millət özünün dilini, 
dinini, mədəniyyətini, tarixini və s. sax-
laya bilir. 

Əks halda millət tarixlər boyu saysız –
hesabsız itkilər, əziyyətlər hesabına nail 
olduğu varlıqlarını zaman-zaman itirir.

Bax, bu zaman-zaman millətin nail ol-
duğu varlıqların itirilməsi prosesi Vətə-
nimiz Gürcüstanda yaşayan və Dövlətin 
qəbul etdiyi Konstitusiyada milli azlıq 
kimi qəbul edilən türk köməkli, türk 
mənşəli azərbaycanlıların həyatında 
özünü qabarıq formada göstərməsi da-
nılmazdır və göz önündədir. 

Keçmiş İmperiyanın süqutundan artıq 
30 il keçir. Keçən əsrin son 10 illəri, 
XXI əsrin ilk on illiklərində yaşanan və 
baş verən hadisələr Gürcüstanda yaşa-
yan və böyük tarixi önəmə sahib olan 
azərbaycanlıların həyat tərzi tərəqqiyə 
dorğu yox, tənəzzülə doğru yönəlibdir...

... Bir neçə məsələyə müqayisəli yana-
şaq: Keçmiş İmperiya dövründə azər-
baycanlıların sayı 735 mindən artıq idi, 
183 milli məktəbi və həmin məktəb-
lərdə işləyən milli kadrların sayı 6500, 
təhsil alan şagirdlərin sayı 41 000-dən 
artıq idi. Gürcüstan Təhsil Nazirliyində 
və rayon-şəhər təhsil şöbələrində milli 
kadrlar çalışırdı. Demək olar ki, azər-

baycanlı kəndlərdə məktəbəqədər tər-
biyə ocaqları –uşaq bağçaları, mədəniy-
yət evləri (klublar) fəaliyyət göstərirdi. 

Millətin milli dəyərlərinə qiymət veri-
lirdi, tam mənada toxunulmazlığı möv-
cud idi. Əhali işlə təmin olunmuşdu, 
ümumiyyətlə banklardan kredit götür-
mə anlayışı yox idi. Tarixi milli mə-
dəniyyətimizin bir növü olan –tarixi 
ünvanlarımız, toponimik adların toxu-
nulmazlığı qorunurdu. Milli kadrlarımız 
bütün sahələrdə çalışırdı... 

Bir sözlə millət zaman-zaman dinamik 
inkişafa – tərəqiyyə doğru addımlayır-
dı. Düzdür, dini mədəniyyətin təbli-
ği, icrası kommunist rejiminə görə biz 
azərbaycanlıların açıq – aşkar fəaliyyəti 
hiss olunmasa da, millət özünün daxili 
dünyasında, zehni düşüncəsində daimi 
saxlayıb, yaşadırdı. Ümumi dil öyrənişi 
(rus dili nəzərdə tutulur - Ə. Qarabağlı) 
dilində mənimsəyirdi, öyrənirdi, təhsil 
alırdı...

... İmperiyanın süqutundan sonra Gür-
cüstan dövləti özünün siyasi cəhətdən 
beynəlxalq hüquqi statusuna nail ol-
duqdan sonra, biz azərbaycanlılar bu 
hüququ-demokratik dövlətdə yuxarıda 
sadaladığımız və bir çox məsələlərdə 
düşündüyümüz vəziyyətə nəzər ye-
tirək...

-- ...  Belə ki , azərbaycanlı əhalinin sayı 
ölkədəki siyasi ziddiyyətlər, iqtisadi çə-
tinliklər və işsizlik ucbatından 735 min-
dən... , milli  məktəblərimizin sayı 183- 
dən 120 - yə, məktəblərdə çalışan milli 
kadrlarımızın sayı 6500 – dən 3200 - ə, 
şagirdlərimizin sayı 41 mindən 26 minə 

düşdü. Məktəblərimizdə hal-hazırda ça-
lışan 3200 müəllimin 95%-i təqaüdçü 
və ya təqaüd yaşı ərəfəsindədir. Milli 
məktəblərimiz üçün yeni milli kadr an-
layışı yox dərəcəsindədir. Sabiq prezi-
dent Mixail Saakaşvilinin prezidentlik 
dövründə 63 milli məktəbimiz bağlan-
dı...

-- Gürcüstanda azərbaycanlıların yaşa-
dığı 205 kənd var (bunların bəzilərinin 
tarixi adlarının dəyişdirilməsinə baxma-
yaraq) və bu kəndlərdə məktəbə qədər 
yaş dövründə olan kiçik yaşlı uşaqlar 
üçün nə uşaq tərbiyəsi müəssisəsi, nə 
də uşaq bağçası var. Yalnız , müstəsna 
olaraq  Qabalda bir uşaq bağçası var ki, 
burada işgüzarlıq iki dildə aparılır. (bu 
vəziyyət Ginessin rekordlar kitabına 
düşə bilər).

-- Kəndlərimizdə  mədəniyyət evlə-
ri - klublar özəlləşdirilib, ləğv edilib, 
qalanları varsa da yalnız siyasi seçki 
məsələlərinə xidmət edir.

-- Gürcüstanda yaşayan azərbaycan-
lı ailələrin hər üçündən biri və ya iki-
si özəl və dövlət banklarına bağlanıb. 
(bank işçiləri kənd - kənd gəzərək 
ailələri bankla işləməyə sövq edirlər. 
Bu real faktdır), hətta ailədə olan ailə 
üzvlərindən biri və ya ikisi cəlb olunub. 
Bunun əsas səbəbi odur ki, Gürcüstanda 
yaşayan azərbaycanlı əhalinin 90-95%-i 
işsizdir. Bu isə ailələrin ilk sosial –təmi-
nat göstəricisidir.  Azərbaycanlı ailələr 
vəziyyətdən bank variantını özləri üçün 
çıxış yolu kimi götürsələr də..., nəticədə 
ev-eşiyi də bankın ixtiyarına keçir...

-- Milli dəyərlərimizin vacib sahəsi 

sayılan tarixi-coğrafi toponimik adla-
rın heç bir əsas olmadan dəyişdirilmə-
si, “eybəcər” adların verilməsi millətin 
mənəvi heysiyyatına psixoloji təsiri, bu 
və digər formada dolayısı addımların 
hansı istiqamətə getməsi heç bir hüquqi 
normaya uyğun gəlmir... (keçid dövrün-
də bir gecənin içində 38 kəndin adının 
dəyişdirilməsi... - Ə. Qarabağlı).

-- Dini mədəniyyət sahəsində tolerant, 
hüquqi, demokratik dövlət kimi dünya-
ya özünü təqdim edən Vətənimiz Gür-
cütsanın dövlət rəhbərləri milli azlığa 
verilən hüquqlara imza ataraq, öhdəlik 
götürərək hüquqi qanun kimi qəbul edib 
rəsmiləşdirirsə də, praktiki-əməli işdə 
tam mənada əksinə öz təsirini göstərir. 
Dini mədəniyyətin ilk tərbiyəsi-təbliği 
təhsil sistemində yerinə yetirilməlidir. 
Ancaq milli Azərbaycan dilli məktəb-
lərdə dini mədəniyyət dərsinin keçiril-
məsi “yasaqdır”... O ki, qaldı azərbay-
canlıların öz İslam dini ilə məşğulluğu 
ilə yanaşı “şiə-sünni” məzhəblərinə 
rəsmi “icazə” verilsə də, qeyri-rəsmi bir 
neçə dini cərəyan tüğyan edir, faciələr 
törədir. Bu məsələlərə mədəni surətdə 
hələlik ki, göz yumulur...

-- Vətənimiz Gürcüstanda komfort ya-
şayan azərbaycanlıların yaşadığı mə-
kanlarda: Borçalı- Marneuli, Bolnisi, 
Qarayazı, Başkeçid və Kaxetiya bölgə-
si: Saqareco rayonunun İor – Muğan-
lı diyarı; Telavi rayonunun Qaracalar, 
Laqodexi rayonunun Qabal bölgəsi ta-
rixən Ulu diyarımızın olduğu tarixi fakt-
lara görə danılmazdır, qaçılmazdır. 

Ələddin QARABAĞLI

Parlament  seçkiləri  və müsəl-

manların dini ramazan bayramı

M i l l i  va r l ı q l a r ı M ı z ı n  t ə n ə z z ü l ü , 
Milli  MəktəbləriMizdə yaşanan probleMlər. . .
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Tbilisidə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Dövlət 
Dram Teatrının dramatik vəziyyəti Azərbaycan KİV-
inə çox yaxşı məlumdur. Mədəniyyət ocağı adlandı-
rılması mümkün olmayan teatr binasının acınacaqlı 
vəziyyəti və teatrın cüzi miqdarda olan büdcəsi barə-
də bir çox məqalə və reportajlar yazılıb.  Teatra ya-
raşmayan bu cür şəraitə görə teatrın fəaliyyəti artıq 
neçə ildir ki, sıfra enib və qaçqın-teatrın tamaşaları 
adətən Gürcüstanın digər teatrlarının səhnələrində 
göstərilir.  

Lakin görünür Azərbaycan teatrının tam fəaliyyə-
tini bərpa edəcəyi və problemləri unudub tamamilə 
yaradıcılıq prosesinə qoşulacağı gün çox da uzaqda 
deyil.  

Vesti.Az-ın məlumatına əsasən, bu, teatrın yeni 
bədii rəhbəri 74 yaşlı Gürcüstanın əməkdar artisti 
Varlam Nikoladzenin sayəsində mümkün ola bilər. 
V.Nikoladze bu vəzifəni bir aydan çoxdur ki, tutur. 
Bu yaxınlarda “Azərbaycan teatrının həyatı” möv-
zusunda keçirilmiş müzakirədə V.Nikoladzenin bil-
dirdiyinə görə, bədii rəhbər vəzifəsinə təyin olunan 
andan o, teatrın yaşaması üçün fəal mübarizə aparır. 

“Teatrın yerləşdiyi binada 30-dan çox ailə yaşayır 
və bir neçə kommersiya obyekti yerləşir. Binanın 
teatrın fəaliyyət göstərdiyi hissəsində bərpa işləri 
aparmaq mümkün deyil, belə ki, ekspert komissi-
yasının rəyinə əsasən, bu halda bütün bina uçulub 
dağıla bilər”, - o deyib. 

Onun sözlərinə görə, teatrın 813 kv. metr sahədə 
fəaliyyət göstərməsi mümkün deyil. “Teatrın tam 
fəaliyyət göstərməsi üçün minimum 1400 kv. metr 
sahə lazımdır. Teatrın binası məsələsi açıq olaraq 

qalır. Teatr üçün yeni bina ilə bağlı bir neçə variant 
var”, - V.Nikoladze qeyd edib.  

Teatrın truppasından danışan bədii rəhbər deyib ki, 
teatrın yalnız 10 aktyoru var. 

“Teatrın yaxşı aktyor komandası var. Bu komanda 
ilə yaxşı çalışmaq olar”, - o qeyd edib. 

V.Nikoladze həmçinin teatrın büdcə məsələsinə də 
toxunub. Onun sözlərinə görə, teatrın gülüş doğuran 
illik büdcəsi var və o, bu məsələni bir neçə dəfə Gür-
cüstanın Mədəniyyət Nazirliyi qarşısında qaldırıb. 

Onun dediyinə görə, teatrın illik büdcəsi 160 min 
lari təşkil edir və o, yalnız əmək haqqları və kommu-
nal xidmətlər üçün nəzərdə tutulub. 

“Aktyorun əmək haqqısı 240 lari təşkil edir. Büdcə 
çatışmazlığına görə, teatrın hətta qrimçisi yoxdur! 
Tamaşa qoymaq üçün isə layihə hazırlayıb maliy-
yələşmə üçün Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət et-
mək lazımdır”, - V.Nikoladze deyib. 

Onun sözlərinə görə, Mədəniyyət Nazirliyində söz 
veriblər ki, Azərbaycan teatrının büdcəsi artırılacaq. 

Teatrın gələcək yaradıcılıq planlarından danışan 
Varlam Nikoladze bildirib ki, hazırda üç tamaşanın 
səhnələşdirilməsi üzrə iş gedir. 

“Tamaşalardan birinə Azərbaycanın tanınmış teatr 
və kino aktyoru Cahangir Novruzov dəvət olunub, 
digərində isə Türkiyədən dəvət olunmuş Nicati Zen-
gin və gürcü aktrisası Laura Rexviaşvili çıxış edə-
cək. Çox güman ki, tamaşalar Kaxa Bakuradzenin 
hərəkət teatrında göstəriləcək. Bununla bağlı artıq 
razılıq əldə olunub”, - o qeyd edib.  

Bədii rəhbər həmçinin bildirib ki, ilin sonuna qədər 
o, Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” musiqili 
komediyasını caz-rok stilində səhnələşdirməyi plan-
laşdırır. 

“Tamaşanın fərqli cəhəti ondan ibarət olacaq ki, ko-
mediyanın hər bir qəhrəmanını bir tamaşada üç akt-
yor canlandıracaq”, - o əlavə edib. 

V.Nikoladze qeyd edib ki, mini avtobusun olmadı-
ğına görə, Azərbaycan teatrı Gürcüstan üzrə səyyar 
tamaşalar təşkil edə bilmir. 

Müzakirələrin sonunda Varlam Nikoladze Gürcüs-
tan azərbaycanlılarını teatrın problemləri ilə bağlı 
Gürcüstan hökumətinə müraciət etməyə çağırdı.  

“Ölkə rəhbərliyinin diqqətini Azərbaycan teatrının 
problemlərinin həllinə cəlb etmək lazımdır. Axı te-
atrın problemləri yalnız azərbaycanlılara deyil, Gür-
cüstana da aiddir. Belə ki, Gürcüstanda Azərbaycan 
teatrının mövcudluğu ölkənin mədəni müxtəlifliyi-
nin göstəricisidir və bunu qoruyub inkişaf etdirmək 
lazımdır”, - o qeyd edib. 

Varlam Nikoladzenin təşəbbüsü müzakirə iştirakçı-
ları tərəfindən tam dəstəkləndi və onlar müraciətin 
hazırlanmasınada və imza toplamaqda fəal iştirak 
edəcəkləri ilə bağlı qərar verdilər.  

Beləliklə, bizə yalnız Tbilisidə Azərbaycan teatrı-
nın yeni bədii rəhbərinin qarşısına qoyduğu bütün 
məqsədlərə çatacağına və teatrın öz səhnəsində Gür-
cüstanın teatr sevərlərini yaddaqalan premyeraları 
ilə sevindirəcəyinə ümid etmək qalır. 

Cəmilə Babayeva

Tbilisi

Gürcüstan paytax-
tı Tiflisdəki Cümə 
məscidində Rama-
zan günlərində azan 
verilmir.
 Gürcüstan büro-
sunun məlumatına 
görə, bu barədə 
Gürcüstan Müsəl-
manları İdarəsinin 
(GMİ) sədri Hacı Ra-
min İgidov bildirib.
 R. İgidov bildirib ki, Gürcüstanda “Din haqqında” 
qanuna əsasən, yüksək səslə azan verilməməlidir: 
“Azan yalnız məscidin içində verilən bilər. Bildirirlər ki, 
azanın ucadan səslənməsi narahatlıq yaradır. Ancaq 
mən bu fikirlə razı deyiləm. Təklif edirəm ki, dövlətə, 
aidiyyəti təşkilatlara müraciət edək. Necə ki, xristi-
anlar kilsədə yüksək səslə zəng çalır, biz də yüksək 
səslə azan verilməsini tələb edək. Bu məsələyə hamı, 
həmçinin ictimaiyyət dəstək verməlidir”.
 GMİ-nin rəhbəri Gürcüstanda vəhhabi-sələfi təhlükə-
sinin artdığını da diqqətə çatdırıb: “Bu gün İŞİD-ə qo-
şulanların əksəriyyəti onlardır. Biz icazə verməməliyik 
ki, sələfilər Gürcüstanda güclənsinlər”.

APA

16 iyun 2016-cı il ta-
rixində Tbilisidə Müqəd-
dəs Andria adına “Kartuli 
(Gürcü)” universitetində 
“21-ci Əsr” mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə “Dinlər 
və Gürcüstanda erkən 
evlilik” mövzusunda fo-
rum keçirildi. Forumda 
dini icmaların təmsil-
çiləri, dövlət rəsmiləri, 
diplamatik korpusun və 
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, elm və ic-
timaiyyət xadimləri iştirak etdi. Psixologiya üzrə 
professor Tea Qoqitişvilinin aparıcılığı ilə keçirilən 
forumda Gürcüstan parlament sədrinin birinci mua-
vini Manana Qobaxidze, Parlamentin insan hüquq-
ları və mülki inteqrasiya komitəsinin sədri Eka Be-
seliya, daxili işlər nazirin muavini Arçil Talakvadze, 
təhsil nazirin muavini liya Qiqauri, BMT-nin əhali 
fondun Gürcüstan üzrə nümayəndəsi Lela Bakrad-
ze, Gürcüstan əmək, sosial və səhiyyə nazirin mua-
vini Nino Berulidze, Patriarxia universitetin rektoru 
Serqo Vardosanidze, Gürcüstan parlaməntin hüquq 
komitəsinin üzvü Zakariya Kutsnaşvili və başqa-
ları çıxlş edərək erkən evliliyin səbəb və nəticələ-
rindən, Gürcüstanda statistik olaraq bu halın geniş 
hal almasından, qarşısının alınması yolları və dövlət 
proqramları haqda çıxışlar etdilər. Gürcüstan qanu-
nunuda evliliyin yaşının 16-dan 17-yə çıxıb və qız 
qaçırma və erkən evlənmənin kriminal siyahısına 

daxil edilib və insan 
oğurluq və zorakılıq-
la eyni bənddə cəza-
landııldığı söylənildi. 
BMT-nin nümayən-
dəsi öz çıxışında qız 
qaçırma və erken ev-
lilik hallarının araş-
dırmalara görə ən 
çox azərbaycanlılar 
yaşayan Kaxeti və 
Kvemo-kartli böl-

gələrində qeydə alındığını söylədi. Forumda Gür-
cüstan Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi Hacı Ramin 
İgidov evliliyin xronoloji yaşla deyil digər sosialoji, 
fzioloji, bioloji və psixoloji cəhətdət qüdrət və im-
kan əldə edib yetkinlik yaşına çatdığı təqdirdə di-
nimizin tövsiyə etdiyini bildirdi. O hər zamana və 
mühitə görə evlilik yaşının dəyişməsinin mümkün-
lüyünü qeyd edərək bildirdi ki, İslam insan tələbat-
ları ilə harmoniya təşkil edən ümumbəşəri dindir. 
Dinimizin qaynaqlarına görə evlilik emosional və 
şəhvani hisslərin deyil ağıl və məntiqə tabe olaraq 
onun kontrolu çərçivəsində olmalıdır. Çünki evli-
likdən məqsəd cütlüyün xöşbəxtliyi, sağlam ailə sa-
hibi olması, gələcəyə sağlam övlad bəxş etməsidir. 
Məhz belə evliliyə nail olmaq üçün də elm, tərbiyə, 
evdarlıq bacarığı, ailə təmin və idarəetmə bacarığı 
şərtdir. Gələcəkdə din xadimlərinin iştirakı ilə ma-
arifləndirmə məqsədi ilə belə görüşlərin bölgələrdə 
keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Azərbaycan teatrının yeni bədii rəhbəri dəyişikliklər vəd edir 

GMi sədri: “Gürcüstanda 
azan səsləndirilməsinə 

icazə verilmir”

TBİLİSİDƏ “DİNLƏR VƏ GÜRCÜSTANDA ERKƏN 
EVLİLİK” MÖVZUSUNDA FORUM KEÇİRİLDİ
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Zümrüd Qurbanov: “Təhsil sahəsində Azər-
baycanla Gürcüstan arasında keçmiş ənənə 
bərpa olunmalıdır”

“Borçalının üzərində çox ciddi siyasi oyun-
lar gedir”

İyunun  2-də prezident İlham Əliyev Azər-
baycan diasporunun inkişafındakı xidmət-
lərinə görə bir qrup şəxsin təltif edilməsi 
haqqında sərəncam imzaladı. Prezidentin 
sərəncamı ilə Gürcüstan parlamentinin keç-
miş deputatı Zümrüd Qurbanov da “Tərəqqi” 
medalına layiq görüldü. Dünya Azərbaycanlı-
larının Qurultayında iştirak etmək üçün Bakı-
da səfərdə olan Z.Qurbanovla görüşüb, bu və 
digər məsələlər ətrafında söhbətləşdik.

- Zümrüd bəy, öncə sizi “Tərəqqi” meda-
lına layiq görülməniz münasibətilə təbrik 
edirik. İlk olaraq da elə bu mükafat barədə 
fikirlərinizi bilmək istərdik… 

- Təbrikinzə görə təşəkkür edirəm. Əslində, 
mən bu mükafatı öz şəxsimə verilmiş mükafat 
kimi yox, Azərbaycan dövlətinin Gürcüstanda 
yaşayan azərbaycanlılara, xüsusən mənimlə 
bərabər 25 ilə yaxın zaman içərisində siyasi 
mübarizə aparan dostlarımın adına, orda ya-
şayan və bütün çətinliklərə, təzyiqlərə bax-
mayaraq dədə-baba yurdlarını tərk etməyən 
azərbaycanlıların adına verilmiş bir mükafat 
hesab edirəm. Fikrimcə, Azərbaycan prezi-
denti bununla demək istəyib ki, Gürcüstan-
da gedən proseslər, orda yaşayan əhali bizim 
diqqətimizdə, nəzərimizdədir və heç bir za-
man Borçalıdakı prosesləri unutmayacağıq və 
yaxud yaddan çıxarmayacağıq.

- Borçalıdan olan soydaşlarımız Dünya 
Azərbaycanlılarının Qurultayına hansı 
təkliflərlə gəlmişdi?

-Təbii ki, qurultayın proqramı və orda danı-
şılacaq çıxışlar öncədən məlum idi. Biz ancaq 
çıxışların ətrafında 2 dəqiqəlik zaman içə-
risində müəyyən təklif və iradlarımızı deyə 
bilərdik. Bu təklif və iradlar da proqram çərçi-
vəsindən kənarda olmamalıydı. Bütün bunla-
ra baxmayaraq, Gürcüstandan da 3 nəfər çıxış 
etdi və onlar qurultayın məram və məqsədinə 
uyğun olan bir səviyyədə gəncliyin problem-
lərini, təhsil sahəsindəki çatışmazlıqları de-
dilər. Amma qurultaydan kənarda jurnalistlər, 
televiziyalar və yaxud sosial media rəhbərləri, 
eləcə də Azərbaycan prezidentinin köməkçisi 
və Azərbaycan Prezident Administrasiyasının 
rəhbəri ilə görüşdə, bir-iki dəqiqəlik zaman 
çərçivəsində fürsətdən istifadə edib çalışdıq 
ki, orda xalqı narahat edən problemləri ən 
azından tezis şəklində onlara çatdıraq. 

- Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızı 
daha çox hansı problem narahat edir?

- Məsələn, məktəblərimizin vəziyyəti, onla-
rın hüquqi bazasının olmaması və bu proble-

min həllini tapmaması məsələsini prezidentin 
köməkçisinə dedik. Ramiz Mehdiyevə də sö-
zarası Gürcüstandan Azərbaycana gələn şəxs-
lərin gömrükdə üzləşdikləri problemlər və 
miqrasiya problemləri haqda məlumat verdik. 
Tutaq ki, gömrükdən maşınla keçilməsinin 
ciddi bir problem olduğunu 2-3 sözlə ifadə 
edə bildik. Yəni hər şey yerinə görə olmaldır 
və siyasi etikadan kənarda hərəkət etmək də 
olmazdı. Biz təkcə özümüzü təmsil etmirdik. 
Biz həm də Borçalının siyasi nüfuzunu, siyasi 
bacarığını, siyasi elitasını təmsil etməyə çalı-
şırdıq. Çünki şəxslər şəklində gəlməmişdik. 
Gələnlərin əksəriyyəti ictimai-siyasi təşkilat-
ların rəhbərləri idi, 30 nəfərə yaxın nümayən-
də heyəti idi. Onların hər biri çalışdılar ki, 
müxtəlif yerlərdə, görüşlərdə problemlərimzi 
dilə gətirsinlər. Amma bu qurultay sırf Gür-
cüstan azərbaycanlılarının problemlərini dilə 
gətirmək masası olmadığına görə, həmin prob-
lemlər bir nömrəli məsələ kimi gündəmimiz-
də durmurdu. Diaspor Komitəsinin rəhbəri ilə 
qurultaydan əvvəlki və sonrakı görüşümüzdə 
isə o problemləri bir daha onun nəzərinə çat-
dırdıq və həlli yolunda nə mümkünsə etməsini 
xahiş etdik. Təbii ki, bu, o qədər də effektiv 
olmaya da bilər. Amma bu günkü reallıq bunu 
tələb edirdi. Əgər o problemlərin həlli tələb 
edərsə ki, daha başqa aspektdə tədbir keçiril-
sin, daha başqa səpkidə bir nümayəndə heyəti 
gəlsin və bu nümayəndə heyəti bu məsələlə-
rin hamısını Azərbaycan dövlətinin diqqətinə 
çatdırıb, müəyyən məsələlərdə yardım, müəy-
yən məsələlərdə güzəşt, müəyyən məsələrdə 
təzyiq istəsin, bunu geri qayıdanda oturub bir 
daha müzakirə edəcəyik. Hesab edirəm ki, 
müəyyən bir zamandan sonra bu problemlərin 
həlli üçün yenidən bir araya gəlməyimiz vacib 
olacaq.

- Amma sadaladığınız bəzi problemlər var 
ki, onların həlli birbaşa Gürcüstan haki-
miyyətindən asılıdır. Tutaq ki, təhsil prob-
lemi...

- Biz bura gəlməmişdən qabaq da bu məsələlə-
ri istər Gürcüstanda, istər Azərbaycanda ciddi 
şəkildə mətbuatda və dövlət orqanları qarşı-
sında həmişə qaldırmışıq. Hətta belə deyim 
ki, 2005-ci ildən bu yana təhsil haqqında qa-
nuna həm ictimi təşkilat, həm şəxs kimi cid-
di etiraz etmişik. Burdakı nüanslar da təkcə 
Gürcüstan dövlətindən asılı deyil. Gürcüstan 
və Azərbaycan arasındakı münasibətlərdən 
doğan məqamlar da var. Məsələn, kitablar, 
dərsliklər məsələsi və s. Əslində, təhsil sahə-
sində Azərbaycanla Gürcüstan arasında keç-
miş ənənə bərpa olunmalıdır. Bu ənənə nədən 
ibarətdir? Əgər xatırlayırsınızsa, Gürcüstan-
dan Azərbaycana kooperasiya şəklində 25-30 
nəfər gəlib burda oxuyur və geri qayıdırdı. 
İndi müəyyən adamlar deyir ki, gedirlər, geri 
qayıtmırlar. Bu gün Türkiyədə, Kiprdə, Qırğı-
zıstanda, Avropada bizim yüzlərlə tələbəmiz 
oxuyur. Qayıtmayan qayıtmayacaq, qayıdan 
qayıdacaq. Məsələləri bunun üzərində qur-
maq olmaz. Geri qayıtmağın şərtləri, yolları, 
müəyyən qanuni çərçivəsi var. Dünyanın bir 
çox dövlətlərində hansısa bir sahəni - istər iq-
tisadi, istər mədəni sahəni irəli aparmaq üçün 
müəyyən formullar var, bunların birindən isti-
fadə etmək olar... 

- Gürcüstanda kifayət qədər nüfuzlu ali 
məktəblər olduğu halda gənclərin burda 
oxumasına nə kimi ehtiyac var?

- Biz azərbaycançılığımızı unutmağa başla-

yırıq. Biz Azərbaycan dünyasını unutmağa 
başlayırıq. Biz Azərbaycanla olan sıx mədəni, 
bədii və digər bir çox əlaqələrimizin hamısını 
yavaş-yavaş unuduruq. Yəni yaşlı insanları 
zaman apardıqca, onlar dünyalarını dəyiş-
dikcə sonra gələnlərimizin əksəriyyətində 
azərbaycançılıq hisslərinin olmadığını görü-
rük. Bu, tək onların günahı deyil. Onların al-
dığı təhsilin, oxuduqları mühitin təsiridir. Və 
yaxud da bu gün Borçalının üzərində gedən 
siyasi oyunların nəticəsində gəlib belə vəziy-
yətə çıxırlar. Bu gün çoxları Borçalının Azər-
baycanla vahid mədəni əlaqəsinin olmasını 
istəmir. Sanki çalışırlar ki, bu əlaqələr formal 
olsun, real olmasın. Amma etiraf etməliyik ki, 
bu günə qədər Borçalının azərbaycançılığını, 
azərbaycançı şüurunu saxlayan Azərbaycanda 
təhsil alıb geri qayıdan ziyalılarımız olub. 

Hazırda Gürcüstanda “Azərbaycan coğrafi-
yası”, “Azərbaycan tarixi” fənnləri keçilmir. 
Bu halda isə uşaqların burda imtahan verib, 
qəbul ola biləcəyi şübhə altında düşür. Yəni 
Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Gürcüstan Təhsil 
Nazirliyi ilə birgə oturub elə bir konsepsiya 
hazırlamalıdır ki, həm bizim uşaqlar Gürcüs-
tan universitetlərində, həm də Azərbaycan 
universitetlərində təhsil ala bilsinlər. Bu gün 
Azərbaycanın Qax və Zaqatala bölgəsindən 
xeyli sayda Azərbaycan vətəndaşı Gürcüsta-
nın dövlət universitetlərində imtahansız, bir-
başa oturub oxuya bilirlər. Belə bir qayğını 
biz də öz üzərimizdə hiss etmək istəyərdik. 

Digər tərəfdən, götürək miqrasiya problemi-
ni. Nədən sərhəddə insalara həmin xidmət 
göstərilmir? Sərhəddi keçən adamdan soruş-
maq lazımdır ki, neçə günlük ölkədə qalacaq-
san. 10 gündən artıq qalacaqsa, səndələrini 
verəcək, möhürünü vurduracaq, kağızını alıb 
gedəcək. Nədən mütləq gəlməlidir Bakıya, tu-
taq ki, Əhmədlidən, Günəşlidən, Binəqədidən 
ASAN Xidmətə gəlib, burda həmin proseduru 
etməlidir?! 

Başqa bir məsələ. Bu gün siz Azərbaycan-
dan Gürcüstana gedən İpək Yolunun ətrafı-
na diqqət etsəniz görərsiniz ki, bu yolun ət-
rafında inkişaf dayanıb. Yanacaq doldurma 
məntəqələri, marketlər, kafe-restoranların gə-
liri minimuma enib. Ona görə ki, gediş-gəliş 
minimuma endirilib. Bunun da səbəblərindən 
biri Gürcüstandan Azərbaycana maşınların 
buraxılmamasıdır. “Avro-4” adı altında tətbiq 
olunan və bizə aid olmayan qanuna istinad 
olunması doğru deyil. Əvvəla, Azərbaycanda 
maşınların əksəriyyəti “Avro-1”, “Avro-2”-
dir. İkincisi, bunlar deyirlər ki, Gürcüstandan 
gələn maşınlar geri qayıtmırlar. Dünyanın hər 
yerində bununla bağlı çox sadə düsturlar var, 
yenidən velosiped icad etməyə ehtiyac yox-
dur. Maşınla gələn şəxs geri qayıdanda sər-
həddən maşınsız buraxılmamalıdır. Heç kəs 
burda qalası deyil ki. 

Yaxud, insanlardan depozid tələb edirlər. 
Məsələn, mənim maşınla Azərbaycana gəl-
məm üçün 48 min manat depozid istəyirlər. 
Dedim ki, 20 min manat verin, maşınımı sizə 
verim. İstehza edirlər. Hətta o da aydın deyil 
ki, hansı maşına nə qədər depozit verilməlidir 
və hansı şərtlər altında. Bütün bunların hamısı 
Azərbaycan gömrüyündə çox şəffaf olmalıdır. 
Çünki Gürcüstanda yaşayan 300 mindən çox 
azərbaycanlının Azərbaycanla çox sıx bağlan-
tısı var. Birinin əmisi, birinin dayısı, xalası, 
bibisi, bacısı, qardaşı və s. yaşayır burda. Hət-
ta burda Gürcüstan vətəndaşı kimi yaşayan, 

“Biz azərbaycançılığımızı 
unutmağa Başlayırıq”

İrandakı azərbay-
canlıların ana dilində 
təhsil almaq hüququ 

təsdiqləndi

amma Azərbaycanda hərbi xidmətə gedən 
adamlar var. Bu qanunsuzluğu qanuni çərçi-
vəyə endirmək lazımdır. 

Və yaxud, nəyə görə Gürcüstan azərbaycan-
lıları gedib Türkiyədə ev ala, çalışa, maşınla 
gedib-gələ bilir, amma biz Azərbaycanda al-
dığımız evi öz adımıza ala, maşınımızla gə-
lib-gedə bilmirik?! İşləmə hüququmuz çox 
məhdudlaşdırılıb, qanunlar elə bir səviyyəyə 
gətirib çıxarılıb ki, iş verənə də əl vermir. 

Əlbəttə, mən elə bir imkanın olacağına 
ümid etmirdim, amma olsaydı, prezidentə 
bunu çatdıracağdım. Yenə də ümid edirəm 
ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələ-
ri mənim və mənim məsləkdaşlarımın irad 
və təkliflərini bir süzgəcdən keçirib, optimal 
bir varianta gələcəklər. Çünki bunu zaman 
tələb edir. Bunu Azərbaycanın suverenli-
yi, müstəqilliyi tələb edir. Bayaq da dedim, 
Borçalı üzərində gedən oyunlar tələb edir. 
Borçalını İrana çəkənlər, Azərbaycandan 
qoparıb Türkiyəyə çəkmək istəyənlər, hətta 
bu yetmirmiş kimi, Borçalını Türkiyədən də 
qoparıb, tayfalara bölüb – qarapapaqlar adı 
altında oyunlara gedənlər var. Bunların ha-
mısı müəyyən yerlərdə lazımdırsa, müəyyən 
yerlərdə bir məqsədə xidmət edir ki, Gürcüs-
tan azərbaycanlıları özünü mənən Azərbay-
canın vahid hissəsi kimi hiss etməsin. Mən 
belə görürəm.

Ayxan İLDIRIMTÜRK

“İrandakı milli azlıqların doğma dillə-
rində təhsil almaq hüququ var”. 

Bu sözləri İran prezidenti Həsən Ru-
hani Mahabad şəhəri sakinləri qarşı-
sında çıxış edərkən deyib. 

O, ölkədə yaşayan milli azlıqların 
doğma dillərində təhsil almaq hüquq-
larını təsdiq edib. Ölkə ərazisində ya-
şayan bütün milli azlıqların nümayən-
dələri öz dillərini öyrənmək imkanı 
əldə etməlidirlər. 

Onun sözlərinə görə, İran Administra-
siyası Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə İran 
Konstitusiyasının 15-ci maddəsinin 
reallaşdırılması məsələsini müzakirə 
edir. 

Həmin maddədə də İran İslam Res-
publikasının rəsmi dili fars dilidir. 
Amma mətbuatda və kütləvi informa-
siya vasitələrində regional və tayfa dil-
lərindən istifadə etmək olar, eləcə də 
məktəblərdə ədəbiyyatın tədrisi üçün 
fars dilinə əlavə kimi icazə verilir. 

İranda belə bir qərarın qəbul edilməsi 
Azərbaycan üçün də maraqlıdır. Çünki 
İranda 30 milyondan çox azərbaycanlı 
yaşayır. Bu vaxta qədər onlara öz dil-
lərində təhsil almaq hüququ verilmə-
mişdi 

(Anspress).
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KEÇƏPAPAQLARIN  HAKİMİYYƏT  
GÜNÜ

22 mart 2012-ci il.

Bu gün müşahidənin ən əsas günüdür. Kənd-
də şahın və keçəpapaqların iştirakı ilə Novruz 
bayramı keçiriləcək. Səhər-səhər Azərbaycan 
parlamentinin deputatı Musa Qasımov da daxil 
olmaqla kəndə gəlirik. Kənd sakinləri Azərbay-
can telekanallarından yaxşı tanıdıqları Musa 
Qasımovu hörmətlə qarşılayırlar.  

Kəndin mərkəzində şahın taxtı qurulmuş, ya-
nında musiqiçilərin səhnəsi düzəldilmişdir. Taxt 
yük maşınının kuzovunda qurulmuşdur. Gürcüs-
tanın və Azərbaycanın dövlət bayraqları asılmış, 
meydan rəngbərəng hava şarları ilə bəzədilmiş-
dir.  Havanın küləkli olmasına baxmayaraq, in-
sanlar yavaş-yavaş toplanırlar. Meydanda əsasən 
cavanlar və uşaqlar, o cümlədən gözlərində həs-
rət dolu qəribə bir sevinc olan yaşlı adamlar da 
var. Biz azdan gözəl paltarlar geyinmiş qızlar və 
qadınlar da meydana gəlirlər. 

Mən hər şeyi müşahidə edir, iki gün ərzində 
dinlədiklərimlə (öyrəndiklərimlə) gördüklərim 
arasındakı fərqi müəyyənləşdirməyə çalışıram.

İnsanlar get-gedə çoxalır. Birdən küçənin başın-
dan musiqi səsləri, insanların hay-küyü eşidilir: 
keçəpapaqlar şahı gətirirlər. Onlar musiqi səda-
ları altında oynayır, arada bir hasar qıraqlarında 
mərasimi tamaşa edən cavanlara qamçı vurur-
lar. Keçəpapaqlar musiqinin ritminə uyğun atı-
lıb-düşdükcə, oynadıqca onların kəmərlərindəki 
zınqırovlar da ritmik şəkildə səslənir, calınan 
musiqinin ritmini tamamlayırdı. Onların dəstəsi 
təkcə şahdan və keçəpapaqlardan ibarət deyildi. 
Kəndin cavanları, uşaqları da onlarla bərabər 
gəlirdi. Dəstə çox böyük idi. Hay-küy, qışqırıq, 
musiqi və s. kütləvi səhnə atmosferi yaradır və 
bu da öz növbəsində həmin dəstəni meydanda 
qarşılayan insanların psixologiyasını adi hal-
dan çıxarıb keçəpapaqların yaratdığı dünyanın 
psixoloji atmosferinə kökləyirdi. 

Şahın geyimi informatorların təsvir etdiyi 
ənənəvi paltarlardan deyil. Əyninə tutqun göy 
rəngə çalan uzun paltar geyib. Başında tacı var. 
Ancaq bu tac daha çox əmmaməyə bənzəyir. 
Geyim və aksessuarların hamısının mağazadan 
alındığı, fabrik malı olduğu açıq bilinir. Yəni 
bu, informatorların təsvir etdiyi şahdan fərqlə-
nir. Üzündə niqab əvəzinə maskası, əlində uzun, 
bəzəkli əsası var. Yanında gələn vəzirin də üzü 
ağ maskalıdır. O, Gürcüstan şahlarının geyimin-
dədir. 

Keçəpapaqlar, əsasən, öz ənənəvi geyimlərin-
dədir. Sifətlərində şir maskası, başlarında uzun 
qara tükləri olan keçi dərisindən papaq, əyinlə-
rində tərsinə geyinilmiş uzun qara tükləri olan 
kürk, ayaqlarınının üstündə dizdən aşağı qara 
tükləri olan keçi dərisi, bellərində, sinələrində 
üstündə zınqırovları olan kəmərləri var. Lakin 

əyinlərində hətta əsgər paltarları, polis geyimlə-
ri, üzlərində dəhşət maskaları olan keçəpapaqlar 
da var. Yəni bunlar keçəpapaq funksiyasını ye-
rinə yetirsələr də, ənənəvi geyimdə deyillər.  Bə-
zilərinin kürəklərində hətta Amerikanın bayrağı 
da var idi. Keçəpapaqların televizorda gördük-
ləri başqa karnavalların təsiri onların ənənəvi 
olmayan aksessuarlarında özünü göstərirdi. La-
kin qollarında, paltarlarının müxtəlif yerlərində 
hökmən qırmızı rəngdə lent, yaxıd parça var idi. 
Saylarına gəlincə, onlar, bəlkə də, əllidən çox 
olardılar. Hamısının kürəklərində nömrə yazıl-
mış korton lövhələr asılmışdı. Bunun səbəbini 
soruşanda, mənə dedilər ki, nömrələr şahın on-
ları tanıması üçündür.

Maraqlıdır ki, şahın dəstəsində öz ənənəvi ge-
yimlərində olan keçəl və kosa da var idi. Lakin 
onlar həmin dəstədə qərib kimi görünürdülər. 
Mərasim zamanı onlar, demək olar ki, fəaliyyət-
siz idilər. Və onlara çıxış üçün söz veriləndə ifa-
ları alınmadı. Mən elə başa düşdüm ki, Muğanlı 
Novruz mərasimində keçəl və kosa personajları 
əvvəldən olmayıb. Bunlar sonradan televiziya 
verilişlərinin təsiri ilə mərasimə əlavə olunub. 
Elə bu səbəbdən də onlar mərasimin strukturun-
da öz yerini tapa bilməmişlər. 

Şah iri, əzəmətli addımlarla yeriyir. Onun dəstə-
si meydana yaxınlaşdıqca hay-küy düşür. Mas-
kalı keçəpapaqlar ətrafda qorxu, hakimiyyət 
psixologiyası yaradaraq şahı meydana, taxtın 
yanına gətirirlər.

Kəndin ağsaqqalı, mollası, bizim hörmətli in-
formatorumuz Xudaverdi Məsuməli oğlu Qası-
mov mikrafonu götürüb kənd camaatını təbrik 
edir, bu bayramın müqəddəsliyindən, onun qo-
runmasının vacibliyindən, milli dəyərlərimizin, 
milli kimliyimizin bu bayram vasitəsi ilə yaşa-
masından danışır. O daha sonra Musa Qasımovu 
və Bakıdan gələn folklorşünasları (bizi) səhnəyə 
dəvət edir. 

Musa Qasımov Muğanlı camaatını ənənəvi yeni 
ilin gəlməsi münasibəti ilə təbrik edir. Öz bay-
ram çıxışını Azərbaycanın və Gürcüstanın dost-
luğu mövzusu üzərində quran hörmətli deputat 
azərbaycanlıların Gürcüstan cəmiyyətinə inteq-
rasiyasının vacibliyini xüsusi vurğulayır.

Mən tamamilə keçəpapaqların aurasında oldu-
ğumdan, az qala, insanları təbrik etməyi unudur, 
Muğanlı camaatına bu unikal mərasimi yaşat-
dıqlarına görə bol-bol təşəkkür edirəm. 

Sonra Xudaverdi Məsuməli oğlu şahı öz taxtına 
dəvət edir. Şah, onun vəziri (köməkçisi) taxta 
qalxırlar. Mərasim başlanır.

Şah insanları bayram münasibəti ilə təbrik edir. 
Zamanla müxtəlif yerlərdə, o cümlədən Rusi-
yada və MDB-nin digər ölkələrində müvəqqəti 
olaraq yaşayan, hətta indi həbsxanada olan mu-
ğanlılar şaha zəng edir, ondan camaatı təbrik 
etməsini istəyirlər. O da zəng edənlərin adlarını 
elan edir, onlar üçün istədikləri musiqi nömrələ-

rini çaldırtdırır.

Mərasim tez bir zamanda qızışır. Keçəpapaqlar 
əllərində qamçıları, çubuqları dəstə ilə tamaşa-
çılara yaxınlaşır, onlara qarşı zor tətbiq edir və 
işarə ilə pul istəyirlər. Əsas cəhət ondan ibarətdir 
ki, keçəpapaqların kim olduğunu heç kəs bilmir 
və onlar insanlarla sözlə danışmır, istədiklərini 
lal dili ilə başa salırlar. Bir qisim tamaşaçı onla-
ra pul verməklə canlarını döyülməkdən qurtarır. 
Kim pul vermirsə, onu zorla meydanın ortasına 
gətirir, döyə-döyə oynamağa məcbur edirlər. O 
oynadıqca ətrafdakı keçəpapaqlar çubuqla vu-
rurlar. 

Bəzən oynayanın dostları da keçəpapaqlara qo-
şulub vururlar. Heç kəs incimir. Əldə etdyimiz 
məlumatlara görə, inciyənləri el qınayır və belə 
adamlar ya bayramda iştirak etmir, ya da çox kə-
nardan durub baxırlar.

Bayram getdikcə qızışır. Keçəpapaqlar küçələ-
rin dərinliklərinə gedib, pul istəyir, verməyənlə-
ri döyə-döyə gətirirlər. Keçəpapaqlar topladıq-
ları pulları dərhal taxtın ayağında (yük avtomo-
bilinin kapotunun üstündə)  oturmuş xəzinədara 
verirlər. Onun əlində bir torpa var. Pullar bu 
torpaya yığılır və bayramdan sonra kəndin ehti-
yaclarına sərf edilir. Məlumata görə, əvvəllər bu 
pullar bayramı keçirməyə maddi imkanı olma-
yan kasıblara verilirmiş.

Keçəpapaqlar məclisi elə qızışdırırlar ki, ab-ha-
va tamamilə dəyişir. Meydanada musiqi sədaları 
altında dartışma, qışqırıq, zarafat, döymələr o 
qədər güclənir ki, birdən mənim başım gicəl-
lənir. Sanki harada olduğumu, nə baş verdiyini 
başa düşmürüm. Dumanlı şəkildə anlayıram ki, 
artıq ritualın zaman-məkan rejiminə köklən-
mişəm. İnsanların arasında ora-bura vurnuxur, 
hər bir detalı acgözcəsinə yadda saxlamağa ça-
lışıram. Arada qorxuram ki, keçəpapaqlar indicə 
əl-qolumdan tutub məni də meydanın ortasına 
çəkəcəklər. Dərhal pul hazırlığı görürəm. Ancaq 
onlar mənə toxunmurlar. Bilirlər ki, Bakıdan 
gəlmişəm və bayramı qeydə alıram.

Bir ara dayanır, nə baş verdiyini, mərasimin 
mahiyyətini anlamağa çalışıram. Lakin beynim 
sanki tormozlanıb. Yüksək psixoloji gərginliyə 
malik informasiya seli məni karıxdırıb. Lakin bu 
zaman səsgücləndiricilər vasitəsilə eşitdiyim bir 
elan məni sanki yuxudan oyadır. 

Birdən şah mikrafonla söyləyir ki, artıq gə-
lin gətirməyin vaxtıdır. «Nə?! Gəlin gətirməyə 
gedirik?!» – deyə sevinclə yanımda duran tanı-
madığım bir insandan soruşuram. O təsdiq edir. 
Mənim, az qala, sevincdən ürəyim partlayır. 
Axır ki istədiyimi tapıram. İndiyə qədər sanki 
yelkənsiz qayıqda üzürdüm. Bütün mərasim 
boyu dünya ritualistlərinin kitablarından oxudu-
ğum ritual sxemlərini yadıma salır, bu mərasimi 
həmin sxemlərdən birinin qəlibinə oturdaraq, 
nəhayət ki, mərasimin mahiyyətini anlamağa 
çalışırdım. Lakin alınmır, heç bir sxem axıra-
dək özünü təsdiq etmirdi. İndi gəlin gətiriləcə-

yini eşidəndə  sevincimi, emosiyalarımı ifadə 
etməkdən artıq utanmıram. Bu, qədim oğuz 
bayram sxemi idi. Mən «Oğuz mifinin struktu-
ru» adlı doktorluq dissertasiyamla bağlı olaraq 
«Kitabi-Dədə Qorqud» eposundakı Beyrəyin 
oğurlanması, Banuçiçəyin gəlin çıxması motivi 
üzərində artıq neçə illər idi ki, işləyirdim.  Oğuz 
ritual-mifoloji dünya modelində toy, gəlin gətir-
mə, bəy və bunlarla bağlı başqa elementlər bü-
töv bir kompleksi təşkil edir. İndi həmin komp-
leksin bir mühüm elementi artıq mənim əlimdə 
idi. Gerisi, türklər demişkən, corab söküyü kimi 
dartdıqca özü gələcəkdi. 

Hay-küydən, gülüş səslərindən, gənclərin və 
uşaqların fiziki zarafatlaşmalarından, musiqi 
səsi və adamlardan qazan kimi qaynayan mey-
danın isərisində gəlin maşınına doğru qaçıram. 
Bu, bir orta həcmli «Ford» yük maşınıdır. Onun 
kuzovunun bortlarını açaraq qəşəng bəzəyiblər. 
Adamlar bu maşınla gəlin gətirməyə gedirlər. 
Burada hər şey reallıqda olduğu kimidir. Mən 
elə bilirəm ki, gəlini uzaqdan gətirəcəyik. Ka-
binaya minməyi xahiş edirəm. Həvəslə yer ve-
rirlər. 

Meydanın yaxınlığındakı bir həyətə gəlirik. 
Bura gəlin evi kimi bəzədilmişdir. Əvvəlcə 
keçəpapaqlar, kameramanlarla birgə həyətdə-
ki köməkçi evlərdən birinə daxil oluruq. Göz-
lərimə inanmıram! Burada iki qəribə geyimli 
adam var. Bunlardan biri bəydir. Bu, oğuz ritu-
alının başqa bir mühüm personajıdır. Bəysiz toy 
və gəlin olmaz. Ancaq mənim sevincimin başqa 
bir səbəbi var. Bu bəy bütün atributaları ilə ya-
lançı bəydir. Əslində bu, bir mərasim tamaşası 
idi. Buradakı bəy, doğrudan da, bir həvəskar 
aktyor olmalı idi. Lakin  qədim oğuz mərasim-
lərində məhz «yalançı bəy» personajı olurdu. O, 
oğurlanmış həqiqi bəyi əvəz edir, onun haqqını 
mənimsəmək – nişanlısına evlənmək istəyirdi. 
Burada gördüyüm bəy də bütün zahiri əlamətləri 
ilə məhz yalançı bəy personajı idi. 

Bəyin əlində dekorativ gül var. Başına gülməli 
formada dimdikli papaq (şapka) geyib, özünə 
hisdən bığ qoyub. Əynində kirli, qara plaşı, göz-
lərində qara eynəyi var. Yanında sarı geyimli, 
quyruqlu, uzun qara saçlı, gözlərində maskası 
olan bir personaj da var. Bu – toybabasıdır. 

Daha sonra zurna-balabanın müşayiəti ilə gəli-
ni evdən çıxarıb maşının kuzovuna mindirirlər. 
Gəlin bir oğlandır. Əynində ağ gəlinliyi var. 
Gözlərinə maska taxıb. Maşın insan kütləsinin 
müşayiəti ilə bəylə gəlini şahın taxtının yanına 
gətirir. Gəlin və bəy oynayır, insanlar əl ça-
lır, alqışlayır, fit çalırlar. Şah bəylə gəlini taxta 
çıxarır.

Mərasim bir neçə saat davam edir. Sonda şah 
mərasimin bitdyini elan edir və taxtdan düşür. 
Bününla da onun hakimiyyəti başa çatır. Hər kəs 
öz evinə dağılır. Evlərdə bayram süfrələri qu-
rulmuşdur. Şənlik, təbriklər bütün gün və gecə 
boyu davam edəcəkdir.

..ARDI VAR
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KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQ ÜZƏRİNDƏ MÜLKİYYƏT HAQQINDA

GÜ� RCÜ� STAN QANÜNÜ
Kənd TəsəRRÜFATı ToRpAQlARının 

icARəyə VERilMəsi HAQQındA 
GÜRcÜsTAn QAnUnU

DAVAMI...

  Maddə 10. İcarəyə götürülmüş obyektlərin gi-
rovdan çıxarılması 

1.Torpaqdan başqa digər obyektlərin tam, yaxud 
qismən girovdan çıxarılmasına qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmuş qa-dağa icarə müqaviləsində əks 
etdirilir. 

2.Digər kənd təsərrüfatı obyektlərinin satıldığı 
təqdirdə ica¬rəçi onları girovdan çıxarmaq üçün 
üstün hüquqa malikdir; fizi¬ki şəxs — icarəçi hə-
min hüququ həddi-buluğa çatmış uşaqlarına və ar-
vadına verə bilər. Əgər icarə obyektləri icarədarın 
uşaqla¬rının və arvadının xeyrinə özəlləşdirilirsə, 
yaxud dövlət və ya ictimai məqsədlər üçün onların 
məcburi özəlləşdirilməsinə yol verilirsə, girovdan 
çıxarmaq üçün üstünlük hüququ mövcud deyildir. 

Maddə 11. İcarə müqaviləsinin təzələnməsi, 
də¬yiş¬di-rilməsi, fəaliyyətinin dayandırılması 
və pozulması 

1. İcarə müqaviləsinin müddəti keçdikdən son-
ra tərəflər onun təsir müddətini davam etdirmək 
hüququna malikdirlər. 

Müqavilə təzələnərkən tərəflərin razılığı ilə müqa-
vi¬lənin şərtləri dəyişdirilə bilər. 

Mövcud qanunvericilikdə, yaxud müqavilədə 
nəzərdə tu¬tulmuş hallarda tərəflərdən birinin tələ-
bi ilə müqavilədə nəzər¬də tutulmuş şərtlər dəyiş-
dirilə bilər. 

2. Əgər icarə müqaviləsi müddəti keçdikdən son-
ra tərəf-lər¬dən heç biri müqavilənin təsirinin da-
yandınrılması, yaxud şərtlə¬rinin dəyişdirilməsi 
barədə ərizə verməzsə, bu həmin müd-dətə və hə-
min şərtlərlə uzadılmış sayılır. Əgər torpaq sahəsi, 
yaxud kənd təsərrüfatı istifadə üçün yararsızdırsa, 
icarə müqavi¬lə¬sinin təsiri dayandırılmış sayılır. 
İcarəyə götürülmüş sahə mövcud qaydaya müvafiq 
olaraq müsadirə olunub dövlət ehtiyacları, yaxud 
ictimai ehtiyaclar üçün verilmişdirsə, habelə əgər 
icarədar icarəyə verilmiş sahə hüdudlarında icazəsi 
olma-dan yerin təkindən istifadə etməyə başlamış-
dırsa, yaxud burada mühüm qazıntı ehtiyatları kəşf 
edilmiş, nadir arxeoloji abidə aşkara çıxarılmışdır-
sa, icarə müqaviləsinin təsiri dayandırılmış sayılır. 

3. Tərəflərin razılığı ilə icarə haqqında müqavilə 
vaxtın-dan əvvəl pozula bilər. Yalnız mövcud qa-
nunvericiliyə müva¬fiq olaraq, yaxud müqavilədə 
nəzərdə tutulmuş hallarda tərəflərdən birinin tələ-
bi ilə icarə haqqında müqavilənin vaxtından əvvəl 
pozulmasına yol verilir. 

İcarəçinin müflisləşdiyi təqdirdə onun əmlakını 
satan şəxs əvvəlcədən icarə müqaviləsinin pozul-
masını tələb etməyə borc¬ludur. 

Əgər icarəçi: 

a) icarəyə götürdüyü obyektlərdən təyinatı üzrə 
istifadə et¬mir və müqavilənin şərtlərini pozursa; 

b)qəsdən, yaxud səhlənkarlığı üzündən icarəyə 
götür-düyü obyektlərin vəziyyətini pisləşdirirsə; 

c) ödənc müddəti keçdikdən sonra üç ay ərzində 
icarə haq¬qını ödəmirsə; əgər icarə haqqının ve-
rilməsi müddəti müqavilə¬də müəyyən edilmə-
mişdirsə, təsərrüfat ilinin sonu onun ödənil¬məsi 
müddəti sayılır; 

ç) icarə müqaviləsində onun vəzifəsinə daxil 
edilən icarə obyektlərini təmir etmirsə, icarədar 
müqavilənin vaxtından əvvəl pozulmasını tələb 
etmək hüququna malikdir. 

Aşağıdakı hallarda icarəçinin müqavilənin vaxtın-
dan əvvəl pozulmasını tələb etmək hüququ vardır: 

a) əgər icarədar icarə obyektlərinin təmiri, icarə-
çinin maddi ehtiyatla və xidmətlə təmin edilməsi 
üzrə müqavilədə nəzərdə tutulmuş təəhhüdləri ye-
rinə yetirmirsə; 

b) icarəyə göturülmüş torpaq sahəsi və digər icarə 
obyekt¬ləri icarəçinin məsuliyyət daşımadığı və-
ziyyətə görə istifadəyə yararsız olarsa; 

c) icarəçi əlil olmuş, əmək qabiliyyətini itirmiş, 
yaxud tö-rətdiyi cinayətə görə azadlıqdan məhrum 
olunmuş, onun barə-sində digər cəza tədbiri görül-
müş və buna görə icarə müqavi-ləsinin şərtlərini 
yerinə yetirə bilmirsə. Bu təqdirdə icarəçi ilə bir-
likdə yaşayan, yaxud onunla birlikdə işləyən onun 
ailə üzvləri yeni icarə müqaviləsi bağlamaqda üs-
tün hüquqa ma-likdirlər. 

İcarə müqaviləsinin təzələnməsi, dəyişdirilməsi, 
mü¬qa¬vi-lə¬nin təsirinin dayandınlması və po-
zulması, yazılı formada həyata keçirilir. 

4. İcarə müddəti keçənədək icarəyə verilmiş tor-

pağı və digər icarə obyektlərini başqa şəxsə ver-
mək arzusunda olan icarədar bu barədə bir il əvvəl, 
yaxud tərəflərin razılığa gəldiyi müqavi¬lədəki 
müddətdə icarəçiyə məlumat verməyə borcludur. 

Həmin bənddə göstərilmiş dəyişikliklər ancaq va-
cib şəraitdə — icarəçinin razılığı və tərəflərin son 
qarşılıqlı haqq¬-hesabının çəkildiyi zaman həyata 
keçirilə bilər. 

5. İcarəyə verilmiş qeyri-kənd təsərrüfatı təyi-
natlı sahə-nin başqasına verildiyi, yaxud onun 
dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyaclar üçün 
məcburi surətdə özəlləşdirildiyi təq¬dirdə icarəçi 
müqavilənin təsirinin dayandırılması nəticəsində 
ona vurulmuş zərərin ödənilməsini tələb etmək 
hüququna malikdir. 

Maddə 12. Mülkiyyətçinin əvəz edildiyi, yaxud 
icarə-çinin öldüyü təqdirdə icarə müqaviləsinin 
təsiri 

l.Torpaqdan başqa digər icarə obyektlərinin icarə-
çidən öz¬gə şəxsin mülkiyyətinə keçməsi hüququ, 
habelə torpaq üzərin¬də mülkiyyətçi olan fiziki 
şəxsin, yaxud torpağı icarəyə ver¬məyə səlahiyyət 
qazanmış şəxsin hüququ icarə müqaviləsi şərt¬lə-
rinin, dəyişdirilməsi, yaxud onun pozulması üçün 
əsas deyil¬dir. Mülkiyyətçinin səlahiyyət verdiyi 
hüquqi şəxsin - ica-rədarın yenidən qurulduğu, 
yaxud ləğv edildiyi təqdirdə möv-cud qanunveri-
cilikdə başqa şey nəzərdə tutulmamışdırsa, onun 
hüquq və vəzifələri hüquqi varisinə keçir. 

2.İcarəçinin öldüyü təqdirdə icarə müqaviləsin-
də nəzər-də tutulmuş varisin icarəçi olmağa razı-
lıq verdiyi və icarə müqavi¬ləsində başqa bir şey 
nəzərdə tutulmadığı hallarda onun varisi¬nə keçir. 
İcarədar müqavilənin bağlanmasının icarəçinin 
fərdi keyfiyyətləri ilə əlaqədar olduğu və icarə 
müqaviləsində əks et¬dirildiyi hallardan başqa bu 
cür şəxsə müqavilədə nəzərdə tu¬tulmuş hüquq və 
vəzifələr verməkdən imtina etmək hüqu¬quna ma-
lik deyildir. 

Maddə 13. Dövlət mülkiyyəti olan kənd təsər-
rüfatı tə¬yi¬natlı torpağın icarəyə götürülməsi 

zamanı üstünlüklər və məhdudiyyətlər. 

1. Dövlət mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı tor-
paq-larının icarədə istifadə etmək üçün alınması 
müsabiqəsində iştirak edərkən aşağıdakılar eyni 
şərtlərlə üstünlüklərə malik-dirlər: 

a) kənd, rayon (şəhər) ərazisində yerləşən və “İn-
hisar-çılar haqqında” Gürcüstan qanunu ilə icazə 
verilmiş kənd təsərrüfatı müəssisələri yaratmaq 
məqsədi güdən kənd təsər-rüfatı müəssi¬sələri, 
yaxud fiziki şəxslər; 

b) sosial-iqtisadi səmərəyə nail olunması, yaxud 
mədəni floranın yerli (milli) genefondunun sax-
lanılması, qabaqcıl is-tehsalat texnologiyasının 
tətbiqi, aqrotexniki tədbirlərin səmə-rəli surətdə 
həyata keçirilməsi üçün əlverişli şəraitin nəzərdə 
tutulduğu torpağın icarəsi haqqında müqavilə la-
yihəsi; 

j) icarəyə verilmiş torpaqdan istifadə edənlər - ko-
operativ, yaxud dövlət kənd təsərrüfatı və ya “İn-
hisarçılar haqqında” Gürcüstan qanunu ilə icazə 
verilmiş kənd təsərrüfatı müəssisə¬ləri yaratmaq 
məqsədi güdən qeyri kənd təsərrüfatı müəssisələ¬-
ri, təşkilatları və idarələri; 

ç) təbii fəlakətə və digər səbəblərə görə yığcam 
məs¬kun-laş¬mış şəxslərin həyəti (təsərrüfat). 

2. İcarəyə verilmiş torpaq sahəsində yerləşən bi-
nalar və kənd təsərrüfatı təyinatlı qurğular icarəyə 
verilərkən torpaqdan istifadə edənə və icarəçiyə 
üstünlük hüququ verilir. 

3. İcarəyə verərkən torpaq sahələrinin mexa-
nik¬ləş-dirmədən səmərəli istifadə edilməsinə və 
aqrotexniki tədbir¬lərin səmərəli surətdə həyata 
keçirilməsinə maneələr törətməyə qadir olan tor¬-
paq sahələrinin parçalanması qadağandır. 

4. Faydalı qazıntıların və mühafizə olunan ərazilə-
rin isti-fa¬¬dəsiz qalması hüdudlarında nadir arxe-
oloji və tarixi abidələrin olduğu torpaqlar Gürcüs-
tan Ətraf Mühitin və Təbii Ehtiyatların Mühafizəsi 
Nazirliyinin, Dövlət Geologiya Depar¬tamentinin, 
Gürcüstan EA Arxeoloji Tədqiqatlar Mər¬kəzinin 
və Abidələrin Mühafizəsi üzrə Baş İdarəsinin razı-
lığı ilə icarəyə verilir. 

Maddə 14. İcarə obyektlərinin icarədara qay-
tarılması 

İcarə müqaviləsinin müddəti qurtardıqda icarəçi 
obyekt-ləri icarədara müqavilədə nəzərdə tutulmuş 
vəziyyətdə qaytarmağa borcludur. 

İcarəçi icarəyə götürdüyü torpağa və digər obyekt-

1. “Xalq hakimiyyəti” partiyası, sədr Zurab 
Kobiaşvili 

2. “Gürcüstanın sülhü naminə” partiyası, 
sədr David Tevzadze

3. “Ədalətin bərpası birliyi. Xalqın səsi: 
Tanrı bizim haqqımızdır”, sədr Mixail 
(Gela) Saluaşvili 

4. Gürcüstanın Kommunist Partiyası, baş 
katib İvane Tsiklauri

5. “Gürcüstan” partiyası, sədr Georgi Lilu-
aşvili 

6. “Bizim vətənimiz” partiyası, sədr Zviad 
Çitişvili

7. “Xalq partiyası”, sədr İvane (Mamuka) 
Giorqadze

8. “Birləşmiş Gürcüstan Demokratik Parti-
yası”, sədr Roin Liparteliani

9. Gürcüstanın Avropalı Demokratlar Parti-
yası, sədr Paata Davitaya

10.  Gürcüstanın Mühafizəkarlar Partiyası, 
sədr İrakli Kobrava

11. “Demokratik Hərəkat – Birləşmiş Gür-
cüstan”, sədr Nino Burcanadze

12.  “Vahid Gürcüstan Milli Partiyası”, sədr 
Giorgi Tçintçarauli

13.  “Neytral Gürcüstan” partiyası, sədr Va-
leri Kvaratsxelia 

14. Gürcüstanın Vahid Kommunist Partiya-
sı, sədr Temur Pipiya

15. “Gürcüstanın Vətənpərvərlər Alyansı”, 
sədr Davit-Tarxan Mouravi

16. “Ədalətli Gürcüstan Naminə” partiyası, 
sədr Serqo Cavaxidze

17. “Leyboristlər Partiyası”, sədr Şalva Na-
telaşvili

18. “Merab Kostava Cəmiyyəti”, sədr Vaja 
Adamiya

19. “Gürcü ideyası” partiyası, sədr Levan 
Çaçua

20. Veteran, vətənpərvər və təqaüdçülərin 
“Mamulişvili” siyasi hərəkatı, sədr Arsen 
Razmadze

21. Ədalət və Bərabərlik naminə Qadınlar 
Partiyası, sədr Xatuna Matçavariani  

22. “Sol Qanad Alyansı”, sədrlər Kaxaber 
Dzaqania və İoseb Şatberaşvili

23. “Mərkəzçilər” siyasi birliyi, sədr Tey-
muraz Xaçişvili

24. “Vahid Gürcüstan-Demokratik Hərə-
kat”, sədr Davit Aspanidze

25. “Mamuli, Ena, Sartsmunoeba” partiya-
sı, sədr Zaur Xaçidze

26. “Samşoblo” siyasi birliyi, sədr Omar 
Tsxvaradze

27. “Azad Gürcüstan” siyasi birliyi, sədr 
Kaxa Kukava

28. “Xma Dedis Da Xma Eris” siyasi birli-
yi, sədr Nina Kvesadze 

29. Xalqın dostları və Ədalət Partiyası, sədr 
Nodar Qurqenidze

30. “Azad Demokratlar” partiyası, sədr 
İrakli Alasaniya

31. “Vahid Milli Hərəkat” partiyası, baş ka-

tib Serqo Ratiani

32. “Yeni sağçılar” partiyası, sədr Mamuka 
Katsitadze 

33. Milli Demokratik Partiya, sədr Baçuki 
Kardava

34. Azad Demokratlar Partiyası, sədr Giorgi 
Qaxokia

35. “Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gür-
cüstan” partiyası, baş katib Giorgi Kvirikaş-
vili, Kaxa Kaladze

36. Əmək Sosialist Partiyası, sədr Tamaz 
Capoşvili

37. “Tavisupleba - Zviad Gamsakhurdi 
Yolu”, sədr Malxaz Qorqaslidze

38. İqtisadi inkişaf və yoxsulluğun aradan 
qaldırılması partiyası, sədr Biçiko Kartlosiş-
vili

39. “Demokratik Gürcüstan” partiyası, sədr 
Lamara Giorqaşvili

40. “Vətəndaş siyasi Sosial Ədalət” Alyansı 

41. “Azadlıq naminə” vətəndaş alyansı

ParlaMent seçKilərində iştiraK etMəK üçün MərKəzi seçKi 
KoMissiyasına MüraCiət etMiş Partiyaların ( 23 iyun 2016)
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lərə vu¬rulmuş zərəri mövcud qanunvericiliyə 
müvafiq olaraq icarədara ödəməlidir. 

Əgər icarəçi icarə münasibətləri başa çatdıqdan 
sonra ica¬rəyə götürdüyü obyektləri qaytarmaz-
sa, icarədar icarə obyekt¬lərinin qaytarılmasının 
ləngidilməsinə görə təyin edilmiş icarə haqqının 
ödənilməsini, habelə icarəçinin həmin müddət 
ər-zində, yaxud icarəyə götürdüyü bütün il ərzin-
də əldə etdiyi sə-mərəyə görə icarə haqqı vermə-
sini tələb edə bilər. İcarədar digər zərərlərin ödə-
nilməsini də tələb edə bilər. 

Maddə 15. İcarə dövründə baş verən müba-
hisəli məsələlərə baxılması 

İcarə dövründə müqavilənin yerinə yetirilməsi, 
şərtlərin dəyişdirilməsi, yaxud onun ləğv edilmə-
si üzrə icarədarla icarəçi arasındakı mübahisəli 
məsələlərə məhkəmə tərəfindən baxılır və həll 
edilir. 

Maddə 16. İcarəçinin əmlak hüququnun mü-
dafiəsi 

İcarəçinin icarəyə götürdüyü obyektlər üzərində 
hüququ qanunla müdafiə edilir. 

Tərəflər icarə münasibətləri dövrundə icarə ob-
yekt¬lə¬rinə vurulan zərəri icarə müqaviləsinə 
və mövcud qanun¬veri¬ciliyə müvafiq olaraq 
ödəyirlər. 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze 
Tbilisi, 28 iyun 1996-cı il.  

 “KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPA-
GIN İCARƏYƏ VERİLMƏSI HAQQINDA” GÜR-

CÜSTAN QANUNU BARƏDƏ GÜRCÜSTAN
PARLAMENTİNİN QƏRARI

Gürcüstan parlamenti QƏRARA ALIR: 

1) “Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın icarəyə ve-
rilməsi haqqında” Gürcüstan qanunu dərc olun-
duğu vaxtdan qüvvəyə minsin. 

2) “Respublikanın kənd təsərrufatında icarə 
münasibət-ləri haqqında” əsasnamə Gürcüstan 
Respublikası Nazirlər Kabineti¬nin 22 yanvar 
1991-ci il tarixli, 22 nömrəli qərarına əsasən bağ-
lanmış kənd təsərrüfatı icarəsi müqavilələri 1996-
cı il dekabnn 31-dək “Kənd təsərrüfatı təyinatlı 
torpağın icarəyə ve-rilməsi haqqında” Gurcüstan 
qanununa müvafiq vəziyyətə sa-lınsın, 1997-ci il 
yanvarın l-dən bu qanuna uyğun olmayan müqa-
vilələr ləğv edilsin. 

3) Yerli idarəetmə orqanları Gürcüstan Kənd 
Təs¬ər¬rüfatı və Ərzaq Nazirliyi ilə birlikdə 
“Kənd təsərrüfatı təyi¬natlı torpağın icarəyə ve-
rilməsi haqqında” Gürcüstan qa¬nununa müvafiq 
ola¬raq kənd təsərrüfatı icarəsi muqavilələrinin 
qeydiy-yatdan keçi¬rilməsi ilə əlaqədar tədbirlə-
rin həyata keçirilməsini təmin etsin. 

4) Gürcüstan ərazisinin bir qisminə müvəqqəti 
olaraq nəza¬rət edən separatçı qurumlar tərəfin-
dən ələ keçirilmiş tor¬pa-ğın hüquq statusu ilə 
əlaqədar aktlar qüvvəsini itirmiş hesab edilsin. 

5) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın icarəyə 
veril-məsinin maksimum müddəti 49 təqvim ili 
müəyyən edilmişdir. 

6) Bir hüquqi, yaxud fiziki şəxs tərəfindən 
icarəyə götü-rül¬¬müş kənd təsərrüfatı təyinatlı 
torpaq sahəsinin hüdudlarını və rayonlar arasında 
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağı, o cümlədən qış 
və yay otlaqlarından istifadə məsələlərini Gür¬-
cüs¬tan icra hakimiyyəti müəyyənləşdirir və tən-
zimləyir. 

Gürcüstan parlamentinin sədri Zurab Jvaniya 
Tbilisi, 28 iyul 1996-cı iL.   

“DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİ OLAN KƏN-
D¬-TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TOPRPAQ-
LARIN ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA” 

GÜRCÜSTAN QANUNUNA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏ-
YİŞİLİKLƏR EDİLMƏSI HAQQINDA

09.06.1999-cu il 

Gürcüstan parlamenti qərara alır: 

Maddə 1. “Dövlət mülkiyyətində olan kənd-təsər-
rüfatı təyi¬natlı torpaqların özəlləşdirilməsi 
haqqında” Gürcüstan qanunu¬na (parlament xə-
bərləri l 007, 30.04.96,səh.16 ) sonrakı əla¬vələr 
və dəyişikliklər edilsin: 

1.3-cü maddəyə sonrakı məzmunda 3-cü və 5-ci 

bəndlər əlavə edilsin: 

“3.Yüksək dağlıq regionlarda torpaq xüsusi, 
icma və dövlət mülkiyyəti ola bilər. 

4. Yüksək dağlıq regionlarının hələ də icma 
ənənələri olan kəndlərində otaracaqlardan istifa-
dədə icma qaydaları fəaliyyət göstərir. 

5.Yüksək dağlıq regionlarındakı otaracaqlar 
ümumu kənd və icma mülkiyyəti hesab olunur. 
Kəndlər arasında otara-caq¬la¬rın sərhədləri 
ənənəvi qaydada müəyən olunmuş hüdud-larla, 
bir-biri ilə sərhəd olan kəndlərin kənd məclislə-
rinin razılaşdınl¬ması əsasında müəyyən edilir. 
Razılaşma olmadığı təqdirdə mövcud mübahisə 
məhkəmə yolu ilə həll edilir. Biçənəklər ic¬ma 
mülkiyyətidir, ondan icmanın razılığına əsasən 
bölməklə is¬tifadə edilir.” 

2. 5-ci maddəyə sonrakı məzmunda 6-cı, 7 -ci 
bəndlər əlavə edilsin: 

“6.Kənddə keçmişdə daimi yaşamış şəxslərdən 
arzu edən¬lər və ya icma ona kəndə geri qayıt-
maq imkanı verərsə, kənd¬-təsərrüfatı təyinatlı 
torpaqdan və biçin sahələrindən ayıra bilər. Bo-
şalmış kəndlərə əhalinin məskunlaşması məsələsi 
Gür-cüs¬tan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 
qaydada birgə¬ya-şayış məntəqəsi və kənd özü-
nüidarəetmə orqanı yaradılmaqla gerçəkləşdirilir.  

7. Kənd məclisi yeni məskunlaşdırılanları yerli 
büdcə¬dən və fonddan maliyyələşdirir, təbii re-
sursların istismarından, otaracaqların icarəsin-
dən, başqa-başqa istehsal fəaliyyəti ilə, büdcə və 
qeyri-büdcə vəsaitlərindən istifadə edirlər.” 

3. 6-ci maddəyə sonrakı məzmunda 3 -cü, 4-cü 
bəndlər əlavə edilsin: 

“3. Dedopliscğaro və Marneuli rayonlarının əra-
zilərin-dəki qış otaracaqlarının müəyyən edilmiş 
sahələri daimi istifadə üçün Axmeta, Tianeti, 
Duşeti və Kazbeki rayonlarına verilir. Müvafiq 
olaraq Axmeta, Tianeti, Duşeti, Kazbeki ra¬-
yon¬larının yüksək dağlıq regionları daimi olaraq 
yay otaracağı kimi De-dopliscğaro, Marneuli və 
Zalqa rayonlarına verilitr. 

4. Yüksək dağlıq regionlarda mövcud olan erro-
ziyalı torpaqların qorunması üçün dövlət məqsəd-
yönlü razılıq verir. 

4. Bu qanunun birinci maddəsinin birinci və 
2-ci bəndləri Gürcüstan kənd-təsərrüfatı təyinatlı 
torpaqlar haqqında qanun¬vericiliyinə müvafiq 
olaraq icarəyə və xüsusi mülkiyyətə veril¬miş 
torpaq sahalərinə şamil olunmur. 

11. Bu qanun 1 yanvar 2000-ci ildən qüvvəyə 
minir.

 Gürcüstan prezdenti Eduard Şevardnadze 

Tbilisi, 09 iyun 1999-cu il

“DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİ OLAN KƏN-
D¬-TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TOPR-

PAQLARIN OZƏLLƏŞDİRİLMƏSİ 
HAQQINDA” GÜRCÜSTAN QANUNUNA 
ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİLİKLƏR EDİL-

MƏSİ HAQQINDA

14.06.2000-ci il 

Gürcüstan parlamenti qərara alır: 

Maddə 1. “Dövlət mülkiyyətində olan 
kənd-təsərrüfatı təyinatlı torpaqların özəlləşdiril-
məsi haqqında” Gürcüstan qanununa (parlament 
xəbərləri l 007, 30.04. 1996-cı il) sonrakı əlavələr 
və dəyişikliklər edilsin: 

1.1-ci maddənin 2-ci bəndinin “A” yarımbəndin-
dəki “və dədə-baba təsərrüfatları” sözü götürül-
sün. 

2.2-cü maddənin 2-ci bəndinin “A” yarımbəndi 
“ dədə-babaya aid təsərrüfat” sözü “kənd təsər-
rüfatı ərzaqının istehsalı və ictimai reyestrdə 
kənd-təsərrüfatı torpaq sahəsi kimi qeydiy-yatdan 
keçirilsin” sözü ilə əvəz edilsin. 

3.3-ci maddənin l-ci bəndindəki “yerli icma kita-
bında (icti¬mai reyestrdə)” sözü “ictimai reyestr-
də” sözü ilə əvəz¬lənsin. 

4. 4-cı bənd sonrakı redaksiyada verilsin: 

“Maddə 4.Kənd-təsərrüfatı təyinatlı torpağın 
mülkiy¬yə-tə verilməsi 

1. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq mülkiyyətə 
yalnız Gür¬cüs¬tan vətəndaşına və Gürcüstan 
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq Gürcüstanda 

qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxsə verilə bilər. 

2. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq mülkiyyəti 
hüquqi-fiziki şəxsə, icmanın və Gürcüstan qanun-
vericiliyinə müvafiq olaraq Gürcüstanda qeydiy-
yatdan keçmiş hüquqi şəxsə verilə bilər.

 5.3-cü maddənin 3-cü, 5-ci bəndləri 4-cü mad-
dənin 3-cü, 5-ci bəndlərinə sayılsın, ancaq 5-ci 
maddənin 6-cı və 7 -ci bəndləri 4-cü maddənin 
6-cı və 7-ci bəndlərinə sayılsın. 

6. 5-ci bəndin l-ci, 2-ci və 5-ci bəndləri çıxarılsın. 

7. 6-cı maddənin: 

a) Birinci bəndindən “xüsusi icazə əsasında ve-
rilmiş” sözü çıxarılsın.  

b) 2-ci bənd çıxarılsın. 

8. 8-ci bənd sonrakı redaksiyada verilsin: 

“Maddə 8. Özəlləşdirmədə xüsusi məhdudiyyət 
və ümumi mülkiyyət payının üstün satış hüququ 

Xüsusi mülkiyyətdə olan kənd-təsərrüfatı tə-
yinatlı torpağın hər bir həmpayı öz payına görə 
sərəncam verə bilsin, ancaq tor¬paqdan istifadə 
sərəncamında başqalarının fikrini bölüşsün və 
bu qərar birgə olsun. Pay satışa çıxarılanda onun 
başqası tərə¬findən alınmaq hüququ var. 

9. 9-cu, l1-ci, 12-ci, 14-cü, 18-ci maddələr çıxa-
rılsın. 

10. 10-cu maddədə: 

a) Birinci maddə çıxarılsın; 

b) 2-ci bənd sonrakı redaksiyada verilsin: 

“2. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin 
özəlləşmə¬sində icarədarın onu almaqda üstün 
hüququ var.” 

11. 13-cü maddənin başlığındakı və mətndəki 
“satış üçün” sözü “satış”, “bir ay müddətinə” 
sözü isə “iki həftə” sözü ilə əvəzlənsin. 

12. 19-cu maddə sonrakı redaksiyada verilsin: 

“Maddə 19.Kənd-təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar-
dan istifadə¬də və özəlləşdirmədəki qadağalar 

Kənd-təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin qey-
ri-təsərrüfat təyinatı, qanunla nəzərdə tutulmuş 
hallar istisna olmaqla dəyiş¬dirilə bilməz. 

13. 20-ci maddənin 2-ci bəndi çıxarılsın. 

14. 21-cu maddə sonrakı redaksiyada verilsin: 

“Maddə 21. Hüquqi məhkəmənin nəticəsində sa-
zişə gəl¬mək 

1. Bu qanunun tələblərinə uyğun gəlməyən saziş 
olmuş sa¬yılır. 

2.Bu qanunla nəzərdə tutulan əlaqələr Gürcüstan 
Mülki Kodeksi ilə tənzimlənir.” 

15.22-ci maddədə “5-ci” sözü “4-cü” sözü ilə 
əvəz edilsin. 

11. Bu qanun dərc ediləndən sonra qüvvəyə mi-
nir. 

Gürcüstan prezdenti Eduard Şevardnadze 
Tbilisi, 14 iyun 2000-ci il 

“DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİ OLAN KƏN-
D¬-TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TOPR-

PAQLARIN ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏSİ 
HAQQINDA” GÜRCÜSTAN QANUNUNA 
ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİLİKLƏR EDİL-

MƏSİ HAQQINDA

20.06.2003-cı il 

Maddə l. “Dövlət mülkiyyətində olan kənd-təsər-
rüfatı təyi¬natlı torpaqların özəlləşdirilməsi 
haqqında” Gürcüstan qanu-nuna (parlament xə-
bərləri 1 007, 30.04.96, səh.l 6) sonrakı əla-vələr 
və dəyişikliklər edilsin: 

1.4-cü bənd: 

a) Birinci bənd sonrakı redaksiyada verilsin: 

“1.Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağa sahib olmaq 
haqqı yalnız Gürcüstan vətəndaşının, ailənin, ha-
belə Gürcüstan qa-nunvericiliyi ilə Gürcüstanda 
qeydiyyatdan keçmiş, fəaliyyətini əsasən kənd 
təsərrüfatı sahəsində gerçəkləşdirən hüquqi şəx-
sin ola bilər.” 

b) 2-ci bənd çıxarılsın. 

q) 4-cü və 5-ci bəndlər sonrakı redaksiyada ve-
rilsin: 

“4. Ailə təsərrüfatı torpaq sahəsi olan, onda yaşa-
yış yeri və təsərrüfatı sahəsi olan, habelə istehsal 
işi obyekti və bir fiziki şəxsin mülkiyyətində və 
ya arvadının və ya ailə üzvlərinin ümumi mülkiy-
yətindən təşkil edilmiş vahiddir. 

5. Ailə təsərrüfatı yerli kitabda (ictimai reyestr-
də) qey-diy¬yatdan keçməlidir. Əgər bu təsərrü-
fat arvadın və ya ailənin başqa üzvlərinin ümumi 
mülküdürsə yerli kitabda (ictimai reyestrdə) on-
ların hər biri ailə təsərrüfatının bərabər¬hüquqlu 
sahibi kimi qeydiyyatdan keçməlidirlər. 

d) 5-ci bənə sonrakı məzmunda 51 bəndi əlavə 
edilsin: 

“51. Arsiani və Acara-İrnereti dağ silsiləsində 
mövcud olan sup-alp və alp otaracaqları dövlət 
mülkiyyəti elan edilsin və onlar Gürcüstan Kənd 
Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi Aca-rıstan Muxtar 
Respublikası Nazirlər Şurası ilə razılaşdırılaraq 
aparıcı olaraq 5-5 il müddətinə, müvafiq norma-
tiv aktlarla, müvəqqəti istifadə üçün o rayonlara, 
o ailələrə, qəsəbələrə və kəndlərə ve¬rilsin ki, 
onlar həmin ərazidə yerləşiblər və əvvəllər də bu 
ota¬racaqlardan istifadə ediblər. “; 

e) 6-cı bənd sonrakı redaksiyada verilsin: 

“6. Hər hansı üçüncü bir şəxslə əlaqədə ailə 
təsərrüfa-tının adı ilə bərabərhüquqlu mülkiyyət-
çilərdən biri geridə qalanların ona verdiyi səla-
hiyyətə müvafiq çıxış edir. Bu şəxs yerli kitab¬da 
(ictimai reyestrdə) ailə təsərrüfatının başçısı kimi 
qeyd olunmalıdır. “; 

v) 7-ci bənd çıxarılsın. 

2. 6-cı maddənin 3-cü və 4-cü bəndləri çıxarılsın. 

3. 8-ci maddə sonrakı redaksiyada verilsin: 

“Maddə 8. Özəlləşdirmədə ümumi məhdudiyyət-
lər 

Yerli (ailə) təsərrüfatını arvadı və ya ailə üzvləri 
ilə birgə aparan mülkiyyətçi kənd təsərrüfatı tor-
paq sahəsini ya yerli (ai-lə) təsərrüfatında və ya 
ümumi mülkiyyətçilər öz payını özgə-ləşdirməyə 
razılıq verdiyi təqdirdə o özəlləşdirilə bilər. Ra-
zılıq notarial qaydada təsdiq edilməlidir. Razılığı 
rədd etmək üçün mühüm səbəb mövcud olma-
lıdır. Əgər mükliyyətçi razılığı ala bilmirsə, o, 
məhkəməyə müraciət edə bilər. “, 

4. Qanuna sonrakı məzmunda 9-cu bənd əlavə 
edilsin: 

“Maddə 9. Satış üçün müqavilə hüququ 

Torpaq sahəsini satışla özəlləşdirən onu alanla o 
halda razı¬laşa bilər ki, satan bu torpağı özü işlət-
məkdən vaz keçsin. Əgər alan torpağı işlətməyə 
özəlləşdirənin vəfat etməsindən sonra başlasa, 
satış hüququnu müstəqil şəkildə öz xeyrinə istifa-
də et¬mək istəsə özəlləşdirənin varisi torpağı özü 
işlətmək arzusunda olduğunu bildirməklə ondan 
istifadə edə bilər. 

1.10-cu maddə sonrakı redaksiyada verilsin: 

“Maddə 10. İcarəçi tərəfindən üstün alış hüququ 

1. Əgər onun özü bundan istifadə edəcəksə, yerli 
(ailə) tə¬sərrüfatın özəlləşdirilməsində icarədarın 
üstün alış hüququ var. 

2.Kənd-təsərrüfatı torpaq sahəsinin özəlləşdiril-
məsində alış üçün icarədarın üstün hüququ var. 
İcarədar tərəfindən alışa rədd cavabı verildiyi təq-
dirdə, bu sahə ilə sərhəd təşkil edən torpaq sahə-
sinin sahibinin və ya onun icarədarının bu torpaq 
sahəsini almağa üstünlüyü var. 

6. Qanuna sonrakı məzmunda Il-ci və l2-ci mad-
də əlavə edilsin: 

“Maddə 11.Ümumi mülkiyyətdə payı olanın alış-
da üs-tün hüququ 

l.Yerli (ailə) təsərrüfatda ümumi mülkiyyət payı 
olanın özəlləşmədə bu təsərrüfatı almaq istəyənlə 
müqayisədə alıcı ki-mi üstünlüyü var. 

2. Kənd-təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin 
ümumi mül¬kiyyət payının özəlləşdirilməsində 
yerli (ailə) təsərrüfatda mül¬kiyyətçi olan hər bir 
mülkiyyətçinin və ya həmin təsər¬rüfatla eyni 
ərazidə yerləşən və o təsərrüfatla sərhəddi olan 
təsərrüfatın alışda üstün hüququ var. 

..ARDI VAR
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Müvəkkil

ÇoVqAN VƏ YA ÇöVkƏN - AzƏRbAYCANlIlARIN 
Mİllİ ATüsTü oYuN NöVlƏRİNDƏN bİRİ

Komanda oyun növü olan çovqan yarışları 
eramızın birinci minilliyinin ortalarında forma-
laşmış, yüzillər ərzində Azərbaycanda, Orta 
Asiyada, İranda, Türkiyədə, İraqda və qonşu 
ölkələrdə məşhur olmuşdur. Mənbələr XII əs-
rdə İslam dünyasının mədəni mərkəzlərindən 
olan Bağdadda, Orta Şərq ölkələrinin atça-
parları arasında tarixdə ilk beynəlxalq çovqan 
yarışlarının keçirildiyi göstərir.
 Çovqan yarışlarının Azərbaycanda çox qə-
dimdən məşhur olduğu faktlarla təsdiqlənir. 
Örənqalada aparılmış arxeoloji qazıntılar za-
manı tapılan şirli qab üzərində çövkən oyu-
nun təsvir edildiyi rəsm bu oyunun IX əsrdə 
Beyləqan şəhərində yayıldığını əyani sübut 
edir. Dahi Nizaminin Xosrov və Şirin əsərin-
dən və “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarından isə 
məlum olur ki, Azərbaycanda çovqanın tarixi 
hətta VI-VII əsrlərə və bəlkə ondan da qa-
baqlara gedib çıxır.
 Çovqanın qədim Azərbaycan oyunu olması-
nı sübut edən faktlardan biri də Azərbaycan 
miniatürlərində bu oyunun dönə-dönə təsvir 
edilməsi, yazılı mənbələrdə onun keçirilmə 
qaydaları haqqında məlumat verilməsidir. 
Çovqan oyunu da, Şərqdə təşəkkül tapmış 
başqa idman növləri kimi, dünyanın daha 
uzaq regionlarına yayılmasında və inkişaf et-

dirilməsində ingilislərin rolu böyük olmuşdur. 
Belə ki, XIX əsrdə Hindistandan İngiltərəyə 
gətirilən bu oyun getdikcə inkişaf etdirilmiş, 
yeni qaydalar əsasında Amerika və Avropa 
ölkələrində yayılmağa başlamışdır.
 Məhz ingilislərin təşəbbüsü ilə bu oyun 
“polo” adı altında ilk dəfə 1900-cü ildə Pa-
risdə keçirilən II Olimpiya Oyunlarının proq-
ramına daxil edilmiş, beləliklə, Qərb siviliza-
siyasında bu ad təsbit edilmişdir. Parisdə üç 
ölkənin 5 polo komandası iştirak etmişdir.
Azərbaycan idmanının tarixi ilə bağlı fikir-
ləri ümumiləşdirib belə bir nəticəyə gəlmək 
olur ki, ölkədə idman çox qədim bir tarixə 
malik olmuşdur. Arxeoloji qazıntılar zamanı 
tapılmış maddi mədəniyyət, və qədim yazılı 
abidələrə, təsviri sənət əsərlərinə, ədəbi-ta-
rixi mənbələrə, folklor, eləcə də orta əsr bədii 
yaradıcılıq nümunələrinə istinadla demək olar 
ki, qədim Azərbaycanda güləş, dirədöymə, 

oxatma, qılıncoynatma, nizə atma, atçapma, 
Çovqan, Sürpapaq, Baharbənd, daşqaldırma, 
şahmat və sair idman oyunları geniş yayıl-
mışdır. Ölkədə tarixən mövcud olan bu idman 
ənənəsi müxtəlif növlərdə qorunub saxlan-
mış, müasir dövrədək gəlib çatmışdır.
 Bildiyimiz kimi xalq nağıllarında məharətlə 
at sürən, ox atan, güləşən adamlar haqqında 
məlumatlar çoxdur. Azərbaycanın dahi şairi, 
tarixçi, etnoqraf alimi Nizamilmülkün tarixi 
sənədlər əsasında yazdığı “Şərəfnamə” əsə-
rində çövkan oyunu haqqında məlumat verir. 
Çövkan və yaxud çoğan sözü Azərbaycanda 
“ağaccıq” kimi işlədilmişdir. Çövkan oyunu-

nun adı oyunda işlədilən alətin adı ilə adlan-
dırılmışdır. Bu da ağacdan hazırlanmış, çöv-
kan adlandırılan alətdir. Oyunçular at belində 
bu alətin köməyi ilə oynayırlar.
 Azərbaycanda çövkan oyununda təkcə ki-
şilər deyil, qadınlar da iştirak edirdilər. Niza-
mi Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasında 
Şirin çövkan meydanında Sasani hökmdarı 
Xosrov Pərvizdən geri qalmır. Şirin ilə bərabər 
oynayan qızlar da təsvir edilmişdir.
 Atüstü milli oyunlarımızın qorunub saxlanıl-
ması, qədim tarixə malik atçılıq ənənələrinin 
bərpası, ölkəmizdə atçılıq turizminin təbliği, 
gənc nəsildə bu sahəyə marağın oyadılma-
sı məqsədi ilə artıq üçüncü ildir ki, Prezident 
Kuboku uğrunda çövkən milli oyunu üzrə 
turnir keçirilir. Yarışlar və kubok uğrunda tur-
nirlər Şəkinin Daşüz kəndində yerləşən Res-
publika Atçılıq Turizm Mərkəzinin bazasında 
təşkil edilir. Sayca üçüncü olan turnirə dekab-
rın 19-da start verilmiş, dekabrın 22-də isə 
final oyunu ilə başa çatmışdır. Yarışın təşkilat-
çısı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin Respublika Atçılıq Turizm 
Mərkəzidir.

 Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Qara-
bağ atı ilə oynanan çövkən oyunu milli Azər-
baycan oyunu kimi UNESCO-nun qeyri-mad-
di mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir.
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(Çıxarış)

Tərtibatçı müəllif: Sahib Məmmədov

I. İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARINA 
DAİR BEYNƏLXALQ STANDARTLAR

İnsan hüquqlarına hörmət prinsipi dövlətlə-
rin yurisdiksiyasının şamil olunduğu ərazilər-
də bütün insanlara münasibətdə   hər hansı 
ayrı-seçkiliyə yol vermədən bütün hüquq və 
azadlıqların təmin olunmasıdır.

Ümumən qəbul olunmuşdur ki,  İnsan hüquq 
və azadlıqlarına dair standartların əsasını 
“İnsan Hüquqlarına Dair ümumi Bəyan-
nəmə” təşkil edir. 

10 dekabr 1948-ci ildə BMT Baş Assamble-
yası tərəfindən qəbul olunmuş bu sənəd son-
radan qəbul olunmuş və dövlətlər tərəfindən 
tanınmış insan hüquq və azadlıqlarına dair 
çoxsaylı beynəlxalq razılaşmalarda əks olu-
nan hüquq və azadlıqların əsasını təşkil edir.

Bizim ölkənin də daxil olduğu region üçün in-
san hüquq və azadlıqlarına dair əsas sənədlər 
BMT-nin nizamnaməsi, İnsan Hüquqlarına 
dair Beynəlxalq Bili təşkil edən sənədlər, eləcə-
də BMT-nin himayəsi altında qəbul olunmuş 
nəzarət mexanizmləri olan digər konvensiya-
lar, İnsan Hüquqları və Əsas azadlıqların Mü-
dafiəsinə dair Avropa Konvensiyası, Avropa 

Sosial Xartiyasına aid etmək olar.

BMT fəaliyyəti dövründə insan hüquq və 
azadlıqlarının təmin olunmasına yönələn çox-
saylı mexanizmlər yartışdır. Bu mexanizmlər 
BMT nizamnamsəi və ya BMT-nin himayəsi 
altında qəbul olunmuş müxtəlif dövlətlərarası 
müqavilələrin nəzarət sistemlərindən ibarət-
dir.

1.1.  BMT-nin Nizamnaməsi (The Charter of 
the United Nations)

BMT nizamnaməsinə insan hüquq və azadlıqla-
rına dair konkret  müddəalar daxil edilməyib. La-
kin bu sənəd ilk beynəlxalq hüquqi sənədlərdən 
biri və ən əsasıdır ki, orada şəxsin hüquqlarınnın 
unviersal təminatı zərurəti əks olunmuşdur. Bu 
sənəddə həmçinin hər hansı ayrı-seçkilik qoyma-
dan hər bir kəsin hüquq və azadlıqlarına hörmət 
prinsipi əks olunmuşdur.

BMT nizamnaməsinin 55-i maddəsinin “c” bən-
dində göstərilir ki, BMT “İrqinə, cinsinə, dilinə 
və ya dini mənsubiyyətinə fərq qoyulmadan bü-
tün insanların əsas hüquq və azadlıqlarına hamı-
lıqla hörmət və riayət edilməsinə dəstək verir”.

BMT Nizamnaməsinin 56-cı maddəsində göstə-
rilir ki, “Təşkilatın bütün üzvləri öz üzərlərinə 
öhdəlik götürürlər ki, 55-ci maddədə göstərilmiş 
məqsədlərə nail olmaq üçün təşkilatla əməkdaş-
lıqda birgə və müstəqil hərəkət edəcəklər”

BMT Nizamnaməsinin 68-ci maddəsində göstə-
rilir ki, “İqtisadi və Sosial Şura iqtisadi və sosial 
sahələrdə və insan hüquqlarına dəstək vermək 
üçün komissiyalar və habelə öz funksiyalarının 
icrası üçün tələb olunan digər komissiyalar təsis 
edir”.

10 dekabr 1946-cı ildə  BMT-nin İqtisadi və 
Sosial Şurasının (EKOSOC) ilk iclasında təsis 
olunmuş İnsan Hüquqları Komissiyası məhz 
BMT nizamnaməsinin 68-ci maddəsinə istinadən 
yaradılmışdır. Komissiyanın ilk fəaliyyəti “İnsan 
Hüquqlarına Dair Ümumi Bəyannamə” nin la-
yihəsini hazırlamaq olmuşdur.

 1.2. İnsan Hüquqlarına Dair Ümumi Bəyan-
namə

(Universal Declaration on Human Rights)

BMT Baş Məclisinin 10 dekabr 1948-ci il tarixli 
qətnaməsi ilə qəbul olunmuşdur. Hazırda 10 de-
kabr bütün dünyada Ümumdünya İnsan Hüquq-
ları günü kimi qeyd olunur.Bəyannamədə mülki, 
siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar əks 
olunur.

Bəyannamə BMT üzvü olan dövlətlər üçün 
tövsiyə xarakter daşımasına baxmayaraq insan 
hüquq və azadlıqlarına dair universal standartları 
müəyyən etdi. Bu baxımdan bu sənədin müstəs-
na əhəmiyyəti vardır. Hazırda Dünyanın bir çox 
dövlətlərinin Konstitusiyaları bəyannamədə əks 
olunan hüquq və azadlıqları özündə əks etdirərək 
onu daxili normaya çevirmişlər. Bəyannamənin 
qəbulu sonradan dövlətlər üzərinə öhdəlik qo-
yan iki paktın, Mülki və Siyası Hüquqlara Dair 
Beynəlxalq Paktın və İqtisadi, Sosial və Mədəni 
Hüquqlara dair Beynəlxalq Paktın hazırlanması, 

qəbulu və dövlətlər tərəfindən tanınmasına gətir-
di.

1.3. İnsan Hüquqlarına dair Beynəlxalq Bill

  (İnternational Bill on Human Rights)

İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi, Mül-
ki və Siyasi Hüquqlara Dair Beynəlxalq Pakt, 
İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlara dair Bey-
nəlxalq Pakt, Mülki və Siyasi Hüquqlara Dair 
Pakta əlavə olunan Fakultativ Protokol, Mülki 
və Siyasi Hüquqlara Dair Pakta əlavə olunan 2-ci 
Fakultativ Protokol (ölüm hökmünün ləğvinə 
dair) birlikdə İnsan Hüquqlarına dair Beynəlxalq 
Bili təşkil edir.

1.4. İnsan Hüquqlarına dair universal  razı-
laşmalar

BMT-nin himаyəsi аltındа insаn hüquqlаrınа 
dаir yüzdən аrtıq kоnvеnsiyа, bəyаnnаmə, mi-
nimаl stаndаrt qаydаlаr və qərаrlаr qəbul оlun-
muşdur. Bu sənədlərin içərisində öz əhəmiyyə-
tinə və nəzаrət mехаnizmlərinin еffektivliyinə 
görə sеçilən bеynəlхаlq nоrmаlаr аşаğıdаkılаrdır:

• Mülki və  Siyаsi Hüquqlаrа dаir Bеynəlхаlq 
Pаkt;

• İqtisаdi, Sоsiаl və Mədəni hüquqlаrа dаir Bеy-
nəlхаlq Pаkt;

• İrqi Ayrı-sеçkiliyin Bütün Fоrmаlаrının Ləğ-
vinə dаir Bеynəlхаlq Kоnvеnsiyа;

• Qаdınlаr Əlеyhinə Ayrı-sеçkiliyin Bütün Fоr-
mаlаrının Ləğvinə dаir Bеynəlхаlq Kоnvеnsiyа;

• İşgəncələr və Digər Qəddаr, Qеyri-insаni və 
İnsаn Ləyаqətini Alçаldаn Dаvrаnış və Cəzа 
Əlеyhinə Kоnvеnsiyа;

• Uşаq Hüquqlаrınа dаir Kоnvеnsiyа;

• İşçi Miqrаntlаrın və Onlаrın Ailə Üzvlərinin 
Müdаfiəsinə dаir Bеynəlхаlq Kоnvеnsiyа;

• Əlilliyi olan Şəxslərin Müdafiəsinə dair Bey-
nəlxalq Konvensiya;

• Bütün Şəxslərin Məcburi İtmələrdən Müdafiə-
sinə dair Beynəlxalq Konvensiya.

Bu pakt və konvensiyaların bir çoxuna fakultativ 
protokollar əlavə edilir. İştirakçı dövlətlər həmin 
sənədlərə da qoşulmaqla öz üzərlərinə əlavə ön-
dəliklər götürürlər. Bu sənədlər aşağıdakılardır:

• Mülki və  Siyаsi Hüquqlаrа dаir Bеynəlхаlq 
Pаkta əlаvə оlаn Fаkultаtiv Prоtоkоl;

• Mülki və  Siyаsi Hüquqlаrа dаir Bеynəlхаlq 
Pаkta əlаvə оlunаn və ölüm hökmünün ləğvinə 
dаir ikinci Fаkultаtiv Prоtоkоl.

• İqtisаdi, Sоsiаl və Mədəni hüquqlаrа dаir Bеy-
nəlхаlq Pаkta əlavə olunan Fakultativ Protokol;

• Qadınlara Qarşı Ayrı-Seçkiliyin Bütün Forma-
larının Ləğvinə dair Konvensiyaya əlavə olunan 
Fakultativ Protokol;

• İşgəncələr və Digər Qəddаr, Qеyri-insаni və 
İnsаn Ləyаqətini Alçаldаn Dаvrаnış və Cəzа 
Əlеyhinə Kоnvеnsiyаya əlavə olunan Fakultativ 
Protokol;

• Uşaq hüquqları haqqında» BMT Konvensiya-
sının Uşaq Alverinə, Uşaq Fahişəliyinə və Uşaq 
Pornoqrafiyasına dair Fakultativ Protokolu;

• Uşaq Hüquqları Haqqında Konvensiyaya əlavə 
olunan Uşaqların Silahlı Münaqişələrdə İştirakı 
ilə Əlaqədar Fakultativ Protokol;

• Əlilliyi Olan Şəxslərin Müdafiəsinə dair Bey-
nəlxalq Konvensiyaya əlavə olunan Fakultativ 
Protokol.

BMT-nin İnsan Hüquqlarına dair əsas razılaş-
maları barədə daha geniş məlumatı BMTİnsan 
Hüquqları üzrə Ali Komissarı ofisinin rəsmi veb 
səhifəsindən əldə etmək olar:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/
HumanRightsBodies.aspx

İNSAN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ: 
BMT SİSTEMİ

Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı sistеmində insаn 
hüquq və аzаdlıqlаrının təmin оlunmаsı istiqаmə-
tində bilаvаsitə fəаliyyət göstərən, yахud fəаliy-
yətinin bu və yа digər istiqаməti insаn hüquq və 
аzаdlıqlаrı ilə bаğlı оlаn qurumlаrı əsаsən iki 
qrupа bölmək оlаr: NİZАMNАMƏ ОRQАNLА-
RI və MÜQАVILƏ ОRQАNLАRI.

II. BMT-NİN İNSAN HÜQUQLARINA 
DAİR NİZAMNAMƏ ORQANLARI

(UN Charter-based bodies)

2.1.1.BMT İnsan Hüquqları üzrə Ali Komis-
sar ofisi

BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı 
ofisi BMT çərçivəsində fəaliyyət göstərən və 
insan hüquqlarının müxtəlif sahələri üzrə ixti-
saslaşan təsisat və mexanizmlərə məsləhət və 
texniki yardımlar edir. Belə təsisatlar içərisində 
BMT-nin nizamnamə orqanları, o cümlədən İn-
san Hüquqları Şurası, həmçinin tərkibi müstəqil 
ekspertlərdən formalaşan BMT-nin insan hüquq-
ları üzrə müqavilə orqanları da vardır. Bu orqan-
ların bir çoxu BMT İnsan Hüquqları üzrə Ali 
Komissarın ofisi katibliyinin yardımlarından 
istifadə edir.

Daha geniş məlumatı BMT-nin İnsan Hüquqları 
üzrə Ali Komissarı ofisinin rəsmi veb səhifəsin-
dən əldə etmək olar: www.ohchr.org 

2.1.2. İnsan Hüquqları Şurası

 İnsan Hüquqları Şurası

BMT-nin 47 üzv-dövlətindən ibarət Baş As-
sambleyanın köməkçi orqanı olmaqla 15 mart 
2006-cı ildə BMT Baş Assambleyasının  60/251 
saylı qətnaməsi ilə yaradılmışdır.

1946-cı ildən fəaliyyət göstərən BMT-nin İn-
san Hüquqları üzrə Komissiyasını əvəzləmişdir 

İnsan Hüquqları Şurası BMT sistemində insan 
hüquqlarının hörmət prinsipinə və bütün dün-
yada insan hüquqlarının müdafiəsinə dəstək 
verən və insan hüquqları sahəsində baş vermiş 
pozuntuları araşdıran və tövsiyələr hazırlayan 
dövlətlərarası orqandır. İnsan Hüquqları Şurası 
Həmçinin insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağ-
lı tematik sualları müzakirə edir və bu sahəyə 
diqqət tələb edir. Şuranın toplantıları Cenevrədə 
İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarın ofisində 
həyata keçirilir.

İnsan Hüquqları Şurası 15 mart 2006-cı ildə 
BMT Baş Assambleyasının 60/251 saylı qət-
naməsi ilə yaradılmışdır və BMT Nizamnamə-
sinin 68-ci maddəsinə əsasən 1946-cı ildə təsis 
olunmuş və 2006-cı ilin mart ayının 15-dək fəa-
liyyət göstərmiş İnsan Hüquqları Komissiyasını 
əvəz etmişdir.

Şuranın tərkibi dövrü olaraq rotatsiya olunan və 
BMT Baş Assambleyası tərəfindən seçilən 47 
üzv dövlətdən ibarətdir.

İnsan Hüquqları Şurasının insan hüquqları mü-
dafiə və təşviq edən, həmçinin dövlətlərin insan 
hüquqları sahəsində öhdəliklərinə əməl etməsini 
qiymətləndirən orqan və mexanizmləri vardır. 
Bunlar:

  Şura nə edir

Universal müdafiəni təşviq edir 

Pozuntulara reaksiya verir və onların qarşısını 
alır 

 Beynəlxalq insan hüquqları hüququnu inki-
şaf etdirir 

Üzv-dövlətlərin öhdəliklərinin yerinə yetiril-
məsinə nəzarət edir 

Fövqəladə hallardan xəbərdar edir 

Beynəlxalq dialoq forumu rolunu oynayır

•  Universal Dövrü İcmal

Bu mexanizm çərçivəsində dövrü olaraq BMT-
yə üzv olan dövlətlərdə insan hüquqlarının və-
ziyyəti qiymətləndirilir. BMT üzvü olan hər bir 
dövlət 4 ildə bir dəfə İnsan Hüquqları Şurasına 
Universal Dövrü İcmal mexanizmı çərçivəsinə 
ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətinə dair mə-
lumat təqdim edir. Məlumatlar həmçinin insan 
hüquqlar sahəsində maraqlı olan təsisatlardan, o 
cümlədən QHT-lərdən də qəbul edilir.

• Məsləhət Komitəsi

Şuranın “beyin mərkəzi” hesab olunur. İnsan 
hüquqlarına əməl olunması üzrə tematik sahələr 
üzrə məsləhətləşmələr aparır və Şuraya ekspert 
rəyləri verir.

• Şikayətlərin verilməsi və baxılması üzrə 
Prosedur

Bu prosedur imkan verir ki, fərdlər, fərdlər 
qrupu və təşkilatlar İnsan Hüquqları Şurasının 
diqqətinə insan hüquqlarının pozulmasına dair 
məlumatlar çatdırsın.

Bunlardan əlavə Şura İnsan Hüquqları Komis-
siyası tərəfindən yaradılmış BMT-nin xüsusi 
prosedurları ilə də işləyir. BMT-nin xüsusi pro-
sedurları konkret ölkələrdə insan hüquqlarının 
vəziyyəti ilə bağlı monitorinqlər keçirən və tə-
dqiqatlar aparan, məsləhətləşmələr aparan və 
tematik mövzular üzrə açıq hesabatlar hazırla-
yan xüsusi məruzəçilər, xüsusi nümayəndələr, 
müstəqil ekspertlər və işçi qruplardan ibarətdir.

İNSAN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİNİN 
UNİVERSAL MEXANİZMLƏRİ

..ARDI VAR
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GÜRcÜsTAnın döVləT bAyRAğı HAQQındA QAnUn
Maddə 1.

1. Bu qanun Gürcüstan konstitusiyasının 11- ci maddə-
sinə uyğun olaraq Gürcüstan Dövlət Bayrağının dövlət 
simvolu, təsviri kimi ondan istifadə və onun müdafiə 
edilməsi kimi qaydaları müəyyən edir. 

2. Bu qanunla müəyyən edilmiş Gürcüstanın Dövlət 
Bayrağı Gürcüstanın Dövlət Bayrağının yeganə varian-
tıdır. Gürcüstan Dövlət Bayrağı kimi başqa bayraqdan 
istifadə etmək qadağandır. 

3. Gürcüstanın Dövlət Bayrağının originalı (əsli) Gür-
cüstan Parlamenti tərəfindən müəyyən edilmiş yerdə 
saxlanılır. Gürcüstanın 2013-cü il 6 sentyabr  N 1068 
orqanik qanunu-veb səhifə, 23.09.2013.

Maddə 2

1. Gürcüstanın Dövlət Bayrağı düzbucaqlı ağrəngli 
toxumadır, onun mərkəzi hissəsində bayrağın hər dörd 
yanı ilə birləşdirilmiş düzbucaq, qırmızı rəngli böyük 
xaç təsvir edilmişdir; xaçın şaquli-üfiqi qolları ilə bö-
lünmüş dördbucaqlılarda dörd həmin rəngli Bolnur- 
Katsxaxaçı təsvir edilmişdir. 

2. Gürcüstanın Dövlət Bayrağının standart ölçüləri və 
dəqiq təsviri Gürcüstan Parlamentinin qərarı ilə müəy-
yən edilir. Gürcüstan Dövlət Bayrağının ölçülərinin 
dəyişdirilməsi Gürcüstan Parlamentinin həmin qərarla 
müəyyən edilmiş müvafiq proporsiyaları gözləməklə 
mümkündür. 

3. Gürcüstanın Dövlət Bayrağının hazırlanması qayda-
sı və şərtləri Gürcüstan Parlementinin qərarı ilə müəy-
yən edilir.  Gürcüstan 2013 – cü il 6 sentyabr N 1068 
orqanik qanunu-veb səhifə,23.09.2013. 

Maddə 3. 

1. Gürcüstanın Dövlət Bayrağı həmişəlik qaldırılır:

a) Gürcüstan Prezidentinin İqamətgahı binasının üstün-
də;

b) Gürcüstan Parlamentinin binası üstündə;

c) Gürcüstan İcraçı Dövlət İdarələri binasının üstündə;

d) Gürcüstanın Konstitusiya Məhkəməsi binasının üs-
tündə;

e) Gürcüstan Ali Məhkəməsinin binası üstündə;

f) Gürcüstan Milli Bankının binası üstündə;

g) Dövlət  Audit  Xidməti binasının üstündə ; 

h) Gürcüstanın Xalq Müdafiəçisi Aparatının binası üs-
tündə;

i) Gürcüstanın Baş Prokurorluğu binasının üstündə;

j) Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının binası 
üstündə; 

k) Başqa administrativ orqanların binaları üstündə;

l) Abxaziya və Acarıstan Muxtar Respublikalarının Ali 
Nümayindəlik orqanlarının binaları üstündə, eləcə də, 
bu orqanların sessiyaları keçirilən binaların üstündə - 
bütün sessiyalar müddətində;

m) Abxaziya və Acarıstan MuxtarRespublikalarının İc-
raçı hakimiyyət idarələri, müəssisələri və təşkilatlarının 
binaları üstündə; 

n)  Gürcüstan yerli özününidarəetmə orqanlarının bina-
ları üstündə, eləcə də, bu orqanların iclasları keçirilən 
binaların üstündə - bütün iclaslar müddətində;

o) Gürcüstanın xaricdəki Diplomatik Nümayindəlik və 
Konsulluq Təşkilatlarının binaları üstündə ;

p) Dəniz gəmiləri və başqa dəniz nəqliyyatı vasitələri 
üzərində.

2. Gürcüstan Dövlət Bayrağı asılır:

a) Xaricdə olan Gürcüstan nümayindəliklərinə xidmət 
edən nəqliyyat vasitələrində;

b) Gürcüstanda baş tutan rəsmi beynəlxalq tədbirlərdə;

c) Rəsmi şəxslər kimi Gürcüstan Prezidenti, Gürcüsta-
nın Baş Naziri , Gürcüstan Parlamentinin sədri, yaxud 
Gürcüstan qanunvericiliyinə uyğun olaraq Gürcüstan 
hakimiyətini təmsil edən şəxslər, həmçinin Gürcüstanın 
xarici diplomatik nümayindəliklərinin və konsulluqları 
idarələrinin rəhbərləri olan gəmi, daxili nəqliyyat gə-
miləri və digər nəqliyyat vasitələrində.

3. Bu maddə ilə nəzərdə tutulmuş təşkilatların rəhbər-
ləri öz təşkilatlarında Gürcüstanın Dövlət Bayrağından 
istifadə və müdafiəsinin başqa hallarını müəyyən edir-
lər. 

Gürcüstanın 2008- ci il 1 noyabr N 464- SSM I orqanik 

qanunu, N 30, 07.11.2008.- ci il . Maddə 179.

Gürcüstanın 2012- ci il 12 iyun N6441 orqanik qanu-
nu-veb səhifə, 

22.06.2012-ci il. 

Gürcüstanın 2012- ci il 12 iyun N 6551 orqanik qanunu 
–veb səhifə, 29.06. 2012- ci il. 

Gürcüstanın 2013- cu il 6 sentyabr N 1068 orqanik qa-
nunu-veb səhifə, 23.09.2013- cu il. 

 Maddə 4. 

1. Gürcüstan ərazisində Gürcüstanın Dövlət Bayrağı 
ilə birlikdə Abxaziya və Acarıstan  Muxtar Respubli-
kalarının bayrağı qaldırıldığı halda Gürcüstanın Dövlət 
Bayrağı ölçüsünə görə böyük olmalı və daha hündürə 
qaldırmalıdır.

2. Gürcüstanın ərazisində Gürcüstanın Dövlət Bayra-
ğı ilə birlikdə başqa ölkənin bayrağı qaldırıldığı zaman 
Gürcüstanın Dövlət Bayrağı ondan kiçik ölçüdə olma-
malıdır.

Maddə 5. 

1. Gürcüstanın Dövlət Bayrağının qorunmasını müva-
fiq dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları təmin edir-
lər.

2. Zədələnmiş, solmuş, yaxud başqa cür alçaldılmış 
Gürcüstan Dövlət Bayrağından istifadə etmək qadağan-
dır.

3. Gürcüstan Dövlət Bayrağının istifadəsi haqqında 
müəyyən edilmiş qaydaların pozulması Gürcüstan qa-
nunvericiliyinə müvafiq məsuliyyətə səbəb olur. Gür-
cüstanın 2008- ci il 1 noyabr N 464 – SSMİ orqanik  
qanunu, N 30 , 07.11.2008,

Maddə 179. 

Maddə 6. 

Bu Qanunun qəbul edildiyi gün Gürcüstanın Dövlət 
Bayrağı Günü elan edilir.

Maddə 7. 

1. Bu qanun qüvvəyə minən vaxtdan Gürcüstanın 1990- 
cı il 14 noyabr “Gürcüstanın Dövlət Bayrağı haqqında” 
və 1990- ci il 28 dekabr “Gürcüstanın Dövlət Bayra-
ğı haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında”  
orqanik qanunları qüvvəsini itirmiş hesab olunsun. 

2. Bu qanunla nəzərdə tutulmuş müvafiq dövlət orqan-
ları bir həftə ərzində öz yerlərində bu qanunla təyin 
edilmiş Gürcüstanın Dövlət Bayrağının ucaldılamasını 
təmin etsinlər.

3. Gürcüstan Parlamenti 2014- cü il yanvarın 1- nə qə-
dər bu Qanunla nəzərdə tutulmuş Gürcüstan Parlamen-
tinin qərar qəbul etməsini təmin etsin. 

4. Bu Qanun əsasında nəşr edilmiş Gürcüstan Prezi-
dentinin fərmanı Gürcüstan Parlamentinin müvafiq qə-
rarı qüvvəyə minənə qədər hüququ qüvvəsini saxlayır.

Gürcüstanın 2013- cü il 6 dekabr N 1068 orqanik qa-
nunu-veb səhifə, 23. 09. 2013- cü il.

Maddə 8.  

Bu qanun dərc olunan andan qüvvəyə minir.

Gürcüstan Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən 
Nino Burcanadze Tbilisi, 

2004-cü il, 14 yanvar

N 3233 - RS


