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ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRDƏ RİYAZİYYAT KURSUNUN
ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ ƏSAS İSBAT METODLARINDAN İSTİFADƏ
Məqalədə ali texniki məktəblərdə riyaziyyat kursunun öyrənilməsində əsas isbat metodlarından istifadə və yolları göstərilmişdir. Əsas isbat metodlarından istifadə metodikası müəyyənləşdirilmiş, vacib olan məsələ və misallar göstərilmişdir.
Açar sözlər: isbat, metod, analiz, sintez, induksiya, deduksiya, əksini fərzetmə
Ümumi riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyatın tədrisi metodikasının məzmununa daxil
olan məsələlərdən biri də bu fənlərin tədris materiallarının tələbələrə öyrədilməsi metodlarının (və ya üsullarının), yollarının və vasitələrinin müəyyənləşdirilməsidir. Məntiq elmində tətbiq olunan təfəkkür metodlarından analiz, sintez, induksiya, deduksiya və s. kimi metodlar riyazi isbatlarda, məsələlər həllində və s. işlədilir.
Ümumi riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyat müxtəlif yollar və müxtəlif məqsədlərlə bir
sıra texniki universitetlərin fənlərinə daxil olur və o fənlərlə rabitələnir. Bu halda riyazi
məsələlər vasitəsilə ümumi texniki biliklər ümumi riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyat kurslarının tədrisində iştirak edir. Yəni ümumi riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyat kortəbii hal almır,
onun məzmun və mənası tələbələrə aydın olur.
Son zamanlara kimi texniki universitetdə istifadə olunan dərslik və dərs vəsaitlərində texniki məzmunlu məsələlər olduqca az idi, hazırda bu məsələlər yüksək səviyyədə
öz həllini tapmışdır. Texniki məsələlərin riyazi həllinin əksəriyyətinin nəticəsi dəqiq olmur, yəni təqribidir. Məhz bu məqsədlə ümumi riyaziyyatın bütün bölmələrində (nəzəriyyələrində) təqribi hesablamalara geniş yer verilməlidir. Bu növ məsələlərin həllində isbat
metodlarından istifadə etməklə təqribi hesablamalarda geniş istifadə etmək olur. Əsas isbat metodları dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur: analiz və sintez, əksini fərz etmə metodu, tam riyazi induksiya metodu.
Analiz və sintezin mahiyyətini şərh edək:
Tutaq ki, 𝑃1 hökmünün doğruluğunu yoxlamaq lazımdır. 𝑃1 hökmündən 𝑃2 hökmü
alınır, 𝑃2 hökmündən 𝑃3 hökmü alınır və s. Əgər prosesi davam etdirsək bir 𝑃𝑛 hökmünə
gələrik, bu isə hökmün doğruluğuna ziddir. Onda 𝑃1 hökmü yalandır.
İndi tutaq ki, 𝑃1 hökmündən 𝑃𝑛 hökmünə gəlirik, yəni hökm doğrudur və tərsinə 𝑃𝑛
hökmündən 𝑃1 hökmü alınır. Onda 𝑃1 hökmü doğrudur.
𝑎
𝑏
Misal: 𝑏 + 𝑎 > 2
(1)
(𝑎 ≠ 𝑏, 𝑎 > 0, 𝑏 > 0) bərabərsizliyinə baxaq.
(2)
Analiz: Əgər (1) bərabərsizliyi doğrudursa, onda
(3)
𝑎2 + 𝑏 2 > 2𝑎𝑏
Əgər (2) bərabərsizliyi doğrudursa,
(4)
2
2
2
𝑎 + 𝑏 − 2𝑎𝑏 > 0 və (𝑎 − 𝑏) > 0
alırıq. (4) bərabərsizliyi doğrudur, burada 𝑎 ≠ 𝑏.
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Sintez:(𝑎 − 𝑏) > 0 (4) bərabərsizliyindən 𝑎 + 𝑏 − 2𝑎𝑏 > 0 bərabərsizliyi alınır. (3)
𝑎
𝑏
bərabərsizliyindən 𝑎2 + 𝑏 2 > 2𝑎𝑏 olar. (2) bərabərsizliyindən + > 2 bərabərsziliyi
𝑏
𝑎
alınır. Deməli (4) bərabərsizliyinin doğruluğundan (1) bərabərsizliyi alınır.
Analiz üsulu kəşf etmək, sintez üsulu isbat etmək üçün istifadə olunur. Hər bir
riyazi məsələnin həlli müxtəlif addımlardan ibarətdir. Riyazi isbat aksiomlardan, təriflərdən, əvvəl isbat olunmuş teoremlərdən tələb olunan nəticəyədək məntiqi təklifdir.
İsbatın hər addımı üç hissədən ibarətdir:
1. təklif isbatın bu addımında nəzərə alınmalıdır: aksiom, tərif və teorem;
2. aksiomlar, təriflər əvvəl isbat olunmuş teoremlər əsasında məntiqi mülahizədir;
3. bu mülahizələrdən məntiqi nəticə alınır.
Məsələ həllinə və teorem isbatına nail olmaq üçün həllin ümumi sxematik modelini,
yəni alqoritmi qurmaq lazımdır. А.Mordkoviç yazır: “Hər hansı məsələ həllində ən çətini
öz fəaliyyətimizi planlaşdırmaqdır. Əgər alqoritm varsa, deməli iş proqramı var, ona görə
də çətinliklər, əsasən, texniki xarakter daşıyır”.
Alqoritm elə əməliyyatlar sistemidir ki, onu müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirdikdə
qoyulan məsələnin həllinə gətirir.
Alqoritmdə analitik həll üsulundan istifadə olunur. Analitik həll iki halda ola bilər:
1. Araşdırmada axtarılanlardan məsələnin şərtlərinə doğru istiqamətlənmək.
2. Tam hissələrə ayırmaq.
Sintez də iki halda ola bilər.
1. Araşdırmada məsələnin şərtindən axtarılanlara doğru istiqamətləndikdə;
2. Elementlər tam şəkildə yığıldıqda.
Misal 1. 𝑥𝑑𝑥 + 𝑦𝑑𝑦 = 0 diferensial tənliyini həll edin.
𝑐

Analiz. 𝑥𝑑𝑥 + 𝑦𝑑𝑦 = 0 ⇒ ∫ 𝑥𝑑𝑥 + ∫ 𝑦𝑑𝑦 = 2 ⇒
Sintez. 𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑐 ⇒

𝑥2

𝑦2

𝑥2

𝑐

𝑦2

2

+

𝑦2
2
𝑐

𝑐

= 2 ⇒ 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑐

= 2 ⇒ 𝑑 ( 2 + 2 ) = 𝑑 (2) ⇒
2
2
0 ⇒ 𝑥𝑑𝑥 + 𝑦𝑑𝑦 = 0
1+𝑦
Misal 2.𝑦′ = 1−𝑥diferensial tənliyini həll edin.
1+𝑦

𝑑𝑦

+

𝑥2

1+𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥

2𝑥
2

𝑑𝑥 +

2𝑦
2

𝑑𝑦 =

𝑑𝑦

Analiz. 𝑦′ = 1−𝑥 ⇒ 𝑑𝑥 = 1−𝑥 ⇒ 1+𝑦 = 1−𝑥 ⇒ 1+𝑦 + 𝑥−1 = 0 ⇒ ∫ 1+𝑦 +
𝑑𝑥
+∫
= 𝑙𝑛𝑐 ⇒ ln(1 + 𝑦) + ln(𝑥 − 1) = 𝑙𝑛𝑐 ⇒ (1 + 𝑦)(𝑥 − 1) = 𝑐
𝑥−1
𝑑𝑦
𝑑𝑥
Sintez. (1 + 𝑦)(𝑥 − 1) = 𝑐 ⇒ ln(1 + 𝑦) + ln(𝑥 − 1) = 𝑙𝑛𝑐 ⇒ ∫ 1+𝑦 + ∫ 𝑥−1 = 𝑙𝑛𝑐 ⇒
𝑑𝑦
1+𝑦

𝑑𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥

𝑑𝑦

1+𝑦

1+𝑦

+ 𝑥−1 = 0 ⇒ 1+𝑦 = 1−𝑥 ⇒ 𝑑𝑥 = 1−𝑥 ⇒ 𝑦′ = 1−𝑥

Tam riyazi induksiya metodu. Əvvəlcə bəzi anlayışları yada salaq. Dəyişəndən
asılı təkliflər çox vaxt iki hökm şəklində verilir:
P(x) təklifi bütün x∈ U elementləri üçün doğrudur.
P(x) təklifi heç olmasa bir x∈ U elementi üçün doğrudur.
Bu hökmləri qısa şəkildə yazmaq üçün ∀ və ∃ simvollarından istifadə olunur. ∀ və
∃ kvantorlar adlanır.
∀ işarəsi All (bu sözün ingiliscə mənası “bütün”, “istənilən”, “ixtiyari” deməkdir)
sözünün ilk hərfinin döndərilməsindən alınır.
∃ işarəsi Exists (bu sözün ingiliscə mənası “heç olmasa bir ” , “ tapmaq olar ki ”,
“var” deməkdir) sözünün birinci hərfinin döndərilməsindən alınır.
∀ və ∃ simvollarından istifadə edərək və təkliflərini aşağıdakı kimi yazmaq olar:
1. ∀𝑥 𝑝(𝑥) , x∈ U
2. ∃𝑥 𝑝(𝑥) , x∈ U
Baxılan məsələlərdən asılı olaraq bəzən məntiqi mühakimələrlə ümumi hökmdən
xüsusi hökm, bəzən də əksinə, xüsusi hökmdən ümumi hökm nəticə kimi alınır.
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Ümumi hökmdən xüsusiyə keçid deduksiya (latınca “deductio” sözündəndir, nəticə, çıxarış mənasını verir) adlanır.
Xüsusi hökmdən ümumiyə keçid induksiya (latınca “inductio” sözündəndir, yönəltmə, qaydaya salma mənasını verir) adlanır.
Xüsusi hökmlər əsasında irəli sürülmüş hər hansı bir ümumi hökm doğru və ya
yalan ola bilər.
XVII əsrin görkəmli fransız riyaziyyatçısı P.Ferma
𝑛
an= 22 + 1 , n=0,1,2, ...
ardıcılllığının ilk beş həddinin ( a0=3, a1=5, a2=17, a3=257, a4=65637) sadə ədəd olduğunu
yoxlayaraq bu şəkildə olan bütün ədədlərin sadə ədəd olması nəticəsinə gəlmişdir. Amma
5
XVIII əsrdə Z.Eyler göstərib ki, a5=22 +1=4294967297=641*6700417 mürəkkəb ədəddir.
Əsaslandırmadan xüsusi hallar üçün bir faktın doğruluğuna görə ümumi nəticəyə
gəlmək, ümumiyyətlə doğru deyil. Yəni induksiya üsulunu tətbiq edərkən o, ciddi
əsaslandırılmalıdır. Ciddi əsaslandırma ilə induksiya üsulu riyazi induksiya üsulu adlanır
və onun əsasında aşağıdakı riyazi induksiya prinsipi durur.
Tutaq ki, hər bir natural n ədədi üçün ifadə olunmuş P(n) hökmü verilmişdir və
məlumdur ki,
1) P(1) hökmü doğrudur.
2) İstənilən natural k ədədi üçün P(k) hökmünün doğruluğundan P(k +1) hökmünün
doğruluğu alınır.
Onda P(n) hökmü n-in bütün natural qiymətləri üçün doğrudur.
𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)
Misal 1. 12 +22 + 32 + ⋯ + 𝑛2 =
bərabərliyini isbat edək. Burada
6
𝑛 𝑁.
Bu bərabərlik natural ədədlər çoxluğunda 𝑃(𝑛) tənliyini təyin edir. Riyazi
induksiya üsulu ilə bu tənliyin doğruluğunu isbat edək.
1. 𝑛 = 1 olduqda 𝑃(1) hökmü doğrudur.
1 ∙ 2 ∙ (2 ∙ 1 + 1)
12 =
6
2. Fərz edək ki, 𝑛 = 𝑘 olduqda 𝑃(𝑘) hökmü doğrudur, yəni
𝑘(𝑘 + 1)(2𝑘 + 1)
12 +22 + 32 + ⋯ + 𝑛2 =
6
Onda 𝑛 = 𝑘 + 1 üçün
(𝑘 + 1)
𝑘(𝑘 + 1)(2𝑘 + 1)
(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)(2𝑘 + 3)
(2𝑘 2 + 7𝑘 + 6) =
+ (𝑘 + 1)2 =
6
6
6
Buradan
(𝑘 + 1)((𝑘 + 1) + 1)(2𝑘 + 1 + 1)
12 + 22 + ⋯ + (𝑘 + 1)2 =
alırıq.
6
Bu isə o deməkdir ki, 𝑝(𝑘 + 1) hökmü doğrudur. Beləliklə, verilən eynilik ∀𝑛 ∈ 𝑁 üçün
doğrudur.
Misal 2. Bernulli bərabərsizliyini isbat edək:
(1 + 𝛼)𝑛 ≥ 1 + 𝑛𝛼, 𝛼 > 1, 𝑛 ∈ 𝑁
1. 𝑛 = 1 üçün doğrudur.
1+𝛼 ≥ 1+𝛼
2.Fərz edək ki, 𝑛 = 𝑘 üçün (1 + 𝛼)𝑘 ≥ 1 + 𝑘𝛼 ödənilir.
Onda fərziyyəni və 1 + 𝛼 > 0 şərtini nəzərə alaraq 𝑛 = 𝑘 + 1 üçün
(1 + 𝛼)𝑘+1 ≥ (1 + 𝑘𝛼)(1 + 𝛼) ≥ 1 + (𝑘 + 1)𝛼 + 𝑘𝛼 2 tapırıq.
𝑘𝛼 2 ≥ 0 olduğunu nəzərə alsaq,
(1 + 𝛼)𝑘+1 ≥ 1 + (𝑘 + 1)𝛼
yaza bilərik. Deməli riyazi induksiya prinsipinə əsasən Bernulli bərabərsizliyi 𝑛-nin
bütün natural qiymətləri üçün isbat edilmiş olur.
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Məsələ 3. İsbat edin ki, müstəvi üzərində bir nöqtədən keçən 𝑛- müxtəlif düz xətt
müstəvini 2𝑛 − hissəyə bölür.
1) 𝑛 = 1 olduqda məsələnin hökmü doğrudur, çünki bir düz xətt müstəvini 2 ∙ 1 =
2 hissəyə bölür.
2) 𝑛 = 𝑘 olduqda hökmün doğruluğunu fərz edək, yəni fərz edək ki, 𝑘 sayda
müxtəlif düz xətt müstəvini 2𝑘 sayda hissəyə bölür. (𝑘 + 1) –ci düz xətt isə bu
hissələrdən yalnız birini iki qarşılıqlı bucağa bölür, yəni müstəvinin bölündüyü hissələrin
sayını 2 vahid artırır.
Beləliklə, (𝑘 + 1) sayda müxtəlif düz xətt müstəvini 2𝑘 + 2 = 2(𝑘 + 1) hissəyə
bölür.
Misal 4. (𝑎 + 𝑏)𝑛 = 𝐶𝑛0 𝑎𝑛 + 𝐶𝑛1 𝑎𝑛−1 𝑏 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑘 𝑎𝑛−𝑘 𝑏 𝑘 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑛 𝑏 𝑛 (5)
𝐶𝑛𝑚

Nyuton binomunu isbat edək. Burada 𝐶𝑛𝑚 binomial əmsallar adlanır və
𝑛!
= 𝑚!(𝑛−𝑚)! düsturu ilə tapılır.

𝑛 = 1 olduqda Nyuton binomundan alırıq.
(𝑎 + 𝑏)1 = 𝐶10 𝑎1 + 𝐶11 𝑏1 ,
(𝑎 + 𝑏)1 = 𝑎1 + 𝑏1 .
Deməli, n=1 olduqda (5) düsturu doğrudur.
𝑛 = 𝑘 olduqda (5) düsturu
(𝑎 + 𝑏)𝑘 = 𝐶𝑘0 𝑎𝑘 + 𝐶𝑘1 𝑎𝑘−1 𝑏 + ⋯ + 𝐶𝑘𝑖 𝑎𝑘−𝑖 𝑏 𝑖 + ⋯ + 𝐶𝑘𝑘−1 𝑎𝑏 𝑘−1 + 𝐶𝑘𝑘 𝑏 𝑘

(6)

𝑛 = 𝑘 + 1 olduqda
0
𝑖
1
(𝑎 + 𝑏)𝑘+1 = 𝐶𝑘+1
𝑎𝑘+1 + 𝐶𝑘+1
𝑎(𝑘+1)−1 𝑏 + ⋯ + 𝐶𝑘+1
𝑎(𝑘+1)−𝑖 𝑏 𝑖 +
(𝑘+1)−1
𝑘+1 𝑘+1
+ ⋯ + 𝐶𝑘+1
𝑎𝑏 𝑘 + 𝐶𝑘+1
𝑏
(7)
olduğunu isbat edək.
Əvvəlcə natural üstlü qüvvətin xassəsindən, sonra (5) bərabərliyindən istifadə
edərək, alırıq.
(𝑎 + 𝑏)𝑘+1 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏)𝑘 =(a+b)(𝐶𝑘0 𝑎𝑘 + 𝐶𝑘1 𝑎𝑘−1 𝑏 + ⋯ + 𝐶𝑘𝑖 𝑎𝑘−𝑖 𝑏 𝑖 + ⋯ +
𝐶𝑘𝑘−1 𝑎𝑏 𝑘−1 + 𝐶𝑘𝑘 𝑏 𝑘 =𝐶𝑘0 𝑎𝑘+1 + 𝐶𝑘1 𝑎𝑘 𝑏 + 𝐶𝑘2 𝑎𝑘−1 𝑏 2 + ⋯ + 𝐶𝑘𝑖 𝑎𝑘−𝑖+1 𝑏 𝑖 +
𝐶𝑘𝑖+1 𝑎𝑘−𝑖 𝑏 𝑖+1 + ⋯ + 𝐶𝑘𝑘−1 𝑎2 𝑏 𝑘−1 + 𝐶𝑘𝑘 𝑎𝑏 𝑘 + 𝐶𝑘0 𝑎𝑘 𝑏 + 𝐶𝑘1 𝑎𝑘−1 𝑏 + 𝐶𝑘2 𝑎𝑘−2 𝑏 2 +
⋯ + 𝐶𝑘𝑖 𝑎𝑘−𝑖 𝑏 𝑖+1 + 𝐶𝑘𝑖+1 𝑎𝑘−𝑖−1 𝑏 𝑖+2 + ⋯ + 𝐶𝑘𝑘−1 𝑎𝑏 𝑘 + 𝐶𝑘𝑘 𝑏 𝑘+1
Burada oxşar hədləri qruplaşdırıb sadələşdirsək, alarıq:
(𝑎 + 𝑏)𝑘+1 = 𝐶𝑘0 𝑎𝑘+1 + (𝐶𝑘1 + 𝐶𝑘0 )𝑎𝑘 𝑏 + (𝐶𝑘2 + 𝐶𝑘1 )𝑎𝑘−1 𝑏 2 + ⋯ +
+(𝐶𝑘𝑖 + 𝐶𝑘𝑖−1 )𝑎𝑘−𝑖+1 𝑏 𝑖 + ⋯ + (𝐶𝑘𝑘−1 + 𝐶𝑘𝑘−2 )𝑎2 𝑏 𝑘−1 + (𝐶𝑘𝑘 + 𝐶𝑘𝑘−1 )𝑎𝑏 𝑘 +
+𝐶𝑘𝑘 𝑏 𝑘+1
Sonuncu bərabərlikdə
𝑚+1
𝐶𝑛𝑚+1 + 𝐶𝑛𝑚 = 𝐶𝑛+1
𝑜
0
𝑘
𝑘+1
düsturundan və 𝐶𝑘 = 1 = 𝐶𝑘+1 , 𝐶𝑘 = 1 = 𝐶𝑘+1 bərabərliklərindən istifadə etsək (7)
bərabərliyini isbat etmiş oluruq.
Tam riyazi induksiya metoduna əsaslanaraq deyə bilərik ki, (5) bərabərliyi ∀𝑛 ∈ 𝑁
natural ədədi üçün doğrudur.
Misal 7 .13 + 23 +. . . + 𝑛3 = (1 + 2+. . . . +𝑛)2 olduğunu riyazi induksiya üsulu
ilə isbat edək. Burada 𝑛 𝜖 𝑁.
Verilən bərabərlik natural ədədlər çoxluğunda 𝑃(𝑛) təklifini təyin edir. Riyazi
induksiya üsulu ilə bu bərabərliyi isbat edək.
1. 𝑛 = 1 olduqda 𝑃(1) hökmü doğrudur:
13 = 12
2.Fərz edək ki, 𝑛 = 𝑘 olduqda 𝑃(𝑘) hökmü doğrudur, yəni
13 + 23 +. . . + 𝑘 3 = (1 + 2+. . . . +𝑘)2
Onda 𝑛 = 𝑘 + 1 üçün
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13 + 23 + ⋯ + 𝑘 3 + (𝑘 + 1)3 = (1 + 2 + ⋯ + 𝑘)2 + (𝑘 + 1)3 =
= (1 + 2 + 3 + … + k)2 + (𝑘 + 1)2 (𝑘 + 1) =
𝑘(𝑘 + 1)
(k + 1) + (k + 1)2
= (1 + 2 + 3+. . . +k)2 + 2
2
𝑘(𝑘+1)
1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑘 = 2 olduğunu nəzərə alsaq
𝑘(𝑘+1) 2

13 + 23 + ⋯ + 𝑘 3 + (𝑘 + 1)3 = (
2

2

𝑘(𝑘+1)

) +2

2

(k+1)+ (k+1)2 = (

𝑘(𝑘+1)
2

+k+

1) = (1+2+3+...+k+k+1)2
Deməli , ∀𝑛𝜖𝑁 üçün
13 + 23 +. . . + 𝑛3 = (1 + 2+. . . . +𝑛)2
Bəzən tam riyazi induksiya üsulu aşağıdakı iki halda verilir:
I.1. 𝑃(𝑛) hökmü 𝑛 = 𝑚 üçün doğrudur.
II.2.𝑃(𝑛) hökmünün 𝑛 = 𝑘 (𝑘 − 𝑡𝑎𝑚 ə𝑑ə𝑑𝑑𝑖𝑟, 𝑘 ≥ 𝑚) üçün doğruluğundan, 𝑛 =
𝑘 + 1 üçün doğruluğu alınır.
1. 𝑃(𝑛) hökmü 𝑛 = 𝑚 𝑣ə 𝑛 = 𝑚 + 1 üçün doğrudur.
2. 𝑃(𝑛) hökmünün 𝑛 = 𝑘 − 1 𝑣ə 𝑛 = 𝑘 üçün doğruluğundan (∀k>m), n=k+1 üçün
doğruluğu alınır.
Məsələn: 𝑛! > 2𝑛 bərabərsizliyinin n-in hansı natural qiymətlərində doğruluğunu
tapmaq üçün birinci formadan istifadə olunur.
𝜋
5
𝑎𝑛 = 2 𝑎𝑛−1 − 𝑎𝑛−2 (𝑛 > 1 ) , 𝑎0 = 2, 𝑎1 = 2
rekurent düsturu ilə verilən {𝑎𝑛 } ardıcıllığının 𝑎𝑛 -ci həddinin tapılmasında ikinci
haldan istifadə olunur.
Əksini fərzetmə metodu. Elə misallar (teoremlər) var ki, onları isbat etmək üçün
düz yolla (üsulla) həll etmək mümkün deyil. Riyazi induksiya üsulunu tətbiq etmək
mümkün deyil. Belə olan hallarda təbii olaraq əksini fərzetmə üsulundan istifadə edirik.
Misal 1. Əgər 2𝑝 − 1 sadə ədəddirsə, onda p də sadə ədəddir. Bunu isbat edin.
İsbatı:Bu teoremi isbat etmək üçün hər hansı bir üsul tapmaq çətindir ki, düz yolla
teoremi isbat edək. Riyazi induksiya üsulunu isə tətbiq etmək mümkün deyil. Əksini
fərzetmə üsulunu tətbiq edək.
Tutaq ki, p sadə ədəd deyil. p ədədini iki k və l ədədinin hasili kimi göstərmək olar
(k,l≠ 0;1). Bu halda
2𝑝 − 1 = 2𝑘𝑙 − 1 = (2𝑘 )𝑙 − 1 = (2𝑘 − 1)[(2𝑘 )𝑙−1 + (2𝑘 )𝑙−2 + ⋯ + 1]
Bu sonuncu iki vuruqlar tam ədəddirlər, hansılar ki, heç biri nə sıfıra, nə də vahidə
bərabər deyildir. Buradan isə alırıq ki, 2𝑝 − 1 sadə ədəd deyil. Bu isə teoremin şərtinə
ziddir. Deməli, verilən şərtlər daxilində p ədədi mürəkkəb ədəd ola bilməz. Onda p ədədi
teoremin şərtinə görə sadə ədəd olar.
Misal 2. İsbat edin ki, e ədədi irrasional ədəddir.
𝑝
İsbat: Əksini fərz edək. Tutaq ki, e rasional ədəddir. Onda 𝑒 = 𝑞 , harada ki, 𝑝 ∈
𝑍, 𝑞 ∈ 𝑁 olmalıdır. Buradan 𝑝 = 𝑒 ∙ 𝑞 alarıq. Bu tənliyin hər tərəfini (𝑞 − 1)! −a vursaq,
alarıq:
∞

∞

𝑞

∞

𝑛=0

𝑛=0

𝑛=0

𝑛=𝑞+1

1
𝑞!
𝑞!
𝑞!
𝑝(𝑞 − 1)! = 𝑒𝑞! = 𝑞! ∑ = ∑ = ∑ + ∑
𝑛!
𝑛!
𝑛!
𝑛!
Bunu
∞

𝑞

𝑛=𝑞+1

𝑛=0

𝑞!
𝑞!
∑
= 𝑝(𝑞 − 1)! − ∑
𝑛!
𝑛!
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şəklində yazaq. Burada sağ tərəfdəki bütün toplananların hamısı tam ədəddir. Deməli, sol
tərəfdəki cəm də tam ədəddir. Ancaq sol tərəfdəki cəm müsbət və vahiddən kiçik deyil.
Digər tərəfdən
∞
∞
∞
∞
𝑞!
𝑞!
1
1
∑
=∑
= ∑
< ∑
(𝑞 + 1) ∙ … ∙ (𝑞 + 𝑚)
𝑛!
(𝑞 + 𝑚)!
(𝑞 + 1)𝑚
𝑛=𝑞+1

𝑚=1

𝑚=1

𝑚=1

Sağdakı həndəsi silsilənin cəmini tapsaq, alarıq:
∞
𝑞! 1
∑
< , 𝑞≥1
𝑛! 𝑞
𝑛=𝑞+1

Onda

∞

∑
𝑛=𝑞+1

𝑞! 1
<
𝑛! 𝑞

alırıq. Bu da ziddiyyət əmələ gətirir. Deməli, e irrasional ədəddir.
Qeyd. e ədədi transendent ədəddir. Ilk dəfə 1873-cü ildə Şarl Ermit tərəfindən isbat
1

106

olunub. e- hesablanan ədəd kimi qəbul olunub . e≈ (1 + 106 )
∞

, deməli hesabi ədəddir.

∞

1
1
(−1)𝑛
𝑒=∑
𝑣ə 𝑦𝑎 = ∑
𝑛!
𝑒
𝑛!
𝑛=0
𝑛=2
𝑛
𝑒 = lim 𝑛 (Muavr − Sterlinq düsturu alınır)
𝑛→∞ √𝑛!
1 𝑥
𝑒 = lim (1 + )
𝑛→∞
𝑥
e irrasional və transendent ədəddir. Eyler və ya Neper ədədi adlanır. Natural loqorifmanın
əsasıdır.
1
1
1
Misal 3. 𝑥𝑁 = 1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑁 ardıcıllığının fundamental ardıcıllıq olmadığını
isbat edin.
İsbatı: Göstərək ki, 𝑥𝑁 ardıcıllığı dağılır.
1 1
1
1
1
1
𝑥2𝑁 = 1 + + + ⋯ + +
+
+ ⋯+
2 3
𝑁 𝑁+1 𝑁+2
2𝑁
ardıcıllığına baxaq. Əksini fərzetmə üsulu ilə aparaq.
İsbatı: Tutaq ki, ardıcıllıq fundamental ardıcıllıqdır, fundamental ardıcıllığın
tərifinə görə
|𝑥𝑛 − 𝑥𝑚 | < 𝜀 , |𝑥𝑛 − 𝑥𝑚 | → 0
∀𝜀 > 0 , ∃𝑁𝜀 : ∀𝑛 ≥ 𝑁𝜀 ,
𝑚 ≥ 𝑁𝜀 ,
olmalıdır. Necə ki, n, m istənilən ədəddir. Onda n=N , m=2N götürək.
1
1
|𝑥𝑛 − 𝑥𝑚 | = |𝑥2𝑁 − 𝑥𝑁 | = |
+ ⋯+
|
𝑁+1
2𝑁
1
Belə toplananlar N dənə olacaq və bütün toplananlardan 2𝑁 qədər kiçikdir. Deməli,
1
1
1
1
1
|
+
+ ⋯+
|≥
∙𝑁 = ,
𝑁+1 𝑁+2
2𝑁
2𝑁
2
beləliklə ardıcıllıq fundamental ardıcıllıq deyil, bu isə fərziyyəmizə ziddir.
Teorem 1: Ədədi ardıcıllığın limiti varsa, bu limit yeganədir.
İsbatı: Əksini fərz edək.

𝒂−𝜺

𝒂

𝒂+𝜺

𝒃−𝜺

𝒃

𝒃+𝜺

Tutaq ki, {𝑥𝑛 } ardıcıllığının iki müxtəlif limiti (a və b ) var və 𝑎 < 𝑏, 𝜀 > 0 –ı elə
𝑏−𝑎
seçək ki, (𝑎 − 𝜀; 𝑎 + 𝜀) və (𝑏 − 𝜀; 𝑏 + 𝜀) kəsişməsi 𝜀 = 3 olsun.
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𝑎 ə𝑑ə𝑑𝑖 {𝑥𝑛 } ardıcıllığının limiti olduğu üçün verilmiş 𝜀 > 0 − 𝑎 görə ∃𝑁 nömrəsini
tapmaq olar ki, ∀𝑛 ∈ 𝑁 üçün 𝑥𝑛 ∈ (𝑎 − 𝜀; 𝑎 + 𝜀). Buna görə 𝑈𝜀 (𝑎) intervalından
kənarda ardıcıllığın sonlu sayda həddi olar. Xüsusi halda 𝑈𝜀 (𝑏)intervalında ardıcıllığın
sonlu sayda həddi olar. Bu isə
𝑏 = lim 𝑥𝑛
𝑛→∞

olduğuna ziddir. b-nin ətrafında sonsuz sayda hədd olmalıdır. Deməli, ardıcıllığın limiti
yeganədir.
Teorem 2 (Kantor teoremi). Bir-birinə daxil olan parçalar ardıcıllığının hamısına
daxil olan yeganə nöqtə var.
İsbatı: Əksini fərz edək . Tutaq ki, iki müxtəlif 𝑐 və 𝑐’ nöqtəsi var. ∀𝑛 üçün 𝑐,𝑐’ ∈
{∆𝑛 }𝑐 ≠ 𝑐’ onda ya 𝑐 < 𝑐’ ya da 𝑐 > 𝑐’.
Tutaq ki, 𝑐 < 𝑐’ onda 𝑎𝑛 ≤ 𝑐 < 𝑐’ ≤ 𝑏𝑛 , ∀𝑛 ∈ 𝑁 üçün ⇒
⇒ 𝑎𝑛 − 𝑏𝑛 ≥ 𝑐 − 𝑐’ = 𝛼 > 0 , ∀𝑛 ∈ 𝑁 bu isə lim (𝑏𝑛 − 𝑎𝑛 ) = 0 şərtinə ziddir.
𝑛→∞

Deməli, teoremin şərti doğrudur. 𝛼 = 0 başqa sözlə 𝑐’ = 𝑐.
Əksini fərzetmə üsulunun məsələlər və misalların həllinə tətbiqi.
Əksini fərzetmə üsulu həndəsi məsələlərin həllində bir üsul kimi vasitədir.
Teorem 3 .
Əgər lim 𝑎𝑛 = 𝑎, lim 𝑏𝑛 = 𝑏 və ∀𝑛 ∈ 𝑁 üçün 𝑎𝑛 ≤ 𝑏𝑛 olarsa, onda 𝑎 ≤ 𝑏.
𝑛→∞

𝑛→∞

𝑎−𝑏

İsbatı:Əksini fərz edək, yəni tutaq ki, 𝑏 ≤ 𝑎 və 𝜀 = 2 > 0 götürək.
lim 𝑎𝑛 = 𝑎 və lim 𝑏𝑛 = 𝑏 ⟹ ∃ 𝑛1 və 𝑛2 ədədlərini tapmaq olar ki,
𝑛→∞
𝑛→∞
𝑎−𝑏
𝑎−𝑏
𝑎+𝑏
|𝑎𝑛 − 𝑎| <
⟹−
< 𝑎𝑛 − 𝑎 <
⟹ ∀𝑛 > 𝑛1 üçün
2
2
2
𝑎+𝑏
𝑎−𝑏
𝑎𝑛 >
və eyni qayda ilə ∀𝑛 > 𝑛2 üçün 𝑏𝑛 − 𝑏 <
⟹
2
2
𝑎+𝑏
⟹ 𝑏𝑛 <
olar.
2
𝑎+𝑏
𝑛0 = max(𝑛1 , 𝑛2 ) işarə etsək, 𝑏𝑛 <
< 𝑎𝑛 (∀𝑛 > 𝑛0 ) alarıq.
2
Bu isə teoremin ∀𝑛 üçün 𝑎𝑛 ≤ 𝑏𝑛 olması şərtinə ziddir, yəni 𝑎 > 𝑏 ola bilməz.
Teorem 4. (Yeganəlik teoremi).
𝑓(𝑥) funksiyasının 𝑥0 nöqtəsində limiti varsa, onda o, yeganədir.
İsbatı:Əksini fərz edək, yəni tutaq ki, 𝑓(𝑥) funksiyasının 𝑥0 nöqtəsində iki
müxtəlif 𝐴 və𝐵 limiti var. Onda funksiya limitinin tərifinə əsasən
∀𝜀 > 0 üçün ∃𝛿1 (𝜀) > 0, 𝛿2 (𝜀) > 0 ədədləri var ki, 0 < |𝑥 − 𝑥0 | < 𝛿1 və
0 < |𝑥 − 𝑥0 | < 𝛿2 şərtlərini ödəyən bütün 𝑥 − lər üçün |𝑓(𝑥) − 𝐴| < 𝜀 və |𝑓(𝑥) −
𝐵| < 𝜀 bərabərsizliyi doğrudur. 𝛿 = max(𝛿1 , 𝛿2 )işarə etsək, onda 0 < |𝑥 − 𝑥0 | < 𝛿
şərtini ödəyən 𝑥 − lər üçün alarıq:
|𝐴 − 𝐵| = |(𝐴 − 𝑓(𝑥)) + (𝑓(𝑥) − 𝐵)| ≤ |𝐴 − 𝑓(𝑥)| + |𝑓(𝑥) − 𝐵| < 𝜀 + 𝜀 = 2𝜀
|𝐴−𝐵|

1

Burada 𝜀 = 4 götürsək, |𝐴 − 𝐵| < 2 |𝐴 − 𝐵| bərabərsizliyini alarıq. Deməli,
𝐴 ≠ 𝐵 ola bilməz, yəni 𝐴 = 𝐵 olmalıdır.
Teorem 5. (Əyilmə nöqtəsinin varlığı üçün zəruri şərt).
Əgər 𝑥 = 𝑥0 əyilmə nöqtəsində 𝑦 = 𝑓(𝑥) funksiyasının ikitərtibli kəsilməz
törəməsi varsa, onda həmin nöqtədə 𝑓 " (𝑥0 ) = 0.
İsbatı: Əksini fərz edək, yəni tutaq ki, 𝑓 " (𝑥0 ) ≠ 0. Müəyyənlik üçün fərz edək ki,
𝑓 " (𝑥0 ) > 0 –dır. Onda 𝑓 " (𝑥) törəməsi 𝑥 = 𝑥0 nöqtəsində kəsilməz olduğuna görə 𝑥0 –ın
elə (𝑥0 − 𝛿, 𝑥0 + 𝛿), (∀𝛿 > 0) ətrafı var ki, həmin ətrafda 𝑓 " (𝑥0 ) və 𝑓 " (𝑥) eyni işarəlidir,
yəni 𝑓 " (𝑥0 ) > 0. Bu isə 𝑥 = 𝑥0 nöqtəsinin əyilmə nöqtəsi olması şərtinə ziddir, yəni
𝑓 " (𝑥) = 0 olmalıdır.
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SUMMARY
M.J.MAKHMUDOV, F.O.MAMMADOV
A.J.TAKHIROVA, M.A.ALIYEV
USING BASIC ACCOUNTING MATERIALS IN THE STUDY OF
MATHEMATICS COURSE IN HIGHER TECHNICAL SCHOOLS
The article shows the use and ways of using the main methods of teaching
mathematics courses in higher technical schools. Here are some important issues and
examples
that
define
how
to
use
basic
proofing
techniques.
Key words: proof, method, analysis, synthesis, induction, deduction, rather
presumption.
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ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ КУРСУ В ВЫСШИХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В статье показаны способы использования основных методов доказательств
в обучении математическому курсу в высших технических учебных заведениях.
Показаны несколько важных вопросов и примеров, которые определяют, как
использовать основные методы доказательств.
Ключевые слова: доказательство, метод, анализ, синтез, индукция,
дедукция, предположение противного.
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KONSTRUKTİV TƏLİM BAZASINDA BİOLOJİ BİLİKLƏRİN
ÖYRƏDİLMƏSİ İMKANLARI
Məqalədə konstruktiv təlim bazasında biologiya dərslərinin keçirilməsi, bu zaman
istifadə olunan metod və vasitələr diqqətə çatdırılmışdır. Həmçinin ali və orta məktəb
auditoriyalarında tədrisin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində görüləcək işlər, bu
zaman qarşıya çıxan çətinliklər və problemin həlli yolları göstərilmişdir. Məlumdur ki,
konstruktiv təlim, eyni zamanda yaradıcılıq mühitinin formalaşmasında xüsusi rol
oynayır. Yaradıcılıqla bağlı konstruktivlik dedikdə, elmi məlumatların toplanması, ixtiraçılıqla bağlı aktivlik, yeni texnoloji məsələlərin həlli və s. başa düşülməlidir. Məqalədə
göstərilir ki, peşəkar konstruktiv yaradıcılıq insandan yeni keyfiyyətlər tələb edir: yeni
ideyalara tələbat; başqa insanların görə, hiss edə bilmədiyi problemlərin dərk olunması;
alternativləri seçmək, anlamaq bacarığı; istehsalat sahələrində birinci yanaşmada
görünməyən yeni sahələrin müəyyən edilməsi; maneələri tez aşmaq bacarığı; ümumi
qəbul olunmuş həqiqətlərə və yeni ideyalara tənqidi yanaşmaq bacarığı; İK texnologiyaları, kompüter reallığı və s. ilə işləməyə hazır olması ilə bağlı keyfiyyətlər.
Açar sözlər: konstruktiv təlim, məntiqi bilik strukturu, fərdi fəaliyyət, təlim
fəaliyyəti
Öz əhəmiyyətinə görə konstruktiv öyrənmə bilik əldə etmə haqqında elə nəzəriyyələr qrupuna daxildir ki, biliyin, yeni ideyaların əvvəlki biliklərin sintezi əsasında
yaradılmasına əsalanır, yəni biliklər sistemi passiv şəkildə deyil, öyrənənin fəal həyat
təcrübəsi əsasında yaranır. Müasir təhsil islahatlarının tədris prosesinə gətirdiyi yeni
təlimlər içərisində konstruktiv təlim öz xüsusiyyətlərinə görə digərlərindən seçilir. Tədris
prosesinin gedişi zamanı psixodidaktikaya müraciət edərkən müəllim nəyi bilməli, dərsi
necə planlaşdırmalı, hansı mərhələlərə ayırmalıdır. Ümumiyyətlə, konstruktiv təlimin
mahiyyəti nədir? Bəs ənənəvi təlim sistemindən konstruktiv təlimə keçmək üçün müəllim
nəyi anlamalı-anlatmalı, nəyi öyrənməli və necə öyrətməlidir – sualları yenə də aktuallığını qorumaqdadır.
Məlumdur ki, konstruktiv təlim şagird təfəkkürünün yardımı ilə qazanılmış, qazanılmaqda olan və qazanılacaq yeni biliklərin cəmi olmaqla yaradıcı, səciyyəli əməliyyat
təlimidir. Bu təlimdə şagirdlər müəllimin köməkliyi ilə öz daxili duyğu və idrak
səviyyələrindən çıxış etməklə, bilikləri üzərində apardıqları məntiqi əməliyyat
nəticəsində yeni biliklər əldə edərək, yaradıcı olmaq imkanı qazanırlar. Konstruktiv təlim
şagirdi özünü inkişaf yoluna salır, ona təlimdən və sosial mühitdən qazandığı bilikləri
öyrəndiyi və öyrənəcəyi biliklərlə birləşdirməyə, əsaslandırmağa və özü üçün yeni,
yüksək formalı bilik qazanmağa şərait yaratması ilə aktuallıq kəsb edir.

20

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4

Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq, konsturktiv təlimlə aparılacaq dərsə hazırlaşarkən,
dərsin layihəsi hazırlanmalı, şagirdlərə düşünmək üçün məntiqi suallar verilməli, onların
hansı fəaliyyətdə olacaqları göstərilməlidir. Şagirdlərə təqdim olunacaq yeni bilikləri
hansı biliklərlə uzlaşdıracaqları göstərilməli, onların bu biliyi təsəvvürlərində necə aparacağı və s. işlərin görüləcəyi layihədə əks etdirilməlidir. Bu, bir növ müəllim üçün şagirdin inkişaf xəttinin, anlam yolu və bu anlamın təzahürü olan şagirdlər tərəfindən düşüncələrinin təqdimatının nə qədər dərin, geniş və uyğun olmasının konturlarıdır. Öncə
müəllim dərsin məqsədini müəyyənləşdirir. Burada müəllimin məqsədi aşağıdakı kimi
olmalıdır:
1. Şagidlərin öz biliklərini araşdırıb, ondan çıxış edərək, yeni bilik qazanmaq üçün
şərait yaratmaq;
2. Şagirdlərə dərsdə qazandıqları biliyi praktik halda, gündəlik həyatlarında istifadə
etmək yollarını göstərmək;
3. Şagirdlərin komandada ortaq bir fikrə gəlmə vərdişini, nəticə çıxartmaq bacarığını inkişaf etdirmək.
Dərs prosesində ən vacibi şagirdlərin qoyulan suallara verəcəkləri cavablar, qazandıqları bilikləri təqdim etmələri və öyrənmədikləri bilik haqda fikir yürütmələridir. Bu da
müasir yanaşmalardan – özünüdərketmə, özünüanlama, özinkişaf tələblərinə cavabdır.
Bilik “qurulur, kəşf edilir, yaradılır” anlamı üzərində bərqərar olan, biliyin və öyrənmənin
təbiəti, mahiyyəti haqqında fəlsəfi fikirlər sistemi – epistemologiyanı öz fəlsəfi əsası hesab edən konstruktivliyin əsas prinsipi bilik passiv şəkildə alına bilməz, öyrənənlər öyrənmə prosesində fəal olmalıdırlar kimi səciyyələndirilir. Ona görə də öyrənənlərə müvafiq qaydada, yaşa uyğun sərbəstlik verilməli, onlar öyrənmə prosesində fəal iştirak etməlidirlər. Öyrənmə isə iradi akt kimi mənimsəmə (assimilyasiya), uyğunlaşma (akomodasiya) və nizamlama (ekvilibasiya) proseslərindən ibarət olub, müvafiq mərhələlərdən keçir. Bu halda öyrənmənin hansı formasına hazır olmaq (assimilyasiya, akomodasiya, ekvilibasiya) öyrənənin idraki inkişaf mərhələsindən asılıdır.
Biologiyanın tədrisində konstruktiv təlimlə aparılan dərsin dizaynı və ya layihələşdirilməsi 7 elementdən ibarətdir:
- mövzunun sistemdə yeri (araşdırma);
- strukturlar: a) məntiqi bilik strukturları, b) fəaliyyət strukturları;
- məntiqi bilik əməliyyatları (bir biliyin üzərində məntiqi əməliyyatlar keçirdikdə
bu bilik yeni keyfiyyətdə, yeni quruluşda şagirdlərin nəzərində canlanır);
- əlaqə;
- suallar;
- əlavələr və nəticələr;
- təsəvvürün əks edilməsi (Bu element görülən işin nəticəsini ortaya çıxarır. Sinifdə
yaradılmış 5 komandaya iş vərəqləri paylanır. Buradakı 4-5 sual görülən işi əks etdirməyə xidmət edir. Məsələn, “Qan dövranı” mövzusuna hazırlanmış suallar bu tipdə ola bilər:
Qanın dövri hərəkətinin necə əhəmiyyəti var? Təkamülün ən aşağı pilləsində qan
dövranı sistemində xarakterik xüsusiyyətlər hansılardır? Limfa sistemi hansı orqanlardan təşkil olunub? Təkamülün ən yuxarı pilləsində qan dövranı sistemində hansı inkişaf
müşahidə edilir? Limfa nədir və orqanizmdə onun nə kimi əhəmiyyəti var? Vena damarları haqda nə deyə bilərsiniz? Böyük və kiçik qan dövranında qanın tərkibi necə dəyişir?
Nə üçün ürəkdən vurulan qan bütün orqan və toxumaları qidalandırır? Böyük qan dövranı haradan başlayıb, harada qurtarır? Limfa axacaqları haraya açılır? Qan dövranı
orqanlarına hansılar aiddir? Kiçik qan dövranı haradan başlayıb, harada qurtarır? Arteriyalar üçün hansı əlamətlər xarakterikdir? Ürək əzələsi hansı əzələlərdən təşkil olunmuşdur? Limfa axınına hansı orqanlar aiddir? Ağ ciyər venası ilə hansı qan axır? İnsan
ürəyi niyə 4 kameralıdır? Nə üçün kiçik qan dövranında qazlar mübadiləsi gedir?
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Şagirdlər komandada birlikdə işləyərək, kitabdan və əlavə vəsaitdən istifadə etməklə cavab axtarıb tapır və bir-birini hazırlaşdırır. Nəhayət müəllimin seçdiyi sıra rəqəmlərinə uyğun şagirdlər lövhə qarşısında cavab verirlər. Onlar kimin seçiləcəyini bilmirlər.
Bu seçim şagirdlərdə məsuliyyət hissi yaradır. Burada komandanın əsas məqsədi bu işə
məsuliyyətlə yanaşmağı və bir nəfərin təqdimatından komandaya veriləcək qiymətdən
asılı olduğunu göstərir. Təqdimatın sonunda qiymətləndirmə müəllim və şagirdin iştirakı
ilə aparılır. Bu zaman isə şagirdlərdə diqqətli dinləmə, obyektivlik, əsaslandırma, kənar
amilləri ortalığa çıxartmaq və s. bacarıqlar meydana çıxır.
Konstruktiv təlim bazasında biologiya dərslərinin keçirilməsi zamanı dərs prosesində maksimum səmərəyə nail olmaq üçün müəllimin dərsi planlaması əsas şərtlərdəndir. Konstruktiv təlimdə şagird fəaliyyətində fənnin öyrənilmə səmərəliliyindən başqa,
həm də məntiqi-tənqidi dünyagörüşün yaradılması da əsas məqsədlərdəndir. Sonda müəllim-şagird fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi mənimsəmə səviyyəsi ilə yanaşı, öyrədilmiş, öyrədilən və öyrəniləcək biliklər üzərində aparılacaq işlərinə də diqqət yetirilməlidir.
Məhz bu meyarlar biliklərin öyrənilməsi və onlardan düzgün istifadə etmək imkanı
yaradır.
Ali və orta məktəbdə apardığımız belə dərslər zamanı tələbələrin dərsi daha diqqətlə
izləməsinin, həvəslə fikir mübadiləsinə qoşulmalarının və sonda mənimsəmənin yüksəlməsinin şahidi oluruq. Bu üsulla dərslərin təşkili biliklərin az vaxtda tez və səmərəli
öyrənilməsini asanlaşdırır. Sanki şagirdlər mövzunun əsas elementlərini beyinlərində
kodlaşdırır və uzun müddət yadda saxlayırlar. Sxem cədvəl şəklində dərslərin təqdimatı
yaddaqalmada yüksək nailiyyətə səbəb olur. Bu üsulla dərsi yaxşı mənimsəyən tələbə,
yaxud şagird cədvəl və sxemlərin quruluşunu və həmin xanalarda mövzunun necə
yerləşməsinə qədər göz önündə canlandırır və yadasalma effektli olur. Beləliklə, cədvəl
və sxemlərlə tərtib olunmuş dərs nümunəsi:
«HƏZMİN TƏNZİMLƏNMƏSİ»
Keçirilmiş biliklərin xatırladılması;
Yeni biliklərin öyrədilməsi ilə yanaşı, gələcək biliklərə giriş;
Motivasiya, düşünməyə yönəltmə, dərketmə, düşünmə mərhələlərinin təşkili.
Dərsin məqsədi:
1. Pavlov tərəfindən işlənmiş mədə-bağırsaq traktının öyrənilməsində fistul
metodundan istifadənin yeni imkanlarını göstərmək.
2. Şərti və şərtsiz reflekslərin öyrənilməsi tarixini şərh etmək.
3. Həzm orqanlarının sinir və humoral tənzimlənməsi arasında əlaqəni aydınlaşdırmaq.
4. Həzm orqanlarının əhəmiyyətini, quruluşunu, funksiya və öyrənilmə yollarını
şagirdlərə öyrətmək.
5. Zoologiyadan heyvanların həzm orqanları haqqında öyrəndiyi bilikləri genişləndirib möhkəmləndirmək.
Ləvazimat: Həzm sisteminə aid tablolar, şəkillər, həzm orqanlarının mulyajı və
mövzuya aid kino-filmlər, multimediyalı təqdimatlar.
I. Biliklərin yoxlanılması
1.Bağırsaqda ferment və mikroorqanizmlərin qida maddələrinin dəyişikliyə
uğramasındakı rolunu sadalamaq.
2. Bağırsaq xovlarının sxemini çəkmək və qida maddələrinin onların vasitəsilə
sorulması prosesini göstərmək.
3. Qanın tərkibinin sabitliyinin saxlanılmasında qara ciyərin rolunu açıqlamaq.
4. Nazik və yoğun bağırsaqların həzmdə iştirakı və appendisitin simptomlarından
danışmaq.
II. Yeni mövzu
«İ.P.Pavlov (bioqrafiya)» mövzusunda şagirdlərin məlumatları.
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Həzm - qidanın fiziki və kimyəvi çevrilmələri, xırdılanmaları olub, onun daha sadə,
həll olmuş birləşmə halında qana sorulması və orqanizm tərəfindən mənimsənilməsi
prosesidir.
Tüpürcək ifrazı və mədə şirəsi mərkəzləri- uzunsov beyində.
1.Şərtsiz (anadangəlmə) reflekslər
- Dilin və ağızın selikli qişasının reseptorlarının qidanın təsirindən qıcıqlanması
2. Şərti reflekslər
- Qidalanmaya qədər yeməyin qoxusu və görünüşünə görə mədə şirəsi və ağız
suyunun ifrazı
3.Mədə şirəsi mərkəzinin humoral tənzimi mədə şirəsinin reflektor şöbəsi - 2 saat
-qidanın mədədə həzmi - 4-8 saat
Гида

Мядя

Механики
тясир
Мядя дивары

Мядядя щязм
2 саат

Мядя ширясинин рефлектор ифразы

Мядядя щязм
2 саат

ифразат
мядя ширяси

Мядя вязиляри

Мядя вязиляри

Щуморал
тясир

Гана
сорулма

"İ.P.Pavlovun itləri" mövzusunda şagirdlərin məlumatlarını dinləmək.
Mövzuya aid maraqlı məlumatları auditoriyaya çatdırmaq:
Qadınlar şirin, kişilər duzlu yeməklərə üstünlük verirlər.
Ən uzunmüddətli hıçqırıq tutması Çarlz Osbornun həyatında baş vermişdir (1894 1991), 1922-ci ildən 69 il və 5 ay hıçqırdı. O, iki dəfə evlənmişdi və 8 uşağı vardı. Ölənə
qədər hər 1,5 saniyədən bir hıçqırırdı.
Qidasız və susuz ən uzun müddətli dözüm həddi - 18 gündür. Bir dəfə polislər bir
məhbusu 01.04.79- 18.04.79 tarixlərdə kamerada unutmuşlar. O, artıq ölümcül vəziyyətdəimiş.
Ən yüngül adam L.Sarate doğularkən 1,1 kq olmuş, 20 yaşında çəkisi 5,9 kq, boyu
isə 67 sm idi.
Ən arıq adam - Edvard Xaqner Pijon “Skelet” adı ilə məşhur idi, boyu 170 sm,
çəkisi 22 kq.
III. Biliyin möhkəmləndirilməsi:
Şəkillər üzrə mövzuya aid ətraflı izahat vermək. Suallara cavab vermək.
1. Həzm orqanlarının əhəmiyyəti neçə qrupa ayrılır?
2. Həzm kanalının divarı neçə təbəqədən ibarətdir?
3. Ağız suyunun tərkibində hansı fermentlər var və onlar hansı üzvi maddələrin
parçalanmasında iştirak edirlər?
4. İnsanda dişlərin quruluş və funksiyası haqqında nələri öyrəndiniz?
5. Ağızda qida maddələri hansı çevrilmələrə məruz qalır.
6. Qida kütləsinin mədədən bağırsağa keçməsində hansı orqan daha mühüm rol
oynayır?
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7. Mədə-bağırsaq xəstəliklərinə səbəb olan amillərdən hansılarını öyrəndik?
IV. Ev tapşırığı:
İnfeksiyon xəstəliklər, botulizm, alkoqolun orqanizmə təsri haqqında ətraflı
məlumat hazırlamaq. Həzmə aid kinofilmlərə, videokadrlara baxmaq, mövzuya aid
şəkillər çəkmək, paraqrafın sonundakı suallara yazılı cavablar hazırlamaq.
Dərs prosesində güclü interaktivlik, yəni hər bir sualın iki müstəvidə komanda daxili və sinif üzrə müzakirəsi şagirdlərin biliklərinin yaranma prosesini təmin edir. Bu
prosesdə yaranan biliyin həcmi yeni biliyin əvvəlki biliklə əlaqəsinin həcmindən asılıdır.
Bu hal isə hər bir şagirddə fərqli olur. Amma ən əsası odur ki, bu prosesə bütün şagirdlər
müvəffəq olurlar, amma bu fərq müvəffəqiyyətin səviyyəsində olur. Kimi biliklər üzrə
yüksək düşüncə səviyəsində, kimi isə biliyi mənimsəyir və onu tətbiq edir. Bu təbii
seçilmə müəllimə hər tələbə və şagirdin öz təlabatına uyğun tapşırıq verməsinə imkan
verir və bu da coxsahəli təfəkkürün inkişafına zəmin yaradır. Konstruktiv təlim öyrədənöyrənən münasibətlərinin səmərəli təşkilində mühüm rol oynamaqla, tədris prosesinə
dinamika gətirmişdir.
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SUMMARY
ZEROVSHAN BABAYEVA
OPPORTUNITIES FOR THE STUDY OF BIOLOGICAL KNOWLEDGE ON
THE BASIS OF CONSTRUCTIVE KNOWLEDGE
In the article the biology lessons on the basisn of constructive learning and the
methods, tools at the time were highlighted. The work to improve the effectiveness of
teaching in the auditoriums of higher and secondary schools, as well as the challenges
and solutions to the problem has been shown. It is well known that the development of
creative training and at the same time the creative environment. Constructiveness of
wound healing is a collection of scientific information, inventive activity, solution of new
technological issues, etc. must be understood. The article shows that professional
constructive creativity reguires new gualities from the person: need for new ideas,
understading of problems that other people may not feel; ability to select and understand
alternatives identify new industries that appear to be the first approach in manufacturing,
ability to overcome obstacles guickly, ability to respond critically to generally accepted
truths and new ideas; ICT technologies; computer reality etc, gualities that are ready to
work with.
Key words: constructive training, structure of logical knowledge, individual
activity, educational activity.
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РЕЗЮМЕ
ЗАРОВШАН БАБАЕВА
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ НА БАЗЕ
КОНСТРУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье представлены методы и средства проведения уроков биологии на
базе конструктивного обучения. В ней рассмотрены задачи по повышению
эффективности обучения в аудиториях вузов и средних школ, возникающие при
этом трудности и пути их решения. Известно, что конструктивное обучение играет
особую роль в создании творческой среды. Конструктивное творчество относится
к накоплению научной информации, изобретательской деятельности, решению
новых технологических вопросов и так далее. В статье показано, что
профессиональное конструктивное творчество требует от человека новых качеств:
потребности в новых идеях; понимание проблем, которые другие люди могут не
чувствовать; умение выбирать и понимать альтернативы; выявление новых
областей, которые не видны при первом подходе в производственном секторе;
способность быстро преодолевать препятствия; способность критически
реагировать на общепринятые истины и новые идеи; ИК технологии,
компьютерная реальность и др. качества, с которыми можно работать.
Ключевые слова: конструктивное обучение, структура логических знаний,
индивидуальная деятельность, учебная деятельность.
Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Fərrux Rüstəmov tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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ƏRTOĞROL CAVİD YARADICILIĞINDA ƏXLAQİ DƏYƏRLƏR
Məqalədə böyük istedad sahibi Ərtoğrol Cavidin yaradıcılıq irsinə nəzər salınır.
Göstərilir ki, Ərtoğrol Cavidin yaradıcılıq diopozonu çox genişdir. Sənət nümunəsinin
hər növündən (filoloq-alim, dramaturq, tərcüməçi, musiqişünas və rəssam kimi) layiqincə yararlanmışdır. Məqalədə Ərtoğrol Cavidin “Eqoistin taleyi” adlı birpərdəli pyesi
təhlilə cəlb olunmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı, Ərtoğrol Cavidin folklor mədəniyyəti
ilə bağlı fundamental əsərlər də ərsəyə gətirməsi işıqlandırılır. Məqalədə, həmçinin,
Ərtoğrol Cavidin dünya ədəbiyyatı korifeylərindən Maksim Qorkinin, ingilis filosof və
pedaqoqu Vordsvortun, Kolriçin, Skottun, Bayronun, Şekspirin, fransız filosof və
pedaqoqları E.Zolyanın, A.Barbüsün, R.Rollanın, G.Mopassanın, V.Hüqonun və
başqalarının yaradıcılığına pərəstiş etməsindən, öyrənməsindən, tədqiq etməsindən,
klassiklər haqqında tezislər, informativ məlumatlar qeyd etməsindən bəhs edilmişdir.
Açar sözlər: Ərtoğrol Cavid, yaradıcılığında vətənə bağlılıq, Ərtoğrol Cavid filoloq-alim, dramaturq, tərcüməçi, musiqişünas, folklorşünas və rəssam kimi
Geniş kütlə üçün Ərtoğrol Cavid Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinin görkəmli nümayəndəsi Hüseyn Cavidin oğlu kimi tanınır. Ancaq böyük istedad sahibi Ərtoğrol Cavidin yaradıcılıq irsinə nəzər salan zaman görürük ki, onun yaradıcılıq diapozonu millidir,
bəşəridir, rəngarəngdir və zəngindir. Bu zənginlik də onun filoloq-alim, dramaturq, tərcüməçi, musiqişünas və rəssam kimi fəaliyyət göstərməsindən qaynaqlanır.
Ərtoğrol Cavidin şeirə, sənətə, poeziyaya olan vurğunluğu hələ balaca yaşlarından
özünü büruzə vermişdir. İkinci sinifdə oxuduğu zaman “Ay” adlı şeirini yazmışdır:
Buludlar qarışmış parlayan aya,
Dinləmək istərdik dinləyən səsi,
Bu xoş mənzərəni duyan olmadı –
Əlbətdə ki, bu şeirin üzərində redaktədə, düzəlişdə Ərtoğrolun atasının da payı vardır. Ərtoğrol Cavidin şair, dramaturq kimi yetişməsində Hüseyn Cavidin böyük rolu və
payı vardır. Bildiyimiz kimi, Hüseyn Cavidin də “Məktəbi-Tərbiyə”də oxuduğu zaman
gələcəyin şairi kimi formalaşmasında müəllimi Məhəmməd Tağı Sidqinin böyük rolu
olmuşdur.
Verdim o gün ki, zülfi-pərişanə könlümü,
Saldı nigar o zülfdə zindanə könlümü.
Gülçin binəva, oldum müridi-şeyx,
Yandırmışam mən atəşi-hicranə könlümü –
adlı qəzəlini və ya başqa şeirlərini Hüseyn Cavid məktəbli yoldaşlarının yanında müəllimi
Sidqiyə oxuduqda, Sidqi Səfərov da öz təbinə uyğun qəzəllərin və şeirlərin üzərində düzəlişlərini edər və şagirdini ruhlandıraraq deyərmiş: mən atan Molla Abdullanın yerinə
olsaydım və Gülçin kimi (Hüseyn Cavid nəzərdə tutulur – K.C.) bir şair oğlum olsaydı,
həmişə Racinin yox, öz oğlumun şeirlərini oxuyardım.
Ərtoğrol Cavid 1936-cı ildə Lenin adına Pedaqoji İnstituta (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) daxil olmuş, 1940-cı ildə isə ali təhsilini uğurla başa vurmuşdur.
Həmçinin Ərtoğrol Cavid institutda oxuya-oxuya korifey sənətkar Bülbülün rəhbərliyi ilə
fəaliyyət göstərən Musiqi Elmi-Tədqiqat Kabinetində (METK) fəaliyyət göstərmişdir.
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Hər iki elm ocağı Ərtoğrol Cavidin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi filoloq-alim, dramaturq,
tərcüməçi, musiqişünas və ya bəstəkar kimi yetişməsinə zəmin yaratmışdır. Əgər ali
məktəbdə Ərtoğrol Cavidə ictimai-pedaqoji hərəkatın əsas simaları sayılan Mir Cəlal
Paşayev, Əli Sultanlı, Cəfər Xəndan, Məmməd Cəfər, Əkbər Ağayev, Feyzulla Qasımzadə, Əbdüləzəl Dəmirçizadə kimi Azərbaycan elminin klassikləri mühazirələr oxumuşlarsa, musiqi sahəsində də Bülbül, Üzeyir Hacıbəyov, Səid Rüstəmov, Cabbar Qaryağdı,
Seyid Şuşinski, Rudolf kimilərdən dərs almış, Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Tofiq
Quliyev və başqalarıyla çiyin-çiyinə işləmişdir.
Ərtoğrol Cavid ali təhsilini uğurla başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olmuş (1941) və musiqi təhsilini daha da təkmilləşdirmişdir.
Ərtoğrol Cavid yaradıcılığa “TOƏC” (Türk Oğlu Ərtoğrol Cavid) imzası ilə başlamışdır. Sovetlər Birliyinin tüğyanı ərəfəsində və yaxud atasının repressiyaya məruz
qalmasına baxmayaraq, Ərtoğrol imzasını dəyişməyərək milli kökə, milli ruha ömrünün
sonuna qədər sadiq qalmışdır.
“Göyərçinin naləsi”, “Sönük həyat”, “Qalibiyyət nəğməsi”, “İspan qadını dilindən
layla” kimi adlı şeirlərində ömrünün qayğısız nikbin günləri və yaşına uyğun gəlməyən
bədbinlik notları öz əksini tapmışdır. Ərtoğrol Cavidin çoxçalarlı yaradıcılığına nəzər salan zaman görürük ki, onun yaradıcılığında nəcib əxlaqi keyfiyyətlər öz əksini tapır. O
nəcib əxlaqi keyfiyyətlər də Azərbaycan xalqını, onun mədəniyyətini, ədəbiyyatını, elmini yüksəklərə qaldırmaq ideyasıdır. “Qalibiyyət nəğməsi” şeirində oxuyuruq:
Mərd iyidlər nərəsi, yaralıların səsi,
Hər ürəkdə doğursun qalibiyyət həvəsi.
Cəbhələrdən səs gəlir, o səsdən həvəs gəlir,
Qalibiyyət bizimdir “ura…” səsi yüksəlir.
Hər bir oxucu bu şeiri oxuyan zaman belə bir nəticəyə gələr: Ərtoğrol Cavidin yaradıcılığında əsas amal xalqını azad, müstəqil xalq görməkdir. Onun bütün yaradıcılığı
Azərbaycan xalqını milli soykökə, milli azadlığa, müstəqilliyə çağırır. Yüksək mədəniyyətə malik, vətənpərvər, milli ideyalar carçısı, humanist, işgüzar, dərin düşüncəli pedaqoq, görkəmli mədəniyyət xadimi Ərtoğrol Cavidin vur-tut 24 illik (1919-1943) nakam
ömür yolu gənclərə bariz nümunədir.
“Etüd”, “Uğursuz gecə”, “Bir obraz”, “Vərəmli qız”, “Həyat”, “Dostlar”, “Professorun ailəsi”, “Eqoistin taleyi” kimi nəsr və pyeslərində ictimai-sosial, mənəvi-əxlaqi məsələlər geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Ərtoğrol Cavidin 1939-cu ildə tamamladığı və
oxucu gənclərin maraq dairəsinə sahib olacaq ilk əsəri “Eqoistin taleyi” adlı birpərdəli
pyesidir. İlkin variantı “Emirqant, yaxud vətən qatili” adlandıran Ərtoğrol Cavid pyesdə
iki qardaşın – Nəjmud və Bəkrinin həyat yolunu və vətənə olan sevgilərini təsvir edir.
Nəjmudun təmənnasız vətən uğrunda apardığı mübarizə, ancaq vətəninin tərəqqisi naminədirsə, Bəkrinin apardığı mübarizə, vətən sevgisi isə öz ambisiyalarına xidmət edən
mübarizə və ya vətən sevgidir. Əlbətdə ki, öz ambisiyaları naminə boğazdan yuxarı “Vətən”, “Torpaq”, “Millət”, “Xalq” deyənlər tarixən olubdur və indi də vardır. Ağır gündə
vətəndən qaçan Bəkri sonradan vətənə qayıtsa da, vətənpərvər bir mübarizə çevrilsə də,
vətənin istiqlalı üçün orator kimi odlu-alovlu çıxışlar etsə də, Nəjmud qardaşının belə
qəflətən dəyişməsinə inana bilmir. Çünki Nəjmud Bəkrinin əvvəlki ömür yoluna yaxşı
bələddir. O qeyd edir ki, şəxsi ləyaqətinə hörmət etməyən, qeyrətini, namusunu
qorumayan şəxslər vətənin, xalqın şərəfini heç vaxt müqəddəs hesab edə bilməz,
vətəndaşlıq ləyaqətini qoruyub saxlaya bilməz. Namussuz, qeyrətsiz şəxslərdən hər cür
çirkin hərəkətlər gözləmək olar, hətta onlar Vətəni, xalqı satar, ona xəyanətkarlıq da edə
bilərlər. Buna görə də Nəjmud Bəkri kimiləri heç vaxt əxlaqlı adam hesab etmir,
insanlarda mənəvi zənginliyin və əxlaqı saflığın ən mühüm əlaməti kimi qiymətləndirdiyi
qeyrət, namus və ləyaqəti qorumağa çalışır. Nəjmud vətəni Azərbaycanın demokratik
təbəqələrinə əsaslanaraq qabaqcıl ideyalar təbliğ etməklə insanlar arasında maarif,
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mədəniyyət, bərabərlik, xoşbəxtlik və azadlıq uğrunda mübarizə aparır və gələcəyi bu
mübarizədə görür.
Böyüməkdə olan gənc nəslin nəcib keyfiyyətlər ruhunda tərbiyə edilməsi, onlara
lap aşağı yaşlardan müsbət əxlaq, mədəni vərdişlər aşılamaq Ərtoğrol Cavidin ən mühüm
ideyalarından biri olmuşdur. Bu isə, Ərtoğrol Cavidin gənclərə vətənin, xalqın gələcəyi,
istinadgah nöqtəsi, ümid çırağı kimi baxmasından irəli gəlirdi. O, gələcəyin yüksək mədəniyyətli gənc qüvvələr, yeni vətənpərvər qüvvələr vasitəsilə yaradılacağına əminliklə
inanmışdır. Ona görə də həssas qəlbli şair-dramaturq Vətən övladlarının tərbiyəsi ilə məşğul olmağı və onlardan gələcəkdə yüksək mənəviyyatlı, saf əxlaqlı, xalqın, ana torpağın
qeydinə qalan şəxslər yetişdirmək kimi çətin bir işi təxirəsalınmaz bir məsələ kimi irəli
sürürdü. Hər şeydən əvvəl, bu işin çətinliyi Ərtoğrol Cavidin yaşadığı dövr və qeyri-normal ictimai mühit ilə əlaqədar idi. O, elə bir şəraitdə yaşayırdı ki, bu zaman uşaq və gənclərin tərbiyəsi ilə məşğul olmaq, onlardan yüksək ideallı şəxslər yetişdirmək bir o qədər
də prioritet problem kimi əhəmiyyət daşımırdı. Çünki istər-istəməz dövr və ictimai mühit
bu işə mane olur, ya da öz mənfi təsirini göstərirdi.
Vətənpərvər şair-dramaturq Ərtoğrol Cavid özünün məslək eşqinə, əqidəsinə müvafiq bütün həyatı və yaradıcılığı boyu izlədiyi vətənpərvərlik ideyasını yeni forma, yeni
məzmunla ifadə etmişdir. O, vətənpərvərlik haqqında söylənilən fikirləri daha da zənginləşdirmiş, sözün əsl mənasında onu ən yüksək mərhələyə qaldırmışdır. Ərtoğrol Cavidin
vətənpərvərlik ideyası demokratizm nöqteyi-nəzərindən də düzgün istiqamətlidir. Çünki
o, atasının yolunu tutaraq həmişə ictimai mübarizədə məhkum təbəqələrin tərəfində olmuş, onda zəhmətkeş kütlələrə dərin rəğbət, vətənin mütərəqqi qüvvələrinə böyük inam,
başqa xalqların mədəni nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirməklə yanaşı, xalqı talan edən
istismarçılara, hakim təbəqələrə qarşı dərin nifrət hissi çox qüvvətli olmuşdur. Bu keyfiyyətlər arzu və ideyalarının görüş səciyyəsini müəyyənləşdirməkdə, vətənpərvərlik ideyasını aydınlaşdırmaqda rəhbər rol oynayan demokratizm təliminə uyğundur. Ərtoğrol Cavidin vətənpərvər qayəli əsərlərinin pedaqoji cəhətdən tədqiqi və təhlili sübut edir ki,
onun vətənpərvərlik ideyaları zorakılığa, istismara, ədalətsizliyə, cəhalətə, nadanlığa
qarşı çevrilmiş, doğma vətənin, xalqın taleyi və həyatı ilə bağlı olan, təbəqə etibarilə mütərəqqi məna daşıyan həqiqi vətənpərvər duyğulardır.
Ərtoğrol Cavidin vətənpərvərlik mövzusuna daha çox müraciət etməsi təsadüfi
deyil. Bu, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, onun dövründəki mövcud ictimai-siyasi vəziyyət
ilə əlaqədar idi.
Ərtoğrol Cavidin atası Hüseyn Cavid “Həsb-hal” əsərində öz ambisiyalarına xidmət
edənləri “buqələmun” adlandırır [2, 211]. Hüseyn Cavid yazır ki, bu kimi buqələmunlar
“Aras kənarına varır-varmaz hərif bir kərə düşünər, hər şeydən əvvəl kəndisi için bir
sərmayə arar… İşi yoluna qoyduqdan sonra həmiyyət, qeyrət qanı coşub-daşaraq qızğın,
dəhşətnak nitqlər söyləməyə başlar, iştə kiçicik bir nümunə: “Cəmahət, cəmahət! Vətən,
məmləkət xərab oldi”.
Göründüyü kimi, əxlaq tərbiyəsindən bəhs edərkən Ərtoğrol Cavid atasının yaradıcılığındakı ideya və amalı üstün tutaraq öz yaradıcılığında daha çox özünü göstərən
acgözlüyü, mənsəbpərəstliyi, fərdiyyətçiliyi, xəsisliyi, tamahkarlığı, lovğalığı, paxıllığı,
yaltaqlığı, riyakarlığı, kobudluğu və s. kimi barışmaz sifətləri kəskin tənqid etmişdir.
Ərtoğrol Cavid yaradıcılığına nəzər salan zaman görürük ki, o, həm də bir folklorşünasdır. Bildiyimiz kimi, xalq yaradıcılığının öyrənilməsi qədimdən bəri milli mədəniyyətimizin zirvəsində dayanan böyük bir sferanı əhatə edir. Ərtoğrol Cavidin folklor
mədəniyyəti ilə bağlı fundamental yazıları həm təbii, həm alqışlanmalı, həm də çox təqdirəlayiq hadisə deyilmi? Ərtoğrol Cavid doğulduğu yurdun el adət-ənənələrini, mədəniyyət nümunələrini, xalq nağıllarını, xalq musiqisini “Xalq poeziyasında yeni
mündəricə”, “Müdafiə tematikası”, “Koroğlu” dastanı haqqında”, “Muqum şah” nağılının
təhlili” və s. saysız-hesabsız məqalələrində tərənnüm etmişdir. R.Şəfəq “Şimşək ömrü”
[3] adlı məqaləsində qeyd edir ki, “Ə.Cavid vaxtilə 200-dən artıq el havasını və xalq
28

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4

mahnısını toplayıb çapa hazırlamışdı. Əfsus ki, onlar işıq üzü görmədi”. Müştərək işlənərək yığılan və tərtib edilən atalar sözləri, almanaxlar, xalq musiqisi notaları kitab halına salınaraq nəşr olunan zaman Ərtoğrol Cavidin adının verilməsi ya “unudulmuş”, çıxarılmış, yaxud da pozulmuşdur. Təbii ki, bununla bir çox “tədqiqatçı alimlər”, “bəstəkarlar” öz ömür yollarını sığortalamağa çalışmışlar. Çünki kitablara “xalq düşməni”nin
oğlunun adının yazılması onlar üçün də təhlükə doğura bilərdi. Əlbətdə, bütün təhlükələri
göz önünə alaraq Ərtoğrol Cavidə mənəvi və maddi dəstək göstərən Ə.Şərif, R.Rza,
M.C.Paşayev, Ə.Sultanlı, Bülbül, Ü.Hacıbəyov, M.Sidqi, L.M.Rudolf kimi böyük
şəxsiyyətlər də olmuşdur (Bu haqda gələcək yazılarımızın birində geniş bəhs edərik).
Ərtoğrol Cavidin dünya ədəbiyyatı ilə də bağlı maraq dolu tədqiqləri vardır. Əgər
rus və Avropa ədəbiyyatından Hüseyn Cavid Lev Nikolayeviç Tolstoy, Fyodor Mixayloviç Dostoyevski, Leonid Nikolayeviç Andreyev, ingilis filosof və pedaqoqu Conn Lokk,
Vilyam Şekspir, Herbert Spenser, alman filosof və pedaqoqları İmanuuil Kant, Nitsşe
Fridrix kimi romantik və realistlərin yaradıcılığına vurğun idisə, Ərtoğrol Cavid də
Maksim Qorki, ingilis filosof və pedaqoqu Vordsvort, Kolriç, Skott, Bayron, Şekspir,
fransız filosof və pedaqoqları E.Zolya, A.Barbüs, R.Rollan, G.Mopassan, V.Hüqo və b.
yaradıcılığına pərəstiş etmiş, öyrənmiş, tədqiq etmiş, klassiklər haqqında tezislər,
informativ məlumatlar qeyd etmişdir.
Qeyd etdik ki, Ərtoğrol Cavid həm də rəssamlıq sənətinə yiyələnmişdir. İşıq və
kölgə tənasüblüyü, kolorit ustalığı, nikbin və sağlam ruh Ərtoğrol Cavidin fırçasında öz
əksini tapmışdır. Bu gün “Hüseyn Cavid ev muzeyi”ndə qorunan Mişkinaz Cavidin portreti Ərtoğrol Cavidə məxsusdur. Bununla yanaşı, gürcü aktrisası Nata Vaçnadzenin, güləşçi Verderin, Şekspirin, Bethovenin, A.M.Şərifzadənin Şeyx Sənan və İblis rollarındakı
portretləri Ərtoğrol Cavidin fırçaya bələdliyinin növbəti təsdiqi deyilmi?
Yekunda Ərtoğrol Cavidi Hüseyn Cavid geninin özünütəsiri kimi dəyərləndirsək
deyə bilərik ki, Ərtoğrol Cavid həyatında olduğu kimi, ictimai-siyasi hadisələrin təsiri
altında milliliyi, türkçülüyü və milli müstəqillik ideyalarını nakam ömrünün sonuna kimi
qoruyub saxlamışdır. Ərtoğrol Cavid yaradıcılıq yolunda Hüseyn Cavid zirvəsində dayana bilməsə də, yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi mühiti, ictimai-siyasi baxışlarını və yaradıcılığının ideya mənbələrini müəyyənləşdirmiş; işlədiyi mövzuları elmi-pedaqoji aspektdən
təhlil etmiş; əxlaq, əmək, vətənpərvərlik, humanizm, dostluq-yoldaşlıq tərbiyəsi ilə bağlı
fikirlərini sistemləşdirməyi layiqli şəkildə bacarmışdır.
Bütün bu yüksək keyfiyyətlərə görə, Ərtoğrol Cavid bu gün də ədəbiyyatımızda,
musiqişünaslığımızda, eləcə də rəssamlıq sənətimizdə özünəməxsus yer tutmuşdur. Ərtoğrol Cavid şəxsiyyətini və irsini diqqət mərkəzində saxlayan dövlətimiz, ümumilikdə,
Cavidlər irsinin qorunmasını, yaşadılması, öyrənilməsi məqsədilə paytaxt Bakıda, Naxçıvanda Hüseyn Cavidin ev-muzeylərini təşkil edib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında
Ərtoğrol Cavid şəxsiyyəti uca tutularaq onun adı musiqi və bədii sənətkarlıq məktəblərindən birinə verilmiş, Hüseyn Cavidin Ev-Muzeyində zəngin irsindən nümunələr toplanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov Ərtoğrol
Cavid şəxsiyyətini, irsini uca tutaraq “Ərtoğrol Cavidin 100 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında” 2019-cu ilin aprel ayında Sərəncam imzalamışdır. Bu mühüm dövlət sənədi
haqsız təqiblərə məruz qalmış, repressiyaya uğramış ulu Cavidin ailəsinə göstərilən diqqət və qayğının daha bir nümunəsini ifadə edir.
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SUMMARY
KAMAL JAMALOV
MORAL VALUES IN CREATIVITY OF ERTOGHRUL JAVID
The article pays great attention to Ertoghrul Javid’s creative legacy. It is indicated
that the creative range of Ertoghrul Javid is very wide. He properly benefited from all
types of creativity (as a philologist-scholar, playwright, translator, musician and artist).
The article has also analyzed the writer’s one-piece play "The fate of the egoist". Along
with this, the writer’s other fundamental works related to folklore culture are also
highlighted. The article also deals with the writer’s study, theses, analysis of the works of
all the world-famous literature luminaries and classics such as Gorky, the English
philosophers and pedagogues Coleridge, Wordsworth, Scott, Byron, Shakespeare, the
French philosophers and pedagogues E. Zola, H. Barbusse, R. Rolland, G. Maupassant,
V. Hugo and others.
Key words: Ertoghrul Javid, affection for motherland in his creativity; Ertoghrul
Javid as a philologist-scholar, playwright, translator, musician, specialist on folklore and
artist.
РЕЗЮМЕ
КЯМАЛ ДЖАМАЛОВ
НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЭРТОГРОЛА ДЖАВИДА
В статье рассматривается творческое наследие великого таланта Эртогрола
Джавида. Показано, что творческий диапозон Эртогрола Джавида очень широк.
Он как филолог-ученый, драматург, переводчик, музыковед и художник
соприкасался со всеми видами искусства. В статье к анализу была привлечена
одноактная пьеса Эртогрола Джавида «Судьба эгоиста». Наряду с этим,
освещается создание Эртогрулом Джавидом фундаментальных произведений,
связанных с фольклорной культурой. В статье также представлены некоторые
корифеи мировой литературы – русский писатель-мыслитель Максим Горький,
английские философы и педагоги – У.Вордсворт, С.Кольридж, В.Скотт, Д.Байрон,
В.Шекспир, французские – Э.Золя, А.Барбюс, Р.Роллан, Г.Мопассан, В.Гюго,
перед творчеством которых преклонялся Эртогрол Джавид. Эти факты и то, что
он постоянно изучал, исследовал этих классиков, сочинял тезисы и собирал
информации о них, нашли свое отражение в данной статье.
Ключевые слова: Эртогрол Джавид; привязанность к Родине в творчестве;
Эртогрол Джавид как филолог-ученый, драматург, переводчик, музыковед,
фольклорист и художник.
Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Fərahim Sadıqov tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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ŞAGİRDLƏRİN DÜNYAGÖRÜŞÜNÜN FORMALAŞMASINDA MƏSƏLƏ
HƏLLİNİN ROLU
Son illər Avropa birliyi ölkələrində məktəb riyaziyyat kursu məzmun strukturunun
təkmilləşdirilməsi, təlim metodlarının səmərəliləşdirilməsi sahəsində geniş tədqiqatlar və
yenidənqurma işləri aparılır. Ölkələr arasındakı inteqrativ əlaqələrin güclənməsi riyazi
təhsil sahəsində də öz əksini tapmaqdadır. Riyazi təhsilin məzmununda məsələ həlli faktoru yeni vüsət almaqdadır. Məsələ anlayışı riyaziyyat təlimində çox funksiyalı məna kəsb
etməklə məntiqi riyazi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi vasitəsi rolunu oynayır.
Riyaziyyat təlimi prosesində məsələ elə bir didaktik vasitədir ki, şagirdlərin məntiqi, riyazi təfəkkürünü inkişaf etdirir və formalaşdırır. Çünki hesablama, isbat və qurma
məsələlərinin həlli prosesində produktiv təlim metodları tətbiq olunur. İbtidai siniflərdə
riyaziyyat təlimi prosesində şagirdlərdə riyazi tərzdə düşünmə, praktik məzmunlu məsələlərin həllində zəruri olan bilikləri tətbiqetmə, müxtəlif kəmiyyətlər, hadisələr arasındakı
miqdar münasibətləri müəyyən etmək, həyatı proseslər və hadisələr arasındakı funksional
asılılıqları modelləşdirmək və ya riyazi dilə çevirmək kimi keyfiyyətlər tərbiyə olunur.
Riyazi məsələlərin məzmunu şagirdlərdə gözəl əxlaqi keyfiyyətlərin tərbiyə olunmasını təmin edir.
Açar sözlər: məktəb təhsil sistemi, şagird, məktəb, sinif, riyaziyyat, məsələ həlli,
natural ədəd, böyükdür, kiçikdir.
Məktəb təhsil sistemi – şagirdlərə ayrı-ayrı fənlər üzrə elmi biliklərin əsaslarını
verməklə yanaşı, onların vətəndaş kimi yetişməsi üçün zəruri olan dünyagörüşünün formalaşması və inkişaf etdirilməsini təmin etməlidir. Fənnin xarakteri və məzmunundan
asılı olmayaraq, onun məktəbdə təlimi həyatla əlaqələndirilirsə, demək şagirdin dünyagörüşü formalaşır. Bu cəhətdən ibtidai siniflərdə riyaziyyat təlimi olduqca böyük imkanlara malikdir. Çünki riyaziyyat elmi kəmiyyətlərin ölçülməsi və onların qiymətlərinin
hesablanmasından bəhs edir. Həyatdakı bütün hadisələr, proseslər, əməliyyatlar məhz riyaziyyatla bağlıdır. Deməli, riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi şagird dünyagörüşünün formalaşdırılması üçün ən zəruri mərhələdir.
“Şagirdlərdə dünyagörüşünün tərbiyə edilməsi – onlarda ətraf aləmə, onun qanunauyğunluqlarına, elmi anlayışlarının yaranmasına düzgün baxışın tərbiyə edilməsindən
ibarətdir”.
Dünyagörüşü birdən-birə yaranmır, tədricən yaranır, formalaşır və inkişaf edir. Mühakimələr dünyagörüşünün formalaşmasında əsas komponent olub, müşahidələr və müqayisələr, anlayışlar və təsəvvürlər əsasında yaranır.
Riyaziyyat dərslərində öyrənilən anlayışlardan ən mühümləri ədəd və kəmiyyət
anlayışlarıdır ki, riyaziyyatın harada və hansı səviyyədə tədris olunmasından asılı
olmayaraq, həmin anlayışlar həmişə iştirak edir. Əslində bu iki anlayış insanın həm əqli
və həm də fiziki fəaliyyəti ilə bilavasitə əlaqədardır.
Materiya əbədi mövcuddur və hərəkətdədir. Onun növləri isə bir haldan digər hala
çevrilir. Dialektik materializmin bu mühüm xüsusiyyətləri hərəkətdə olan materiyanın
saxlanması və bir haldan digər hala çevrilməsi fəlsəfi prinsip kimi, materiyanın itməməsi
məsələsinə gətirir. Konkret qanun isə – materiyanın saxlanması və çevrilməsi şəklində
ifadə olunur. Materiyanın itməməsi (saxlanması) bütün maddi obyektlərə və onların
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mövcud olması formalarına aiddir. Bu forma isə ölçü və ədədlə xarakterizə olunur. Riyazi
nöqteyi nəzərdən saxlanma sistemi haqqında biliyin inkişafı ibtidai sinif şagirdlərində
tədricən baş verir. Belə ki, şagirdlər canlı müşahidədən müqayisəyə, ondan təsəvvürə və
nəhayət anlayışa keçdikcə, müəyyən çətinlik hiss edirlər, əyanilikdən və konkretlikdən
mücərrədliyə keçməkdən qorxurlar. Bu, o deməkdir ki, əyani biliklər mücərrədləşir və
ümumiləşdirilir; şagird təfəkkürü isə bu keçidə hazır olmadığından, sanki qorxu hissi
keçirir. Bu prosesin sonunda şagird ilk dəfə olaraq, münasibətin, anlayışın konkret həcmi
və məzmunu ilə, ədədlərlə, onlar üzərində əməllərlə, mühakimə prosesində riyazi
invariantlarla tanış olur. Məsələn, natural ədəd müəyyən miqdar bildirən invariant kimi
qəbul edilir. I sinifdə cəmin yerdəyişmə xassəsi – yerdəyişmə nəticəsində miqdarın
(cəmin) sabit qalması (miqdarın saxlanması, itməməsi) ədədlərlə ifadə olunur. Ədədi
ifadələrin çevrilməsi nəticəsində də alınan son qiymətin dəyişməməsi də şagirdlərdə
mücərrəd təfəkkürün həmin istiqamətdə inkişafına təsir edən amillərdəndir.
I sinifdən başlayaraq, “böyükdür” (“çoxdur”), “kiçikdir” (“azdır”), “o qədərdir”
münasibətləri öyrədilərkən, şagirdlər çox vaxt iki əşyanı müqayisə edərkən, onların hər
ikisinə aid olan əsası unudur, müəyyən ölçünü nəzərdə tuturlar. Məsələn, iki dolu qutunun
müqayisəsi: 1) onların ölçülərinə görə (böyükdür, kiçikdir, enlidir, ensizdir və s.), kütlələrinə görə (ağırdır, yüngüldür), formalarına görə (oxşardır, fərqlidir) və s. kimi aparıla
bilər.
Bu müqayisədə həmin əşyalar, obyektlər forma və ölçü etibarilə eyni və ya müxtəlif
ola bilər.
Beləliklə, şagirdlərdə ədəd anlayışı, hesab əməlləri və onların xassələri,
kəmiyyətlərin ölçülməsi və qiymətlərinin hesablanması haqqında ümumiləşmiş və
mücərrəd biliklərin yaradılması əsasən, əyani, konkret və induktiv yolla həyata keçirilir.
Nəticədə şagirdlərdə yeni bir dünyagörüşü – riyazi dünyagörüşü formalaşmağa başlayır.
Şagirdlərin bu dünyagörüşü əslində obyektiv reallıq haqqqında dünyagörüşlərin başqa
formasıdır, mahiyyət isə eynidir. F.Engelsin dediyi kimi, xalis riyaziyyat praktikadan
doğur, ondan ayrılır, mücərrədləşir və tətbiq olunmaq üçün yenidən praktikaya qayıdır.
Şagirdlərin həndəsi fiqurlarla və həndəsi kəmiyyətlərlə tanış edilməsi həndəsənin
sistematik kursunda hərəkət ideyası, yerdəyişmə, simmetriya, paralel köçürmə kimi
anlayışların öyrədilməsində başlanğıc mərhələ hesab oluna bilər. Həndəsi fiqurun
müxtəlif vəziyyətlərdə təsviri, yerinin dəyişdirilməsi həmin fiqurun formasına və
ölçülərinə təsir etmir. Məsafənin saxlanması prinsipi ödənir. Şagirdlər bu prinsipi ibtidai
siniflərdə intuisiya əsasında təsəvvür səviyyəsində dərk edirlər. Yuxarı siniflərdə isə
həmin prinsipi onlar anlayış səviyyəsində öyrənəcəklər.

Şəkil 1.
Tərkibcə kvadrat və düzbucaqlıdan ibarət olan həndəsi fiqurun sahəsini hesablamaq
üçün (şəkil 1) şagird həmin fiquru kvadrat və düzbucaqlıya ayıraraq, hər birinin sahəsini
atrılıqda hesablayır və alınan nəticələri toplayır (S1=Sk+Sdüzb.). Deməli, şagird aşağıdakı
təklifi (aksiomu) əsas götürür: həndəsi fiqurun sahəsi – onu əmələ gətirən hissələrin sahələri cəminə bərabərdir. Verilən fiquru hissələrə böldükdə, öz formasını və ölçülərini dəyişir. Lakin onun sahəsi itmir, saxlanır, yalnız bir şəkildən başqa şəklə keçir. İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimi bilavasitə məsələ həlli ilə əlaqədar olduğundan və məsələlərin
məzmunu həyati faktlardan bəhs etdiyindən, şagird dünyagörüşünün formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır.
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SUMMARY
IBRAHIM RUSTAMOV
THE ROLE OF DOING SUMS IN FORMING PUPIL`S OUTLOOK
In recent years, in the Europea Union countries extensive researches and
reconstructing work have been undertaken in the sphere of improving school math course
content structure, rationalizing of education methods.The strengthening of integrated
links among countries is also reflected in the sphere of the mathematical education. In the
content of the mathematical education the problem factor is getting a new extension.
The notion of problem plays the role of meaning improving logical mathematical
thinking in the mathematical education having multifunctional thought in the
mathematical education having multifunctional meaning.
In the process of mathematical education problem is such a didactic means that it
improves and forms pupils logical, mathematical thinking. Because productive education
methods are applied in the calculation, proof and solving process of the constructive
problems. In primary school in the mathematical education process qualities as thinking
mathematically, applying necessary knowledges in the solving of the practical substantial
problems, defining amount attitudes between different quantities and events, modeling or
translating functional dependences between vital processes and events into mathematical
language are brought upon pupils.
The content of the mathematical issues provides to bring up good moral qualities
on pupils.
Key words: school education system, pupil, school, class mathematics, problem
solving, natural pieces, greater than, less than.
РЕЗЮМЕ
ИБРАГИМ РУСТАМОВ
РОЛЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ
В статье речь идет о том, что в последние годы в странах Европейского
сообщества ведутся широкие работы по исследованию и применению в области
усовершенствования содержательной структуры школьного курса математики и
рационализации методов его обучения. Усиление интеграционных связей между
странами также способствовало влиянию на обучение математике. В содержании
математического образования фактор задачи стал получать новую значимость.
Понятие задачи наряду с обладанием многофункционального значения в
математике в тоже время играет роль средства развития логического,
математического мышления.
В статье подчеркивается, что задача, являясь дидактическим средством в
процессе обучения математике, развивает и формирует логическое,
математическое мышление учащихся. По этому в процессе решения задач
вычисления, доказательства и построения применяются продуктивные методы
обучения. В процессе обучения математике учащимся начальных классов
прививаются такие качества, как математический образ мышления, применение
необходимых знаний при решении задач практического содержания, определение
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количественных отношений между разными качествами, явлениями,
моделирование и изложение математическим языком функциональных
зависимостей между жизненными процессами и явлениями.
Содержание математических задач способствует воспитанию у учащихся
высоких моральных качеств.
Ключевые слова: школьная система образования, учащийся, школа, класс,
математика, решение задач, натуральное число, больше, меньше.
Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vahid Rzayev tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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ALİ TƏHSİLİN İNNOVATİV İNKİŞAFI
Məqalədə ali təhsilin innovativ inkişafına aid bəzi mülahizələrlə yanaşı Azərbaycan
Respubilkasının təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının əsas istiqamətləri ilə bağlı
təhsildə müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi üsullarına dair müyyən fikirlər söylənilir.
İnkişaf etmiş dünya ölkələrinin təhsil sisteminin təcrübəsindən bəhrələnməyin yolları və
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının müasir təlim prosessindəki rolu və onun
təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsiri məqalənin əsas qayəsini təşkil edir.
Açar sözlər: internet, təhsil, təhsilin keyfiyyəti, müasir texnologiyalar, informasiya
kommunikasiya texnologiyaları, elektron poçt
Məlumdur ki, ali təhsilin müxtəlif istiqamətləri mövcuddur: ali iqtisadi təhsil, ali
texniki təhsil, ali tibbi təhsil, ali pedaqoji təhsil, ali aqrar təhsil, ali hüquqi təhsil və s. Bu
təhsil istiqamətlərinin ümumi cəhətləri olduğu kimi, xeyli fərqli, spesfik cəhətləri də var.
İnkişaf etmiş ölkələr də bu problemlər xeyli vaxtdır ki, ciddi tədqiq edilir, bu sahədə
tədqiqatlara güclü investisiyalar qoyulur. Bu mənada ali təhsilin yalnız bir istiqaməti ali
pedaqoji təhsilin İKT əsaslı innovativ inkişaf problemləri barədə fikrimizi bildirəcəyik.
Bu seçim həm də bizim uzun müddət ərzində pedaqoji təhsil müəssisələrində fəaliyyətimizlə bağlıdır. Müasir informasiya cəmiyyətində (İC) tələbə lazımi məlumatı axtarmaq, seçmək, təhlil etmək, yeni informasiya yaratmaq, bu əsasda mövqe formalaşdırmaq, qərar qəbul etmək və qərarı həyata keçirmək kimi səriştələrə
yiyələnməlidir. Müasir müəllimin əsas funksiyası öyrənənlərə öyrənməyi öyrətməkdir.
Bunun üçün müəllim daimi inkişafda olmalıdır. Elmi biliklərin həcmi bu gün sürətlə artır,
təhsilin məzmunu fasiləsiz daimi təkmilləşir, yaranan yeni biliklər davamlı olaraq
universitet proqramlarına daxil edilir. Lakin universitetlərdə tədris materialının
öyrənilməsinə ayrılan vaxt məhduddur. Belə vəziyyət tədris prosesində müasir
texnologiyalardan, innovativ təhsil metodlarından istifadəni tələb edir. Əgər əvvəllər
müəllim əsas informasiya mənbəyidirsə, indi müəllim informasiya mənbələri ilə tələbə
arasında vasitəçi funksiyasını yerinə yetirir. O, tələbəyə müxtəlif təyinatlı informasiya
mənbələri ilə səmərəli iş metodlarını, informasiya proseslərini öyrətməlidir. Bütün bu
xüsusiyyətlər, ali təhsilin, o cümlədən pedaqoji təhsilin məzmun və texnologiyasını
təkmilləşdirməyi tələb edir. Müasir pedaqoji təhsilin məqsədi informasiya cəmiyyətin,
tələblərinə uyğun yeni formatlı müəllim kadrlarını hazırlamaqdır.
Bu gün universitetlərimizdə Avropa və dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
istiqamətində Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət
proqramları həyata keçrilir.
Strategiya və tədbirlər planına uyğun olaraq pedaqoji təhsilin informatlaşması
istiqamətində aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
1. Müəllim hazırlığında İKT-nin, yeni təlim üsulları texnologiyalarının tətbiqi.
2. Pedaqoji ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin biliyinin cari və yekun qiymətləndirilməsi üzrə yeni üsulların, texnologiyaların, İKT vasitəsi ilə tətbiqi.
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3. Pedaqoji təhsil müəssisələrində distant təhsil formasının tətbiqi.
4. Pedaqoji təhsil müəssisələrin kompüterləşdirilməsi, elektron təhsilin həyata keçirilməsi.
Göründüyü kimi, “Fasiləsiz pedaqoji təhsil, müəllim hazırlığının konsepsiya və
strategiyası”nın tədbirlər planında pedaqoji təhsilinin formatlaşması istiqamətində
əhəmiyyətli layihələr nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün lazımi
maliyyə dəstəyi olmalıdır. Müqayisə üçün bildirək ki, qonşu Rusiya və Türkiyədə anoloji
innovativ layihələr üçün hər bir universitetə ildə 2-8 miliyon ABŞ dolları həcmində investisiya qoyulur, həmin universitetlərin inkişafının əsas səbəblərdən biri məhz
investisiya siyasətidir. Bazar münasibətləri şəraitində təhsil siyasətinin mühüm hissəsi
səmərəli investisiya siyasətinə bağlıdır, əgər investisiya təhsilin keyfiyyətini yüksəltmirsə, deməli səmərəsizdir. İC-i şəraitində təhsilə qoyulan investisiya, əsasən, innovasiyalara, nəticə etibarı ilə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət etməlidir (yəni
investisiyalar maddi obyektlərə yox, qeyri-maddi obyektlərə, elm tutumlu məhsullara
yönəlməlidir). Pedaqoji təhsilin İKT əsasında innovativ inkişaf layihələrinin hazırlanması
və icrası zəruri maliyyə dəstəyi olmasa mümkünsüzdür. Bu müasir tələblərə cavab verən
müəllim kadrlarının hazırlanması üçün zəruridir. Tələbələrin biliklərinin qiymətləndirilməsində bir çox qabaqcıl dünya universitetlərində uğurla tətbiq edilən “Elektron test
sistemi” layihəsi hazırlanıb müvəffəqiyyətlə sınaqdan çıxarılıb və bu gün də uğurla tətbiq
edilir. XXI əsrin ən böyük təhsil innovasiyası olan Distant Təhsilin respublikamızda
reallaşması öz müsbət həllini tapmaqdadır. “Fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının konsepsiyası və strategiyası” müvafiq tədbirlər planına uyğun olaraq respublikamızda distant pedaqoji təhsil sisteminin yaradılması və inkişafına ciddi ehtiyac vardır. Bu
gün əksər ölkələrdə, o cümlədən bir çox MDB ölkələrində müəllimlərin ilkin hazırlığı,
yenidən hazırlığı, ixtisas artırılması Distant Təhsilin texnologiyaları vasitəsilə reallaşır.
Digər mühüm məsələ pedaqoji təhsil üçün elektron tədris resuslarının hazırlanmasıdır.
Pedaqoji ixtisasların spektri və tədris planında olan fənlərin müxtəlifliyi, Baloniya prosesinə keçidlə əlaqədar tələbələrin müstəqil işlərinin xüsusi çəkisinin artması bunu tələb
edir. İnternetdə pedaqoji təhsillə əlaqədar milli resuslar demək olar ki, yoxdur. Bu istiqamətdə də sistemli iş aparmaq lazımdır. Cəmiyyətin informasiyalaşması, dünyada gedən
qloballaşma prosesləri yeni təhsil modellərinin işlənilməsini ön plana çəkir. Bu modellərin əsasını dünya, cəmiyyət, insan idrakı, təhsilin dinamikliyi və birdəfəlik təhsildən fasiləsiz təhsil prinsiplərinə keçmək ideyası təşkil edir. Aydındır ki, bütövlükdə təhsil sistemində aparılan islahatların keyfiyyəti və səmərəliliyi ilk növbədə pedaqoji kadr
hazırlığı sferasında aparılan islahatlarla bağlıdır. Son nəticədə bütün təhsil sisteminin və
onun ayrı-ayrı halqalarının inkişafı və səmərəliliyi, pedaqoji kadrların fəaliyyəti müəllimin keyfiyyətinə qoyulan tələblərlə müəyyən edilir.
Araşdırmalar göstərir ki, hər bir təhsil alanın və ya öyrədənin şəxsi təhsil məhsulu,
birinci növbədə onun koqnitiv, kreativ və təşkilatçılıq vərdişləri ilə bağlıdır. Onların belə
evristik təhsil fəaliyyəti özünü aktivləşdirməni təmin edir və müvafiq şəxsi keyfiyyətlərin
üzə çıxmasına şərait yaradır koqnitiv - ətraf aləmi başa düşmək, hiss etmək, sual vermək,
hadisələrin səbəbini araşdırmaq, problemin başa düşülməsi və ya başa düşülməməsini
göstərmək və s. bacarıqları; kreativ – ilhamlıq, fantaziya, ağlın çevikliyi, zidiyyətlərə qarşı həssaslıq, fikirlərə, hisslərə və hərəkətlərə həssaslıq, proqnozvermə, özünün fikri olması və s. bacarıqları; təşkilatçılıq - tədris fəaliyyətinin məqsədlərini dərk etmək, məqsəd
qoymaq və naliyyəti təşkil etmək, reflektiv (qeyri-iradi) təfəkkür və s. bacarıqları
formalaşdırır. Təhsil, təlim və tərbiyə proseslərinin təşkilində bu keyfiyyətlərin qazanılmasına xüsusi şərait yaradılmalı, tədris prosesinin maddi-texniki bazası və kadr
potensialının səviyyəsi yüksəldilməlidir. Elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı, informasiyalı cəmiyətin formalaşması indiki zamanda müəllim-tələbə münasibətlərinin mahiyyətini xeyli dəyişdirmişdir. Müəllimin əsas funksiyası get-gedə daha çox istiqamətverici
xaraktər alır. O, tələbəyə necə öyrənməyin yollarını göstərməli, aldığı bilikləri təhlil və
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tətbiq etmək bacarıqları aşılamalıdır. Buna görə təlimin məzmunu, prosesin təşkili, həm
də təlim üsulları dəyişdirilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, müəllimlərin bacarıqlarının
artırılmasında ixtisasartırma və yenidənhazırlanma təhsili xüsusi yer tutur. Fasiləsiz
təhsilin mühüm tərkib hissəsi olan bu sahədə dünya təcrübəsinə uyğun, müasir tələblərə
cavab vərən model və mexanizmlər hazırlansa da, hələlik bunlar praktikada səmərəli
tətbiqini tapmamışdır. Araşdırmalar göstərir ki, bu sahədə çalışan öyrədənlərin özləri
kifayət qədər peşəkar və səriştəli olmadıqlarından, müəllimlərin ehtiyacları tələb olunan
səviyyədə qiymətləndirilmir, mövcud ixtisasartırma və yenidən hazırlanma proqramları
müəllimlərin ehtiyaclarını ödəmir, fəal təlim metodlarının, İKT-nin, yeni pedaqoji
texnologiyaların tətbiqinə kifayət qədər diqqət yetirilmir, ixtisasartırmanın nəticələrinə
görə müəllim fəaliyyəti stimullaşdırılmır. Təhlillər göstərir ki, Nazirlər Kabinetinin 25
iyun 2007-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz
pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının konsepsiyası və strategiyası”nın əsas müddəalarının həyata keçirilməsi, Təhsil Sektorunun İnkişaf Layihəsinin (TSİL) tələblərinə uyğun
olaraq, təhsil sisteminin bütün sahələrinin səriştəli, yüksək peşəkarlığa malik pedaqoji
kadrlarla təmin edilməsində və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində həlledici rol oynayacaqdır.
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SUMMARY
TOFIG MAMMADOV
GULKHANIM ORUJOVA
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION
The article introduces ideas about a systematic synergistic pedagogical paradigm
that draws on didactics as systematic and functional theory of pedagogical activity and
students` self-actualization of systematic synergistic laws of nature, society and man`s
fundamental developmental laws. The ways of deriving benefit from the practice of
educational system of world`s developed countries and information-communication
technologies role in contemporary teaching process, its positive effect to education are
the main aim of the article
Key words: internet, education, quality education, contemporary texnology,
information-communation texnology, e-mail
РЕЗЮМЕ
ТОФИГ МАМЕДОВ
ГЮЛЬХАНЫМ ОРУДЖЕВА
К ВОПРОСАМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье наряду с некоторыми соображениями, касающимися
инновационного развития высшего образования, приводятся мнения о методах
применения современных технологий в образовании в связи с основными
направлениями Государственной стратегии Азербайджанской Республики по
развитию образования. В ней рассматриваются пути использования опыта
развитых стран мира в системе образования, также роль информационно-

37

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

коммуникационных технологий в современном учебном процессе и его
положительное влияние на качество образования.
Ключевые слова: интернет, образование, качество образования,
современные технологии, информационно-коммуникационные технологии,
электронная почта.
Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İsmayıl Əliyev tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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I SİNİFDƏ RİYAZİYYAT DƏRSLƏRİNİN TƏŞKİLİNƏ DAİR
Məqalədə I sinifdə riyaziyyat dərslərinin təşkili məsələləri diqqətə çatdırılmışdır.
Burada hesab əməllərinin təlimi, onların məlum xassələrinin öyrədilməsi ilə müşahidə
olunur. Riyaziyyatın tədrisində riyazi əməllər şagird şüurunda mücərrəd simvolların
yazılışı kimi deyil, müxtəlif həyati situasiyalarda gərəkli olan bilik və bacarıq kimi
qalmalı və o, daha mürəkkəb bilikləri mənimsəmək üçün hazır olmalıdır. İbtidai
riyaziyyat kursu təliminin konsentrlərlə genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi işi
müəyyən elmi marağa səbəb olur.
Açar sözlər: forma, riyaziyyat, təlim, üsul, dərs
Qabaqcıl dünya ölkələrinin təhsil sistemlərində riyaziyyatın öyrənilməsinə xüsusi
diqqət yetirilir. Bu, şəxsiyyətin formalaşmasında riyaziyyatın müstəsna rolu ilə izah
olunur və riyaziyyat fənnini yaxşı qavrayan şagirdlərin böyük əksəriyyətinin başqa fənləri
də asanlıqla öyrənməsi ilə əlaqələndirilir.
Təhsil sisteminin inkişaf tendensiyası fəal və interaktiv metodlar sahəsində
nümunəvi məktəblər və novator müəllimlərin iş üsullarına dair toplanmış faydalı
təcrübələr, pedaqoji-psixoloji tədqiqatların nəticələrinin daima sistemləşdirilməsi,
ümumiləşdirilməsi və təlim-tərbiyə prosesinin məzmununun yeniləşdirilməsini tələb edir.
Təhsil sferasına və pedaqoji prosesə riyaziyyat dərslərinin təşkili formalarının elmi
əsaslandırılmaqla gətirilməsini vacib bir problem olaraq qarşıya qoyur. Təhsildə texnoloji
yanaşmaların tətbiqi həmişə aktualdır.
Dərsin təşkili formaları dedikdə fərdi, cütlərlə, böyük və kiçik qruplarla iş nəzərdə
tutulur. Kiçik qruplarla və cütlərlə iş fəal təlim formaları hesab edilir.
Cütlərlə iş – dərs prosesində şagirdlər iki-iki işləyir, təlim tapşırıqlarının yerinə
yetirilməsində birlikdə fəaliyyət göstərirlər. Bu onlara bir-birini başa düşməyə, əməkdaşlıq etməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaradır.
Kiçik qruplarla iş – şagirdlər (3-6 nəfər) kiçik qrupda birləşir və hər hansı problemi
həll etmək üçün birgə fəaliyyətə cəlb olunurlar. Qrup işi şagirdlərə öz fikirlərini
söyləməyə və başqalarını dinləməyə, özünün və digərlərinin işini qiymətləndirməyə
imkan yaradır, onlar eyni bir məsələ ilə bağlı müxtəlif baxış və yanaşmaların olması
barədə təsəvvürə yiyələnirlər.
İbtidai kursda mənfi olmayan tam ədədlərin nömrələnməsi və onlar üzərində
əməllər riyaziyyat kursunun əsas mövzuları sayılır və riyaziyyat kursunu bu iş üçün 4
konsentrə bölürlər:
 I konsentrdə şagirdlər toplama və çıxma ilə tanış olurlar. Bu ibtidai kursun I sinfini
əhatə edir;
 II konsentrdə şagirdlər 100 dairəsində toplama və çıxma hallarını şifahi şəkildə
mənimsəyirlər. Bu ibtidai kursun II sinfini əhatə edir;
 III konsentrdə yazılı toplama və çıxma əməlləri öyrədilir. Bu ibtidai kursun II-III
sinfini əhatə edir;
 IV konsentrdə yazılı vurma və bölmə əməlləri öyrədilir. Bu ibtidai kursun III-IV
sinfini əhatə edir.
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Hər konsentrdə nömrələmənin genişləndirilməsi işi aparılır. İstənilən sayda natural
ədədlərin ən az sayda sözlərlə ifadə edilməsinə şifahi say sistemi və ya şifahi nömrələmə
deyilir.
Azərbaycan dilində istənilən böyüklükdə natural ədədləri adlandırmaq üçün
metodik ədəbiyyatlarda 16 sözün kifayət etdiyi yazılsa da, əslində 25 sadə sözdən istifadə
edilir: sıfır, bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yeddi, səkkiz, doqquz, on, iyirmi, otuz, qırx, əlli,
altmış, yetmiş, səksən, doxsan, yüz, min, milyon, milyard, triliyon, triliyard.
Qalan ədədləri adlandırmaq üçün bu 25 sözdən aşağıdakı iki prinsip əsasında
istifadə etmək kifayətdir:
1. Sonlu çoxluğun onluqlara ayrılması, onluq say sistemində mərtəbə anlayışı.
2. Təkliklərdən, onluqlar və yüzlüklərdən yeni bir çoxluğun düzəldilməsi, onluq say
sistemində sinif anlayışı.
Qəbul edilmiş işarələr vasitəsilə çoxlu sayda natural ədədlərin işarə edilməsinə
yazılı nömrələmə deyilir.
Onluq say sistemində istənilən sayda natural ədədləri yazmaq üçün 10 işarə qəbul
edilmişdir – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və bu işarələrdən artıq 1-ci sinifdən başlayaraq yazılı
nömrələmə zamanı istifadə olunur.
Hesab əməllərinin təlimi onların məlum xassələrinin öyrədilməsi ilə müşahidə
olunur. Bu xassələr isə hesablama metodlarının səmərəliləşdirilməsinə və inkişafına
xidmət edir. 1-ci sinifdən cəm, fərq anlayışlarının formaşmasına xidmət edən toplama və
çıxma əməllərinin öyrədilməsi, həm də ədədi ifadə haqda əyani təsəvvür yaratmağa
xidmət edir.
Ədədi ifadənin qiymətinin hesablanması ilə əlaqədar əməllərin yerinə yetirilməsi
ardıcıllığı mühüm məsələdir. Şagirdlərin hesab əməllərinə dair bilik səviyyələri, məhz
həmin qaydaları bilmələri ilə müəyyən olunur və gələcəkdə həmin qaydalardan müvəffəqiyyətlə istifadə edə bilirlər.
Bəzi riyazi anlayışların I sinifdə öyrədilməsi məsləhət görülmür və şagirdlər üçün
“ağırlıq” yaradacağından ehtiyat edilir. Elə yanaşmalar var ki, doğrudan da ibtidai sinfin
ilk pilləsində istifadə edilməsi məqsədəuyğun deyil. Belə ki, hələ bağçalardan uşaqları
balla qiymətləndirməyə elə alışdırırlar ki, onlar müəllimdən hər gün “qiymət” tələb edir,
hətta yazmaq üçün əllərini uzadırlar. Bu psixoloji səhv yanaşmadır və bağçalarda bu cür
yanaşmalara son qoyulmazsa, biz hələ uzun müddət təlimdə müasir qiymətləndirmənin
uğurlu tətbiqindən danışa bilmərik.
Kurikulumla əlaqədar bal sisteminin aradan qaldırılması subyekt-subyekt
münasibətlərinə tam uyğunlaşdırılmış yanaşmadır və demokratik olaraq formativ
qiymətləndirmə daha münasibdir. Summativ qiymətləndirmə isə frontal şəkildə
aparıldığından demokratik qaydalara tam uyğundur və şagirdlərin topladığı ümumi bal
bilik və bacarıqların ümumi səviyyəsini üzə çıxarmağa xidmət edir.
“Bərabərlik” və “bərabərsizlik” terminləri də I sinifdə öyrədilməsi məsləhət
görülməyən anlayışlar sırasına daxildir. Fikrimizcə, bərabərlik və bərabərsizlik “eynidir”
və “fərqlidir” ifadələri ilə qarşılaşdırılarsa, şagirdlər bu anlayışların mənasını daha
dərindən dərk edər və 10 dairəsində müqayisəni uşaqlara anlatmaq daha asan ola bilər.
Burada “>”, “<” işarələri işlənməyə bilər. Sadəcə, “=” işarəsinin üstündən xətt çəkməklə
bərabərsizlik almaq olar: “ ≠ ”.
I sinifdə natural ədədlər və onlar üzərində aparılan əməllərin öyrədilməsində müasir
riyaziyyat təliminin təşkili üsulları şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafına təsiri ilə
mühüm əhəmiyyət kəsb etməlidir. Riyaziyyatı elə ibtidai sinfin ilk pilləsindən, yəni I
sinifdən şagirdlərə yüksək səviyyədə öyrətmək lazımdır ki, şagirdlər təhsilin yuxarı
mərhələlərində çətinlik çəkməsinlər.
I sinifdə şagirdlər “on” dairəsində toplama və çıxmanın cədvəl halını, demək ola ki,
əzbər öyrənirlər. Şagird ədədləri modelləşdirməyi öyrənərkən, bunu iki müxtəlif rəngdə
fiqurları birlikdə saymaq formasında öyrənərsə, onda o, fiqurların ümumi sayını tapmağı
40

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4

bacarmaqla toplama əməlinin mahiyyətini anlamış olar. Bununla da riyazi əməllər şagird
şüurunda mücərrəd simvolların yazılışı kimi deyil, müxtəlif həyati situasiyalarda gərəkli
olan bilik və bacarıq kimi qalır və o, daha mürəkkəb bilikləri mənimsəmək üçün hazırlıqlı
olur. Şagirdlərə toplama və çıxma öyrədilərkən “ədəd evi” və “ədəd ailəsi” formasından
istifadə etmək daha səmərəli olur. Hətta bu formalar sonrakı illərdə vurma və bölmənin
tədrisinə də tətbiq edilə bilər. Belə ki, “ədəd ailəsi”ni təşkil edən ədədlərin köməyilə iki
fərq və bir cəm düzəltmək olur. Bu fərq və cəmin necə düzəldiyi şagirdlərin diqqətinə
çatdırılır: ən böyuk ədəd digər ədədlərin toplanmasından alındığından və toplamanın
nəticəsi “cəm” olduğundan, onu qurulmuş “ədəd evi”nin “dam”ında yazmaq, toplananları
isə bu ədədin tərkibi kimi hissələrə salmaq olar. Məsələn, 5,3,2 ədəd ailəsindən 5=3+2;
5–3=2; 5–2=3. Bu zaman 5 üçbucağın içərisində, 2 və 3 isə hissələrdə yazılacaq
Şagirdlər ədədi ifadələrin qiymətlərini hesablamağı bacarırlar. Lakin həmin
biliklər intuitiv səviyyədə olur. Bu zaman şagirdlər ifadələrin qiymətini hesablamağa
ehtiyatla yanaşırlar. I pillə əməlinə aid qaydaları möhkəmlətmək üçün şagirdlərə müxtəlif
tapşırıqlar verilir. Qaydaları möhkəmləndirmək məqsədilə cavabı səhv olan misallar da
vermək olar. Burada səhvlərin nədən irəli gəldiyini tapmağı şagirdlərə tapşırmaq
lazımdır.
Məs: 15–7+6=2
Şagirdlər aşağıdakı ardıcıllıqla həll edib, əvvəlki cavabın səhv olduğunu görürlər.
15–7=8
8+6=14
Sonda müəllim qaydanı təkrar etdirir: 1-ci pillə əməlləri olan toplama və çıxmadan
ibarət mötərizəsiz ədədi ifadələrin qiymətini hesablamaq üçün əməllər yazıldığı
ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
Təhlillərdən belə nəticəyə gəlirik ki:
1. I sinifdə tədrisin ilk iki ayı riyaziyyat dərslərində formal riyazi yazılışlara yer
verilməməli, məşğələlər manipulyativ (əlləri ilə modelləşdirmək) və piktorial-mental (baxır, uyğunlaşdırır, çəkir, şifahi və ya yazılı təqdim edir) fəaliyyətlər üzərində qurulmalıdır.
2. Verilən ədəddən başlayaraq irəliyə və geriyə sayma bacarıqlarının əyani vəsaitlərin, şəkillərin üzərində öyrədilməsi tövsiyə olunur.
3. I sinifdə nömrələmə zamanı rəqəmləri yazma bacarıqları ilə yanaşı, 10 dairəsində
ədədlərin tərkibini də əyani vəsaitlərin, “ədəd evi” və “ədəd ailəsi”nin köməyilə modelləşdirmə, ədəd kartları və şəkillərin vasitəsilə nümayişetdirmə bacarıqları formalaşdıran
məşğələlərə geniş yer verilməlidir.
4. Riyaziyyatın ibtidai kursunun konsentrlərə ayrılması onun bir tədris fənni kimi
xüsusiyyətlərindən və kiçik yaşlı məktəblilərin psixoloji-anotomik xüsusiyyətlərindən
irəli gəlir.
5. Dərslər şagirdlərdə daha geniş riyazi anlayışları asan qavrama yollarına zəmanət
verməlidir.
6. Azərbaycan dilində 25 sadə sözdən istifadə etməklə istənilən böyüklükdə natural
ədədləri adlandırmaq olar: sıfır, bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yeddi, səkkiz, doqquz, on,
iyirmi, otuz, qırx, əlli, altmış, yetmiş, səksən, doxsan, yüz, min, milyon, milyard, triliyon,
triliyard.
7. I sinifdə “bərabərlik” və “bərabərsizlik”anlayışları daxil edilə və “eynidir” və
“fərqlidir” ifadələri ilə müqayisə edilə bilər.
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SUMMARY
SUDABA MAMMADOVA
ORGANIZING OF MATHEMATICS LESSONS IN THE FIRST FORM
In the article organization mathematics lessons in the first form was stated. Here
teaching of counting operations is observed with teaching of their known properties. In
teaching mathematics, mathematical operations should remain like necessary knowledge
and skills in pupil mind in various life situations, not like simvols writing and he should
be ready for the perception of more complex knowledge. To expand and deepen of
primory mathematics course teaching on stages form certain scientific interest.
Key words: form, mathematics, training, method, lesson
РЕЗЮМЕ
СУДАБА МАМЕДОВА
К ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ В ПЕРВОМ КЛАССЕ
Статья посвящена организации занятий по математике в первом классе.
Здесь рассматриваются вопросы обучения арифметическим действиям, их
известным свойствам. Следует констатировать, что при обучении математике
математические действия должно быть не суммой неких абстрактных символом в
сознании учащихся, а знаниями и навыками, необходимыми в различных
жизненных ситуациях, что в свою очередь должно служить этапом в усвоении
более сложных знаний. Работа по расширению и углублению концентрами
начального математического курса вызывает определенный научный интерес, что
и находит свое отражении в данной статье.
Ключевые слова: форма, методика, обучения, метод, занятие
Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İsmayıl Əliyev tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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ALİ MƏKTƏBLƏRDƏ TƏDRİS PROSESİNDƏ YENİ TƏLİM
TEXNOLOGİYALARINDAN İSTİFADƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN
Fasilitasiyaya əsaslanan yanaşma idrakı və yaradıcı təlabatların daha səmərəli
ödənilməsinə yardım və bununla da şagirdlərin öz qabiliyyətlərinin gerçəkləşdirilməsinə
yönəldilib. Müəllim və tələbələr arasında olan münasibətin, psixoloji mühitin dəyişdirilməsi yeni təlim metodlarının tətbiq edilməsinin əsas şərtidir. Fəal (interaktiv) dərs zamanı fasilitasiya qaydaları, fasilitasiyanın xüsusiyyətləri, məqsədi, rolu, müəllim bacarıqları və s. məqalədə öz əksini tapmışdır. Həmçinin fasilitasiyanın aparılması üçün müəllimin
hansı keyfiyyətlərə malik olması, müasir dövrdə mühazirələrin tədqiqat xarakterli olmasının mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi məqalədə geniş şəkildə şərh olunmuşdur.
Açar sözlər: fasilitasiya, bələdçi, formal dinləmə, təşkilati dəstək, psixoloji mühit,
xüsusi etibar.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, fəal (interaktiv) təlim metodu dərsin keyfiyyətini
yüksəltmək üçün ən səmərəli təlim metodlarından biridir. Bu metod orta ümumtəhsil
məktəblərində dərsi çox maraqlı və cəlbedici etdiyi kimi ali məktəblərin bakalavr pilləsində də mühazirələrin səmərəli keçməsi üçün geniş imkanlar açır. Bu metodlardan istifadə etməklə həm deyilən mühazirənin məzmunu yaxşı qavranılır, tətbiqetmənin səmərəliliyi artır, həm də tələbələrin dərketmə fəaliyyəti daha da fəallaşır.
Fəal təlim metodlarının ali məktəblərdə tədris prosesinə daxil edilməsi tələbələrdə
passivliyin aradan qaldırılmasına, lazım olan təffəkkür xüsusiyyətlərinin, yaradıcılığın
formalaşdırılması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. Təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradan fəal (interaktiv) təlim metodu həm müəllimlər,
həm də tələbələr tərəfindən tətbiq edilməlidir. Buna görə də keçirilən mühazirələr ənənəvi
metoddan fərqli olaraq tələbələrin müstəqil yaradıcılığına əsaslanmalı, fəal (interaktiv)
metodlarla qurulmalıdır.
Ali məktəblərin pedaqoji fakültələrinin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrə
seçmə fənn olan “Müasir kurikulumun əsasları” fənnini tədris edərkən fəal (interaktiv)
təlim metodlarının tətbiqindən daha geniş istifadə edirik. Ali məktəblərdə müəllimlərin
tədris etdiyi fənləri müasir təlim metodları ilə tədris etməsi məqsədəuyğundur. Məsələn,
nümunə olaraq qeyd edə bilərik ki, “Müəllimin bələdçilik mövqeyinin həyata keçirilməsi
qaydaları” mövzusunu ali məktəblərdə aşağıda göstərilən qaydada tədrisi tələbələr
tərəfindən daha yaxşı mənimsənilir. Mövzunu tədris edərkən ilk olaraq müəllim tədris
etdiyi bu mövzudan gözlənilən nəticələri müəyyənləşdirməlidir.
Gözlənilən nəticələr:
Müəllimin bələdçilik mövqeyinin həyata keçirilməsi qaydalarını tətbiq edir.
1. Motivasiya (10 dəq.)
Problemin qoyulması. Lövhədə “Bələdçi” “Fasilitasiya” sözləri yazılıb.
“Fasilitasiya” sözünün tərifi ilə kiçik plakat asılıb. Sonra müəllim yönəldici suallar verir:
Siz “Bələdçi” və “Fasilitasiya” sözlərini necə başa düşürsünüz? Onların arasında
hansı əlaqə var? (Fəal (interaktiv) təlim zamanı müəllimin bələdçi rolunu müəyyən edən
əsas funksiyası –fasilitasiya adlanır)
Fəal dərs zamanı müəllimin bələdçi rolunda iştirak etməsi asandırmı?
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Biz keçmiş mühazirədə müəllimin qrup işi zamanı vəzifələri haqqında məlumatı
əldə etdik. Necə bilirsiniz, bələdçi rolunu ifadə etmək üçün (fasilitasiyanı həyata
keçirmək üçün ) hər hansı qaydalar olmalıdırmı?
Tədqiqat sualı: Fasilitasiyanı həyata keçirmək üçün müəllim nəyi bilməlidir?
Fəal (interaktiv) təlimi və xüsusən fasilitasiyanı həyata keçirmək üçün müəllimin
vacib olan peşəkar və şəxsi keyfiyyətləri necə olmalıdır?
Tələbələr öz fərziyyələrini irəli sürdükcə müəllim onları lövhədə yazır.
Müəllim: İndi biz sizin fərziyyələrinizi yoxlamaq üçün tədqiqat işi apararaq bu
suallara cavab verməyə çalışacağıq. Bunun üçün biz əvvəl fasilitasiya qaydalarını, sonra
isə fəal dərsin fraqmentlərini nəzərdən keçirəcəyik.
2. Tədqiqatın aparılması (20 dəq.)
Tələbələr kiçik qruplara bölünür və onlara fasilitasiya qaydaları paylanılır.
Hər qrupa fasilatasiya qaydalarının yalnız bir hissəsi ilə yaxından tanış olmaq və
onların əsasında müəllimin səhv ola biləcək hərəkətlərini müəyyənləşdirmək təklif
olunur.
Z.Veysova aid “Fəal (interaktiv) təlim metodları” adlı müəllim üçün vəsaitdə
fasilitasiya qaydaları aşağıdakı kimi verilmişdir:
Psixoloji dəstəkləmənin qaydaları:
1. Müsbət dil ifadələrindən istifadə edin, müzakirədə və qrup işində iştirak etmələrinə görə iştirakçılara öz minnətdarlığınızı bildirin (pozitiv münasibət və hörmət).
2. Danışanlara diqqətlə qulaq asın. Hər bir iştirakçıya öz fikrini söyləməyə imkan
yaradın. Yalnız qrupun yüksəkdən danışan iştirakçılarını yox bütün qrupun iştirakçılarını
diqqətlə dinləməyə hazır olduğunuzu nümayiş etdirin (fəal dinləmə vərdişi).
3. İştirakçılarla birlikdə işləyib hazırladığınız qaydalara riayət edin. Unutmayın ki,
dərs zamanı siz davranış nümunəsi kimi çıxış edirsiniz (müəllim davranış modeli kimi).
4. İştirakçılara adları ilə müraciət edin və onların gözlərinə baxın (fərdi yönəltmə).
5. Konstruktivliyi dəstəkləyin, qarşı durmaya şərait yaratmayın.
6. İştirakçıların fikirləri ilə səmimi maraqlanın.
7. Yalnız liderlərin və ən fəalların deyil, bütün iştirakçıların nöqteyi-nəzərinə eyni
dərəcədə diqqətlə yanaşın.
8. Hər hansı bir fikrin qiymətləndirilməsinə, məzəmmət və lovğalığa imkan verməyin.
9. Lazımsız olaraq qrupun işini qiymətləndirməyin. Müəllimin qiyməti onun şəxsi
fikrini əks etdirməməlidir və qiymətləndirmə üçün yox fasilitasiya üçün bir vasitə
olmalıdır! O, iştirakçıların fikirləri ilə razı olmadıqda bunu onlarla müzakirə etməyi təklif
etməlidir. Lakin müəllim işi mütləq qiymətləndirməli olduqda, o, bunu meyarlar əsasında
həyata keçirməlidir.
Qruplar qaydaları nəzərdən keçirir və müzakirə edir. Sonra fəal dərsin videoyazısı
göstərilir.
3. Məlumat mübadiləsi (5 dəq.)
Qruplar aşkar olunmuş fasilitasiya səhvlərini qeyd edirlər.
4. Tədqiqatın davamı (15 dəq.)
Tələbələr, onların fikirincə, dərsdə aşkar etdikləri “fasilitasiya” problemlərini təhlil
edib fasilitasiyanı həyata keçirmək üçün müəllimin vacib olan peşəkar və şəxsi
keyfiyyətlərini təklif edirlər, sonra rollu oyun vasitəsi ilə bu keyfiyyətləri əks etdirən
müxtəlif situasiyalar səhnələşdirilir (bir iştirakçı müəllim kimi, qalanları şagird kimi çıxış
edirlər).
5. Məlumat mübadiləsi (15 dəq.)
Qruplar rollu oyunu nümayiş etdirirlər.
6. Məlumatın müzakirəsi (15 dəq.)
Vacib olan peşəkar və şəxsi keyfiyyətlər müzakirə və təsnif olunur.
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Tələbələr aşağıda verilən suallara əsaslanaraq nümayiş edilən fasilitasiya yollarını
ümumiləşdirməyə istiqamətləndirilir.
Yönəldici suallar:
Fasilitasiya prosesi nədən ibarətdir?
Fasilitasiyanın hansı əsas xüsusiyyətləri və funksiyaları var?
Fasilitasiyanın əsas məqsədi nədir?
Fasilitasiyanın rolu nədən ibarətdir?
Fasilitasiya, əsasən, hansı müəllim bacarıqlarına əsaslanır?
Fasilitasiyanın qaydalarında bu necə əks olunub?
Müəllimin fasilitasiyanı aparmaq üçün hansı keyfiyyətləri olmalıdır?
Məlumatın müzakirəsi və təşkilində müəllim “açar” sözlərindən istifadə edə bilər.
7. Nəticələrin çıxarılması (15 dəq.)
Tələbələr tərəfindən qeyd edilmiş fikirlərin ümumiləşdirilməsi:
 fasilitasiya – qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə
prosesidir (proses);
 fasilitasiya prosesinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, dərsdə məlumatı fasilitator
yox, qrup çatdırır (əsas xüsusiyyəti);
 Fasilitasiya yanaşması idraki və yaradıcı təlabatların tam ödənilməsinə, yəni
şagirdlərin öz qabiliyyətlərini gerçəkləşdirməsinə yönəlmişdir (məqsəd);
 Müəllim-fasilitator uşaq tərəfindən biliklərin əldə edilməsi prosesində bələdçi
rolunu yerinə yetirir (rol).
Sonda müəllim aparılan tədqiqat zamanı aşağıdakı nəticəyə gəldiyimizi tələbələrin
diqqətinə çatdırır və qeyd edir ki, fasilitasiya aşağıdakılara əsaslanır:
- müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığına;
- onların qarşılıqlı hörmət və etibarına;
- şagirdlərin olduğu kimi qəbul edilməsi və müəllim tərəfindən onların daim
dəstəklənməsinə;
- şagirdlərin qabiliyyətlərinə inamına;
- təfəkkürün situmullaşdırılmasına;
- şagirdlərdə öyrənmə stimulunun və motivasiyanın yaradılmasına;
- onların sinif mühitinə, müəllimin xüsusi həssas münasibətinə uyğunlaşmasına.
Fasilitasiyaya əsaslanan yanaşma idraki və yaradıcı təlabatların daha səmərəli
ödənilməsinə yardım və bununla da tələbələrin öz qabiliyyətlərinin gerçəkləndirilməsinə
yönəldilib.
Müəllim və tələbələr arasında olan münasibətin, psixoloji mühitin dəyişdirilməsi
yeni təlim metodlarının tətbiq edilməsinin əsas şərtidir.
Fəal (interaktiv) təlim zamanı müəllimin aşağıdakı keyfiyyətləri və davranış
xüsusiyyətləri vacibdir:
- müəllimin hər bir tələbəyə xüsusi hörmətlə, fərdi yanaşması;
- müəllim və tələbələrin birgə əməkdaşlığı, onların qarşılıqlı hörmət və etibarı;
- tələbələrin olduğu kimi qəbul edilməsi və onların müəllim tərəfindən daim dəstəklənməsi;
- tələbələrin qabiliyyətlərinə inam;
- xeyirxahlıq, cavabların yaxşı və pis qiymətləndirilməsindən imtina;
- tələbələrdə öyrənmə motivasiyası və stimulun yaradılması;
- onların sinif mühitinə, müəllimin xüsusi həssas münasibətinə uyğunlaşması.
Tələbənin qarşısında qoyulmuş problemin həllində onun hər bir təşəbbüsünə
baxılacağına, yaradıcı fikir kimi qiymətləndiriləcəyinə, diqqət və qayğıkeş münasibət
qazanacağına inam hissi yaratmaq lazımdır.
Tələbəyə hörmətlə yanaşma, etibaretmə hissinin yaradılması, cavabların yaxşı və
pis qiymətləndirilməsindən imtina edilməsi onda müəllimə hörmət, özünə inam hissi
yaratmalı, “müvəffəqiyyətsizliyin” olmasına dair qorxunu aradan qaldırmalıdır.
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8. Refleksiya (5 dəq.)
“Fasilitasiya” nə deməkdir və onun şagirdyönümlü təlim prosesinin yaradılmasında
nə kimi rolu var?
SUMMARY
TAMARA BAKHCHALIYEVA
ABOUT EXPERIENCE OF USING NEW TEACHING TECHNOLOGIES
IN HIGHER SCHOOLS
The approaching band on the facilitation is directed to meet the requests mental and
creative demands fruitfully including realizing students’ self ability. Changing of attitude
between, teacher and student, psychological environment is the main condition of
applying new training methods. The article reports the facilitation rules in the period of
interactive lesson, their purpose, role, teacher is abilities etc. The article explains widely
what mind of qualities teacher should have to manage facilitation, being important of the
lectures in the research way in modern time.
Key words. Facilitation, guider, formal listening, organizing support,
psychological environment, special faith.
РЕЗЮМЕ
ТАМАРА БАХШАЛИЕВА
ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ
В статье широко описывается сушность фасилитации и правила ее
применения, при этом обосновывается положительное влияние сотрудничества
между педагогами и студентами, их взаимоотношений на результаты обучения. В
ней подчеркивается, гто изменение отношений между преподавателями и
студентами, психологической среды в целом является основным условием
внедрения новых методов обучения. Отмечается, что подход, основанный на
фасилитации, способствует более эффективному удовлетворению познавательных
и творческих потребностей, тем самым - реализации студентами своих
способностей. В статье нашли свое отражение правила фасилитации, ее характер,
цель и роль, также умения учителя и так далее в ходе активного (интерактивного)
занятия. В статье также подробно рассмотрены качества преподавателя для
фасилитации и важность исследовательского характера проводимых им лекций в
современный период.
Ключевые слова: Фасилитация, формальное слушание, организационная
поддержка, психологическая среда, особое доверие.
Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Fərahim Sadıqov tərəfindən təqdim
olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 3 noyabr 2019-cu il
Çapa qəbul edilmişdir: 5 dekabr 2019-cu il
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HƏYAT BİLGİSİ DƏRSLƏRİNDƏ ŞAGİRDLƏRƏ HƏYATİ BACARIQ
AŞILANMASININ DİDAKTİK ƏSASLARI
Məqalə həyat bilgisi dərslərində şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanmasının
didaktik əsasları problemlərindən bəhs edir. Məqalədə “Həyat bilgisi” dərslərində bir
sıra ümumpedaqoji prinsiplərə istinad etməklə şagirdlərə həyati bacarıqları aşılamağın
yolları göstərilir. Məqalədə həmçinin təlim prosesində şagirdlərə həyati bacarıqları aşılamaq üçün didaktik əsasların müəyyənləşdirilməsinin zəruri olduğu qeyd edilir. Göstərilir ki, həyat bilgisi dərslərində şagirdlərin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması
üçün ümumpedaqoji prinsiplərə istinad etmək, təlim metodlarının tətbiqindən yararlanmaq nə qədər zəruridirsə, didaktik əsasların müəyyənləşdirilməsi bir o qədər mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Açar sözlər: həyat bilgisi, həyati bacarıqlar, ümumpedaqoji prinsiplər,
demokratikləşdirmə prinsipi, humanistləşdirmə prinsipi, humanitarlaşdırma prinsipi,
inteqrasiya prinsipi, diferensiallaşma prinsipi, fərdiləşdirmə prinsipi, təlim metodları,
didaktik əsaslar.
Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən təhsil islahatlarına dair direktiv
sənədlərdə yetişən nəslin nümayəndələrinin, o cümlədən ibtidai sinif şagirdlərinin həyati
bacarıqlara yiyələndirilməsi bu sahədə çalışan mütəxəssislərin, xüsusilə ibtidai sinif
müəllimlərinin qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətli həlli
üçün hər şeydən əvvəl günün vacib tələbləri ilə səsləşən ümumpedaqoji prinsiplərə,
üsullara istinad etməklə ibtidai sinif şagirdlərinin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması
mühüm aktuallıq kəsb edir. Bunun üçün ibtidai siniflərdə həyat bilgisinin tədrisi
prosesində şagirdlərin həyati bacarıqlarının aşkara çıxarılması, inkişaf etdirilərək
formalaşdırılması vacib hesab olunur.
Ölkədə həyata keçirilən təhsil islahatları faktiki olaraq yeni Milli Təhsil Sisteminin
yaradılmasına yönəlmişdir və onun əsasında müasir zamanda ən çox üstünlük verilən
demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, humanitarlaşdırma, inteqrasiya, diferensial–
laşma, fərdiləşdirmə və bir neçə digər vacib prinsiplər durur. Bu prinsiplərin həyata
keçirilməsi şagirdin təlim-tərbiyə prosesinin əsas subyektinə çevrilməsi, onun şəxsiyyət
kimi formlaşmasını, cəmiyyətdə mövcud olan təhsillə bağlı bir çox qurumların səylərinin
şagirdin mənafeyi istiqamətinə yönəlməsini nəzərdə tutur [3, s. 7]. Bunun üçün təlim
prosesində şagirdlərə bir sıra zəruri həyati bacarıqların qazandırılması, sonra isə həmin
bacarıqların inkişaf etdirilərək formalaşdırılması vacib sayılır. Məhz ona görə fənlərin
tədrisində belə bacarıqların aşılanmasını həyata keçirmək lazım gəlir.
İbtidai siniflərdə tədris olunan fənlər içərisində həyat bilgisi fənni şagirdlərin həyati
bacarıqlarının formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz ona
görə ibtidai sinif müəllimləri həyat bilgisi fənninin tədrisi prosesində göstərilən ümumdidaktik prinsiplərə istinad etməklə şagirdlərin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması ilə
bağlı yeni iş modeli hazırlanmalıdır. Yeni iş modelinin hazırlanması, hazırlanaraq ibtidai
sinif müəllimlərinə çatdırılması elmi-pedaqoji cəhətdən istiqamət vermək baxımından
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün zəruri sayılır. Bunun üçün ilk növbədə ümumdidaktik
prinsiplərin müəyyənləşdirilməsi və həmin prinsiplərə istinad etməklə şagirdlərə həyati
bacarıqlar aşılamaq mümkün sayılır. Həyat bilgisi dərslərində şagirdlərə həyati bacarıqlar
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aşılamaq üçün istinad olunan ümumdidaktik prinsiplərdən biri demokratikləşdirmə hesab
olunur. Demokratikləşdirmə prinsipinin əsasında maraqlı olan tərəflərin dövlət strukturlarının, eləcə də ictimaiyyətin nümayəndələrinin təlim-tərbiyə prosesində fəal iştirakı nəzərdə tutulur. Bu zaman tədris müəssisələrində şəffaflığın təmin edilməsi, şagirdlərə müstəqilliyin verilməsi, onların həyata baxışlarının demokratik ruhda təmin edilməsi mühüm
aktuallıq kəsb edir. Ona görə də həyat bilgisi dərslərində hər hansı bir mövzunun tədrisi
prosesində demokratikləşdirmə prinsipinə istinad etməklə şagirdlərin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması mühüm aktuallıq kəsb edir. Həyat bilgisi dərslərində həyati bacarıqlara yiyələndirilməsi işində müəllimlərin istinad etdikləri ən zəruri prinsiplərdən biri
də hümanistləşdirmə adlanır. Həyat bilgisi fənninin tədrisi prosesində tətbiq edilən prinsiplərdən biri olan hümanistləşdirmə didaktik əsaslardan biri kimi dəyərləndirilir. Bu
prinsipin əsasında şagirdlərə münasibətin dəyişdirilməsi, onların maraqlarının önə çəkilməsi və bu kontekstdə onların əxlaqi, mənəvi və fiziki imkanlarının inkişaf etdirilməsi,
onlara hörmətlə yanaşılması, qabiliyyətlərinin, istedad və bacarıqlarının məqsədyönlü,
planlı və mütəşəkkil olaraq aşkara çıxarılması nəzərdə tutulur. Şagirdlərə humanistləşdirmə prinsipi əsasında yanaşıldıqda onların bir şəxsiyyət kimi formalaşdırılması önə çəkilməlidir. Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması isə günümüzün ən aktual məsələlərindən hesab olunur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin
imzası ilə təsdiqini tapan “Azərbaycanda Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın
əsas istiqamətlərindən biri şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmununun yaradılmasıdır.
Azərbaycan təhsilinin belə bir strateji istiqamətdə inkişafı şagirdlərin şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə təmin edilməlidir. Bunun üçün isə həyat bilgisinin tədrisi prosesində hər hansı mövzunun öyrədilməsi zamanı şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanması üçün daha geniş imkanlar vardır. Ona görə də həyat bilgisi fənninin tədrisində
şagirdlərin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması onların həm də şəxsiyyətyönümlülük
səviyyəsinin yüksəldilməsi kimi dəyərləndirilməlidir.
Həyat bilgisi fənninin tədrisində istinad olunan ümumdidaktik prinsiplərdən biri
hümanitarlaşdırma adlanır. Hümanitarlaşdırma təhsilin məzmununa yeni baxış kimi qiymətləndirilir. Çünki bu prinsipə istinad etməklə həyat bilgisi fənninin tədrisində bəşəri
dəyərlərə geniş yer verilməsi, milli-mədəni, tarixi dəyərlərin dərindən öyrənilməsi, millimənəvi dəyərlərdən məqsədyönlü şəkildə bəhrələnməyin yollarının öyrənilməsi mühüm
aktuallıq kəsb edir. Şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlərlə silahlandırılması onların həyati
bacarıqlarını formalaşdırmış olur. Həyat bilgisinin tədrisi prosesində həm bəşəri, həm
milli-mədəni, həm tarixi, həm milli-mənəvi dəyərlərə aid istənilən qədər materiallar vardır. Həmin materiallardan bəhrələnmək şagirdlərin həyati bacarıqlarını formalaşdırmaq
və onların şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsini yüksəltmək üçün zəruri sayılır.
Müstəqillik qazandığımız hazırkı şəraitdə həyat bilgisinin tədrisi prosesində
şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanması üçün inteqrasiya prosesinə də istinad etməyin
üstünlükləri çoxdur. Didaktik əsaslardan biri kimi dəyərləndirilən inteqrasiya həyat bilgisi fənninin digər fənlərlə əlaqəliliyini təmin etmiş olur. Bu zaman həyat bilgisi fənninin
Azərbaycan dili, musiqi, təsviri incəsənət və digər fənlərlə inteqrasiyasi şagirdlərdə daha
zəngin həyati bacarıqların formalaşdırılmasına şərait yaratmış olur. Ona görə belə inteqrasiyanın məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil təşkili vacib sayılır.
Həyat bilgisinin tədrisində şagirdlərin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması üçün
diferensiallaşdırma prinsipinə istinad etmək çox faydalıdır. Diferensiallaşdırma dedikdə
həyat bilgisinin tədrisi prosesində şagirdlərə həyati bacarıqları aşılamaq üçün onların fərdi xüsusiyyətlərinin və zəruri imkanlarının, qabiliyyət və istedadlarının nəzərə alınması
və aşkara çıxarılması başa düşülür. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, təlim prosesində şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini onların imkanlarına müvafiq olaraq müəyyənləşdirmək vacibdir. Çünki şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin kortəbii şəkildə müəyyənləşdirilməsinin heç bir faydası olmur.
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Sovetlər ittifaqı dövründə istər təlimin prinsipi kimi, istər təlimin metodu kimi fərdi
yanaşmaya böyük üstünlük verilirdi. Lakin şagirdlərin imkanlarını nəzərə almadan onlara
fərdi yanaşılması bir prinsip kimi nəzərdə tutulmurdu. Məhz ona görə də müstəqillik
dövründə təhsil islahatlarının və təhsil stategiyasının tələblərinə müvafiq olaraq şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanması üçün onların fərdi xüsusiyyətləri imkanlarına uyğun
öyrənilməlidir. Yəni şagirdlərin mövcud imkanları, xüsusilə yaradıcı qabiliyyətləri
fonunda onların fərdi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi həyati bacarıqların formalaşdırılmasına yol açmış olur. Bu məsələ də aktuallığı ilə diqqəti cəlb etdiyi üçün onun orta
ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərində reallaşdırılmasını məqsədəmüvafiq hesab
etmək olar. Ona görə ki, müstəqillik qazandığımız hazırki dövrlərdə kompotensiyalara
əsaslanan təhsilin məzmununun yaradılması öz aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir.
Kompotensiyalara əsaslanan təhsilin məzmununun yaradılması işində müəllimin kreativ
yanaşması şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılmasına köməklik göstərmiş
olur. Şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətləri onların fərdi xüsusiyyətləri hesab olunur. Yəni
şagirdlərin maraqları, arzuları, istək və tələbatları əsas götürülməklə onlara fərdi şəkildə
yanaşılır. Deməli, belə yanaşmanın özü mühüm aktuallıq kəsb edir. Ona görə ki, belə
yanaşma ibtidai sinif şagirdlərinin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması işində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa həyat bilgisi fənninin tədrisi prosesində hər hansı
mövzunun şagirdlərə aydınlaşdırılması zamanı onlara kreativ yanaşmaqla onların həyati
bacarıqlarının formalaşdırılmasına nail olmaq mümkündür. Belə yanaşmalar Milli
Kurikuluma dair materiallarda yer alır.
Respublikamızda uğurla həyata keçirilən Milli Kurikuluma dair proqram xarakterli
sənədlərdə fənlərin tədrisində ibtidai sinif şagirdlərinin həyati bacarıqlarının
formalaşdırılması ilə bağlı tövsiyələrin verilməsi, elmi-pedaqoji müddəaların irəli
sürülməsi yaxşı hal kimi qeyd olunmalıdır. Milli kurikuluma dair həmin sənədlərdə
göstərilir ki, hümanitar fənlərin tədrisində, o cümlədən həyat bilgisi dərslərində hər hansı
bir mövzunun öyrədilməsi zamanı şagirdlərə ən zəngin həyati bacarıqların aşılanması çox
faydalıdır. Çünki həyati bacarıqlara yiyələnən ibtidai sinif şagirdləri gələcəkdə xalq
təsərrüfatının müxtəlif sahələri üzrə səriştəli mütəxəssislər kimi yetişdirilməklə yanaşı öz
ölkələrinin hərtərəfli inkişafını təmin etməyə qadir olan şəxsiyyətlər kimi formalaşırlar.
Ona görə də həyat bilgisi dərslərində şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanması zamanı digər didaktik əsaslara da istinad etməyin, onlardan bəhrələnməyin əhəmiyyəti böyükdür. Şübhəsiz, hər bir dərs tipindən asılı olmayaraq didaktik əsaslara malikdir, yaxud
başqa sözlə desək, hər bir dərs müəyyən didaktik tələblərə cavab verməlidir. Dərsə verilən
didaktik tələblər, əslində məşğələnin təşkilindən, keçirilməsindən, onun məzmununun
müəyyənləşdirilməsindən sonra aparıcı rol oynayır. Məhz didaktik əsasların gözlənilməsi, ona ciddi əməl edilməsi dərsin daha effektli, daha canlı qurulmasına səbəb olur, onun
qarşısında qoyulan vəzifələrin, bütövlükdə isə təlimin bütün funksiyalarının müvəffəqiyyətli həllini təmin edir [4, s.128]. Xüsusilə ibtidai siniflərdə həyat bilgisinin tədrisi prosesində hər hansı mövzunun öyrədilməsi prosesində şagirdlərə müvafiq həyati bacarıqların aşılanması dərsin daha canlı aparılmasına səbəb olur ki, bu da interaktiv dərsin
ərsəyə gəlməsini təmin etmiş olur. Unutmaq olmaz ki, bu gün bütün inkişaf etmiş ölkələrdə interaktiv dərslərin təşkilinə böyük üstünlük verilir. Hər şeydən əvvəl ona görə ki,
interaktiv dərslərdə şagirdlər daha çox fəallaşdırılır. Belə fəallıq isə onlarda yeni həyati
bacarıqların formalaşmasına kömək etmiş olur. Dərsin didaktik əsaslarının hesaba alınması təlimin dərsdə həyata keçirilməsi qaçılmaz olan üç əsas funksiyasını da nəzərdə tutur. Təlim hər şeydən öncə şagirdləri elmlərin əsasları ilə dərindən silahlandırmağa, əqli
və praktik fəaliyyətləri üçün bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələrinə xidmət edir.
Bilik, bacarıq və vərdişlər təhsilin əsas komponentləridir [4, s. 129]. Bu komponentlərin
dinamik inkişafının təmin edilməsi hər şeydən əvvəl biliklərin əsaslarına yiyələnən
şagirdlər həmin biliklərin fonunda yeni bacarıqlar qazanırlar. Ona görə də hər şeydən
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əvvəl təlim prosesində qarşıya qoyulan məqsədə uyğun olan didaktik əsasların düzgün
müəyyənləşdirilməsi zəruri hesab edilir.
Mövzunun öyrədilməsi prosesinin didaktik əsaslarının müəyyənləşdirilməsi
müəllimin hər bir dərsin təşkili üçün idarəetmə fəaliyyətinin funksional modelinin
yaradılmasından başlayır.
Mövzunun öyrədilməsi prosesini müəllimin təşkil və idarəetmə fəaliyyətinin
funksional modeli özündə üç mərhələni saxlayır, hansı ki, bu şagirdin təlim fəaliyyətinin
funksional modelinin mərhələlərinə uyğundur. Hansı ki, bu mərhələyə giriş-motivləşdirmə mərhələsi deyilir. Bu mərhələdə müəllim aşağıdakı işləri həyata keçirir:
1. Mövzunun tədris fənninin sistemində yerini, rolunu və əhəmiyyətini aydınlaşdırmaq məqsədilə əsas problemli vəziyyətin yaradılması (bu təlim mövzusu nə üçün öyrənilməlidir);
2. Şagirdlərin qarşısında duran tədris-idrak məqsəd və vəzifələrin formula olunması;
3. Şagirdlərin əldə etməli olduğu bilik, bacarıq və vərdişlərin minimumunun əldə
olunması planının aydınlaşdırılması;
4. Bütün mövzunun öyrədilməsi zamanı şagirdlərin evdə yerinə yetirəcəyi müstəqil
işlərin məzmunu haqqında onlara göstərişlər vermək [4, s.124-125].
Göründüyü kimi təlim prosesində, o cümlədən həyat bilgisi dərslərində hər hansı
mövzunun tədrisində həyati bacarıqların aşılanması işinin yerini, rolunu və əhəmiyyətini
aydınlaşdırmaq məqsədilə problemli vəziyyətin yaradılması faydalı hesab olunur.
Əslində qeyd olunanlarla yanaşı problemli vəziyyətin yaradılması ən zəruri didaktik
əsaslardan hesab olunur. Çünki qeyd olunanlar həm də didaktik əsasların qeydə
alınmasını asanlaşdırır.
Didaktik əsasların hesaba alınmasını asanlaşdıran başlıca cəhətlərdən biri də
məşğələlərin təşkilində təlimin alt sisteminin müəyyən edilməsidir. Hər bir alt sistem
özünün spesifik quruluşuna malik olmaqla didaktik əsaslara ehtiyac hiss edir və heç biri
ayrılıqda universal təbiətli deyildir.
Didaktik əsaslar habelə hər bir dərsdə riayət edilməli olan didaktik prinsiplərlə
əlaqədardır. Dərsə verilən tələblər baxımından təlim metodlarının müəyyənləşdirilməsi
və onlardan dərsdə istifadə edilməsi də son dərəcə müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Hər
bir təlim metodu qrupu bir sıra öyrətmə metodlarını özündə birləşdirir. Müəllim hər bir
metodun seçilməsini və istifadəsini müəyyənləşdirərkən təkcə yeni materialı öyrətmək
barədə düşünməməli, həm də dərsdə şagirdlərin iştirakını, fəallığını təmin edən öyrənmə
metodları haqqında da fikirləşməlidir [4, s.129].
Deməli, ibtidai siniflərin həyat bilgisi dərslərində şagirdlərdə həyati bacarıqları
formalaşdırmaq üçün təlimin ümumdidaktik prinsiplərilə yanaşı təlim metodlarının da
tətbiqinə çalışmaq vacibdir. Çünki şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanması üçün zəruri
sayılan təlim metodlarının tətbiqi zamanı şagirdlərə belə bacarıqların aşılanması işi
asanlaşır. Müvafiq metodların tətbiqi zamanı şagirdlərə mövzu üzrə həyati bacarıqların
aşılanmasının kreativ təşkilinə yeni yollar açılır. Hansı ki, həmin yeni yollarla şagirdlər
az vaxt içərisində daha çox zəruri bacarıqlar aşılamaq mümkün olur. Qeyd olunanları
ümumiləşdirərək son qənaətimizi aşağıdakı şəkildə istifadə edə bilərik:
- Həyat bilgisi fənninin tədrisində şagirdlərin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması, onların tarixi dəyərlər, mədəni dəyərlər, milli-mənəvi dəyərlər haqqında biliklərini
genişləndirir.
- Həyat bilgisi dərslərində şagirdlərin həyati bacarıqların aşılanması şagirdləri təbiətin, cəmiyyətin, idrakın və eləcə də xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri ilə bağlı sirləri
ilə yaxından tanış edir, onların elmi dünya görüşlərini formalaşdırır.
- Həyat bilgisi fənninin tədrisi prosesində şagirdlərin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması onları gələcək həyata hazırlayır.
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- Həyat bilgisi dərslərində şagirdlərin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması onların estetik bədii zövqlərini inkişaf etdirir, şəxsiyyətyönümlülük səviyyələri yüksəldir.
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SUMMARY
ZEYNAB MEHDIYEVA
THE DIDACTIC BASIS OF THE PRESENTATION OF KNOWLEDGE TO
STUDENTS IN THE LESSONS OF SCIENCE STUDY
The article describes the problems of didactic bases for teaching in science study
lessons for students. Based on same general pedagogical principles at the lessons of
“Science Study”, the article indicates the ways of presenting the knowledge of the world.
The article also notes the importance of determining the didactic basis of the presentation
of knowledge of the world to schoolchildren in the learning process.
Key words: knowledge of the world, life skills, general pedagogical principles,
principles of democratization, principles of humanism, principles of humanization,
principles of integration, principles of differentiation, principles of individualization,
teaching methods, didactic foundations.
РЕЗЮМЕ
ЗЕЙНАБ МЕХТИЕВА
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ
УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ «ПОЗНАНИЕ МИРА»
В статье говорится о проблемах дидактических основ формирования у
учащихся жизненных умений на уроках «Познание мира». В ней на основе
общепедагогических принципов показаны способы привития учащимся
жизненных навыков. В статье подчеркивается, что для привития ученикам
жизненных навыков в процессе обучения в первую очередь необходимо
определить дидактические основы.
Ключевые слова: познание мира, жизненные умения, общепедагогические
принципы, принцип демократизации, принцип гуманизации, принцип
гуманизации, принцип интеграции, принцип дифференциации, принцип
индивидуализации, методы обучения, дидактические основы.
Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Fərahim Sadıqov tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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ŞİFAHİ XALQ NÜMUNƏLƏRİNİN ŞAGİRDLƏRİN TƏRBİYƏSİNDƏ ROLU
Məqalədə xalqın tərbiyə təcrübəsinin əhəmiyyəti və mənəvi mədəniyyətdə mövcud
olan, uşaqların tərbiyəsində əsrlərlə istifadə olunan milli vasitələr təhlil olunmuşdur.
Çağdaş dövrdə milli adətlərdən istifadənin zəruriliyi məsələsinə toxunulmuşdur.
Xalqın gənc nəslin tərbiyəsində uşaqların təfəkkürünü və düşünmə qabiliyyətini inkişaf
etdirmək üçün tapmacaların, sözlərin dərin mənasını anlamaq üçün atalar sözlərinin,
dosta yoldaşa hörməti və ehtiramı, sədaqəti öyrətmək üçün dastanların, mərdliyi, xeyirxahlığı, cəsurluğu və qorxmazlığı öyrətmək üçün nağılların, şəxsiyyətin mənəvi formalaşmasında isə dinin təsir imkanları izah olunmuşdur.
Açar sözlər: tərbiyə, proses, təfəkkür, özünütərbiyə, predmet, humanist.
Tərbiyə olduqca mürəkkəb və ziddiyyətli prosesdir. Tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi onun dinamik, dəyişkən və uzunmüddətli olmasındadır. Tərbiyə prosesində tərbiyəçi
öz əxlaqı və davranışı ilə nümunə göstərməlidir. Tərbiyə işi insanın bütün həyatı boyu
davam edən, nəticəsi gec görünən və insanın əməllərində özünü büruzə verən bir prosesdir.
Tərbiyə prosesində iki fəal tərəf iştirak edir. Onlardan biri tərbiyəçi, digəri isə tərbiyə olunandır. Hər ikisi fəaldır. Ancaq daha fəal olan tərbiyəçidir. Məhz o uşağı bəsləyib
yetişdirir, ona təsir göstərir, onda yeni keyfiyyətlər, nəcib əxlaqi sifətlər yaradır, zehni və
fiziki qabiliyyətləri inkişaf etdirilib möhkəmləndirilir. Bu prosesdə tərbiyəçinin özünün
də şəxsiyyəti inkişaf edir və formalaşır [1, s.48].
Tərbiyənin əsas qayəsi mütərəqqi dünyagörüşlü, yüksək əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərə malik, xeyirxah əməllərə sahib, mədəni davranışlı, gözəl ünsiyyətli humanist,
vətənpərvər insanlar yetişdirməkdir. Hər bir şəxs – istər uşaq, cavan, istərsə də yaşlı olsun
daim tərbiyəyə möhtacdır.
Tərbiyənin əsas qayəsi mütərəqqi dünyagörüşlü, yüksək əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərə malik, xeyirxah əməllər sahib, mədəni davranışlı, gözəl ünsiyyətli humanist, vətənpərvər insanlar yetişdirməkdir. Hər bir şəxs istər uşaq, cavan, istərsə də yaşlı olsun
daim tərbiyəyə möhtacdır.
Tərbiyəvi fəaliyyətin gedişində müəllim bir çox vasitələrdən faydalanır. Tərbiyəyə
dar mənada: kitablar, kinofilmlər, sənət əsərləri, canlı müəllim sözünü və s. aid etmək
olar. Bunların hamısı öz-özlüyündə tərbiyəvi məqsədə xidmət edir.
Daha geniş şəkildə desək, tərbiyə vasitələrinə, şəxsiyyət formalaşdırmağa sövq
edən bütün fəaliyyət növləri: tədris, ictimai-faydalı əmək, dərnək işi, idman məşğələsi,
bədii özfəaliyyət və s. aiddir [1, s.43].
Xalq tərbiyə vasitələrini prof. Əliheydər Həşimov belə sadalamışdır: laylalar,
düzgülər, əzizləmələr-bəsləmələr, sicilləmələr, mahnılar, sınamalar, yanıltmaclar, acıtmalar, müxtəlif mövzularda düzəldilmiş mənzumələr, dastanlar, nağıllar, əfsanələr, lətifələr, tapmacalar, atalar sözləri, məsəllər, nəsihətnamələr, ustadnamələr və s. [2, s.46].
Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələridən şagirdlərin tərbiyəsinə təsir edən janrlara
aşağıdakıları nümunə göstərmək olar.
Xalq yardıcılığının ən çox yayılmış nümunələrindən biri atalar sözləridir. Cəmiyyət
həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, atalar sözlərində əks olunmasın. Xalqın həyat fəlsəfəsini qeyri-adi bir tamlıqla ifadə edən atalar sözlərini dünya xalqları “dilin gülzarı”, “ipə52
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sapa düzülməmiş incilər”, yunanlar və romalılar “hakim fikirlər”, ruslar “ibrətamiz,
qanadlı ifadələr”, italyanlar “xalq məktəbi”, ispanlar “ruhun təbiəti” adlandırmışlar.
Ümumiləşdirmə gücünə, yığcamlığına və obrazlı ifadə tərzinə, fikir tutumu, bədiyyatı və fəlsəfi dərinliyinə görə bir müdriklik xəzinəsi olan, neçə-neçə qərinələr aşıb–adlayaraq günümüzədək qorunub saxlanan və din-iman qədər əziz tutulan bu milli təfəkkür
inciləri məhz müqəddəs bilinib tapınılan ulu əcdadların ruhuna ehtiram əlaməti olaraq da
“atalar sözləri” adı ilə adlandırılmışdır.
Cəmiyyət həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, atalar sözlərində əks olunmasın. Bəzən
uzun-uzadı təsvir edilməli olan bir faktı, hadisəni yığcam, lakonik, aid olduğu mahiyyəti
tam əks etdirən bir atalar sözü ilə çatdırmaq mümkündür. Xalq aydın dərk edir ki, şifahi
yayılan, yaşadılan hər hansı məlumat ağızdan-ağıza keçdiyindən variantlı ola bilər, lakin
elə həyati həqiqətlər var ki, onların mahiyyəti çox gec dəyişir və ya sabit qalır. Həmin
həqiqət uzun müddət yoxlanılır, təfəkkür süzgəcindən keçirilir və atalar sözü şəklində
ortaya qoyulur. Qısa olduğundan, inkaredilməz həqiqəti əks etdirdiyindən, xalqın gündəlik həyatı ilə səsləşdiyindən onlar uzun müddət yadda qalır və çox böyük tərbiyəvi imkanlara malik olur.
Atalar sözləri ta qədimdən pedaqoji vasitə kimi istifadə olunmuşdur, onların əsas
məqsədi də insanlarda bu və ya digər keyfiyyəti tərbiyə etməkdir. Onlar bir tərəfdən, pedaqoji ideyaların potensial şəkildə mövcud olduğu imkanlardır, digər tərəfdən tərbiyəvi
təsir vasitələridir. Atalar sözləri həm də öyrədici funksiyaları yerinə yetirir: xalq təsəvvürlərinə uyğun olaraq pedaqoji təsir metod və vasitələrini özündə əks etdirir; şəxsiyyətin formalaşması məqsədlərinə müsbət və ya mənfi təsirləri xarakterizə edir; tərbiyə,
özünütərbiyə və yenidəntərbiyə məqsədləri daşıyır; öz övladının tərbiyəsinə biganə olan
valideynləri qınayır və s.
İnsanların elə əxlaqi keyfiyyətləri yoxdur ki, atalar sözlərində öz əksini tapmasın.
Bunlardan bir neçəsinə nəzər salaq:
Adamın başına nə gəlsə, dilindəndir.
Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar,
İgid odur yaman gündə dayansın.
Qürbət görməyən adam Vətənin qədrini bilməz.
Qonaq sevənin süfrəsi boş olmaz.
Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?! [4, s.144].
Atalar sözlərində xalqın həyatında uşaqların yeri, tərbiyə metodları, məqsəd və vasitələri, rəğbətləndirmə və cəzalandırma: təhsilin, əmək və əxlaqi tərbiyənin məzmunu:
şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin, mühitin, tərbiyənin rolu və s. kimi pedaqoji ideyalar əks olunmuşdur.
Xalq pedaqogikasının vasitələrindən biri də tapmacalardır. Tapmacalar bütün xalqların şifahi yaradıcılığında mövcuddur. Türk xalqları içərisində də “bilməcə”, “tapışmaq”,
“cummaq” və s. adları ilə tanınır.
Tapmacalar insanı əhatə etən şeylərə, həyatda rastlaşdığı, təmasda olduğu əşyalarla, haqqında fikirləşdiyi, mahiyyətini dərk etməyə çalışdığı fakt və hadisələrlə bağlı olur.
Tapmacalar müxtəlif elmlər tərəfindən tədqiq olunur. Hər bir elm bu qiymətli,
müdrikliklə dolu inciləri öz predmetinə müvafiq təhlil edir. Pedaqogikanın məqsədi isə
tapmacaların didaktik və tərbiyəvi baxımdan təhlilidir. Məsələn, belə bir tapmacaya fikir
verək:
“Üçü bizə yağıdı,
Üçü cənnət bağıdı,
Üçü yığıb gətirir,
Üçü vurub dağıdır”.
Bu tapmaca uşaqlara verildikdə onların ilin fəsilləri barədə təsəvvürlərini yoxlamaqdan daha çox, hər fəslin xüsusiyyətini bilməyi, onlara əvvəlcədən hazırlaşmağı, ilin
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hər vaxtından səmərəli istifadə etməyi öyrətmək, yəni fəsillər barədə biliklər vermək
məqsədi güdülür.
Tapmacalar öyrədici, bilikverici əhəmiyyətə malikdir. Bunun üçün öyrədənin
pedaqoji ustalığı vacibdir. Uşaqlara riyazi biliklər vermək, onlarda hesablama vərdişləri
formalaşdırmaq məqsədi ilə bu tip tapmacalardan istifadə etmək məqsədəuyğundur. Məsələn: İki kürküm var, on qardaşa çatar (əlcək).
Az getdilər, üz getdilər,
İki ata, iki bala.
Bircə nəvə, bir də baba
Dərə, təpə, düz getdilər.
Neçə nəfər imiş onlar? (üç nəfər).
Göründüyü kimi bu tapmacalar uşaqlarda hesablama əməliyyatları aparmaq üçün
maraq doğurucu xüsusiyyətə malikdir.
Tapmacalar müasir pedaqoji prosesin bütün mərhələlərində istifadə edilə bilirlər.
Təlim prosesini də, dərsdənkənar təlim-tərbiyə işlərini də bu müdrik xalq nümunələrinin
tətbiqi ilə zənginləşdirmək , optimallaşdırmaq mümkündür və mütləq tətbiq olunmalıdır.
[4, s. 154-173].
Pedaqoji vasitələrdən olan nağıllar dünyada nikbin, humanist, xəlqiliyə söykənən
ən yaxşı əsərlərdəndir. Nağıllar vasitəsilə uşaqlar həyatda ola biləcək hər cür real çətinliklərlə tanış olur və qismən buna hazır olurlar. Nağıllar mənaca pedaqoji əsərlərdir ki,
onların məzmununda pedaqoji ideyalar vardır. Nağıllarda fantaziya və təxəyyülün arxasında real həyat, həqiqi sosial münasibətlər durur.
Nağıllar xalqın həyatını, onun ən yaxşı cəhətlərini əks etdirir və bu cəhətləri yetişən
nəslə təlqin edir. Nağıllarda zəhmətkeşlərin istismarçılara qarşı birgə mübarizəsi göstərilir. Adətən bütün nağıllarda müsbət qəhrəmanların çətin vəziyyətləri keçici, müvəqqəti
olur, onun ardınca sevinc gəlir. Belə ki, bu sevinc birgə mübarizənin və birgə səyin nəticəsində olur. Nağılların nikbinliyi uşaqların xüsusən xoşlarına gəlir və maraqlı sujet və
obrazlılıq nağılları olduqca effekli pedaqoji vasitə edir.
Nağıllar əsrlər boyu pedaqoji mədəniyyətin zənginləşməsinin qüdrətli amilinə çevrilmişdir. Tərbiyə bəşəriyyətin öz əxlaqi və mənəvi tərəqqisinə əbədi hərəkətin simvoludur [5, s.35-36].
Xalqın pedaqoji görüşlərini öyrənməkdə dastanların da mühüm əhəmiyyəti vardır.
Məsələn, dastanların əvvəlində bir qayda olaraq söylənən ustadnamələr mənəvi tərbiyəyə
xidmət edir.
Varlıynan dost olub, yoxsula gülmə,
Çox da havalanıb coşma dünyada.
El sənə inanıb qabağa çəksə,
Ağır ol, alçağa düşmə dünyada.
Dərdini bölüşdür qədir bilənnən,
Vəfalı dost olmaz üzə gülənnən.
Bir adam ki, «sən öl» desə, yalannan,
Onun körpüsündən keçmə dünyada.
Araşdırmalar göstərir ki, xalq tərbiyənin çox çətin, lakin icrası mümkün proses
olduğunu hər zaman diqqət mərkəzində saxlamışdır. Məsələn, uşaqların əməksevər böyüməsi üçün nağıllar, düzgülər qoşan, oyunlar quran xalq həm də demişdir: “Uşağı buyur,
ardınca yüyür”. Demək, uşaq əməyə alışana qədər, ona verilən biliklər bacarığa, bacarıq
isə vərdişə çevrilənə qədər hər dəfə hər buyruqla bağlı ona nəzarət olunmalıdır. Bu, heç
bir analoqu olmayan dahiyanə qənaətdir ki, əsrlərin təcrübəsindən yaranmışdır.
Qeyd edək ki, xalq pedaqogikasından nümunə gətirə biləcəyimiz tərbiyə vasitələrinin hər biri məntiqinin gücünə görə bir yox, bir neçə istiqamətdən yozula bilər.
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Adət-ənənəyə gəlincə, deməliyik ki, hər bir xalqın milli özünəməxsusluğuna onun
dini baxışlarının müstəsna təsiri var. Bizim dinimiz İslam dinidir. İslamın tarixi eramızın
VII əsrindən başlanır. Amma Azərbaycan xalqının tarixi İslamdan çox-çox qədimdir. Demək, adət ənənələrimizin də tarixi çox əvvəllərə gedib çıxır. Lakin ona İslamın təsiri inkarolunmazdır.
Ona görə də İslam dininin qəbulu xalqın adət-ənənələrini kənarlaşdırmamış, əksinə, onunla vəhdət tapmış, ona qüdrət və qüvvət vermişdir. Beləliklə də, xalqın adət-ənənələri ilə dini dəyərlərin birliyi yaranmışdır. Nümunələrə diqqət yetirək:
Peyğəmbər: “Adam məsləhətləşsə, heç vaxt ziyan çəkməz”.
Xalq: “Məsləhətli don gen olar”.
Peyğəmbər: “Birisi sizi bir yerə dəvət edirsə, onun dəvətini qəbul edin”.
Xalq: “Çağrılan yerə ar eləmə, çağrılmayan yeri gedib dar eləmə”.
Peyğəmbər: “Uşaq olmayan yerdə bərəkət yoxdur”.
Xalq: “Uşaqlı ev bazara bənzər, uşaqsız ev məzara”.
Heç şübhəsiz, bu adət-ənənələrin içərisində böyüyən uşaq öz xalqına bağlı bir insan
olaraq yetişir. Və bu proses qurtarmır, yaşın üzərinə yaş gəldikcə ona müvafiq şəkildə
davam edir.
Xalq pedaqogikası, onun üsul və vasitələri ömrün bütün məqamlarında insanı
müşayiət edir. Ona görə də deyə bilərik ki, xalq pedaqogikası fasiləsiz təlim və tərbiyə
məktəbidir. Bundan əlavə xalq pedaqogikası hər zaman müasirdir və həmişə yaşayır.
Çünki elmi pedaqogika kimi siyasi quruluşla, ideologiya ilə bağlı deyil: quruluşun
dəyişməsindən asılı olaraq onun müddəaları öz əhəmiyyətini itirmir [3, s.48].
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SUMMARY
YEGANA MURADOVA
THE USAGE OF FOLK SAMPLES IN PUPILS` UNBRINGING
İn the article the importance and role of proverbs, riddles, eposes, religious customs
in pupils upbringing were analysed. The issue of usage necessity from national customs
in modern time was touched upon.
The influence possibilities of riddles for developing children thinking and ability to
think in younger generation upbringing; proverbs for understanding profound words;
eposes for teaching respect, devotion for friend; tales for teaching courage, bravery;
religion for moral formation of a person were explained.
Key words: upbringing, process, mentality, self upbringing, subject, humanist
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РЕЗЮМЕ
ЕГАНА МУРАДОВА
РОЛЬ УСТНЫХ НАРОДНЫХ ОБРАЗЦОВ В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
В статье проанализированы значение воспитательного опыта народа и
существующие в духовной культуре национальные средства, веками используемые
в воспитании детей.
В ней затрагивается вопрос о необходимости использования национальных
обычаев в современную эпоху. В воспитании подрастающего поколения народа
подчеркиваются роли и возможности исползования отдельных образцов устного
народного фольклора – загадок для развития мышления и мыслительных
способностей детей, пословиц и поговорок для понимания глубокого смысла слов
родного языка, дастанов (эпосов) для привития чувств уважения друга,
признательности, преданности, сказок для формирования мужества, храбрости и
бесстрашия, а также элементов религиозного нравоучения для воздействия на
духовный мир личности.
Ключевые слова: воспитание, процесс, мышление, самовоспитание,
предмет, гуманист.
Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İsmayıl Əliyev tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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TƏHSİLDƏ İNNOVASİYALAR HAQQINDA
Təhsildə innovasiyaların tətbiq edilməsi müasir dövrümüzün əsas tələblərindən biridir. Məqalədə innovasiyaların növləri haqqında bir çox fikirlər ifadə edilmişdir.
Məqalədə müəllimlər tərəfindən dərsin planlaşdırılmasında, aparalmasında və
müzakirəsində hansı faktorların daha üstün olması, yeniliklərin bu zaman oynadığı rol və
onların harada mümkün və məhdud olması məsəsləsi təsvir edilir. Bu zaman tələb olunan
və çətinlik yaradan faktorların həyata keçirilmə prosesinə təsiri aydınlaşdırılır. Keyfiyyətli təhsil üçün innovativ ideyaların işlənib hazırlanması ümdə vəzifə sayılmalıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, yenilik şüurlu surətdə mənimsənilməlidir. Məqalədə belə bir fikir əsas
götürülür ki, innovasiyalar yaradıcılıq fenomeni kimi yalnız bir sistemin dəyişmə münasibətlərində özünü realizə edir və bunlar fərdin, ictimai çevrənin təsir sahəsinin xüsusi
aspektindən ibarət olur. Məqalədə məktəb innovasiya amilləri sırasında xüsusi yer tutan
müəllimlərin peşəkar inkişafı məsələsinə də toxunulur.
Açar sözlər: innovasiya, təhsil müəssisəsi, müəllimlər, humanist məqsədlər,
məktəbin düzəlməsi və dəyişməsi, innovasiya növləri.
“Düzəltmək” – bu o deməkdir ki, nəyisə müəyyən qaydaya uyğun etmək və ya yararlı hala, vəziyyətə gətirmək. “Düzəltmək” idealistik və platonik təfəkkür düşüncə fiqurudur. O bir çox varlıqların və yaxud fenomenlərin gerçəkliyə, həqiqətə yetişə bilmədikləri və yalnız ona yaxınlaşdıqları qalan ölçünün şərtidir. Ona görə də məktəb və digər
təhsil müəssisəsi daima düzəlməlidir, yaxşılaşmalıdır. Məktəbin təyinatı necədirsə, onun
tanınmağı, məşhur olmağı buna şərtdir. Bu elə bir müəssisədir ki, burada insanlar dərs ilə
savadlanırlar və bu o deməkdir ki, onlar elə təchiz olunmalı və məşq etməlidirlər ki öz
mədəniyyətlərinin gözlənilən səviyyəsinə yetişsinlər. Məktəbin düzəlməsi bu zaman
müxtəlif cür baş verə bilər, öyrənmə və öyrətmə metodlarının təsiri, insanların təhsil
aldığı predmetlərin seçilməsi və bunlarla insanların humanist məqsədlərin və humanist
formaların eyni səslənməsi yollarını axtarıb taparaq ona nail olmasıdır. Dərsin hər hazırlığı, hər müəllim konfransı, şagirdlər və valideynlərlə olan hər söhbət yeni dərs planının
nizamlanmasına, sanki uyğun bir binanın qurulmasına və dərrakəli böyük nizam-intizamın yaranmasına xidmət edir. “Düzəltmək” sözü “dəyişmək”sözünün az qala əksi
deməkdir, o təhsil müəssisəsini öz məqsədinə daha yaxın edir. “Dəyişmək” ümumi
arzunun düzəldilməsinin nəticəsidir, yəni bunların yaxşı olmaq və yaxud yaxşı olacaq
prinsiplərinin, tam başqa şərtlərin yaradılmasıdır. Burada peşə biografiyalı tipikləşdirmənin aspekt və analizi geniş yayılıb. Əsaslı olaraq iki sual ortaya çıxır: dərs planının dərsə
təsir etməsi və onu dəyişdirməsi. Burada tiplərə ayırma cəhdi birmənalı proqnozlaşdırılmış nəticələrə gətirir
Təhsil zamanı dərsin hərəkət variantlarının geniş spektri müxtəlif pedaqoqlar tərəfindən altıncı təhsil pilləsində uzun müddətli əhatə edilir, kateqoriyalara bölünür və qiymətləndirilir. Müəllimələrin dünyagörüşünün və dərsin planlaşdırılmasında, aparılmasında və yoxlanmasında hansı faktorların daha nüfuzlu olmasını dərs planındakı yeniliklərin
bu zaman oynadığı rolu və innovasiyaların harada mümkün və məhdud olmasının nəzərdən keçirilməsi təsvir edilir. Bu yerdə həmçinin hansı tələb olunan və çətinlik yaradan
faktorların mürəkkəb implementasiya (həyata keçirilmə) prosesinə təsiri aydınlaşdırılır,
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sonda isə dərs sonlarının tiplərə ayırma nümunələrinin yerləşdirilməsi yoxlanılır ki, bu da
innovasiyaların yerini dəyişmə nəticəsini verə bilərmi? Keyfiyyətli təhsil çərçivəsində
tədqiqat sahəsi işlənib hazırlanır. “İnnovasiya” məhfumu ümumi dil tətbiqində qaydaya
görə birliklərdə əsaslı yeniliklərə səbəb olur, mənşəyi latın dilindən keçmiş bu məhfumun
mənası “novus” yəni, “yeni” deməkdir. 1912-ci ildə Şumpeter tərəfindən özünün iqtisadi
inkişaf nəzəriyyəsində innovasiya məhfumunun, bu prosesin, yəni məhsullar və texnika
ilə iqtisadi sistemə daxil edilməsi kimi tətbiq edilmişdi.
Pedaqoji diskussiyalarda isə o, 1960-cı ildən istifadə edilmişdir və AFR-də qısa
vaxtda geniş tətbiq edilmişdi. O, burada sürətlə yayılmış və eyni ifadələri, yəni yenilik,
reform, məktəb sınağı yaxud pedaqoji eksperiment kimi ifadələri sıxışdırıb aradan
çıxarmışdı. Bu günə qədər mənşəcə iqtisad elmlərində məskunlaşmış innnovasiya tədqiqi
üçün, qəbul edilmiş heç bir ümumi tərif təqdim edilməyib.Yalnız müxtəlif təriflərin
sintezindən aşağıdakı fikirlərin üstündə möhkəm dayanmaq olar ki, innovasiyalar növlü
məhsullardır yaxud qarşıda irəliləyən vəziyyətdən gözəçarpan dərəcədə fərqlidir.Yenilik,
reforma, məktəb sınağı yaxud pedaqoji eksperiment kimi ifadələri sıxışdırıb aradan
çıxarmışdı.
Bu günə qədər mənşəcə iqtisad elmlərində məskunlaşmış innovasiya tədqiqi üçün
heç bir ümumi qəbul edilmiş tərif təqdim edilməyib. Yalnız müxtəlif təriflərin sintezindən
aşağıdakı fikirlərin üstündə möhkəm dayanmaq olar ki, innovasiyalar yeni növlü məhsulların üsullarıdır ki, qarşıda irəliləyən vəziyyətdən gözəçarpan dərəcədə fərqlidir.
Yenilik şüurlu surətdə mənimsənilməlidir. Əsl ideyaların hasilatı kifayət qədər deyil, satış və yararlanma innovasiyanı invensiyadan fərqləndirir.
Yeni ideyanın bu innovasiyanı izah etmək ücün, bütün bu təriflərə istinad etməyi
kifayət etmir. Əksər halda onların yerini dəyişmək, onların məqsədyönümlüyü və dəyişmə potensialı innovasiyanın xarakterini qət edir.
İnnovasiyalar əsasən qabaqcadan nəzərdə tutulmuş və yaxud plana uyğun olmur.
Əksinə mübadilə prosesində innovasiya prosesləri öz kompleksizliyi, qeyri-müəyyənliyi,
yenilik dərəcəsi və konflikt içində olması ilə fərqlənir.
Nəticədə innovasiyaların qiymətləndirlməsi subjektiv xarakterlə ölçülməlidir. “Psixoloji baxımdan innovasiya səlahiyyətli insan fəaliyyətinin yaradıcı (kreativ) və potensialının uğurlu nəticəsidir” (Baitsch-1997-ci il).
Beləliklə, innovasiyalar yaradıcılıq fenomeni ilə eyni olaraq yalnız bir sistemin
dəyişmə münasibətlərində özünü realizə edir və bunlar fərdin, ictimai çevrənin təsir
sahəsinin xüsusi aspektindən ibarət olur. İnnovasiyanın qiymətləndirilməsi əsaslı olaraq
mədəni surətdə və zamandan asılı olmalıdır, bunun üçün tez-tez əlverişli səlahiyyət
strukturu, müəyyən vəziyyətlərdən alınmış təsadüfi situasiyaların qanuni marketinqləri
cavabdehlik daşıyırlar.
Vinqensə görə innovasiyalara iki əsaslı əlavə tərif verilmişdir; biri nəticəyə istiqamətləndirilmiş (nəticə istiqamətli), digəri isə prosesə istiqamətləndirilmiş (proses istiqamətli).
Rainman-Rotmayerə görə aşağıdakılar fərqləndirilir:
- məhsul innovasiyaları (yeni texniki problemlərin həlli);
- iş və üsul proseselərinin həlli mənasında proses innovasiyaları;
- yeni təşkilati problemlərin həlli mənasında struktur innovasiyaları;
- yeni sosial problemlərin həlli mənasında ictimai innovasiyalar.
Bir innovasiya tez-tez bir çox innovasiya növlərinə aid olarsa, onların ardıcıllığı
həmişə mümkün qədər aydın olmur.
Proses istiqamətli tərifi əsas kimi götürəndə innovasiyanın gedişatı həlledici olur.
Hauşildin fikrincə isə innovasiya artıq həll olunacaq problemin qurulmasından başlayır,
onun ardınca isə ideya yaranması, rəy bildirilməsi, hökm yaxud qərar verilməsi gəlir. Nəhayət, yeniliklər həyata keçirilməlidir. İnnovasiya prosesinin yekunu, yeniliyin təcrübəyə,
bacarıqlara ötürülməsidir.
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Rainman-Rotmayer innovasiyanın tərifinin mühüm təyinedici hissələrini aşağıdakı
sxem üzrə müəyyənləşdirmişdir:
İnnovasiya
Nəticə istiqamətli
Tərif

Proses istiqamətli

- Məhsul innovasiyaları
- Proses innovasiyaları
- Struktur innovasiyaları
-Sosial innovasiyaları
-Problemqurma
-İdeyayaratma
-Rəybildirmə
-Qərarvermə
-Reallaşdırma/Yeniliyin həyata keçirilməsi
-Təcrübələrə ötürülmə

Aktual innovasiya anlayışı: İnnovasiya ənənəvi anlayışda fərdi ideyalarla irəliləyən həlledici effekti ifadə edir. İnnovasiyaların şərhi daima radikal-inqilabi dəyişikliklərlə əlaqədardır. Müasir innovasiya anlayışında yaranan yeniliklər, bu çevrilişi edən dəyişikliklərlə bərabərhüquqlu səviyyədə durur. Bu zaman innovasiya effektləri dramatik və
nəzərə çarpan olmalıdır. Həmçinin innovasiya təşəbbüsü bu gün qavramada hər kəsin innovasiya yaratmağı ilə üstünlük təşkil edir. Əlavə olaraq “Yeni quruculuq” devizi müasir
innovasiya anlayışını mövcud olanların yaxşılaşdırılmasını elə ifadə edir ki, bununla yeni
və uzunmüddətli dəyişikliklər həyata keçirilməlidir” (Raynman-Rotmayer 2003, 11).
Didaktik innovasiyaların əlamətləri: Didaktik innovasiyaların iqtisadi-elmi tərifi
aşağıdakı əlamətlərə əsasən təsvir edilir:
“Didaktik innovasiyalar təşkilatın yenilikləri və həmçinin təşəbbüs edilən öyrənmə
və təhsil prosesinin dəyişilməsinin nəticələrinə təsir edən və bilik verilməsini görkəmli
surətdə dəyişdirən öyrənmənin metod və məzmunudur. Bu mənada öyrətmə və öyrənmə
prosesini yenidən qurmaq üçün dərs verən və öyrədən təşkilatların da yeni öyrətmə və
öyrənmə məzmunları, metodları və yaxud çərçivə məhdudluqları lazımdır, burada bu üç
tələb heç bir halda bir-birindən asılı olmamalıdır. Buna misal olaraq kurikular reformların
didaktik innovasiyalara çevrilməsini göstərə bilərik, əgər yuxarıdakı şərtləri yerinə
yetirsək, burada biz, daha dəqiqliklə kurikular innovasiyadan danışa bilərik”.
Yeni öyrənmə və öyrətmə metodları təhsil sahəsinə birbaşa innovativ təsir edir, bu
isə didaktik innovasiyanı ilk baxışdan sosial innovasiya kimi görməyə səbəb olur və bu,
didaktik dəyişikliklə müəyyən təhsil yaxud öyrətmə və öyrənmə problemini həll edir.
Ümumi halda, didaktik innovasiyalar digər innovasiya növlərinə aid edilə bilər. Didaktik
yeniliklər həmçinin, misal üçün öyrənmə strategiyalarına təsir edə bilər və bununla innovativ prosesə çevrilirlər. Didaktik yeniliklərin həyata keçirilməsi struktur dəyişkənli
təsirə malikdir və bundan struktur innovasiyası yaranır. Əgər yenilik öncə yeni inkişafa,
yəni misal üçün yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanırsa, burada həmçinin məhsul innovasiyalarından danışmaq olar.
Şərt faktorları: İnnovasiyalar tədqiqində innovasiyaların daha dəqiq, tez qəbul
edilməsi və yayılması, tətbiqinin genişlənməsi, onun aşağıdakı mənimsəmə faktorlarının
yerinə yetirilməsi nəticəsində baş verir:
- təsirli olanlar üçün nisbi yüksək fayda;
- faydanın asan kommunikasiyası;
- idarə edilən mürəkkəblik;
- riskləri azaltmaq üçün sınaq imkanları;
- mövcud şərtlərlə böyük razılaşma.
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Eyni zamanda innovasiya tədqiqində bir neçə iqtisadi kontekstlərdə tipik faktorlar
tərtib edilmişdir ki, bunlar Rozenştil və Vastian tərəfindən “İnnovasiya qatili” kimi göstərilmişdir.
Hauşild innovasiya prosesində ”Proseslər və strukturlar” həmçinin “psixoloji mədəni faktorlar”da maneələri fərqləndirir. Bunlara misal çatmayan resurslar, yüksək vaxt
məhdudluğu, ifadə edilməmiş məqsəd aydınlığı, problemlərin və həlletmənin anlaşılmaz
tərifi və yaxud kifayət qədər olmayan informasiyalar.
Digər innovasiya çətinlikləri törədən faktorlar sahəsi psixoloji və mədəni maneələrlə rastlaşır. İnnovasiya prosesində iştirak edən insanlar bu prosesin bütün fazalarında böyük təsirə uğrayırlar, çünki insanlar və fərdi səlahiyyət olmadan heç bir innovasiya mövcud deyil. Nəticədə bu insan faktoru, aradan qaldırıla bilən maneə ölçüsü kimi təsvir edilir. Fərdin daxilində çətinliklərlə yanaşı (məhdud motivasiya, mənfi hisslər, imtinaetmə
qorxusu) həmçinin kommunikasiya defisitləri və genişlənə bilən konfliktlər innovasiyanı
aradan qaldıra bilərlər. Buraya həm də təşkilatın mədəniyyəti də daxildir və bu, eyni zamanda innovasiya prosesində mərkəzi rol oynayır. Qeyd olunanların daxilində ictimai
çevrənin açıqlıq dərəcəsi, insan surəti və ətraf çevrənin qavranması, təşkilatdakı sosial
şəbəkə və s. çətinliklər, sabit normalar və dəyərlər, nöqsanlı dəyişikliklər, donmuş etimadlar və etinasızlıqlar hesab edilir.
İnnovasiya maneələrinin aradan qaldırılması: Xüsusi qrupun daxil edilməsi öyrənmə və iş prosesinin əlaqələndirilməsi ilə təcrübə biliklərinin mübadiləsi, ideyaların
dərhal həyata keçirilməsi, səhvlərin tolerantlığının yüksəlməsi, innovasiya proseslərini
əsaslı dəstəkləmək və innovasiya baryerlərinin aradan qaldırılması üçün məsləhətlidir.
Bu zaman tələblər bir qədər formalaşmada, bir qədər ixtisaslaşmada və bir qədər
standartlaşmada təkrarlanır. Bu tələblərin konkret olaraq təcrübəyə keçirilməsi haqda az
lazımlı göstərişlər tapmaq olur. Nəhayət tələblər, misal üçün insanların yeni təhsil formasını maliyyələşdirir, şərtləndirir və burada sonrakı təhsil meyarının səlahiyyətli inkişafına
yönəlməsi prinsiplərini nəzərə alır.
Bu prinsiplərə iş prosesində öyrənmənin yaxın konkret problemlərlə, sosial çevrədə
öyrənmə və nisbi biliklərə keçid, yardımçı misallar və mühüm kontaktlar aiddir.
Psixoloji və mədəni maneələri aradan qaldırmaq üçün ən yaxşısı innovasiyanı sürətləndirmək üşün müvafiq innovasiya mədəniyyəti tələb olunur. İnnovasiya mədəniyyəti
altında bütün normalar, dəyər təsəvvürləri və düşüncələri başa düşülür və bu yeniləmə
proseslərində iştirak edən insanların münasibətini təsdiqləyir (Vahs Trautvein, 2000, 21).
Uğurlu innovasiya mədəniyyətinin əlamətləri altında təşkilat üzvlərinin şəxsi məsuliyyətli hərəkətləri və yaradıcılığa inam, innovativ təşkilat üzvlərinin məqsədyönlü təşviqi və dəstəklənməsi, yaradıcılığın yüksək vəziyyəti, nəhayət, səhvlərə yol verilməsi və
uğursuzluqlar, sonda açıq informasiya və kommunikasiya münasibətinin təsnifatı başa
düşülür.
İnnovasiya və məktəb. İnnovasiya məhfumunun mənşəyi iqtisadiyyat sahəsindən
keçməsinə baxmayaraq, son illərdə bu məhfum digər sahələrdə də böyük rol oynayır. Alman təhsil sisteminin yeni strukturunda bu məhfum aktual diskussiyalarda tez-tez tətbiq
edilir.
İnnovasiya etmək pedaqoqların vəzifə sahəsinin tərkib hissəsinə çevrilmiş və 1972ci ildə Alman Təhsil Şurası tərəfindən əsas ixtisaslı müəllimlərin öyrətmə, tərbiyə, qərar
və məsləhətlərində belə təsvir edilmişdi: İnnovasiyalar bu peşələrin xüsusi aspektinə çevrilmişdir. Bu məsələ qoyuluşu mütərəqqi məktəb və təhsil reformasının ilk və mühüm
daşıyıcısına çevrilmişdir. O zaman innovasiya prosesində müəllimlərə verilmiş mərkəzi
rol, bu gün həmişə dəyişən yeni məktəb tapşırıqları ilə bərabər çox mühümdür. Yeni nəslin dərs planının məktəb gerçəkliyində innovativ impulslara keçməyi üçün xeyli vaxt tələb olunur.
Edelfeldin modelinə görə innovasiyalar üçün dörd sahəyə diqqət verilməlidir:
– müəllim heyətinin professional inkişafı;
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– kollegiyadakı inkişaflar;
– məktəbdəki dəyişikliklər;
– tərbiyə sahəsindəki dəyişikliklər.
Şönknext də müəllimlərin məktəbdəki innovasiya faktorlarındakı mərkəzi rolunu
vurğulamış və qeyd etmişdır ki, müəllimlərin professional inkişafı 1-ci yerdə durmalıdır
və bununla yanaşı kollegiyadakı inkişaf və yaxşılaşdırmalar tərbiyə sahəsində də diqqət
mərkəzində olmalıdır.
Vaynshank da innovasiya proseslərini və proqramlarını nəzərdən keçirərək bu nəticəyə gəlmişdi ki, məktəbdəki dəyişikliklərdə pedaqoqların mərkəzi rolu təsdiqlənməlidir.
“The teacher’s role in successfully managing school change is generally acknowledged
to be central”.
Vaynshank həm də vurğulayır ki, məktəb reforma proqramlarının və inkişafının həyata keçirilməsində uğursuzluq, əksər halda müəllimlərin bu proseslərdəki mərkəzi rolunun inkar edilməsinə əsaslanır.
İnnovasiya proseslərində cavabdehliyi öz üzərinə götürən müəlllimlərin tələbatlarına bu proqramlarda az hörmətlə yanaşılır. Nəticələrin həyata keçirilmə tədqiqatı göstərir
ki, məktəb innovasiyalarının xidməti məhdud formada nəzərdən keçirilir və bunlar yuxarıdan məqsədləşdirilmiş və layihələşdirilərək icraya verilmiş innovasiyaların müxtəlif həyata keçirilmə sahələrində tez-tez dayandırılır.
Məktəb islahat proqramları pedaqoqların məktəbi və dərsi necə anladıqlarını yoxlamadan həyata keçirilir. Mövcud olanları yoxlamadan yeni iş texnikası və strukturları
işə salınır. Əksəriyyəti alim olan bu islahatçıların fikirləri təcrübədə bir defisit kimi nəzərdən keçirilir. “İslahatlar planlaşdırıldığı kimi həyata keçirilməyəndə müəllimlər innovasiya “əleyhdarları” kimi nəzərdən keçirilir, çünki göstərişlər və instruksiyalar yalnız
sorğu aparılmadan qəbul edilib icra edilmir, həm də məktəbi, təlim və tədrisi öz şəxsi
anlamlarına görə dəyişirlər [Şönknext 1997, s.51].
Şönknext innovasiyanın bu modelinin daxil edilməsini və Gitlinin “consumptive
model” islahatını daha bir ikinci məhsuldar reforma modeli ilə yanaşı, yəni “produktive
model” kimi təsvir etmişdir və mütəxəssisin buradakı bilik və qabiliyyətləri və mürəkkəb
yerinə yetirmə situasiyalarında bu islahatın məktəbdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Məktəb islahat proseslərində ən vacib bilgiləri olan şəxslər, müəllimlərdir və bu
sahədə problemlərin tapılmasında və həllində onlar iştirak edirlər və onların rəyi ciddi
olaraq qəbul edilir. Məktəb tədqiqatı və innovasiya evaluativ dialog kimi başa düşülür.
Həmçinin “Məktəbdaxili islahat innovasiyası” mövzusunda da müəllimlərin mərkəzi rolu
və onların fikirlərinə istinad edilməsi göstərilmişdir.
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SUMMARY
OPHELYA MUSLUMOVA
ABOUT INNOVATIONS IN EDUCATION
The introduction of innovation in education is one of the main requirements of our
modern age. The article has expressed a number of ideas about innovation. The article
describes the role that teachers can make in world planning and class planning,
couducting and examining the role that innovations in the curriculum play at this time
and where innovation is possible and limited. In this cose it also clarifies the impact of
the reguired and complicating factors on the complex implementation process and finally
examines the placement of end-to-end classification patterns. The research area is being
developed in the framework of quality education. Innovation must be mastered
consiously. There is such a main idea in the article that, innovation, along with the
phenomenon of creativity, only realizes itself in the changing relationships of one system,
which is a particular aspect of the individual, social sphere.
The article deals with the professional development of teachers which has a special
place among the factors of school innovation.
Key words: innovation, educational institution, teachers, humanistic goals, school
correction and change, types of innovation
РЕЗЮМЕ
ОФЕЛИЯ МУСЛЮМОВА
ОБ ИННОВАЦИЯХ В ОБРАЗОВАНИИ
Внедрение инноваций в образование – одно из основных требований
современности. В статье приведено множество мнений о сущности и видах
инноваций. Здесь показано, что инновации, как творческий феномен, реализуются
только в изменяющихся отношениях системы, которые состоят из особого аспекта
сферы влияния личности, общественного круга.
В статье относительно сферы образования рассматриваются такие вопросы,
как вопросы инновационного мировоззрения учителей, возможности и
ограничения внедрения инноваций, применения инноваций в педагогическом
процессе, факторы, являющиеся ведущими в планировании и проведении занятий,
роль инновации в этом и другие. В ней также разъясняется, какое сложное влияние
требуемых и трудоемких факторов оказывает на процесс внедрения инноваций.
Сделана попытка определить масштабы инновационных исследований для
качественного образования. В статье также подчеркивается центральная роль
учителей в школьных инновационных факторах, среди которых особое место
занимает профессиональное развитие учителей.
Ключевые слова: инновации, виды инноваций, учебное заведение, учителя,
гуманистические цели.
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XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ ORİJİNAL MATERİALLARDAN İSTİFADƏ
Xarici dilin tədrisində orijinal materiallardan istifadə çox vacibdir və bu tələbələrin tədrisdə müvəffəqiyyətini artırır. İnkişaf edən texnologiya sayəsində istifadə olunan
materialların növündə və keyfiyyətində əhəmiyyətli irəliləyişlər var. Bu materialların bir
növü olan orijinal materiallar xarici dilin tədrisində ən çox müraciət edilən materiallardır. Bu məqalədə xarici dilin tədrisində orijinal materialların istifadəsi və seçilməsi ilə
bağlı bir çox əsas məqamlar qeyd olunur. İlk olaraq orijinal materialları müəyyənləşdirmək və onları digər materiallardan necə ayırmaq məsələsi müzakirə olunur. Daha
sonra orijinal materialın müxtəlif növləri müzakirə olunur. Bu məqalədə müzakirə olunan
digər məsələ xarici dilin tədrisində orijinal materiallardan istifadənin bir sıra üstünlükləri və çatışmazlıqlarıdır. Müzakirə olunan digər bir məsələ xarici dilin tədrisində orijinal materialların düzgün seçimidir. Beləliklə müəllimlər orijinal materialların düzgün
seçilməsi sayəsində xarici dilin tədrisində daha çox uğur qazana bilər.
Açar sözlər: təhsil, dil təhsili, xarici dilin tədrisi, materiallardan istifadə, orijinal
materiallar.
Bu gün xarici dilin tədrisində çoxlu materiallardan istifadə olunur. Müasir dövrdə
təkcə dərsliklərlə kifayətlənmək mümkün deyildir, dilin effektif öyrənilməsi və öyrədilməsi üçün bu materiallardan istifadə etmək vacibdir. Bu materiallar tələbələrə yazılı, şifahi və əyani formada təqdim edilərək tədris prosesini daha səmərəli edir. Bu gün texnologiyanın inkişafından asılı olaraq xarici dilin tədrisində istifadə olunan materiallar olduqca çoxdur. Onları orijinal olan və orijinal olmayan materiallar olaraq iki yerə ayırmaq
olar. Xarici dili öyrənmək məqsədi ilə hazırlanmış materiallar orijinal olmayan materiallardır. Gündəlik həyatlarında bu dildən istifadə edən insanlar üçün hazırlanmış, heç bir
pedaqoji xüsusiyyət daşımayan materiallar orijinal materiallardır. Bu materiallar birbirindən tamamilə fərqlidir. Orijinal materiallar real həyatda müəyyən bir ünsiyyət qurmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur, lakin orijinal olmayan materiallar, müəyyən bir dil bacarığını öyrətmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış qeyri-təbii materiallardır. Orijinal olmayan materiallarda süni və sadələşdirilmiş cümlələrdən istifadə olunur, orijinal materiallarda isə gündəlik həyatda istifadə olunan təbii, yarımçıq cümlələr ola bilər. Orijinal olmayan materiallar qrammatikanın tədrisi üçün daha faydalı olsa da, orijinal materiallar
dilin kommunikativ aspektini inkişaf etdirmək üçün daha faydalıdı [1]. Həm orijinal olan,
həm də orijinal olmayan materiallar bu və ya digər şəkildə xarici dilin tədrisini inkişaf
etdirmək üçün istifadə olunur.
Orijinal materiallar haqqında indiyə qədər çoxlu tədqiqatlar aparılmış və bir çox
təriflər verilmişdir. Nunan orijinal materialları xüsusi olaraq xarici dilin tədrisi üçün hazırlanmamış materiallar kimi təsvir edir [12]. Peacock isə orijinal materialları “xarici
dili danışan cəmiyyətdə bir sıra sosial məqsədləri həyata keçirmək üçün hazırlanan
material” olaraq müəyyənləşdirir. Nunanın və Peacockun verdiyi təriflərin ən əhəmiyyətli
ortaq nöqtəsi bu materialların hədəf dili öyrətmək üçün hazırlanmış olmamasıdır. Bu
materiallar bir cəmiyyətdə istifadə edilmək üçün hazırlanmış, pedoqoji bir məqsəd daşımayan materiallardır. Bunlar dərs vəsaiti kimi hazırlanmasa da, xarici dil dərsləri üçün
faydalı dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. Xarici dildə istifadə edilən orijinal materialları
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sinifdə üzərində heç bir maarifləndirici dəyişiklik edilmədən istifadə edilən, hədəf dili
danışan şəxslər üçün hazırlanmış hər hansı bir material olaraq da izah etmək olar.
1960-cı illərdə xarici dilin tədrisi sahəsində bir çox irəliləyişlər olmuşdur. Orijinal
materiallar 1968-ci ildə xarici dilin tədrisində istifadə olunmağa başladı və 1970-ci illərdə
kommunikativ dil tədrisinin yaranması ilə xüsusi əhəmiyyət qazandı. Bu dövrdə dərslərdə
istifadə edilən müxtəlif audio, vizual və çap materialları orijinal material adını almağa
başladı [14]. Xarici dilin tədrisində orijinal materiallar dinləmək, danışmaq, oxumaq və
yazmaq (listening, speaking, reading, writing) kimi dörd dil bacarıqlarının hər birini
öyrətmək üçün istifadə edilə bilər. Orijinal materiallardan lüğət və qrammatikanın tədrisi
üçün də səmərəli istifadə edilə bilər. Dərsdə bu cür materiallardan istifadə motivasiya və
marağı artırdığı, özünəməxsus nümunələr verdiyi üçün xarici dilin tədrisini daha effektiv
edir və tələbələrin hədəf dildə dörd əsas dil bacarıqlarını inkişaf etdirərək, sinifdən kənarda da fəal dil istifadəçisi olmalarını təmin edir ki, bu da xarici dilin tədrisində bu gün əsas
məqsədlərdən biridir. Bundan əlavə, orijinal materialdan istifadənin ən vacib məqsədlərindən biri də sinif mühitinə həyatın reallığını mümkün qədər gətirməkdir. Herod, orijinal
təlim materiallarının və fəaliyyətlərinin real həyatda mövcud olan vəziyyətləri təqlid etmək üçün yaradıldığını da iddia edir. Orijinal materiallar bir növ real həyatdakı vəziyyətlərdən sinif şəraitində istifadə etməyimizi təmin edən materiallardır.
Hədəf dilini ana dili kimi istifadə edənlər üçün bu dildə hazırlanmış və təhsil məqsədi olmayan hər cür mahnı, jurnal, qəzet, televiziya proqramı, broşuralar, biletlər, ədəbi
mətnlər, internet səhifələr və digər materiallar xarici dilin tədrisində orijinal material kimi
istifadə edilə bilər. Orijinal materiallar şifahi və yazılı olaraq qruplaşdırıla bilər. Televiziya və radio proqramları, filmlər, xəbərlər, hava haqqında məlumat, hava limanında elanlar, elektron kitablar, telefon mesajları, videolar, podkastlar və s. materiallar şifahi orijinal
materialların nümunəsidir. Reklamlar, broşuralar, jurnallar, qəzetlər, yol nişanları,
təqvimlər, biletlər, ATM ekranları və yazıları, şeirlər, dərsliklər, müraciət formaları,
məqalələr, reseptlər, restoran menyuları, hava limanının tarifləri və s. sənədlər yazılı
orijinal materialların nümunələri kimi verilə bilər [7]. Gerhard isə orijinal materialları
şifahi, yazılı və əyani olmaqla üç əsas qrupa ayırır. Bu qruplaşmaya görə radio xəbərləri,
cizgi filmləri və mahnılar şifahi; küçə nişanları, jurnal və qəzet şəkilləri, açıqcalar əyani;
idman hesabatları, qəzetlər, restoran menyuları və qatar biletləri yazılı orijinal materialların nümunələridir. Nümunələrdən də göründüyü kimi şifahi materiallardan başqa
bütün materiallar eyni zamanda əyanilik elementləri də daşıyır. Bunlardan başqa internet
başdan başa orijinal material mənbəyidir. İnternet vasitəsi ilə əyani elementlər də daxil
olmaqla hədəf dilə aid olan hər cür şifahi və yazılı orijinal materiallar əldə etmək mümkündür. Müəllimlər və tələbələr internetdən sinif daxilində lazım olduqda və sinifdən
kənarda istədikləri vaxt istifadə edə bildikləri üçün onu ən faydalı, ən təbii, əlçatan orijinal material mənbəyi hesab etmək olar.
Orijinal materialların xarici dilin tədrisində tətbiq olunmasından bəri bu materialların tədrisdə istifadəsi ilə bağlı bir çox fikir irəli sürülmüşdür. Bir çox pedaqoqa görə orijinal materialdan istifadənin bir çox üstünlüyü var. Bu üstünlükləri linqvistik və linqvistik
olmayan üstünlüklər olaraq iki qrupa ayırmaq olar. İndiyə qədər aparılan bir çox araşdırmalara görə xarici dilin tədrisində orijinal materialların istifadəsi faydasını sübut etmişdir. Məsələn, Otte ABŞ universitetində tələbələr arasında aparılan bir araşdırmada orijinal
audio materialların dinləmə bacarıqlarına təsirini araşdırdı və tələbələrin həm eşitmə
bacarığının, həm də motivasiyasının müsbət istiqamətdə inkişaf etdiyi nəticəsinə gəldi
[14]. Berardo ayrıca orijinal materiallardan istifadənin oxu bacarıqlarını inkişaf etdirməkdə çox faydalı olduğunu və şagirdləri oxumağa daha da həvəsləndirdiyini bildirir. Bundan
başqa orijinal materiallar tələbələrin xarici dilin tədrisində çox vacib olan ünsiyyət bacarıqlarının da inkişaf etməsinə kömək edir [2]. Orijinal materialların linqvistik üstünlüklərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: tələbələr xarici dili daha yaxşı mənimsəyə
bilir, xarici dili daha tez öyrənir, real dil mühitində özlərini daha güvənli hiss edir, birbaşa
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xarici dilin özü ilə əlaqədə olurlar. Bu materiallar tələbələrin ehtiyaclarına daha uyğundur. Tələbələrin motivasiyasına müsbət təsir göstərir, onların diqqətini mədəni biliklərə
yönəldir [2]. Orijinal materialdan istifadə qabiliyyət və performans arasındakı boşluğu
doldurmaqda çox təsirlidir [6].
Xarici dilin tədrisində orijinal materiallardan istifadənin linqvistik üstünlüklərindən
əlavə, linqvistik olmayan üstünlükləri də çoxdur. İndiyə qədər aparılan bir çox araşdırma
orijinal materialların istifadəsinin xarici dilin tədrisində əsas amil olan motivasiyanın artmasına müsbət təsir etdiyini göstərdi [16]. Bundan əlavə, tələbələri maraqlandıran mövzularda orijinal materialdan istifadə etmək tələbələr üçün daha əlverişli təlim mühiti yaradır. Həmçinin orijinal material istifadə edilən siniflərdə müxtəliflik və təbiilik olur ki,
bu da dilin daha yaxşı mənimsənilməsinə, yadda qalan olmasına kömək edir. Orijinal
materiallar tələbələrə xarici mədəniyyət haqqında məlumat verdiyi üçün tələbələr öz mədəniyyətlərini bu mədəniyyət ilə müqayisə edə bilir [8]. Beləliklə, bu da ümumi Avropa
Dil Çərçivəsində xarici dillərin öyrədilməsinin əsas məqsədlərindən biri olan mədəniyyətlərarası kommunikativ əlaqəyə kömək edir. Orijinal materiallar dərsliklərdə olmayan müxtəlif mövzuları, müxtəlif yazı üslublarını özündə cəmləşdirir, bu da tələbələr
üçün öyrənməyi daha maraqlı edir. Dərsliklərdə gündəlik dildə istifadə olunan yarımçıq
və nizamsız cümlə quruluşlarından istifadə olunmur. Orijinal materiallarda bu cümlələrlə
qarşılaşan tələbələr, real dil mühitində onlardan istifadə edərək özlərinə daha çox inamlı
olurlar [18].
Xarici dillərin tədrisində orijinal materiallardan istifadənin üstünlükləri ilə yanaşı
bəzi çatışmazlıqları da var. Bu çatışmazlıqları aşağıdakı kimi sadalamaq olar. 1) xarici
dildə istifadə olunan sözlər və cümlə quruluşları tələbələrin səviyyəsinə uyğun olmaya
bilər; 2) bəzi materiallar müəllimlər üçün xüsusi hazırlıq tələb edəcəyi üçün vaxt itkisinə
yol aça bilər; 3) orijinal audio mətnlərində müxtəlif tələffüz qaydalarından istifadə oluna
bilər ki, bu da tələbələrin mətni anlamasına mane ola bilər; 4) orijinal materialları başa
düşmək üçün tələbənin hədəf dildə bilik səviyyəsi kifayət qədər yüksək olmalıdır, əks
halda tələbə xarici dili öyrənmək həvəsini itirə bilər [17]; 5) tədris üçün orijinal materialların seçilməsi, redaktə edilməsi və hazırlanması kifayət qədər vaxt aparır [11].
Bütün mənfi və müsbət cəhətlərə nəzər saldıqda üstünlüklərin mənfi cəhətlərdən
çox olduğunu görmək olar. Bu səbəbdən, xarici dil müəllimləri hədəf dili öyrədərkən orijinal materiallardan istifadə etməyin faydalarından maksimum yararlanmalı və mənfi cəhətlərdən çəkinməyə çalışmalıdırlar.
Mənfi cəhətləri azaltmaq üçün orijinal materialların düzgün seçilməsi çox vacibdir.
Orijinal materialların düzgün seçimi, xarici dilin tədrisi üçün çox faydalıdır. Xarici dilin
tədris planının və tədris prosesinin hazırlanmasında tələbələrin maraq və tələblərinin nəzərə alınması ən vacib məsələlərdən biridir. Seçilmiş materialların həm görüntüsü, həm
də məzmunu tələbələr üçün maraqlı olmalıdır. Bundan başqa materiallar tələbələrin dil
səviyyəsinə də uyğun olmalıdır. Tələbələrin xarici dil səviyyəsindən yuxarı və ya aşağı
olan materiallar tədrisə daha çox zərər verə bilər. Bu səbəbdən orijinal materiallar seçərkən ilk növbədə tələbələrin tələbatına cavab verib verməməsi və tələbələrin maraqlarına
uyğun olub olmaması nəzərə alınmalıdır. Lee xarici dil tədrisində orijinal materialların
seçimində mətnin orijinallığının, məzmunun uyğunluğunun, bu materialların dərs məqsədləri ilə uyğunluğunun çox diqqət edilməli meyarlar olduğunu iddia edir. Hər bir orijinal material hər dərsdə istifadə üçün uyğun deyildir. Əsas olan doğru zamanda doğru
tələbəyə doğru orijinal materialı doğru üsullarla təqdim etməkdir. Əlbəttə ki, bir çox digər
meyarlardan da istifadə edilə bilər. McGrath orijinal material seçimi üçün səkkiz vacib
meyardan bəhs edir. Bunlar tələbənin və dərsliyin tələblərinin uyğunluğu, mövzuya maraq, mədəniyyətlərin uyğunluğu, logistik qiymətləndirmə, idrak tələbi, dil tələbatı, keyfiyyət və istifadə qabiliyyəti kimi sadalanmışdır. Xarici dili öyrənmək xarici bir mədəniyyət öyrənməyi də tələb etdiyi üçün hədəf mədəniyyətin tələbələrə düzgün aşılanması
lazımdır. Orijinal materialın daşıdığı mədəni elementləri yaxşı araşdırmaq lazımdır, çünki
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bəzi mədəni fərqlər tələbələrdə mənfi qavrayışa səbəb ola bilər. Bu səbəblə istifadə
ediləcək orijinal materialın daşıdığı mədəniyyət elementləri şagirdlərin mədəniyyətinə
uyğun olmalıdır. Orijinal materialları seçərkən müxtəliflik meyarına xüsusilə fikir verilməlidir. İstifadə olunan orijinal materialların həmişə eyni tipdə olması tələbələrin motivasiyasına mənfi təsir göstərə bilər. Buna görə tələbələr üçün müxtəlif yazı şriftlərdən
istifadə etmək və sənədləri orijinal bir kontekstdə təqdim etmək daha maraqlı olar. Tələbələri maraqlandıran materiallar xarici dil tədrisinə də öz töhfəsini verəcəkdir. Xarici dil
tədrisində orijinal materiallardan istifadə zamanı tələbələrin bilik səviyyələri çox əhəmiyyətlidir. Bu mövzuda tədqiqatçılar arasında fərqli fikirlər mövcuddur. Məsələn,
Kılıçkaya orijinal materialların yalnız orta səviyyəli və qabaqcıl tələbələrlə istifadə edilə
biləcəyini iddia edir, Miller isə orijinal materialların aşağı səviyyəli tələbələrlə də istifadə
edilə biləcəyini iddia edir. Buna görə də istifadə ediləcək orijinal materialların növləri və
istifadə formaları tələbələrin səviyyələrinə görə seçilərsə, daha faydalı olacağını demək
olar. Belə ki, müəllimin bu işdə çox böyük rolu var. Müəllim tələbələrinin səviyyələrini,
maraqlarını, tələblərini, yaxşı edə biləcəyi şeyləri bilirsə, istifadə etmək üçün ən uyğun
orijinal materialları seçə bilər.
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SUMMARY
RUBABA MAMMADOVA
USING AUTHENTIC MATERIALS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Using authentic materials is important in foreign language teaching and it enhances
achievement of the learners. Thanks to the advancing technology, there are significant
improvements in the quality and type of materials used in teaching. Authentic materials,
which is one type of these materials, can be most preferred in foreign language teaching. In
this article, many important points about the use of authentic materials in teaching foreign
languages and how to select the most suitable authentic materials for learners are mentioned.
First, authentic materials are defined and the issue of how to separate them from other
materials is discussed. Then, different types of authentic materials are examined. The other
issue considered in this article is a number of advantages and disadvantages in using authentic
materials in foreign language teaching. Another issue is correct selection of authentic
materials in teaching a foreign language. In this way, teachers can be more successful thanks
to the correct choice of authentic materials in teaching foreign languages.
Key words: education, language education, foreign language teaching, using materials,
authentic materials.
РЕЗЮМЕ
РУБАБА МАМЕДОВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Использование материалов имеет важное значение в обучении иностранному
языку и повышает успеваемость обучающихся. Благодаря развитой технологии
происходит значительное улучшение качества и вида материалов, используемых в
обучении. Аутентичные материалы, которые являются одним из видов этих
материалов, могут быть наиболее предпочтительными в обучении иностранному
языку. В этой статье отмечается много основных моментов, связанных с
использованием и оригинальных материалов в преподавании иностранного языка. В
ней рассматривается ряд важных вопросов использования и выбора наиболее
подходящих для учащихся аутентичных материалов при обучении иностранным
языкам. Здесь сначала рассматривается вопрос о том, как определить оригинальные
материалы, отличить их от других материалов. Затем исследуются различные виды
аутентичных материалов. Другой вопрос, рассматриваемый далее в данной статье,
определение преимуществ и недостатков использования аутентичных материалов в
обучении иностранному языку. Еще одним вопросом является правильный подбор
аутентичных материалов при обучении иностранному языку. Таким образом
констатируется, что учителя могут быть более успешными благодаря правильному
выбору аутентичных материалов в обучении иностранным языкам.
Ключевые слова: образование, языковое образование, обучение иностранному
языку, использование материалов, аутентичные материалы.
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TƏLİMDƏ SİSTEMLİ SİNERGETİK NƏZƏRİYYƏNİN ƏSAS İNKİŞAF
İSTİQAMƏTLƏRİ
Məqalədə sistemli sinergetik pedaqoji paradiqma haqqında fikirlər irəli sürülür, o
didaktikaya təbiətin, cəmiyyətin və insanın fundamental inkişaf qanunları – sistemli sinergetizm qanunları, şəxsiyyətin formalaşmasının sistemli – rollu nəzəriyyəsinin, pedaqoji fəaliyyətin sistemli – funksional nəzəriyyəsinin və şagirdlərin özünütərbiyə fəaliyyətinin qanunları şəklində etibarlı baza verir. Sinergetik yanaşmanın xüsusiyyətləri və onun
əsasında təlim metodları araşdırılır.
Açar sözlər: Didaktika, sinergetik pedaqoji paradiqma, texnokrat proses
sinergetizm, təlim nəzəriyyəsi
Didaktika anlayışı. Əgər didaktika olmasaydı (təlim nəzəriyyəsi), o zaman yəqin ki,
bu gün bir elm kimi pedaqogika da olmazdı – alimlər pedaqoji nəzəriyyənin əsas bölməsinin əhəmiyyəti haqqında kifayət qədər tez-tez belə fikir irəli sürürlər . Bu iddiada həqiqət vardır. Əgər yada salsaq ki, pedaqoji nəzəriyyə Y.A.Kamenskidən, onun əsas əsəri
olan “Böyük didaktikadan” başlamışdır (onun əsas nəzəriyyələri bu gün də təlim nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edir); əgər nəzərə alsaq ki, bir çox ölkələrdə pedaqogika kimi
elm yoxdur (yalnız didaktika vardır); o zaman artıq şübhə qalmır ki, pedaqogika didaktika
sayəsində yaranmışdır. Çox hallarda bu insanın inkişafında idrakın obyektiv qabaqlayıcı
rolu ilə şərtləndirilmişdir. Alimlər həmişə bu qanunauyğunluğun xüsusi əhəmiyyətini
dərk edirdilər ki, insanın şüuru varlıq kimi bilikdən başlayır. Bu da insanı necə öyrətməyi
və onun idrak fəaliyyətini istiqamətləndirməyi, həmçinin didaktikanın hazırda pedaqogikanın ən inişaf etmiş hissəsi olduğu faktını izah edən birinci dərəcəli inkişaf nəzəriyyəsini
müəyyən etdi. Bu zaman qeyd etmək yerinə düşər ki, didaktika haqlı olaraq dünyada ən
inkişaf etmiş elmlərdən biridir, onun ideya və nəzəriyyələri bütün ölkələrdə geniş yayılmışdır.
Didaktika anlayışı yunancadan “didaktikos” sözündən yaranmışdır, bu da “öyrədən” deməkdir. Bu mənada didaktika əvvəldən uşaqları öyrədən, yəni onların təlim – tədris və praktik fəaliyyətini məqsədyönlü şəkildə təşkil edən pedaqoqun xüsusi fəaliyyət
nəzəriyyəsi kimi başa düşülürdü, bu fəaliyyət zamanı uşaqlar onlara həyat üçün zəruri
olan elmi və praktik biliklərə, bacarıqlara və vərdişlərə yiyələnirlər. Belə demək olar ki,
didaktika əvvəlcə pedaqoqun tədris fəaliyyəti haqqında elm kimi formalaşmışdı. Lakin o
inkişaf edərək pedaqoji hadisələrin daha dərinliyinə daxil oldu və tədris prosesinə təkcə
öyrədici fəaliyyət deyil, həm də şagirdin özünüöyrədən fəaliyyəti, yəni şəxsiyyətin müstəqil tədris fəaliyyəti kimi daxil oldu. Başqa sözlə, didaktikanın predmetinin genişlənməsi
baş verdi. Lakin həyatın mürəkkəbləşməsi ilə elmin inkişafının belə izahı kifayət etmədi.
Böyüməkdə olan nəsli müstəqil həyata hazırlaşdırmaq üçün müxtəlif təyinatlara malik
olan, təhsil sistemini təşkil edən müxtəlif məktəb tipləri yaradıldı. Təhsil sisteminin
etibarlı olması üçün onun necə qurulmasını və fəaliyyət göstərməsini xüsusi olaraq öyrənmək və izah etmək lazım gəlirdi. Belə izah təlimin hüdudlarından kənara çıxırdı. Belə
çıxır ki, didaktika eyni zamanda təlim, öyrətmək və təhsil nəzəriyyəsidir. Lakin bu anlayış
bu elmin mahiyyətini azaldırmı?
Həyat göstərir ki, bu heç də belə deyil. Kifayət qədər uzun müddət didaktikada texnokrat yanaşma üstünlük təşkil edir, bu yanaşmaya əsasən təlim sırf tədris məsələlərinin
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həllinə – şagirdlər tərəfindən biliklərin mənimsənilməsinə, onlarda bacarıqların və vərdişlərin formalaşmasına yönəlmişdir. Belə yanaşma birtərəfli və həddən artıq məhduddur.
Əgər tədris prosesi şəxsiyyətin bütünlükdə inkişafını təmin etmirsə və belə problemin
yalnız bir hissəsini həll edirsə, effektiv ola bilməz. Buradan belə çıxır ki, təlim və təhsil
şəxsiyyətin inkişafını təmin etməlidir, həm tədris, həm də tərbiyə məsələlərini həll etməlidir, didaktika isə daha geniş anlayışdır [2, s.21].
İndi biz didaktikanı işlənib hazırlanmasında yaranan çətinliklərin səbəblərini bilirik. Pedaqogikanın tərkib hissəsi olmaqla, didaktika, öz növbəsində, nəzəri bazisə ehtiyac
duyur, bu bazis kimi ümumi pedaqoji nəzəriyyə çıxış edir. Bu nəzəriyyə ideolgiya ilə
təhrif edilmişdi və tədris prosesinin qanunlarını və qanunauyğunluqlarını, şəxsiyyətin təlim və idrak prosesində inkişafını izah etmək üçün etibarlı metodoloji əsasa ehtiyacı var
idi. Lakin o belə əsasa malik deyildi, çünki inkişaf qanunları ona faktiki olaraq sığınmışdı,
xüsusilə inkarı inkar, ziddiyyətlərin vəhdəti və mübarizəsi kimi qanunlar, onlar bilərəkdən belə bir yalan nəticəyə gətirib çıxarırdı ki, inkişafın hərəkətverici qüvvəsi (o cümlədən, şəxsiyyətin inkişafının) mübarizədir. Onun şəxsiyyətin etibarlı nəzəriyyəsinə və
formalaşma prosesinə ehtiyacı vardı, lakin onu almırdı, çünki hər yerdə şəxsiyyətin formalaşmasının dar rollu yanaşması ilə monoideoloji nəzəriyyə hakimlik edirdi (şəxsiyyətin verilmiş dəyərlər sistemində və sosial rollar məhdud dairəsi çərçivəsində formalaşması). Onun həmçinin pedaqoq və şagirdin fəaliyyətinin etibarlı nəzəriyyəsinə ehtiyacı vardı, lakin belə nəzəriyyə qadağan edilmişdi, çünki təlim-tərbiyə prosesinin avtoritar şəkildə qurulması zamanı bu prosesin əsasında yatan həqiqi insanşünaslıq problemləri heç kimə lazım deyildi. Buna görə də bu gün didaktlar hətta bir çox səhvlərdən və yanlışlıqlardan azad olmaq istədikdə belə çətin vəziyyətdə qalır. Pedaqoji nəzəriyyəni bütünlükdə
yeniləmədən didaktikanın yenilənməsi baş verə bilməz. Belə yenilənmənin müəyyən imkanlarını sistemli sinergetik pedaqoji paradiqma açır, o didaktikaya təbiətin, cəmiyyətin
və insanın fundamental inkişaf qanunları – sistemli sinergetizm qanunları, şəxsiyyətin
formalaşmasının sistemli – rollu nəzəriyyəsinin, pedaqoji fəaliyyətin sistemli – funksional nəzəriyyəsinin və şagirdlərin özünütərbiyə fəaliyyətinin qanunları şəklində etibarlı
baza verir. Əgər biz şəxsiyyətin mahiyyəti və onun inkişafının hərəkətverici qüvvələri
haqqında, bütünlükdə tərbiyənin mahiyyəti haqqında, onun məqsəd və vəzifələri, pedaqoji fəaliyyət haqqında və şəxsiyyətin özünütərbiyə fəaliyyəti haqqında yeni təsəvvürə
malik olarıqsa, didaktika da bu dəyişikliklərə reaksiya verməyə bilməz, çünki o pedaqogikanın tərkib hissəsidir. Pedaqogikanı bütünlükdə yeni şəkildə başa düşməklə biz zəruri
olaraq didaktikanı da yeni şəkildə başa düşürük.
N.M.Talançuk belə bir nəticəyə gəlir ki, “Yeni didadktikanın – təlimin sistemli sinergetik nəzəriyyəsinin formalaşma prosesi başlamışdır”, didaktika yeni pedaqoji paradiqmanın tərkib hissəsi olaraq təlim-tərbiyə sistemlərində şəxsiyyətin formalaşmasını, təlim prosesində pedaqoqun tədris və tərbiyə fəaliyyətini, tədris prosesində şagirdlərin özünütərbiyə və özünütəhsil fəaliyyətini, təhsil sistemlərinin qurulmasını və tənzimlənməsini
öyrənir. Bu asılılığı nəzərə alaraq didaktikada ümumi pedaqogikanın inkişafı ilə əlaqədar
baş verdiyi və baş verməli olduğu dəyişikliklərə nəzər salmaq lazımdır.
Didaktikanın konseptual sistemi. Yeni pedaqoji biliklər kontekstində biz didaktikanın ən vacib kaateqoriyalarını yeni şəkildə başa düşməliyik: “təhsil”, “təlim”, “təlim prinsipləri”, “biliklər”, “bacarıqlar”, “vərdişlər”, “qabiliyyətlər”, “təlim metodları”, “təlimin
qiymətləndirmə meyarları”. Təlimin sistemli sinergetik nəzəriyyəsinin N.M.Talançuk tərəfindən işlənib hazırlanmış bu əsas pedaqoji anlayışlara aid olan əsas müddəalarına əsaslanaraq ona vacib əlavələr və dəqiqləşdirmələr daxil edirik [1, s.203-204]
Didaktikada daha geniş anlayış təhsil anlayışıdır. Təhsil dedikdə biz şəxsiyyətin
elmi biliklər, praktik bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnməsi və sosial fəaliyyətə hazırlığı ilə bağlı cəmiyyətdə qəbul edilən proses və hadisələrin bütün məcmusu başa düşülür.
Təhsil, təlim-tərbiyə müəssisələrinin, təlimin daxil olduğu sistemdir, onun vasitəsilə tə-

69

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

lim-tərbiyə məqsədlərinə, habelə nəticəyə – şəxsiyyətin zəruri bilik təhsil sisteminə, bacarıq və vərdişlərə, sosial rollar sisteminə hazırlığına və yerinə yetirmək qabiliyyətinə
yiyələnməsinə nail olunur.
Təhsilin məqsədi sözün ən geniş mənasında, insanın obyektiv sosial rollar sisteminin yerinə yetirilməsinə hazırlığıdır. Şəxsiyyətin inkişaf dövründən, sosial rolların mənimsənilməsi və yerinə yetirilməsi üzrə onun qarşısında duran məqsədlərdən və vəzifələrdən asılı olaraq təhsil ümumi və peşə təhsilinə bölünür. Ümumi təhsil şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı və bütün obyektiv sosial rolların (ailə, peşə – əmək, mülki, geosfera, eqosfera), yəni sistemli – rol təyinatına malik olan rolların yerinə yetirilməsi üçün zəruri
olan ümumi elmi bilik və bacarıqlara yiyələnməsidir. Peşə təhsili şəxsiyyətin müəyyən
peşə rollarının yerinə yetirilməsinə hazırlığı və şəxsiyyətin hər bir insan üçün peşə istiqamətindən və peşə fəaliyyətindən asılı olmayaraq sosial rolların yerinə yetirilməsinə ümumi hazırlığı ilə bağlı xüsusi bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsidir.
Didaktikada başlıca anlayış təlimdir. Təlim ənənəvi didaktikada pedaqoq və şagirdlər arasında məqsədyönlü fəal qarşılıqlı fəaliyyət prosesi kimi izah edilir, bu proses nəticəsində onlarda müəyyən biliklər, bacarıqlar, vərdişlər, fəaliyyət və davranış təcrübəsi,
həmçinin şəxsiyyət keyfiyyətləri formalaşır. Təlimin belə təyin edilməsi, bizim fikrimizcə, məhdud fikirdir, çünki pedaqoqu o tədris vəzifələrinin dar dairəsinə yönləndirir, yəni
şagirdlərdə bəzi qeyd – şərtlərlə biliklərin, bacarıqların, vərdişlərin formalaşmasına yönləndirir, şəxsiyyətin bu zaman bu və ya digər əhəmiyyətli keyfiyyətləri formalaşır. Bu
təyin mahiyyət etibarilə, onun başlıca təyinatından – insanşünaslıqdan məhrum olan
texnokrat proses olmaqla bütün tip məktəblərdə təlimin həqiqi (indiki) vəziyyətini əks
etdirir. Buna görə də bütün səylərinə baxmayaraq pedaqoqlar uşaqların yaxşı oxumasına
nail ola bilmirlər, təlimin keyfiyyəti isə son həddə qədər aşağı səviyyəyə düşmüşdür. Belə
vəziyyətin səbəbi pedaqoji nəzəriyyəni işləyib hazırlayan alimlərin səhvlərində deyil,
ondadır ki, onlar şəxsiyyətin inkişafının həqiqi hərəkətverici qüvvələrini, təlimin hərəkətverici qüvvələrini dərk etməmişlər. Onilliklər ərzində filosoflar belə bir fikri təsdiq edirdilər ki, ziddiyyətlərin vəhdəti və mübarizəsi qanununa əsasən inkişafın mənbəyi və hərəkətverici qüvvəsi yalnız zidd tərəflərin münaqişəsinin və onların arasındakı mübarizənin yaratdığı ziddiyyətlərdir. Mübarizə ideologiyası pedaqogikaya da keçmişdi, o isə ehkamçılıq fəlsəfəsinin ardınca iddia edirdi ki, şəxsiyyətin inkişafının mənbəyi və hərəkətverici qüvvəsi yalnız ziddiyyətlərdir (daxili, xarici, ümumi və fərdi).
Tədris prosesində bu ziddiyyətlər bilmək və bilməmək arasında, pedaqoqun tələbləri və şagirdin real nailiyyətləri arasında baş verir. Bu ideyalar bizim şüurumuza o dərəcədə daxi olmuşdur ki, düşüncə və davranışın stereototiplərinə çevrilmişdir. Təlim nəzəriyyəsi də bu stereototiplərin əsarətindədir.
Sistemli sinergetik fəlsəfə bu çətinliyi dəf edir. Sistemli sinergetizm qanunlarının
kəşf edilməsi və izahı vasitəsilə o sübut etdi ki, inkişafın mənbəyi və hərəkətverici qüvvəsi eyni zamanda həm də sistemin qeyri-mütənasib vəziyyətini yaradan ziddiyyətlərdir,
deməli, onun hərəkəti və sistemli sinergetizm (sistemin və ya sistemlərin elementlərinin
uyğun, harmonik, uzlaşmış qarşılıqlı təsiri). Başqa sözlə desək, təlimdə şəxsiyyətin inkişafının mənbəyi və hərəkətverici qüvvəsi təkcə ziddiyyətlər deyil, həm də onun bütün
elementlərinin qarşılıqlı təsirinin sinergetizmidir, yəni mühüm məqsədlərə çatmaqda
onun bütün mahiyyət qüvvələrinin birləşməsi, qovuşması, qoşulmasıdır. Bu sinergetizmin təlim prosesində, hər şeydən əvvəl, sistemli – rolludur, çünki şəxsiyyətin obyektiv
sosial rollar sisteminin yerinə yetirilməsinə hazırlığından və qabiliyyətindən asılıdır. Bütün sosial rollar (uşağın yaş dövrünə müvafiq olaraq) bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdədir,
bir-birlərinə təsir edir və vahid bütöv sistemdə birləşərək onun ssitemli sinergetizmini –
yeni biliklərin mənimsənilməsində, bacarıq və vərdişlərin formalaşmasında fəallığı
yaradır [3, s.40]
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Bu mənada təlim sistemli – rollu prosesdir. O ayrı rol ilə və ya hətta bir neçə sosial
rol ilə təmin edilə bilməz. Sistemli – rollu effekt şəxsiyyətin yeni biliklərin mənimsənilməsində, bacarıq və vərdişlərin formalaşmasında fəallığının özünü bütünlükdə idarə etmək qabiliyyətindən asılı olduğu zamanı onun təlimdə sinergetizminin konkret təzahürüdür. Lakin sosial rolları yerinə yetirmək qabiliyyəti uşağa anadan olduğu andan hazır şəkildə verilməmişdir; o həyatın gedişi zamanı, tərbiyə prosesində formalaşır. Təlimin effektiv olması üçün şagirdləri bütün sosial rolların yerinə yetirməsi qabiliyyətinin formalaşmasını təmin etməyə (bu da onun zəruri şərtidir) və bu və ya digər məqsədə çatmağa,
şəxsiyyət yeni biliklərin, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsində fəal olduğu zamanı
onu təlimin subyekti kimi formalaşdırmağa xidmət etməlidir. Buradan belə bir nəticə çıxır
ki, təlim sistemli – rollu prosesdir, bu proses zamanı şagird pedaqoqun köməyi ilə sosial
rollar sistemini yerinə yetirməsinə hazırlığını və qabiliyyətini formalaşdırır. Bu prosesin
törəmə nəticələrindən biri şəxsiyyətin idrak və praktik fəaliyyətin subyekti kimi formalaşması, bu subyekt tərəfindən yeni biliklərin, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsidir.
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SUMMARY
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The article presents a systematic synergistic pedagogical paradigm that gives didactics
a solid foundation in the form of the laws of nature, society and man - systematic synergistic
laws, a systemic theory of the roles of personal development, a systematic functional theory
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MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN NİTQ QÜSURLARI ETİOLOGİYASI
İLƏ BAĞLI HƏYATA KEÇİRİLƏN İŞLƏRİN PEDAQOJİ ƏSASLARI
Məqalə məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq qüsurları etiologiyası ilə bağlı həyata
keçirilən işlərin pedaqoji əsaslarından bəhs edir. Məqalədə məktəbəqədəryaşlı uşaqların
nitq qüsurlarının baş vermə səbəblərinin öyrənilməsi göstərilir. Əsas səbəblər kimi xarici
(ekzogen) amillər ucbatından aşkar olunan patalogiyalar və daxili (endogen) amillər sayəsində yaranan anomaliyalar və onların aradan qaldırılması yolları göstərilir. Məqalədə nitqin patalogiyasının bir sıra səbəbləri nəzəri və praktik cəhətdən aydınlaşdırılır. Bütün bunlar məktəbəqədəryaşlı uşaqların nitq qüsurları ilə bağlı həyata keçirilən işlərin
pedaqoji əsasları fonunda şərh olunur.
Açar sözlər: məktəbəqədər təhsil, inklüziv təhsil, nitqin etiologiyası, nitqin patalogiyası, nitq inkişafı, qüsurlu tələffüz, səslərin qarışdırılması, böyüklərin yamsılanması,
anomal inkişaf, pedaqoji əsaslar.
Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil islahatlarına dair direktiv sənədlərdə korreksiya pedaqogikasının yaradılması ilə bağlı bu sahədə çalışan mütəxəssislər qarşısında mühüm vəzifələr qoyulur. Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətli həlli baxımından irəliyə doğru addımlar atılmış və bir sıra zəruri ədəbiyyat nümunələri hazırlanaraq çap olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin imzası ilə tətbiqini tapan Azərbaycanda
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında isə inkluziv təhsilin məzmununun yaradılması tövsiyə edilmişdir. İnklüziv təhsilin ən mühüm tərkib hissələrindən biri nitqi qüsurlu uşaqların etiologiyası ilə bağlı həyata keçirilən işlərin modernləşdirilməsi hesab olunur.
Etiologiya sözü səbəb mənasında işlənən sözdür. Yunanca etio-səbəb, loqos-elm
mənasında işləndiyini nəzərə alsaq deməliyik ki, nitqi qüsurlu uşaqların etiologiyası deyəndə nitqi qusurlu uşaqlarla aparılan korreksiya işləri nəzərdə tutulur. Nitqi qüsurlu
uşaqlarla aparılan korreksiya işlərinin isə əsasında uşaqların nitqində müşahidə olunan
qüsurların aradan qaldırılması başa düşülür. Nitqi qüsurlu uşaqlarla aparılan etiologiya
işlərinə məktəbəqədər yaş dövründən başlamaq lazım gəlir. Xüsusilə nitqində qüsurları
olan bağça yaşlı uşaqlarla aparılan korreksiya işlərinin ilkin mərhələsi etiologiya işləri
olmalıdır.
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, müasir dövürdə altı yaşına qədər uşaqların otuz faizdən çoxu tələffüz qüsurlarına malik olan uşaqlardır. Bu qüsurlar uşaqların bəzilərində
uzun müddət qalır və təlim-tərbiyə prosesində özünün mənfi təsirini göstərir. Ona görə
məktəbəqədər yaş dövründən başlayaraq etiologiya işlərilə məşğul olmaq lazım gəlir.
Ümumiyyətlə, nitq qüsurlarının əmələ gəlmə səbəbləri çox müxtəlifdir. Nitq qüsurlarını yaradan səbəblər arasında əlverişsiz xarici (ekzogen) və daxili (endogen) amilləri
və eləcə də ətraf mühitin ekoloji şəraitini fərqləndirirlər. Rusiya mühitində İ.İ.Seçenov,
L.İ.Viqotskiy, V.İ.Lübovski kimi alimlər müxtəlif səbəblərin araşdırılmasında qüsurun
yaranma prosesinin təhlili, anormal inkişafın ümumi qanunauyğunluqları və hər yaş
dövrü üçün nitqin inkişaf qanunlarını hesaba almaq üsulundan istifadə edirlər. Göstərirlər
ki, daxili (endogen) və xarici (ekzogen) amillər hesabına nitq qüsurlarının etiologiyasını
diqqətlə müşahidə edib, dərindən öyrəndikdən sonra onların aradan qaldırılması yollarını
müəyyənləşdirmək lazımdır.
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Daxili amillər (endogen) deyəndə orqanizmin daxilindəki anomal inkişaf da nəzərdə tutulur. Hansı ki, belə anomallıq səbəbindən 2-3, 3-4, 4-5, hətta 6-7 yaşlı uşaqların
nitqində müxtəlif xarakterli qüsurlar özünü göstərmiş olur. Belə qüsurların içərisində samit səslərin çətinliklə tələffüz olunması özünü daha qabarıq göstərir. Məlum olduğu üzrə
məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda tez-tez funksional sistemin zədələnməsi müşahidə
olunur. Funksional sistem mənfi təsirlərə asan məruz qaldığından, həm bu səbəbdən, həm
də bu və ya digər səbəblərdən nitq qüsurları özünü göstərir. Məktəbəqədər yaş dövründə
daha çox müahidə edilən nitq qüsurları: ı, r samitlərinin qusurlu tələffüzü, nitq sürətinin
ləng və ya tez olması, səslərin qarışdırılması və böyükləri yamsılamaq nəticəsində meydana çıxır. Qeyd etmək lazımdır ki, uşağın nitqinin pozulamsı onun inkişafının böhranlı
mərhələlərində 1 yaşla 2 yaş arasında, 3 yaşında və ya 6-7 yaşlarında baş verə bilər [4, s,
13].
Xarici (eksogen) amillər ucbatından da patalogiyalar baş verir. Yəni xarici mühitdə
baş verən ekoloji bəlalardan gələn təsirlər, yoluxucu xəstəliklər səbəbindən baş verən
anomaliyalar nitq qusurları yarada bilir. Valideynlərin məsuliyyətsizliyi səbəbindən uşaqların dalaşaraq, yıxılaraq əzilmələri, onlarda baş verən beyin sirkələnmələri də onlarda
nitqin pozulmasına gətirib çıxarır. Deyilənlərə rəğmən uşaqların nitqinin patalogiyasının
əsas səbəblərini aşağıdakı şəkildə təsnif etmək olar:
- Nitq patalogiyasının yaranmasında irsi amillərin də rolu böyükdür;
- Müxtəlif bədəndaxili patologiya dölün inkişafının pozulmasına səbəb olur. 4 həftəliyindən 4 aylığına qədərki dövrdə dölün inkişafının pozulması zamanı daha ağır nitq
qüsuru yaranır. Viruslu və endokrin xəstəliklər, zədələr, rezus amillərinə əsaslanan qan
uyğunsuzluğu və s. bu kimi xəstəliklər nitq patologiyasının yaranmasına səbəb olur.
- Doğuş zamanı uşağlarda yaranan travmalar, tənəffüsün pozulması, beyinin oksigenlə təchizatının çatışmazlığı nəticəsində beyinə qan sızma, nitq qusurları yaradır.
- Uşağın ilk yaş dövürlərində müxtəlif xəstəliklər keçirməsi və beyin zədələnməsindən asılı olaraq müxtəlif tipli nitq qüsurları yaranır. Xüsusən infeksion – viruslu xəstəliklər, meninqo – ensefalit və erkən mədə-bağırsaq pozuntusu nitq inkişafı üçün təhlükələr yaradır.
- Beyin silkələnməsi ilə müşaiyət edilən kəllə travması da nitq patalogiyasının əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır.
- İrsi amillər nitq pozuntuları üçün əsas ola bilər. Nitq pozuntusu sinir sisteminin
ümumi bir hissəsini təşkil edir, intellektual və hərəki çatışmazlıqla birləşir. Belə çatışmazlıqlar nitq qüsurlarının əsasını qoya bilir.
- Əlverişsiz sosial-məişət, mikrososial pedaqoji baxımsızlıq, veqetativ disfunksiya
emosional-iradi sahənin pozulmasına, nitq inkişafının çatışmazlığına səbəb olur [4, s,
13-14].
Mütəxəssislər nitq qüsurlarının səbəbləri içərisində irsi amilləri həmişə önə çəkmişlər. İrsi səbəblərdən ikisi daha təhlükəli hesab olunur. Onlardan biri şəcərə xəttində olan
xəstəliklərin nəsildən-nəslə keçməsi, ikincisi isə qohum adamların, doğmaların biri-birilə
evlənməsi (əmiqızı əmioğlu ilə, xala qızı, xala oğlu ilə və s.) nəticəsində anadan olan
uşaqlarda irsi xəstəliklər, o cümlədən kəkələmələr, pəltəklik özünü göstərir. Fizioloqlar
sübut etmişlər ki, hər bir insanın qan dövranı sisteminin irsi daşıyıcı funksiyalarını bonukleyin (dizioksirobonukleyin) turşuları idarə edir. Yəni bu turşular şəcərə xəttindəki
irsi əlamətləri, o cümlədən irsi xəstəlikləri bir nəsildən digərinə (məsələn atadan övlada,
övladdan nəvəyə və s.) ötürür. Beləliklə bir nəsildə mövcud olan irsi xəstəliklər davamlı
olaraq sələflərdən xələflərə keçmiş olur. Belə irsi xəstəliklər içərisində kəkələmələr, pəltəkliklər, nitqin sürətlənməsi, nitqin ləngiməsi kimi patalogiyalar özünü biruzə verir.
Hansı ki, belə nitq qüsurlarının aradan qaldırılması ilə məşğul olmadıqda belə qüsurlar
uşaqları bütün həyat boyu tərk etmir. Ona görə də belə uşaqların nitq qusurlarının aradan
qaldırılmasına məktəbəqədər dövrdən başlamaq lazımdır. Məktəbəqədər dövrdən etiba-
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rən belə nitq qüsurlarının aradan qaldırılmasının mümkün olmasını korreksiya pedaqogikası artıq sübuta yetirmişdir. Görkəmli pedaqoq Nurəddin Kazımov uşaqların şəxsiyyət
kimi formalaşmasına təsir edən irsi amillərdən söhbət açarkən göstərir ki, tibb sahəsində
aparılan son tədqiqatlardan görünür ki, şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən irsi əlamətlərin dəyişməsi mümkündür. Ətraf mühitin müxtəlif amilləri vasitəsi ilə irsi əlamətlərə təsir göstərmək olur; hətta bəzi irsi xəstəliklərin müalicə vasitələri tapılmışdır. İrsi
xəstəliklər uşağın psixoloji inkişafını ləngidə bildiyindən, pedaqoqlar belə xəstəliklərdən
və onların müalicə üsullarından hali olmalıdır. Ümumiyyətlə, orqanizmdə cərəyan edən
fizoloji prosesləri nə qədər dərindən bilsək, uşaq şəxsiyyətinə sosioloji və tərbiyəvi təsirlərin məqsədyönlüyünü bir o qədər artırarıq. Binanın ucaldılacağı yerin, yəni özülün necəliyini memar əvvəlcədən öyrəndiyi və yalnız bundan sonra işə başladığı kimi, müəllim,
valideyn və digər tərbiyəçi də uşaqlarda formalaşdırmaq istədiyi mənəvi, əxlaqi, fiziki,
estetik keyfiyyətlərin hansı fizioloji zəmində, hansı irsi əlamətlər üzərində aparılacağını
bilməlidir [5, s. 69]. Bu mənada nitqi qüsurlu uşaqlarla lap kiçik yaş dövründən, yəni nitq
qüsurları müşahidə olunan vaxtdan etibarən bu qüsurların aradan qaldırılması yollarını
düzgün müəyyənləşdirmək gərəkdir. Bunun üçün sosial mühitin köməyinə də ehtiyac duyulur. Yəni bu işdə ailə və sosial mühitin gücündən istifadə etmək faydalıdır.
Nəzərə alınmalıdır ki, sosioloji amillərin köməyi ilə, məsələn, profilaktik və müalicə tədbirləri ilə irsi xəstəliklərin şiddətlənməsi qarşısını almaq və nəticədə tərbiyə işini
qismən də olsa yüngülləşdirmək mümkündür: şəxsin əhval-ruhiyyəsi xeyli yaxşılaşır, tərbiyəvi təsir üçün bir qədər münasib psixoloji şərait yaranır.
İrsi xəstəliklərin müalicəsi, əslində sosial amillərin köməyi ilə irsiyyətə təsir edilməsi və onun strukturunda müəyyən dəyişikliyin yaradılması prosesidir. Deməli, irsiyyət,
mühit və tərbiyə arasında qarşılıqlı əlaqənin necəliyi şəxsiyyətin formalaşmasında müəyyən rol oynayır. Aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki, bir çox irsi xəstəliklərin şiddətlənmə dərəcəsi ictimai mühitlə əlaqədar ola bilir. İnsan münasib olmayan sosial-siyasi
və mənəvi mühitə düşdükdə irsi xəstəliklər özünü daha tez və daha qabarıq şəkildə göstərə
bilir. Orqanizm üçün münasib mühit yaradıldıqda həmin irsi xəstəliklərdən bəzilərinin
inkişafını ləngitmək mümkün olur [5, s.78-79]. Bu baxımdan uşaqların nitqində mövcud
olan belə irsi çatışmazlıqların aradan qaldırılmasını məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil
olaraq həyata keçirmək lazımdır.
Qeyd olunan səbəblərlə yanaşı nitq qüsurlarının etiologiyalarından biri də analizatorlar və onların arasındakı münasibətlərlə bağlıdır. Analizatorlararası münasibətləri daim
nəzarətdə saxlamaq və kiçik məktəbəqədər yaş dövründə onların aşkara çıxarılaraq korreksiya edilməsi lazımdır.
Nitq qüsurlarını yaradan səbəbləri araşdırarkən mühavizə edilmiş analizator və onların funksiyaları arasındakı münasibətləri nəzərə almaq lazımdır. Çünki onlar korreksiya
təlimində kompensasiya üçün əsas mənbə təşkil edir.
Nitq inkişafındakı müxtəlif növ normallığın erkən diaqnostikası üçün çox əhəmiyyətlidir. Əgər nitq qüsuru uşaq məktəbə daxil olarkən və ya aşağı siniflərdə oxuyarkən
aşkar edilirsə, konpensasiya etmək çətin olur və uşağın müvəffəqiyyətinə mənfi təsir göstərir. Qüsur uşaqda kiçik və ya məktəbəqədər yaşda aşkar edilirsə, erkən tibbi və pedaqoji
korreksiya onun məktəbdə mükəmməl təhsil almaq imkanını əhəmiyyətli dərəcədə artıra
bilər [4, s. 14]. Ona görə nitq qüsurlarının məktəbəqədər dövrdən etibarən korreksiya
edilməsi ən vacib şərtlərdən hesab olunur. Korreksiya işlərinə ilk növbədə pedaqoji cəhətdən düzgün yanaşmaqla uşaqlara psixoloji təsir göstərmək çox faydalıdır. İstər ailələrdə,
istərsə də uşaq bağçalarında 3-4 yaşlı uşaqlarda nitq patalogiyalarının yaranmaması, yaranıbsa inkişaf etməməsi üçün uşaqların gün rejiminə, o cümlədən onların qida rejiminə,
oyun rejiminə, istirahət rejiminə, yuxu rejiminə ciddi nəzarət etmək lazım gəlir. Çünki
qida rejiminin pozulması uşağın funksional inkişafına mane olur, fizioloji inkişafı qarşısında sədd çəkir. Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, bəzi uşaqların aclığa tabı olmur.
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Vaxtlı-vaxtında qidalandırılmayan, ac qalan belə uşaqların əsəb sistemi pozulur. Qida rejimi tez-tez pozulan uşaqlar uzun uzadı ağlaya-ağlaya onları qidalandırmayanlara qarşı
qəzəblənir, hətta özlərinə xətər yetirə bilirlər. Belə uşaqlar bir çox hallarda aclığa tap gətirə bilmədikləri səbəbindən özlərini yerə vurur, əllərini başına, bədəninə, hətta yerə, divara döyəcləyirlər. Belə məqamlarda uşaqların beyin travmaları almaları halları da baş
verir. Sinir sistemində pozuntular yaranan belə uşaqların nitqində ciddi qüsurlar özünü
göstərməyə başlayır. Onların bir qismi dislaliyaya, yəni kəkələməyə məruz qalır. Bir qismində isə nitqin həm ritminin, həm də sürətinin pozulması özünü göstərir.
Yaxud yuxu rejiminin pozulması, yəni uşağın vaxtında yatızdırılmaması, onlara
normal yuxu şəraitinin yaradılmaması, yataqlarının rahat olmaması, səsli-küylü yerdə
yatmaları və sair bu kimi səbəblər ucbatından onların sinir sistemində zədələr yaranır ki,
bu da onların nitq patalogiyasının yaranmasına yol açır.
Oyun rejiminin düzgün qurulmaması, və ya uşaqların oyun zamanı nəzarətdən kənarda saxlanılmaları onların yıxılıb zədələnmələrinə, fasiləsiz ağlamalarına səbəb olur.
Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə xidmət edən
oyun zamanı valideynlərin və ya tərbiyəçilərin nəzarətsizliyi ucbatından yıxılaraq ağır
zədə alan uşaqların qazandıqları nitq qusurları onları ömürlük müşayət edə bilər. Ona
görə də uşaqların gün rejiminə pedaqoji yanaşmaları məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil
olaraq həyata keçirmək vacibdir. Ən vacib yanaşmalardan biri də psixoloji yanaşmalardır.
Bunun üçün valideynlərin psixoloji ədəbiyatlarla tanışlığı zəruri sayılır. Çünki Azərbaycanlı ailələrdəki valideynlər əsasən pedaqoji yanaşmalara üstünlük verirlər. Yəni onlar
qidalanmaq, yatmaq, oynamaq, istirahət etməklə bağlı rejim normalarını pedaqoji tələblər baxımından yerinə yetirirlər. Valideynlər uşaqların duyğusu, qavrayışı, diqqəti, qabiliyyətləri, iradəsi, təxəyyül və təfəkkür səviyyəsilə bağlı psixoloji yanaşmalara riayət etməkdə çətinlik çəkirlər. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Avropa ölkələrində artıq
ailələrin psixoloqu, fizioloqu vardır. Bu işdə onlar ailələrə bir növ yardımçı olurlar. Doğrudur bizim ölkəmizdə fəaliyyət göstərən uşaq bağçalarındakı psixoloqlar və fizioloqlar
qismən də olsa bu işlərlə məşğul olurlar. Lakin onların heç birisi ailələrlə birgə fəaliyyət
göstərməyə hətta meyl etmirlər. Əslində ailələrin yaşadıqları ünvanlara baxan sahə pediatorları, uşaq psixoloqları, fizioloqları, loqopedləri olmalıdır. Onlar ailələrlə mütəmadi
əlaqələr saxlamalı, onları maarifləndirməlidirlər. Belə olan təqdirdə ailələrdə məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq qüsurlarının etiologiyası ilə bağlı həyata keçirilən işlərin uğurlu
nəticələri ola bilər. Əks təqdirdə ailələrdə nitqi qusurlu uşaqların sayı sürətlə arta bilər.
Ona görə də belə anomaliyaların diaqnostikası ilə vaxtında məşğul olmaq lazımdır. Hələ
XIX əsrin ikinci yarısında görkəmli alman alimi H.Şurltess belə nitq qusurlarının diaqnostikası ilə məşğul olmuşdur. O, 1860-cı ildə bu sahədə ciddi tədqiqatlar apararaq nitq
qüsurlarını iki qrupda təsnif etmişdir. I-ci qrupa bütün səs tənəffüz qüsurlarının növlərini
(pəltəklik-dislaliya) aid etmiş, II-ci qrupa isə nitq ritminin və sürətinin pozulması, nitqdə
iştirak edən əzələlərin qıc olması ilə müşayiət olunan nitq qüsurunu (kəkələmə) daxil
etmişdir.
Bütün bunları nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, məktəbəqədəryaşlı uşaqların
nitq qüsurları etiologiyası ilə bağlı həyata keçirilən spesifik işlərin pedaqoji əsaslarının
düzgün müəyyənləşdirilməsi ən vacib şərtlərdən hesab olunur. Çünki nitq qüsurları etiologiyası ilə bağlı düzgün müəyyənləşdirilən pedaqoji əsasların müxtəlif anomaliyaların
diaqnostikası ilə inteqrasiyası daha faydalı sayılır. Ona görə ki, belə inteqrasiya prosesində məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq qüsurları etiologiyası üzrə həyata keçirilən işlərin
səmərəsi müvəffəqiyyətli olur.
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SUMMARY
AYKHAN HUSEYNLI
PEDAGOGICAL BASES OF CARRIED WORKS ON THE ETIOLOGY OF
SPEECH DEFECTS IN PRESCHOOL CHILDREN
The article describes the pedagogical bases of the carried works on the etiology of
preschool children with speech defects. In the article study of the causes of speech defects
in preschool children is stated. Pathologies identified by external (exogenous) factors and
anomalies caused by internal (endogenous) factors and ways to eliminate them are listed
as the main causes.Some of the reasons for speech pathology are discussed in the article,
both theoretically and practically. All of these are explained through the pedagogical basis
of carried works of pre-school children speech defects.
Key words: : preschool education, inclusive education, the etiology of speech, the
pathology of speech, speech development, defective pronunciation, mix of sounds,
imitation of adults, abnormal development, pedagogical bases
PЕЗЮМЕ
АЙХАН ГУСЕЙНЛИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ПО ЭТИОЛОГИИ ДЕФЕКТОВ
РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье изложены педагогические основы работы по этиологии
дошкольников с дефектами речи. В статье показано изучение причин дефектов
речи у дошкольников. Основными причинами являются патологии, определяемые
внешними (экзогенными) факторами, и аномалии, вызванные внутренними
(эндогенными) факторами, и способы их устранения. В статье рассматриваются
теоретические и практические аспекты патологии речи. Все это объясняется в свете
педагогических основ работы по сохранению дефектов речи у дошкольников.
Ключевые слова: дошкольное образование, инклюзивное образование,
этиология речи, патология речи, развитие речи, нарушение произношения,
смешивание шума, паттерны взрослых, аномальное развитие, педагогические
основы.
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YAŞILLIQLARIN İNSANLARIN PSİXOLOJİ SAĞLAMLIĞINDA
ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
Məqalədə insanların psixi sağlamlığında yaşıllıqların rolu və əhəmiyyətindən bəhs
olunmuş və tədqiqatlardan aşağıdakı nəticlər hasil olmuşdur. İnsanın psixi sağlamlığının
təmin olunmasında yaşıllıqların özünəməxsus təsir imkanları var. Yaşıllıqlar fotosintez
prosesinə qoşularaq havanın oksigenlə zənginləşdirir ki, təmiz hava insanların tibbi-bioloji sağlamlığına müsbət təsir edərək fizioloji sağlamlığını təmin edir. Fizioloji sağlamlıq isə sağlam psixologiyanın təməlidir. Bu proses insan fiziologiyası və psixologiyası
vəhdətinə əsaslanır. Təbiətin yaşıl rəngi insanların psixi sağlamlığında xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. İnsanlar yaşıl rəngin əhatəsində olanda insanda stenik hisslər oyadaraq onun
həyat enerjisini yüksəldir. Yaşıllıqların insanların psixoloji sağlamlığına təsiri fərdi psixoloji xassə olan temperamentdən asılı deyil. Yaşıllıqlara münasibət isə fərdi psixi xassələr olan xarakter və qabiliyyətdən birbaşa asılıdır. Yaşıl məkanlarda birgə istirahət
insanların sosillaşmasını təmin edir. Yaşıllıqların salınması və bərpası gənc nəslin təbiətə
münasibətinin formalaşması və vətənpərvərlik hisslərinin möhkəmlənməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Açar sözlər: Yaşıllıq, psixoloji sağlamlıq, hiss, psixika
Mövzunun aktuallığı. İndi bütün dünyada o cümlədən ölkəmizdə insanların
psixoloji sağlamlığının təmin edilməsi qarşıda duran ən aktual problemlərdəndir. Çünki
hər bir cəmiyyətin ümumi sağlamlığı və sabitliyi onun hər bir fərdinin psixi sağlamlığından asılıdır. Müasir dövrdə psixi pozğunluqlar və onların səbəbləri araşdırılaraq reablitasiyası və cəmiyyətə inteqrasiyası məsələləri daha geniş tədqiqata cəlb edilir. Hansı ki,
psixi sağlamlığın qorunması və davamlılığını təmin edən amillərin öyrənilməsi daha
əhəmiyyətlidir. Çünki psixi pzuntular psixi sağlamlığın itirilməsindən sonra başlayır. Hər
bir insanın formalaşması və psixi sağlamlığının qorunmasında isə bir sıra amillər rol
oynayır ki, bunlardan biri də onun yaşadığı mühit, həmin mühitin ekoloji təmizliyi və
insan sağlamlığına təsir imkanlarıdır. Şəxsiyyətin psixoloji sağlamlığının təmin olunmasına təsir edən təbii amillər içərisində yaşıllıaşdırma işləri xüsusilə mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Yaşadığımız Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə yaşıllaşdırma işləri fasiləsiz olaraq həyata keçirilir. Bu istiqamətdə yerinə yetirilən işlərin sayəsində yaşıllıqların
artmasının sakinlərin psixoloji sağlamlığına təsir imkanlarının öyrənilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Ədəbiyyat araşdırmalarına istinad edərək deyə bilərik ki, psixi sağlamlıq insanın psixi durumu, onun davranışlarının tənzimlənməsi, eyni zamanda sosial və bioloji
amillərin təsiri ilə xarakterinin düzgün formalaşması ilə xarakterizə olunur. Psixi sağlamlıq insanın özünə və ətrafdakı insanlara olan münasibətdə, ümumilikdə bütün həyatı boyu
müxtəlif hadisələrə, sosial və iqtisadi çətinliklərə qarşı münasibətində özünü biruzə verir.
Müasir dövrdə insanların psixoloji sağlamlığının öyrənilməsi və qorunması şəxsiyyətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsində ən mühim amillərdən biri kimi qəbul edilir.
Çünki sağlam psixoloji münasibətlər sağlam rəqabətdən doğur.
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Psixikanın təbii qanunauyğunluğu deməyə əsas verir ki, insanın psixoloji vəziyyəti
normal halda tarazlıqda olur. Lakin insanın psixikası, yaxud şəxsiyyəti, fəaliyyəti və davranışı heç də həmişə normal vəziyyətdə olmur. Bu və ya digər səbəblərdən tarazlıq pozulur. Hələ qədim dövrlərdən psixoloji tarazlığın pozulması psixoloji gərginlik yaradan səbəblərdən biri kimi insanlara bəlli olub. Hind, Çin, Misir, türk mənbələrində bu barədə
geniş bəhs olunur. Həmin mənbələrdə psixoloji vəziyyətin dəyişməsi “həyat gücü”nün
azalması kimi izah edilir [2, s. 30].
Deməli qədim mənbələrin araşdırmalarından da bəlli olur ki insanların psixoloji
sağlamlığı və bu sağlamlığın əhəmiyyəti bütün dövrlərdə öyrənilməsi aktuallıq kəsb edən
problemlərdən olmuşdur.
“Həyat gücü”nün, yəni, psixoloji sağlamlığın itirilməsi ümumilikdə hər bir şəxsiyyətin istər sosial, istərsədə ekoloji münasibətlərinin formalaşması və tənzimlənməsi prosesinin həyata keçirilməsini çətinləşdirir.
Klassik ekologiya nümayəndələri Park, Burges və Mckenrie ilk dəfə olaraq elmə
insan ekologiyası anlayışını gətirmişlər. İnsan ekologiyası bəlli bir ərazidə yaşayan insanların və müəssisələrin mənfi təsirini öyrənən və bu mənfi təsirə səbəb olan amilləri
öyrənən bir elmi istiqamət üzrə yaranmışdır [4].
Fizika elmindən məlumdur ki, təsir əks təsirə bərabərdir. Bu mənda insanlar
ekologiyaya nə qədər mənfi və ya müsbət təsir etsələr bu onların ümumilikdə yaşamına
və psixoloji sağlamlıqlarına təsir edəcəkdir.
Türkiyənin Səlçuk Universitetində dosent doktor Mehmet Ali Aydemirin rəhbərliyi
ilə Hale Nur Uyanık “Yeni kənd qurğularında rekreatif yaşıl ərazilər və parklar” üzərində
sosial tədqiqatlar aparmışdır. Bu tədqiqatlarda əsasən yeni salınmış yaşayış yerlərində
yaşıl ərazilər və parkların sakinlər üçün əhəmiyyəti tədqiqat obyekti olmuşdur [3].
İstər psixi sağlamlıq və onun formalaşmasına təsir edən amillərinin öyrənilməsi
istərsə də, insan ekologiyası və yaşıllıqların insan həyatındakı rolu istiqamətində aparılan
tədqiqatların araşdırılması bizə bunu deməyə əsas verir ki, ümumilikdə şəxsiyyətin psixoloji sağlamlığı məsələsi və yaşıllıqların əhəmiyyətinin tədqiqi müxtəlif elmi tədqiqatçıların tədqiqat obyekti olsa da yaşıllıqların insanın psixi sağlamlığına təsir imkanları demək olar ki, əsaslı şəkildə araşdırılmamışdır.
Çoxlarını belə bir sual düşündürə bilər ki, yaşıllaşdırma işlərinin insanın psixoloji
sağlamlığı ilə nə əlaqəsi? Bu suala cavab tapmaq üçün biraz tarixə ekskursiya etmək fikrimizcə daha məqsədəuyğun olar.
Bildiyimiz kimi yeni müstəqillik illərində keçid dövründə ölkənin həm daxili həm
də xarici qüvvələrin təsiri ilə çətinliklər yaşaması muxtar respublikamızın blokada şəraitinə düşməsi ilə nəticələnmısinə və bu əsasda xalqın böhranla üzləşməsinə səbəb olmuşdu. Bu çətinliklər bir tərəfdən qida çatışmamazlığı idisə digər tərəfdən işıq və qaz təchizatında yaranan problemlər idi. Xalqın bu ağır günlərdə özünü soyuqdan qoruması olduqca çətin həm də zəruri məsələyə çevrilmişdi. Artıq insanları mədəni təlabatlardan çox
təbii təlabatlar düşündürürdü. Psixoloji ədəbiyyatdan məlumdur ki, şəxsiyyəti fəaliyyətə
gətirən onun təlabatlar sistemidir. Humanist psixologiyanın nümayəndələrindən biri amerikan psixoloqu Abraham Maslau (1908-1970) olmuşdur. O, şəxsiyyət tələbatlarının ierarxik quruluşunu vermişdir. Ən aşağı səviyyədə olan fizioloji tələbatlardan başlayaraq
ən ali tələbat olan özünüaktuallaşdırmaya qədər ierarxik yüksəliş baş verir:
 Fizioloji (üzvü) tələbatlar
 Təhlükəsizliyə tələbat
 Mənsubiyyətə və məhəbbətə tələbat
 Hörmətə olan tələbat
 İdrak tələbatları
 Estetik tələbatlar.
 Özünüaktuallaşdırmaya tələbat [1, s.148]

78

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4

Tələbatların iarerxik quruluşuna nəzər salsaq görərik ki, sadədən mürəkkəbə doğru
dəyişir. Yəni hər zaman birinci yerdə insanın təbii tələbatları dayanır. Yemək, geymək,
soyuqdan və istidən qorunmaq və s. Blokada şəraitində olan muxtar respublikamızda isə
bütün bu tələbatlar həyat şəraitinin ağırlaşması səbəbiylə ödənilməsi olduqca zəruri olduğundan sakinlər bu təlabatlarını ödəmək üçün alternativ yollar axtarırdılar.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi işıq və qaz təchizatında problemlər yaranmışdı və
insanların soyuqdan qorunmaq üçün ağacları qırıb yandırmasından başqa çarə qalmamışdı. Bu isə kütləvi olaraq yaşıllıqların məhvinə səbəb olmuşdu. İnsanlar çarəsizdi. Bir tərəfdən soyuqdan qorunmalı, digər tərəfdən isə yaşıllıqların məhvi ilə razılaşa bilmirdi.
Elə bu səbəbdən də daxili istək və xarici zərurət arasında uyğunsuzluq yaranmışdı ki, bu
da sakinlərin psixoloji sağlamlığına olduqca mənfi təsir edirdi. Şəxsiyyətin əsas nəzəriyyələri içərisində koqnitiv nəzəriyyə tərəfdarlarından olan Amerika psixoloqu L.Festinqerin koqnitiv dissonans nəzəriyyəsini irəli sürərək qeyd edir ki, əgər fərdin şüurunda eyni
bir obyektə və hadisəyə dair məntiqi cəhətdən bir-birinə zidd olan bilik qarşılaşırsa, onda
fərd bir növ diskomfortluq hissi keçirir və o həmin hissdən yaxa qurtarmağa çalışır [6].
Əbdül Əlizadə və Əkbər Bayramova aid psixologiya adlı dərs vəsaitində oxuyuruq
ki, tələbatlar insanın hissi və emosional sferası ilə qarşılıqlı vəhdətdədir [1, s.146]. Yəni
insan təlabatlarının ödənilməsi onda razılıq hissi yaradırsa, ödənilməməsi isə narazılıq
hissinə səbəb olur. Keçid dövrü insanların bir sıra təlabatlarının ödənilməsində çətinliklər
yaranmışdı ki, bu da insanlarda psixoloji sağlamlığın pozulmasına təsir edən əsas amillərdən sayıla bilər.
Biz yaşıllıqların sakinlərin psixoloji sağlamlığına təsirini araşdırmaq üçün anket
sorğusu hazırladıq. Anket sorğusu hazırlanarkən yaş qrupları nəzərə alınaraq yaşı 45-dən
yuxarı olan respondentlərə verilən suallarla yaşı 45-dən aşağı olan respondentlərə verilən
sualları fərqli şəkildə müəyyənləşdirdik. Bu fərqin əsas məqsədi 1990-1993-cü illər ərzində yaşıllıqların qırılmasının canlı şahidi olmuş hətta bu proseslərdə təbii təlabatların
ödənilməsi üçün məcbur qalıb iştirak etmiş yaşı 45-dən yuxarı olan sakinlərin fikirləri
olduqca maraqlı idi. Sualların səviyyəsi 45 yaşdan yuxarı olan sakinlər üçün aşağıdakı
kimi müəyyənləşdirildi.
1. Müstəqillik illərinin əvvəlində (1990-1993-cü illər ərzində) Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yaşıllıqların vəziyyəti haqqında?
2. Bu prosesə münasibətiniz? Qırılan yaşıllıqların sizin psixoloji sağlamlığınıza təsiri haqqında fikirləriniz.
3. 1993-cü ildən muxtar respublikamızda aparılan yaşıllaşdırma işləri haqqında fikirləriniz.
4. Salınmış yaşıllıqların sizin psixoloji sağlamlığınızda rolu? Bu yaşıllıqların
salınmasının gənc nəslin psixoloji sağlamlığı və təbiətə münasibətinin formalaşmasında
rolu?
Yaşı 45-dən aşağı olan sakinlər üçün isə sualların səviyyəsi ikinci sorğu anketində
bu cür müəyyənləşdirildi.
1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan yaşıllaşdırma işləri haqqındakı fikirləriniz.
2. Yaşıllıqlar qırılarsa, sizdə hansı psixoloji təsirləri yaradar?
3. Yaşıllıqların sizin psixoloji sağlamlığınızda rolu?
4. Yaşıllıqların qorunması istiqamətindəki fəaliyyətiniz?
Anket sorğularını həm öz sualları çərçivəsində həm də sorğu anketi 1 və 2-yə
verilmiş cavabların müqayisəli baxımından təhlilini aparmağa çalışdıq. Anket sorğusunun nəticələrinin tədqiqi olduqca maraqlı faktları ortaya çıxartdı. Sorğu ankedi 1-ə verilən
cavablarların bəziləri ilə sizi tanış edək.
Respondentlər birinci suala cavab verərək bildirmişlər ki, 1990-1993-cü illər
ərzində həm ermənilərin Azərbaycana təcavüzü, həm də daxildə baş verən siyasi böhran
nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında olduqca acınacaqlı vəziyyət yaranmışdı.
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İnsanlar bir tərəfdən toprağı erməni işğalçılarından qorumağa çalışır digər tərəfdən isə
özlərinin təbii təlabatlarını ödəmək uğrunda mübarizə aparırdılar. Bu təbii təlabatlar içərisində soyuqdan qorunmaq təlabatı xüsussi əhəmiyyət kəsb edirdi. Soyuqdan qorunmaq
üçün isə həm şəxsi həyətlərində həm də meşələrdə və parklarda olan ağacları qırırdılar.
Olduqca dözülməz bir mənzərə idi. Həmin dövr yaşıllıqların kütləvi məhvinin şahidi olurduq.
İkinci suala cavad verən respondentlərin bəziləri bu prosesin psixoloji sağlamlığa
mənfi təsirini qabartsalarda bəziləri isə həmin dövrdə fizioloji və bioloji sağlamlığın daha
vacib olduğunu psixoloji sağlamlığın isə bir o qədər də əhəmiyyətli olmadığını vurğulamışlar. Lakin demək olar ki, hamısı yaşıllıqların məhvinin psixoloji sağlamlığa mənfi təsirindən bəhs etmişlər.
Üçüncü suala cavab olaraq bildirmişlər ki, 1993-cü ildən əsası Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş yaşıllıqların bərpası və yeni yaşıllıqların salınması
işinin fasiləsiz həyata keçirilməsinin təşkil edilməsi və bu prosesdə özlərinin də aktiv iştirak etməsini olduqca yüksək sevinc hissi ilə anlatmağa çalışmışlar.
Yeni salınmış yaşıllıqların insanın ümumilikdə sağlamlığına, o cümlədən psixoloji
sağlamlığına müsbət təsirindən bəhs edərək bildirmişlər ki, yol boyu salınmış yaşıllıqlar
insanda xoş ovqat yaradır, onun psixoloji yorğunluğunu aradan qaldırır. Bu isə insanın
daha sağlam olmasına təsir edir. Nəticədə onun əmək fəaliyyətinin səmərəliliyi artırır,
cəmiyyətin digər üzvləri ilə münasibətlərinin harmonik inkişafında müsbət tərəfdən özünü büruzə verir.
Beşinci sualın cavabında isə yaşıllıqların bərpası və yeni yaşıllıq zolaqlarının salınmasının gənc nəslin sağlam ruhda və təbiətə münasibətində eyni zamanda vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə olunmasında olduqca vacib amil olduğunu vurğulamışlar.
Sorğu ankedi ikinin cavablarının təhlili və birinci sorğu ankedindəki suallarla müqayisəsi bizə bunu deməyə əsas verir ki, yaşı 45-də çox olan respondentlər suallara daha
dolğun və emosional cavablar vermişlər. Fikrimizcə bu həmin respondentlərin 19901993-cü illər ərzində yaşıllıqların məhvi və bu prosesin təsirinin onlarda müəyyən psixoloji narahatlıq yaratması ilə əlaqədardır.
Biz yaşıllıqların insanların psixoloji sağlamlığına təsirini onların fərdi psixoloji xassələri baxımından təhlil etməyə çalışdıq. Bildiyimiz kimi insanın fərdi psixoloji xassələrinə temperament, xarakter və qabiliyyətlər aiddir.
Temperament dedikdə, insanın psixi fəaliyyətinin dinamikasını müəyyən edən
fərdi-özünəməxsus xassələri nəzərdə tutulur. Onun əsasən 4 tipi mövcuddur. Xolerik,
sanqvinik, melanxolik, fleqmatik. Bu tiplərinin hər birinin özünəməxsus göstəriciləri var.
[1, s.455]
Anket sorğusunda iştirak edən 150 nəfər respondentlər içərisində müxtəlif temperamentlərin olması və onların hər birinin yaşıllıqların sizin psixoloji sağlamlığınızdakı
rolu sualına verdikləri cavabların təhlili bizə bunu deməyə əsas verdi ki, yaşıllıqların insanların psixoloji sağlamlığına müsbət təsiri onların temperamentlərindən asılı deyildir.
Lakin, yallıqların insan psixoloji sağlamlığına təsirindən fərqli olaraq yaşıllıqlara
münasibət və onların artırılması istiqamətində görülən işlərdə insanların iştirakı onların
fərdi pasixoloji xüsusiyyəti olan xarakter əlamətləri və qabiliyyətlərindən asılıdır.
Qloballaşmanın təsiri və gətirdiyi yeniliklər insanların psixi sağlamlığında bir sıra
çətinliklər yaratmışdır. Bu kimi amillər təbiətdə ekoloji tarazlığın pozulmasına ciddi şəkildə öz təsirini göstərməkdədir. Ekoloji tarazlığın pozulması içərisində yaşıllıqların məhvi xüsusi ciddi təhlükədir. Sənayeləşmə və böyük şəhərlərin salınması artıq təbii deyil
süni beton təbiətin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bütün bunlar isə təbiətin əsas rənglərindən biri olan yaşıl rəngin azalmasına eyni zamanda bu yaşıllıqların əsas funksiyalarından
biri olan fotosintez prossini həyata keçirməklə havanın oksgenlə zənginləşməsini təmin
etməsinə öz mənfi təsirini göstərmişdir.
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Botanika elmindən məlumdur ki, Fotosintez – bitki və bir sıra başqa orqanizmdə
gedən işıq enerjisinin kimyəvi enerjiyə çevrilməsi prosesidir. Fotosintez sözü yunanca
fotos (işıq) və sintezis (birləşmə) sözlərindən gəlməkdədir. İlk dəfə olaraq fotosintezi rus
alimi Kliment Arkadyeviç Timiryazev kəşf etmişdir [5, s.94].
Bitkinin fotosintezdə iştirak edən əsas orqanı yarpaqdır. Ağızcıqlardan yarpağa hava daxil olur ki, onun da tərkibində olan karbon qazından bitki qida kimi istifadə edir.
Yarpaq hüceyrələrindəki xloroplastlarda günəş enerjisini udma xüsusiyyətinə malik xlorofil olur. Əmici tellərlə torpaqdan su və mineral maddələr udulur və kökün ötürücü boruları ilə gövdəyə, oradan yarpaqlara ötürülür. Günəş enerjisindən istifadə etməklə bitki kimyəvi çevrilmə yolu ilə qeyri-üzvi maddələrdən (karbon qazı və sudan) mürəkkəb üzvi maddələr yaradır.
Fotosintez zamanı işıqda üzvi maddə yaranması ilə bərabər, həm də ətraf mühitdə oksigen xaric edilir. Fotosintez etmək qabiliyyəti yaşıl bitkilərin əsas xüsusiyyətlərindən biridir [5, s. 94].
65 % oksigendən ibarət olan insan orqanizmində üzvü proseslərin demək olar ki,
hamısı oksigenin iştirakı ilə təmin edilir. Yəni oksigen həyatın elə özü deməkdir. Muxtar
respublikamızda aparılan yaşıllaşdırma işləri havanın oksigenlə zənginləşməsini təmin
edir ki, bunun əsasında insanların tibbi və bioloji sağlamlığı bərpa olur.
İnsan psixologiyası ilə fiziologiyası qırılmaz vəhdət təşkil edir. Daha dəqiq ifadə
etsək, bütün psixi proseslərin əsasını sinir sistemi təşkil edir. Elə bu səbəbdəndir ki, insan
sağlamlığında baş verən bu və ya digər dəyişiklik onun psixologiyasına da əsaslı təsir
göstərir. Deməli, oksigen zənginliyi beyin fəaliyyətini artırdığı üçün sağlam sinir sisteminin formalaşmasına müsbət təsir edir. Sağlam fiziologiyanın formalaşması isə ümumilikdə insan psixikasının daha yaxşı bərpa olmasını təmin edir. Psixi proseslərin sürətini
artırır.
Deməli yaşıllıqlar insanların tibbi və fizioloji sağlamlığını müxtəlif təbii imkanları
ilə bərpa etməklə psixoloji sağlamlığını təmin edir.
Yaşıllıqların qorunması və artırılması istiqamətində görülən işlər zamanı muxtar
respublika ərazisində təbii iqlim və torpaq xüsusiyyətləri işin əsas mahiyyətini özündə
əks etdirir. Meşələrin qorunması ilə yanaşı, yeni yaşıllıqların salınması istiqamətində də
mühüm işlər görülür.
Yaşıllıqların salınmasında təbiətin rəng harmoniyasının qorunmasının şahidi oluruq. Psixologiyadan məlumdur ki, hər bir rəngin insan psixologioyasına öz təsiri var.
Belə ki, yaşıllıqların salınması təmiz hava ilə yanaşı məhz təbiətin əsas və rahatladıcı
rənglərindən olan yaşıl rəngin ətrafımızda çoxalmasına səbəb olur ki, bu da sakinlərin
özlərini rahat hiss etmələrinə, sinir sisteminin sağlamlığına və bunun əsasında isə sağlam
psixoloji xüsusiyyətlərə malik olamalarına təsir edir. Ağaclar arasında əkilmiş müxtəlif
dekorativ bitkilər, rəngarəng güllər isə insana ayrıca bir psixoloji rahatlıq bəxş edir.
Tək əldən səs çıxmaz, el bir olsa dağ oynadar yerindən, el gücü sel gücü prinsipindən məsələyə yanaşan Naxçıvan Muxtar Respublika ictimayəti isə bu məsələdə fəallıq
göstərərək el birliyi ilə ekoloji sağlamlığımızın qorunmasında səylə çalışır və əlindən gələni əsirgəmir. Hər bir insan zəhmət çəkir, çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini görməyə çalışır.
Bu mənada muxtar respublika sakinləri təkcə ətraf mühiti yaşıllaşdırmır həm də onun
qorunması qayğısına qalır.
Yaşıllaşdırma istiqamətində görülən tədbirlər və aparılan işlər gənc nəsilin tərbiyə
olunmasında da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, dövlətimizin və yaşlı nəslin nümayəndələrinin ətraf mühitə münasibəti yeni nəslin düzgün tərbiyəsi istiqamətində nümunəvi təsir imkanına malik olaraq onların təbiətə münasibətdə daha məhsuliyyətli olmağa, üzərlərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə, yaradılmış yaşıllıqların
qorunması qayğısına qalmaları üçün əsaslı təsir göstərir. Muxtar respublika gəncliyi yaxşı
başa düşür ki, aparılan bütün quruculuq, abadlıq və yaşıllaşdırma işləri onların sağlam və
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gələcəyə daha ümidlə yaşamaları üçün əvəzsiz qiymətə malikdir. Bu istiqamətdə çox zəhmət çəkilir ki, gənc nəsil də öz növbəsində özünü bu işlərin davamçısı ruhunda tərbiyə
etməlidir.
Sir deyil ki, insan işdən-gücdən yorulan kimi, istirahət günlərində özünü yaşıl
təbiətin qoynuna atır. Yaşıllıqlar diyarı Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə sakinlər və
qonaqlar özlərini hər zaman bu şəraitdə his sedir. Yaşıllıqlar əhatəsində isə insan özünü
daha yaxşı his sedir.
Psixologiya elmində hisslərə belə tərif verilir. Hiss insanın dərk etdiyi cisim və hadisəyə, başqa adamlara, həmçinin özünün rəfdar və davranışına, fikir və arzusuna bəslədiyi münasibəti ifadə edir. İnsan hissləri bir sıra funksiyaları yerinə yetirir. Yəni insanı
tənzim edir, insana ətraf aləmdən müxtəlif siqnallar daxil olur ki, onların dərk olunmasında insanın keçirdiyi bu və ya digər hisslər insana ya müsbət təsir edərək onalrda stenik
hislər yaradır, yəni, onlarda həyat fəaliyyətini yüksəldir, onun qüvvəsini artırır, fəaliyyətə
təhrik edir. Yada mənfi təsir edərək onlarda astenik hisslərin baş qaldırmasına, yəni, həyat fəaliyyətini zəiflədir, enerjisini azaldır [1, s. 152].
İnsan yaşıllıqlar əhatəsində olanda isə onda həyat enerjisini yüksəldən hisslərin yəni “stenik” hisslərin yaranmasının şahidi oluruq ki, bunun nəticəsində insan özünün daha
yaxşı hiss edir. Onun psixoloji sağlamlığı bərpa olur, ətrafında baş verənlərə daha sağlam
düşüncə ilə baxır, onlara münasibətdə obyektiv olur. Bütün bunlar isə şəxsiyyətlərarası
münasibətlərin daha səmimi və işgüzar istiqamətdə formalaşması üçün əsas amil rolunu
oynayır.
Deməli, sağlam ekoloji mühit sağlam insan, sağlam insan isə sağlam cəmiyyət deməkdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq məqalədə yaşıllıqların insanların psixoloji
sağlamlığında rolu və əhəmiyyəti araşdırılmışdır
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən qeyd olunan elmi nəticələr psixologiya, ekologiya və psixoloji sağlamlıq istiqamətində tədqiqat aparan tədqiqatçılar üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda insan-təbiət münasibətlərinin, yəni
insan ekologiyasının formalaşmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Nəticələri aşağıdakı kimi sistemləşdirmək olar.
- İnsanın psixi sağlamlığının təmin olunmasında yaşıllıqların özünəməxsus təsir
imkanları var.
- Ədəbiyyat araşdırmalarından məlumdur ki, yaşıllıqlar fotosintez prosesinə qoşularaq havanın oksigenlə zənginləşməsini təmin edir. Havanın oksigen zənginliyi insanın
tibbi-bioloji sağlamlığını bərpa etdiyi üçün psixoloji sağlamlığında da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu proses insan psixologiyası və fiziologiyası vəhdətinin əsasında yaranır.
- Müxtəlif rənglərin insan psixologiyasına özünəməxsus təsir imkanları var. Bu
əsasda təbiətin ən əsas rənglərindən biri olan yaşıl rəng insanlara psixoloji baxımdan rahatlıq bəxş edir. Bu fikir apardığımız anket sorğusunun nəticələri əsasında sübut olunmuşdur.
- Yaşıllıqlar insanların hissi-emosional aləminə müsbət təsir edərək onlarda stenik
hislərin oyanmasına təsir edir ki, bunun əsasında insanın həyat enerjisi artır, onlarda optimizm ruhu formalaşır.
- Yaşıllıqların insanların psixi sağlamlığına təsir imkanları onların temperamentlərindən asılı deyil. Sorğularda iştirak edən respondentlər müxtəlif temperament tiplərinə
məxsus olsalar da, hamısının yaşıllıqların sizin psixoloji sağlamlığınızda rolu sualına
müsbət cavab verməsi bunu sübut edir.
- Yaşıllıqlara münasibət və onların artırılması istiqamətində görülən işlərdə insanların iştirakı onların fərdi pasixoloji xüsusiyyəti olan xarakter əlamətləri və qabiliyyətlərindən asılıdır.
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- Yaşılııqların salınmasında birgə işin təşkili şəxsiyyətlərarası münasibətlərinin və
insan-təbiət münasibətlərinin müsbət istiqamətdə formalaşmasında mühüm əhəmmiyyət
kəsb edir.
- Yaşıl məkanlarda insanların birgə istirahəti onların sosiallaşmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
- Yaşıllıqların salınması gənc nəslin psixi sağlamlığının qorunması, sağlam ruhda
tərbiyəsi və vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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SUMMARY
CHAPAY GULIYEV
THE ROLE AND IMPORTANCE OF GREENERIES IN PEOPLE’S
PSYCHOLOGICAL HEALTH
In the article, it is dealt with the role and the importance of greeneries in the people’s
psychologicial health and the following results are obtained from the researches.
Greeneries have their own impact opportunities in providing of people’s
psychological health. Greeneries enrich weather with oxygen by joining to the process of
photosynthesis that fresh air influences people’s medical-biological health positively and
it provides psychological health.
But psysiological health is the basis of healthy psychology. This process is based
on unity of people’s psychology and physiology. The green color of nature has a special
importance in people’s health. The color green increases life energy by waking up stenic
feelings. The influence of greeneries to people’s psychological health doesn’t depend on
temperament which is individual psychological difference. But the attitude to greeneries
depends on character and ability which are individual psychical differences. To rest
together in green spaces provides socializing of people. Planting and restoration of greens
have a great importance in forming of attitude of young generation to nature and in
strengthening patriotic feelings.
Key words: greenery, psychological health, sense, mentality

РЕЗЮМЕ
ЧАПАЙ ГУЛИЕВ
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
В статье рассматрены роль и значение зеленых насаждений в психическом
здоровье людей. Из проведенних исследований были получены следующие
результаты. В обеспечении психического здоровья человека зеленые насаждения
имеют свои уникальные возможности воздействия. Они обогащает воздух
кислородом, присоединяя его к процессу фотосинтеза, чтобы чистый воздух
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положительно влиял на медико-биологическое здоровье людей, обеспечивая их
физиологическое здоровье. А физиологическое здоровье – основа здоровой
психологии. Этот процесс основан на единстве физиологии и психологии человека.
Зеленый цвет природы имеет особое значение в психическом здоровье людей.
Когда люди находятся в окружении зеленого цвета, он поднимает свою жизненную
энергию, пробуждая у человека стенические чувства. Влияние зеленых насаждений
на психологическое здоровье людей не зависит от темперамента, который является
индивидуальной психологической чертой. А отношение к ним напрямую зависит
от характера и способностей, обладающих индивидуальными психическими
свойствами. Совместный отдых в зеленых насаждениях обеспечивает
социализацию людей. Посадка и восстановление зеленых насаждений имеет особое
значение в формировании отношения молодого поколения к природе и укреплении
патриотических чувств.
Ключевые слова: Зеленые насаждения, психологическое здоровье, чувство,
психика
Məqalə psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor Gültac Əliyeva tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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KİÇİKYAŞLI MƏKTƏBLİLƏRLƏ TƏDRİS FƏALİYYƏTİ PROSESİNDƏ
QARŞIYA ÇIXAN PSİXOLOJİ ÇƏTİNLİKLƏR
Məqalədə əsaslandırılır ki, kiçik məktəblilərin daxili imkanlarının zəifliyi ilə əlaqədar tədris prosesində meydana çıxan bir sıra çətinliklər müəllimin düzgün pedaqoji-psixoloji təsiri ilə aradan qaldırıla bilər. Qeyd olunur ki, müəllim məhz məktəblilərin psixologiyasına bilavasitə təsir edən, onu zənginləşdirən və inkişaf etdirən insandır. Müşahidələr göstərir ki, xarici təsirlər vasitəsilə daxili imkanları inkişaf etdirmək mümkün
olduğu halda, bir sıra müəllimlər bu pedaqoji imkanlardan kifayət qədər istifadə etmirlər. Bundan başqa, haqqında danışılan çətinliklər və onların aradan qaldırması yollarının fərqli olması da məqalədə işıqlandırılır. Göstərilir ki, müəllimin əsas funksiyalarından biri də müvafiq pedaqoji və psixoloji təsir üsulunun adekvat seçilməsidir. Müəllim
çətin anlarda məktəb psixoloqunun xidmətlərindən istifadə edir. Bununla belə müəllim
məktəb psixoloqları və valideynlər ilə müntəzəm olaraq qarşılıqlı şəkildə işləməlidir.
Açar sözlər: kiçik məktəblilər, tədris fəaliyyəti, çətinliklər, müəllimin psixoloji
təsiri
Tədrisin psixopedaqoji problemləri ilə hər müəllim öz fəaliyyətində qarşılaşır.
Kiçikyaşlı məktəbliləri tanımaq, onların daxili imkanlarına bələd olmaq, onlara fərdi və
diferensial yanaşmaq, onların hər birinin təlimi üçün bərabər imkanlar yaratmaq, sinifdə
münbit psixoloji iqlim formalaşdırmaq, mövcud olan problemləri həll etmək, ən əsası öz
pedaqoji fəaliyyət və ünsiyyətini həyata keçirmək psixoloji biliklər olmadan mümkün
deyildir.
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyəti zamanı ibtidai sinif müəllimlərinin qarşılaşdıqları psixoloji çətinliklər obyektiv və subyektiv çətinliklər kimi meydana çıxır, müəllimin pedaqoji fəaliyyət və pedaqoji ünsiyyətinin səmərəsini endirir. Pedaqoji situasiyanın gerçəkləşdirilməsi zamanı müəllimin fəaliyyətinə bir sıra obyektiv çətinliklər də
əsaslı təsir edir (sinfin şəraiti, maddi-texniki təchizat və s.).
“Psixoloji biliyin məktəb praktikasında tətbiqini çətinləşdirən digər səbəb müəllimlərin bir qismində psixologiyadan bilavasitə istifadə edə bilməmək, psixologiyanın
tətbiqi imkanlarını və əməli əhəmiyyətini görə bilməmək zəminində bu elmə yaranmış
laqeyd, birtərəfli münasibətlə bağlıdır. Həmin müəllimlər belə hesab edirlər ki, “yaxşı
dərs“ demək üçün yalnız müvafiq fənnin tədrisi metodikasını bilmək kifayətdir” [8, s.
36]. Həmçinin müəllimin öz peşəsinə münasibəti də təlim prosesinin həyata keçirilməsinə
birbaşa təsir edir və özüylə bərabər bir sıra problemlərə yol açır. Müəllimlərin tədris
prosesində qarşılaşdıqları bir sıra psixoloji çətinliklərin yaranma mexanizminə nəzər
salaq:
Müəllimlərin kiçikyaşlı məktəblilərin cins, yaş, fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaması;
Kiçikyaşlı məktəblilərə fərdi və diferensial yanaşmanın psixoloji əsaslarına malik
olmamaq;
Sinfin bilik və mənimsəmə səviyyəsinin (zəif, orta, yüksək) fərqli olmasını (onların
hər biri ilə müvafiq iş aparılmasını zəruri edir) nəzərə almamaq;
Sinifdəki psixoloji prosesləri idarə edə bilməmək (səmərəli münbit psixoloji iqlim
formalaşdırmamaq);
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Sinifdəki sosial prosesləri idarə edə bilməmək (əlverişli ünsiyyət və qarşılıqlı
münasibətlərin qurulması sahəsində olan problemlər);
Pedaqoji fəaliyyət və ünsiyyətini onlara müvafiq qurmamaq.
Onların təlim fəaliyyətində mövcud olan çətinliklərin fərqində olmamaq və vaxtında aradan qaldırmaq üçün müvafiq tədbirlər görməmək.
Biz bu tezisdə kiçikyaşlı məktəblilərin daxili səbəblərilə şərtlənən çətinliklər və onların müəllim tərəfindən nəzərə alınmasının vacibliyi üzərində dayanmaq istəyirik. Kiçikyaşlı məktəblinin öz daxili xüsusiyyətlərindən (imkanlarından) irəli gələn öyrənmə çətinliklərinə aiddir: Təlimə düzgün münasibət bəsləməmək; təlim vərdişlərinin olmaması;
öyrənmə qabilliyinin olmaması; təlim motivinin zəif olması; idrak qabiliyyətinin zəif olması; idrak marağının zəif olması; kiçikyaşlı məktəblilərin cins, yaş, fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərindən, motivləşməsindən, özünüqiymətləndirməsindən irəli gələn çətinliklər
və s.
Pedaqoji təxəyyül imkan verir ki, müəllim əvvəlcədən tədris fəaliyyətini, baş verə
biləcək bir sıra problemləri təsəvvür etsin, təhlil etsin, həmçinin empatiya qabiliyyəti
əsasında öz şərh etməsinin, yanaşmasının öyrənənlər tərəfindən necə qəbul edilməsini
təxmin etsin. Kiçikyaşlı məktəblilərin daxili xüsusiyyətlərini nəzərə almamaqdan qaynaqlanan bu tip çətinliklər müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətində daha sıx müşahidə olunur.
Kiçikyaşlı məktəblilərin daxili imkanları ilə (psixi proseslərin, hal və xassələrin inkişaf
xüsusiyyətləri ilə) müəllimin onlardan tələb etdiyi potensial üst-üstə düşmür. Öz daxili
imkanlarına görə özləri ilə qarşıdurmaya tərk edilirlər. Nəticədə onların daxilində ziddiyyətin, münaqişənin yaranmasına səbəb olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, onların hamısı
eyni səviyyəyə malik deyillər. Müəllim təlimi səmərəli təşkil etmək üçün aşağıdakı suallara cavab axtarmalıdır: Kiçikyaşlı məktəbli təlimə necə münasibət bəsləyir? (Təlimi
sevir, maraq göstərir, sevmir, biganə və istəksizdir). Kiçikyaşlı məktəblinin mənimsəmə
tempi necədir? (asanlıqla, tez, çətinliklə, yavaş). Təlim materiallarını necə mənimsəyir?
(sürətlə, ləng, çətinliklə, güclə, yəni məcburiyyətlə, yaxud yerinə yetirməyi rədd edir).
Kiçikyaşlı məktəbli hansı dərketmə üsuluna sahibdir? (linqvistik/söz, məntiqi/riyazi, vizual/məkan, bədən/kinestetik, musiqi/səs, naturalistik/təbiət, fərdlərarası, fərddaxili dərketmə) Müəllim həmin dərketmə üsullarına uyğun olaraq öz təlim üslubunu müəyyənləşdirməlidir: Şifahi, məntiqi, vizual, fiziki, dinləmə, audial, müşahidə, sosial, individual
təlim üsulu.
Müəllim hazırılığı işində perseptiv qabiliyyətin yüksəldilməsi, pedaqoji fəaliyyətə
psixoloji hazırlıq məsələsinə diqqət daha da artırılmalıdır. Bizə məlumdur ki, kiçikyaşlı
məktəblilərin təlim çətinliklərinin böyük bir qismi onların daxili səbəblərindən qaynaqlanır, ancaq burada bir faktı nəzərə almaq lazımdır: Müəllim həm də onların psixi
inkişafına dəstək olmalıdır. Hal-hazırki təhsil proqramları təlimin psixi inkişafa təkan
verməsi (inkişafı öz arxasınca aparması) istiqamətində hazırlanmışdır. Ona görə də pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan müəllimlər bu göstəricini daim öz fəaliyyətlərində nəzərə
almalıdırlar. Fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin mərhələli bir şəkildə tərbiyə və inkişaf etdirilməsinin mümkünlüyünü müəllimlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirik.
Kiçikyaşlı məktəblilərin daxili imkanlarının zəifliyindən irəli gələn bir sıra çətinliklər müəllimin düzgün pedaqoji, psixoloji təsiri ilə həll və inkişaf etdirilə bilər. Deməli,
müəllim həm də onların psixikasına əsaslı təsir edən, zənginləşdirən, inkişaf etdirən şəxsdir. Biz burada müəllimin pedaqoji imkanlarının (xarici təsirlərlə daxili imkanların inkişaf etdirilməsinin mümkünlüyü) yetərincə istifadə edilmədiyinə diqqəti yönəltmək istəyirik. Qeyd etdiyimiz bütün növ çətinliklər bir-birindən fərqləndiyi kimi onları aradan
qaldırmaq və onlara təsir etmə formaları da fərqli olmalıdır. Müəllimin əsas vəzifələrindən biri uyğun pedaqoji və psixoloji təsir üsulu seçməkdir. Müəllim çətin məqamlarda
məktəb psixoloqunun xidmətindən istifadə etmək barədə düşünməli, məktəb psixoloqu
və valideynlərlə əməkdaşlıq şəraitində işləməlidir.
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“Psixoloji biliklərin tətbiqinin özünəməxsus çətinlikləri vardır. Psixoloji biliklərin
uşaqların təlim praktikasında tətbiqini çətinləşdirən əsas səbəblərdən biri ondan ibarətdir
ki, psixoloji tədqiqatlar psixikanın ayrı-ayrı proseslərinin analizinə həsr edilir. Psixoloji
biliyin məktəb praktikasına tətbiqini çətinləşdirən ikinci səbəb də vardır. Biz psixoloji
biliklərin birbaşa deyil, dolayı yollarla–pedaqogika və fənlərin tədrisi metodikası vasitəsilə tətbiqini nəzərdə tuturuq” [8, s. 35].
İbtidai sinif müəllimlərinin istifadəsi üçün metodik vəsaitlərlə yanaşı, psixoloji məlumat kitablarının (konkret məktəb yaşını əhatə edən) hazırlanmasına böyük ehtiyac vardır. Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim, tərbiyə (diqqətin, hafizənin, təfəkkürün, təxəyyülün,
iradənin, hislərin tərbiyəsi) və inkişaf (kompleks inkişaf – koqnitiv, əxlaqi, mənəvi, sosial, iradi-emosional, motivasiya) məsələləri ilə bağlı nəzəri və praktik əhəmiyyətli bilikləri
özündə ehtiva edən vəsaitlərin hazırlanmasını tövsiyə edirik.
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SUMMARY
NARMIN ABDULLAYEVA
THE PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES FACED BY THE TEACHER
DURING THE TRAINING ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
It is possible that a number of difficulties, which are caused by the weakness of the
internal opportunities of primary school children, can be solved and improved with the
correct pedagogical, psychological impact of the teacher. Thus, the teacher is also the
person who directly affects, enriches and develops their psychology. We want to make
sure that the teacher does not use pedagogical opportunities sufficiently (it is possible to
develop internal opportunities through external influences). All of the weaknesses we talk
about are different from each other, and the way they remove and influence them must be
different. One of the main functions of the teacher is to choose the appropriate
pedagogical and psychological influencing method. The teacher should think about using
the school psychologist's service in difficult times and work with school psychologists
and parents in a mutual way.
Key words: Primary school children, training activity, training difficulties,
pscyhological difficulty of the teacher
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РЕЗЮМЕ
НАРМИН АБДУЛЛАЕВА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
В статье обосновывается, что ряд трудностей, возникающих в процессе
обучения в связи со слабостью внутренних возможностей младших школьников,
может быть преодолен при правильном педагогико-психологическом воздействии
учителя. Отмечается, что учитель – это именно тот человек, который
непосредственно влияет на психологию школьников, обогащает и развивает ее.
Наблюдения показывают, что при возможности развития внутренней потенции
посредством внешних воздействий ряд учителей недостаточно используют эти
педагогические средства и приемы. В статье освещаются, с одной стороны, эти
проблемы и, с другой, способы их устранения. Показано, что одной из основных
функций учителя является адекватный выбор соответствующего метода
педагогического и психологического воздействия. Хотя учитель пользуется
услугами школьного психолога в трудные моменты, но он должен
взаимодействовать со школьными психологами и родителями регулярно.
Ключевые слова: младшие школьники, учебная деятельность, трудности,
психологическое воздействие учителя
Məqalə psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor Ramiz Əliyev tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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KRİMİNAL DAVRANIŞLI QADIN CİNAYƏTKARLARIN ŞƏXSİYYƏTİ VƏ
ONUN FORMALAŞMASI MƏRHƏLƏLƏRİ
Qadınların kriminal davranışı bütövlükdə cəmiyyətə mənfi təsir göstərir, çünki bu
cinayət ailədə və onun mənəvi-psixoloji mühitində də özünü biruzə verir. Hazırda
qadınların cinayətkar davranışları strukturunda mənfi tendensiya müşahidə olunur:
xüsusilə ağır cinayətlərin sayının artması və cinayətkarların yaşının azalması. Qadın
cinayətkarlığının, onun mahiyyətinin və məhkum qadınların psixoloji xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi bu növ cinayətlərin qarşısının alınması üçün adekvat tədbirlərin görülməsinə
imkan verəcəkdir.
Hal-hazırda qadın cinayətkarlığının öyrənilməsinə böyük ehtiyac var. Belə ki, hansı
mənbələr cinayətkarlığın bu növünə rəvac verir, bu cür hərəkətlərə yol verən qadınların
asosial davranışının səbəbləri nədən ibarətdir və digər suallara cavab vermək zərurəti
vardır. Bu, bizim сəmiətimizdə cinayətkarlığın bu növünün artmasının qarşısını almaqla
əlaqədar lazımdır. Qadınların cinayətkar davranışı cəmiyyətə, onun institutlarına və
ümumiliyinə, xüsusilə də ailəyə, bütövlükdə onun mənəvi psixoloji mühitinə çox mənfi
təsir göstərir. Qadın cinayətkarlığı cəmiyyətin mənəvi sağlamlığının, ruhi halının, əsas
ümumbəşəri dəyərlərə münasibətinin bir növ göstəricisidir.
Açar sözlər: qadın cinayətkarlar, kriminal davranış, cinayətin motivləri, qadın
cinayətkarlığının səbəbləri
Hər bir insan bir tərəfdən bioloji, digər tərəfdən isə sosial varlıq hesab olunur. İnsanı
bioloji varlıq kimi səciyyələndirən xüsusiyyətlər fərd, sosial varlıq kimi səciyyələndirən
xüsusiyyətlər isə şəxsiyyət termini ilə ifadə edilir. Şəxsiyyət insanın sosial keyfiyyətinin
təzahür formasıdır. İnsan anadan olduğu andan yox, ictimai münasibətlərin axarında
şəxsiyyət kimi formalaşır. O, cəmiyyətdə digər insanlarla ünsiyyətdə olaraq yaşayır və
şəxsiyyət kimi formalaşaraq inkişaf edir [1]. Cinayətkarlarda isə şəxsiyyət anlayışı
özündə biofizioloji, sosial-demoqrafik, sosial-psixoloji, intellektual, emosional, eləcə də
funksional əlamətlərin kompleksini ehtiva edir. Digər cinayətkarlarda olduğu kimi qadın
cinayətkarların da şəxsiyyəti özlüyündə sosial məzmuna malikdir. Fikrimizcə, kriminal
davranışlı qadın cinayətkarların şəxsiyyəti – onları xarakterizə edən və ciyanətkar davranışlarına təsir göstərən sosial-psixoloji, psixofizioloji, sosial-demoqrafik, cinayi-hüquqi
əlamətlərin, xüsusiyyətlərin, əlaqə və münasibətlərin məcmusudur.
Bundan əlavə qadın cinayətkarların şəxsiyyətində dəyərlər sisteminin, intellektual
göstəricilərin, emosional və iradi xüsusiyyətlərinin, əqidə, maraq, iddiaların və onların
ödənilməsi üsullarının şəxsiyyətin formalaşmasında hansı səviyyədə çıxış etdiyini müşahidə edə bilərik. Qadın cinayətkarların törətdikləri cinayət onların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərdən asılı olaraq fərqli motiv və təlabatın olması ilə də fərqlənir. Qadın cinayətkarların şəxsiyyətinin sərvətlər sistemini, motivasiyasını düzgün müəyyənləşdirmək üçün bir
cəhət də nəzərdən qaçırılmamalıdır ki, cinayi davranışın davamlı motivlərini müəyyənləşdirmək üçün təqsirləndirilən şəxsin həyat tərzini, şəxsiyyətinin istiqamətini, xarakter
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əlamətlərini və xüsusiyyətlərini uzun müddət ətraflı və dəqiq öyrənmək lazımdır. Həmçinin nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, müəyyən hallarda, hər hansı şəraitlə bağlı meydana
çıxan və ilk nəzərdə təsadüfi hal kimi qiymətləndirilən situativ motivlər məhz davamlı
motivlərin təzahürləridir. Belə motivlərin özünü göstərməsinə, necə deyərlər “baş qaldırmasına” insanın emosional halətləri çox güclü təsir göstərir. Buna görə də hər hansı
cinayət motivinin situativ olub-olmamasını təyin etmək üçün təqsirləndirilən şəxsin emosional xüsusiyyətlərinə də yaxından bələd olmaq lazımdır.
Cinayət əməlinin motivlərinin müəyyənləşdirilməsinin mürəkkəbliyi və çətinliyi
bir sıra hallarda cinayətin “motivsiz”, xüsusi niyyət və motiv olmadan baş verdiyini
deməyə gətirib çıxarır ki, bu da düzgün hesab olunmur. Çünki hər bir şüurlu davranış və
edilən hər bir hərəkət aydın dərk olunan, ya da dərk olunmayan motivlərlə əlaqədar olur.
Buna görə də cinayi davranışın, cinayətkar əməlin motivini yalnız təqsirləndirilən şəxsin
sözlərinə istinadən təyin etmək, onun davranışını, əsas psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə
almadan müəyyənləşdirməyə cəhd göstərmək çox ciddi səhvlərə səbəb ola bilər.
Cinayətkarların tədqiqi zamanı gender müxtəlifliyi və tibbi ədəbiyyatlarda qeyd
edilən məlumatlara istinad edərək, М.Н. Qolodnyuk göstərir ki, şəxsiyyət əleyhinə cinayət törətmiş qadınların tədqiqi psixopatik şəxsiyyət üçün xarakterik olan xüsusiyyətlərlə
səciyyələnir. Tədqiqat zamanı əsas olaraq antisosial tip peşəkar cinayətkar səxsiyyət pozuntuları diqqəti cəlb etmişdir. Bu tip pozuntuya xas olan xarakterik xüsusiyyətlər peşəkar cinayətkar qadınlarda həmişə təsadüf edilir. Antisosial tipi cəmiyyətə zidd olan tip
olaraq da adlandırmaq olar. Bu tip cinayətkarın psixi requlyasiyası istiqamətverici səviyyəyə keçir, onun davranışı sabit şüuraltı kriminal məqsədlərlə tənzimlənir. Belə cinayətkarların davranış stereotipləri cinayət törədilməsinin məqsədverici faktoru kimi çıxış edir
– sabit antisosial yönüm bazasında dəfələrlə cinayət törətmiş şəxslər – “qatı” cinayətkar
tipinə aiddir.
Başqalarını sevməmək, gözlənilməz hərəkətlərə meyillilik özünü günahkar saymamaq, etdiyi hərəkətə görə peşman olmamaq, bu tipi digərlərindən fərqləndirən və cinayət
törətməsinə səbəb olan amillər kimi qeyd edilmişdir.
A.İ.Uşatikovun və B.B.Kazakanın fikrinə görə, cinayət törətmiş qadınlar konkret
situasiyalarda emosional reaksiyaların mövcudluğu, fərdi baxışlarının və ustanovkaların
olmaması, yüksək özünüqiymətləndirmə və eqoizmi ilə seçilirlər. Müəlliflər qeyd edirlər
ki, cinayətkar qadınların psixologiyasının xüsusiyyətləri onların şəxsiyyətinin yönümündə, spesifik ehtiyaclarında, kişilərdən çox maddi rifahı və komfortu, rahatçılığı sevmələrində təzahür olunur.
T.N.Volkova hesab edir ki, əksər hallarda qadın cinayətlərinin motivi olaraq
uzunmüddətli ailə münaqişələri zəminində törədilən cinayi davranışlar üstünlük təşkil
edir. Bu qadınların motivi olaraq isə inciklik, tamah, qısqanclıq və s. kimi motivlər çıxış
edir [2].
Kriminal davranışlı qadın cinayətkarların şəxsiyyəti müəyyən əlamətlərin cəmindən
ibarət struktura malikdir. Onların şəxsiyyətinin strukturuna aşağıdakı əlamətlər aid edilir:
1. Sosial demoqrafik əlamətlər:
 Qadın cinayətkarın yaşı
 Təhsili
 Sənəti və məşğuliyyət növü
 Ailə vəziyyəti
 Maddi vəziyyəti
 Yaşayış yeri (şəhər və ya kənd sakini olması)
2. Cinayi-hüquqi əlamətlər:
 Cinayətkar qəsdin istiqaməti
 Qadın cinayətkarların davranış motivi
 Cinayətdə aktiv və passiv olmaqla iştirakçı və ya təşkilatçı rolu
 Cinayi davranışın fərdi və ya qrup xarakteri daşıması
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 Cinayi davranışın ilkin və ya residiv xarakteri
3. Sosial rolu və ya statusu ilə bağlı əlamətlər:
 İctimai-siyasi sahədə baş verən cinayətlər
 Əmək fəaliyyəti sahəsində baş verən cinayətlər
 Ailə-məişət sahəsində baş verən cinayətlər
4. Ruhi və psixoloji vəziyyətlə əlaqəli:
 Qadın cinayətkarların əqli inkişaf və intellekt səviyyəsi
 Qabiliyyət, vərdiş və bacarıqları
 Qadın cinyaətkarların emosional xüsusiyyətləri
5. Mənəvi sfera və psixoloji xüsusiyyətlərlə əlaqəli:
 Qadın cinayətkarların maraq və tələbatları
 Həyati gözləmələr və qiymətləndirmə istiqamətləri
 Müxtəlif sosial və mənəvi dəyərlərə münasibət və meyilləri
Qadın cinayətkarların cinayət törətməsinə təkan verən xüsusiyyətlər müəyyən dövr
ərzində yaranır və onun “krimogen şəxsiyyət” kimi formalaşmasına səbəb olur. Krimogen
şəxslərdə anadangəlmə olaraq mövcud olmur, onun fərdi xüsusiyyətlərinin neqativ mikromühitlə təsiri prosesində yaranır [3].
Hər hansı cinayətin baş verməsi ehtimalının təhlili insanın şəxsiyyətində yaranmış
neqativ və pozitiv xüsusiyyətlərin müqayisəsinə əsaslanır. Belə müqayisənin keyfiyyət
göstəricisi isə şəxsin kriminogenliyidir. Cinayət şəxsiyyətin kriminogenliyinin obyektiv
və real göstəricisi sayılır. Lakin krimonegenlik cinayətin törədilməsi ilə başlanıb onunla
bərabər yox olmur. Çünki krimnogen şəxsiyyətin formalaşması cinayətin törədilməsi
anından çox əvvəl başlayır və sonu cinayət törədildikdən sonra da davam edə bilər.
Qeyd edilənləri nəzərə alaraq qadın cinayətkarlarda kriminogen keyfiyyətlərin yaranması və inkişafını aşağıdakı mərhələlərə bölmək olar:
I mərhələ- Bu mərhələ qadın cinayətkarlarda maraqlara, sosial qaydalara laqeyd
münasibətin yaranmasını ifadə edir. Həmçinin ictimai davranış qaydalarından asılı olmayan həyat tərzinin keçirilməsinə üstünlük verilir.
II mərhələ- Əxlaqa zidd hərəkətlər və cinayət məsuliyyətinə səbəb olmayan
hüquqazidd davranışların törədilməsini ehtiva edir.
III mərhələ- Bu mərhələ isə cinayətin törədilməsi ilə artıq kriminogen şəxsiyyət
formalaşmasını ifadə edir.
IV mərhələ- Bu mərhələ cinayət törədən qadının cinayət məsuliyyətinə cəlb edildiyi
və ya proflaktik təsir tədbirlərinə məruz qaldığı andan başlayır. Həmçinin bu zaman qadın
cinayətkar iki seçim arasında qalır. Belə ki, bu zaman qadın cinayətkar gələcəkdə də cinayət törətməyə davam edə bilməsini, yaxud həmin şəxs pozitiv həyat tərzi seçərək kriminogenliyin yox olması seçimlərindən birini seçir.
Qadın cinayətkarların kriminal davranışlarına təsir vasitəsindən biri də onların ilkin
tərbiyə aldığı ailə mühiti və valideynlərin öz mənəvi və əxlaqi dəyərlərə münasibətlərini
təkmilləşdirməsidir. Ailədə qız uşaqlarında kriminal davranışların yaranması səbəbləri
aşağıdakılardır.
- Ailədə mənəvi və əxlaqi dəyərlərin təbliğinin aşağı səviyyədə olması;
- İnkişafın keçid dövründə (əsasən 12-14 yaşlarında) ailə təsirinin zəif olması;
- Valideynlər tərəfindən qızların təhsil, intellektual inkişafının təmin edilməməsi və
ailələrdə boşanmaların və natamam ailələrin sayının artması;
- Valideynlərin əxlaqa zidd həyat tərzi, spirtli içkilərə və narkotik vasitələrə aludə
olması;
- Ailədə qız uşaqlarına qarşı zorakı davranışın olması;
Ümumilikdə qadın cinayətkarlığının inkişafı və son illərdə təsvir olunmuş cinayət
əməlləri üzrə fərqli cinayətlərin baş verməsi cəmiyyəti narahat edən problemlərdən biri
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kimi qəbul olunur. Qadınların cinayi davranışı sosial reallığın obyektiv və subyektiv amillərinin qarşılıqlı təsirləri ilə müəyyən edilir, onların arasında aparıcı rol ictimai nizam
faktoru ilə müəyyən olunur.
Müasir dövrdə qadın cinayətləri cəmiyyətdə baş verən tarixi, iqtisadi, hüquqi, demoqrafik və digər dəyişikliklərdən birbaşa asılı olan sosial cəhətdən xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu dəyişikliklər qadınların həyatının mikro-sosial atmosferində də aydın
şəkildə əks olunur. Mikroiqtisadi mühitin mənfi təsiri qadınların həyatında müxtəlif tip
cinayətlərin baş verməsinə səbəb olur ki, bu da həmçinin yaş, əmək fəaliyyəti, maliyyə
vəziyyəti, ailə münasibətləri və s. kimi müəyyən sosial-demoqrafik amillərlə müəyyən
olunur[7].
Qadın cinayətkarların şəxsiyyətinin tədqiqi zamanı əsas əlamətlər olaraq qapalılıq,
tənqidə və şübhələnməyə meyillik, eyni zamanda ətrafdakı hadisələrə soyuq münasibət
kimi xüsusiyyətlə müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda bəzi məhkumlarda liderliyə, avtorirtetə meyillik, aqressivliyə dözümsüzlük və öz məqsədinə inadla cəhd etmə halları da
müşahidə edilmişdir.
İlk dəfə cinayət törədən qadınlardan fərqli olar bəzi residivist tip cinayət törədən
qadınlarda isə cəza çəkmə müddəti uzandıqca onları şəxsiyyətinin psixoloji xüsusiyyətlərində dəyişikliklər də müşahidə olunur. Bunlara kommunikativ xüsusiyyətlərin, səbrliliyinin, introvertliliyin, ətrafdakılarla ünsiyyətdə qəddarlaşma, həssazlığın azalması,
rasionalizm, emosiyalara və davranışa nəzarət funksiyasının aktivləşdirilməsi, təhlükəyə
qarşı həssasslıq hissinin, nevrotikliyin və depressivliyin sərhədinin azalması, praktiki məsələlərin həlli zamanı kreativliyin kütləşməsi və rasional yanaşmanın çətinləşməsi, özünə
tənqidin azaldılması aid edilir.
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SUMMARY
YAMAN VALIYEVA
NAZRIN HƏSHIMOVA
THE PERSONALITY OF CONVIETED FEMALE WITH CRIMINAL
BEHAVIOR AND ITS FORMING STAGES
The criminal behavior of women has a negative impact on society as a whole, as
this crime is manifested in the core of the family and its moral and psychological
atmosphere. Currently, there is a negative tendency in the structure of criminal behavior
of women, such as the increase in the number of especially serious crimes, and the decline
in the age of criminals. The study of female crime, its essence, and the psychological
characteristics of convicted women will enable adequate measures to prevent this type of
crime.
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Сurrently there is a great need to study female crime, what sources nourish this type
of crime in general, what are the causes of antisocial behavior of women, for which they
allow such actions. This is necessary for connection with the intensive growth of this type
of crime in our state. With the fact that the criminal behavior of women has a negative
impact on society, its institutions and community, especially family, to his moral and
psychological atmosphere in general. Female crime is a kind of measure of the moral
health of a society, its spirituality, relationship to basic human values.
Key words: convicted female, criminal behavior, motives of crime, causes of
female crime
РЕЗЮМЕ
ЯМЕН ВЕЛИЕВА
НАЗРИН ГАШИМОВА
ЛИЧНОСТ ОСУЖДЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ И ЭТАПЫ ЕЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
Криминальное поведение женщин оказывает негативное влияние на
общество в целом, поскольку это преступление проявляется в основе семьи и ее
морально-психологической атмосфере. В настоящее время в структуре
преступного поведения женщин наблюдается негативная тенденция, такая как рост
числа особо тяжких преступлений и снижение возраста преступников. Изучение
женской преступности, ее сущности и психологических характеристик
осужденных женщин позволит принять адекватные меры для предотвращения
этого вида преступлений.
В настоящее время имеется большая необходимость в изучении женской
преступности: какие источники питают данный вид преступности в целом, в чем
причины асоциального поведения женщин, ради чего они допускают подобные
действия? Это необходимо в связи с интенсивным ростом данного вида
преступности в обществе. С тем, что преступное поведение женщин оказывает
самое отрицательное влияние на общество, его институты и общности, особенно на
семью, на его нравственно психологическую атмосферу в целом. Женская
преступность является своего рода показателем нравственного здоровья общества,
его духовности, отношения к базовым общечеловеческим ценностям.
Ключевые слова: преступница, криминальное поведение, преступные
мотивы, причины женской преступности.
Məqalə psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor Gültac Əliyeva tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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UOT 93/94 (479.242)

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI AZƏRBAYCANIN AZADLIQ
UĞRUNDA MÜBARİZƏ TARİXİNDƏ (1990-1993-cü illər)
XX əsrin 80-ci illərinin sonu – 90-cı illərin əvvəllərində, SSRİ-nin artıq tənəzzülü
prosesinin sürətləndiyi bir vaxtda, Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı məhz torpaqlarımızın müdafiəsi zəminində formalaşdı. Öz tarixi torpaqlarını heç kəsə vermək istəməyən
xalq kütlələrinin hərəkatı tezliklə azad, müstəqil yaşamaq uğrunda qəti mübarizəyə çevrildi. Həmin günlərdə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqələri kəsilmiş Naxçıvanda da vəziyyət olduqca gərgin idi. Naxçıvanda xalqla rəhbərliyin vəhdəti düşmənə rəşadətlə sinə
gərərək torpaqları qoruyub saxlmağa kömək etdi. Bir sözlə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın azadlıq uğrunda mübarizə tarixində böyük rol oynamışdır.
Məqalədə də məhz Naxçıvan Muxtar Respublikasının azadlıq uğrunda apardığı
mübarizədən bəhs edilmiş, qəbul edilmiş tarixi qərarlar işıqlandırılmış, ulu öndər Heydər
Əliyevin bu istiqamətdəki fəaliyyəti önə çəkilmişdir.
Açar sözlər: Naxçıvan, Heydər Əliyev, azadlıq, mübarizə, tarixi qərarlar, tarix,
hərbi təvavüz
1918-ci il mayın 28-də elan olunmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmış gərgin beynəlxalq münasibətlər, ölkəmizin yerləşdiyi coğrafi ərazidə dünyanın aparıcı dövlətlərinin geostrateji maraqlarının toqquşması şəraitində cəmi 23 ay fəaliyyət göstərərək
bir sıra daxili və xüsusən xarici amillərin təsiri ilə süqut etdi. Rusiyası tərəfindən işğal
olunan Azərbaycan 1922-ci ilin dekabr ayından rəsmən tərkibində olduğu SSRİ-nin tənəzzülü və süqutu ilə 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdi.
XX əsrin 80-ci illərinin sonu – 90-cı illərin əvvəllərində, SSRİ-nin artıq tənəzzülü
prosesinin sürətləndiyi bir vaxtda, Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı məhz torpaqlarımızın müdafiəsi zəminində formalaşdı. Öz tarixi torpaqlarını heç kəsə vermək istəməyən
xalq kütlələrinin hərəkatı tezliklə azad, müstəqil yaşamaq uğrunda qəti mübarizəyə çevrildi. Bunun müqabilində Azərbaycan xalqının bu mübarizəsini boğmaq, getdikcə daha
aşkar və qəti şəkildə səslənən müstəqillik haqqında çağırışları susdurmaq, respublikanı
yenidən Moskvanın iradəsinə tabe etmək niyyəti özünü aydın göstərirdi. Bu məqsədlə,
habelə Azərbaycanda Heydər Əliyevin güclü nüfuzuna zərbə vurmaq üçün 1988-ci il may
ayının 21-də Ə.Vəzirov Azərbaycanda hakimiyyətə gətirildi. Respublikanın o zamankı
durumundan və xalqın həyatından tamamilə bixəbər olan bu şəxs, eyni zamanda baş verən
ictimai-siyasi proseslərin yedəyində gedir, yalnız rəsmi Moskvanın göstərişlərinin icrası
ilə məşğul olur, nə dövrün real tələbatlarını, nə də xalq kütlələrinin mənafeyini qətiyyən
nəzərə almırdı. Hətta 1990-ci il yanvarın 20-də Bakıda SSRİ rəhbərliyinin təşkilatçılığı
ilə qanlı cinayət həyata keçiriləndə sovet ordusunun Bakını yenidən işğal etməsi üçün
formal hüquqi əsaslar da bilavasitə Ə.Vəzirovun göstərişi ilə yaradılmışdı.
1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda sovet ali rəhbərliyi səviyyəsində Azərbaycan xalqına qarşı dəhşətli cinayət aktı həyata keçirildi. Heydər Əliyev 1990-cı ilin 20 yanvarında
Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi günü Azərbaycanın
Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edərək Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etmişdi [1]. Ə.Vəzirov
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bu cinayətin baş verməsində məsulliyyət daşıdığını dərk edərək Bakıdan Moskvaya qaçdı. 20 yanvar faciəsinin xalq arasında doğurduğu ağır siyasi-psixoloji vəziyyətdə, 1990cı il yanvarın 24-də Azərbaycan rəhbərliyə gətirilən Ayaz Mütəllibovun fəaliyyəti də sələfindən ciddi şəkildə fərqlənmədi. Artıq xalqın mövcud siyasi quruluşa qarşı qəzəbinin
və ictimai-siyasi hadisələrin sonrakı inkişafının qarşısını almaq mümkün olmadı.
Həmin günlərdə, eynilə 1918-1920-ci illərdə olduğu kimi, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqələri kəsilmiş Naxçıvanda da vəziyyət olduqca gərgin idi. Bu gərginlik 19
yanvar 1990-cı ildə Naxçıvanda xalqın tələbi və təzyiqi ilə Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin
növbədənkənar sessiyası çağırılmasına və ”Naxçıvan MSSR-də yaranmış ictimai-siyasi
vəziyyət haqqında” Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin qərarının qəbul edilməsinə səbəb
oldu. Bu qərarla muxtar respublikanın ərazi bütövlüyü və vətəndaşların həyatı təhlükə
qarşısında qaldığından Naxçıvan MSSR-in SSRİ-nin tərkibindən çıxaraq özünü müstəqil
respublika elan etdiyi bəyan edildi. Azərbaycan rəhbərliyi muxtar respublikanın bu qərarına mənfi münasibət bəsləyərək onun konstitusiyaya zidd olduğunu elan etsə də, müstəqillik uğrunda mübarizənin genişləndiyi bir dövrdə “Naxçıvanın SSRİ-nin tərkibindən
çıxıb özünü müstəqil respublika elan etməsi qərarı böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir” [2,
s. 33].
20 yanvar faciəsi, habelə faciədən sonra Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında yaranan yeni situasiya Heydər Əliyevin Moskvadan vətənə qayıdışı prosesini sürətləndirdi.
1990-ci il iyulun 20-də o, Bakıya gəldi. Lakin Heydər Əliyevin Bakıda yaşamasına o
zamankı respublika rəhbərliyi səviyyəsində ciddi maneələr və təhdidlər olduğundan iki
gün sonra, iyulun 22-də Heydər Əliyev Bakıdan Naxçıvana gəldi.
Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin yeni çağırışının 1990-cı il noyabrın 17-də keçirilən
birinci sessiyasına sədrlik deputatlar tərəfindən Heydər Əliyevə həvalə edildi. Sessiyada
Azərbaycan milli dövlətçiliyinin dirçəlişi prosesinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər
geniş müzakirə olundu. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından “Sovet
Sosialist” sözləri çıxarıldı və Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırıldı. Naxçıvan
MSSR Ali Sovetinin adı dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi adlandırılır [3, s. 20]. Ali Məclisin birinci sessiyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət rəmzi olan üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət
bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Heydər Əliyev sessiyada Azərbaycan Ali Soveti qarşısında qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında qəbul edilən qərarı da
elan etdi: “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarı ilə Azərbaycan Demokratik Respublikasının üçrəngli milli bayrağını Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət
bayrağı kimi qəbul edirik və Azərbaycanın ali hakimiyyət orqanına bunu çatdırırıq. Eyni
zamanda Azərbaycanın ali hakimiyyət orqanı qarşısında məsələ qoyuruq ki, Azərbaycan
Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında qərar qəbul etsin” [4, s.68].
Dörd gün sonra, noyabrın 21-də Ali Məclisin sessiyasının növbəti iclasında isə
“1990-cı ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında” və “Bakı
şəhərində fövqəladə vəziyyətə münasibət barəsində” qərarlar qəbul edildi. 20 Yanvar gününün muxtar respublikada hər il matəm günü kimi qeyd olunması qərara alındı və bu
barədə Azərbaycan Ali Sovetinə təklif verildi.
İlk sessiyada Afiyəddin Cəlilov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri
seçildi.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 5 fevral 1991-ci il tarixdə
keçirilən XII çağırış birinci sessiyasında çıxış edən Heydər Əliyevin sayəsində Azərbaycanda baş verən siyasi hadisələrə düzgün qiymət verildi [5, s.27]. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Azərbaycan Respublikası adlandırıldı, üç rəngli, ay-ulduzlu bayraq
Azərbaycanın Dövlət bayrağı elan edildi.
SSRİ-nin tərkibində olan müttəfiq respublikaların böyük əksəriyyətində istiqlal
ideyalarının geniş yayıldığı, dünyanın ən böyük sosialist dövlətinin süqutu prosesinin
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getdiyi bir vaxtda M.Qorbaçov SSRİ-nin saxlanması üçün yeni ittifaq müqaviləsinin bağlanması məqsədi ilə ölkə üzrə referendum keçirilməsinə hazırlıqla bağlı barədə göstəriş
vermişdi. Əslində mahiyyətcə SSRİ-nin yaradılması haqqında 30 dekabr 1922-ci il tarixli
müqavilənin təkrarı olan bu müqavilə rəsmi Moskvanın mənafeyini müdafiə edən siyasi
rəhbərliyin olduğu bəzi respublikalarda guya rəğbətlə qarşılanmışdı. Təəssüflər olsun ki,
belə rəhbərliyin olduğu həmin respublikalar içərisində siyasi proseslərin məntiqi ardıcıllığından heç cür baş çıxara bilməyən o zamankı Azərbaycan rəhbərliyi də vardı.
İttifaqı qoruyub saxlamağa cəhd edənlərin əksinə, zəngin siyasi biliklərə və idarəetmə təcrübəsinə malik olan Heydər Əliyev respublika rəhbərliyinin bu mövqeyini
Naxçıvan MR Ali Məclisinin 14 yanvar 1991-ci il tarixli sessiyasında kəskin tənqid etdi.
O, məsələyə özünün son dərəcə ciddi və qəti münasibətini bildirərək göstərirdi ki, Azərbaycan üçün bu müqaviləyə girmək, ona müsbət rəy bildirmək xalqımızın qarşısında
cinayət etmək deməkdir [4, s.104-105]. Eyni zamanda, o, faktlara əsaslanaraq Azərbaycan
Kommunist Partiyasının diktatura rejiminin mürtəce siyasəti nəticəsində Azərbaycanda
vəziyyətin ağırlaşdığını da diqqətə çəkdi [5, s. 14-20].
Heydər Əliyev yeni ittifaq müqaviləsinə dair mövqeyini martın 7-də Azərbaycan
Ali Sovetinin sessiyasındakı çıxışında bir daha təkrarladı: “Mən yeni ittifaqa daxil olmağın və bunun üçün referendum keçirməyin heç bir şərt qoymadan əleyhinəyəm. Azərbaycan Respublikası iqtisadi və siyasi müstəqillik yolu ilə getməli, tam istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparmalıdır… Müstəqillik yolu qədər çətin yol yoxdur” [6, 1991, 15
mart].
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan rəhbərliyini M.Qorbaçovun bu siyasi avantürasına
qoşulmaq fikrindən daşındırmaq mümkün olmadı. Lakin Naxçıvan MR Ali Məclisinin
1991-ci il martın 14-də keçirilən sessiyasında SSRİ-nin saxlanılmasına dair 17 mart 1991ci ildə keçiriləcək ümumittifaq referendumunda muxtar respublikanın iştirak etməməsi
barədə qərar qəbul edildi. Hər halda, muxtar respublika istisna olmaqla, Azərbaycanda da
keçirilən referendumda “mütəşəkkilliklə” iştirak edən respublika əhalisinin guya 95 faizinin ittifaqın saxlanmasına səs verdyi bəyan edildi [7, s. 38].
Refrendumun nəticələrinin saxtalaşdırıldığını cəmi bir neçə ay sonra, 1991-ci il avqustun 30-da respublika parlamentinin Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Bəyannamə ilə Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyinə qovuşması,
oktyabrın 18-də qəbul edilən “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı və 1991-ci il dekabrın 29-da keçirilən referendumda əhalinin 95
faizinin dövlət müstəqilliyinə səs verməsi qəti şəkildə sübut etdi.
Heydər Əliyev avqustun 29-u və 30-da Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyasında çıxış
edərək kommunist partiyasının və respublika rəhbərliyinin fəaliyyətini kəskin tənqid etdi,
Azərbaycan kommunist partiyasının və Ali Sovetin buraxılmasını tələb etdi. O, öz fikirlərini və mövqeyini bununla əsaslandırırdı ki, hələ mart ayında SSRİ-nin saxlanması barədə
referendumda iştirak etməyə səs verən parlament indi müstəqilliyimizi məcburiyyət qarşısında qalaraq elan edir. Bu, Heydər Əliyevin hadisələrə düzgün və obyektiv yanaşmasının daha bir ifadəsi idi.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin 1991-ci il sentyabrın 3-də keçirilən fövqəladə sessiyası müstəqilliyin bərpasına dair bəyanata əsaslanaraq belə hesab edirdi ki, Azərbaycan
Respublikası özünün tam milli, dövlət müstəqilliyinə nail olmalı və mövcud SSRİ əsasında hər hansı bir formada yaradılacaq yeni dövlət ittifaqına daxil olmamalıdır [8, s. 190].
Həmin sessiyada qəbul edilən başqa bir qərar öz tarixi əhəmiyyətinə görə xüsusilə
əlamətdar oldu. Həmin gün deputatların təkidli xahişi və parlament binası önündə mitinq
keçirən xalq kütlələrinin tələbi ilə Heydər Əliyev Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri seçilməyə razılıq verdi. Ali Məclisin sessiyasında bu barədə qərar qəbul olundu: ”Heydər
Əlirza oğlu Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilsin” [9, iş 005, v. 8].
Heydər Əliyevin Ali Məclisə Sədr seçilməsindən dərhal sonra gərgin ictimai-siyasi
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şəraitdə bir sıra çevik və ciddi qərarlar qəbul olundu. Ali Məclisin 1991-ci il 4 sentyabr
tarixli qərarı ilə sentyabrın 8-ə təyin olunmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin keçirilməsi Naxçıvan MR ərazisində dayandırıldı [4, s.130]. Yaranmış mürəkkəb
dövrdə prezident seçkilərinin keçirilməsini səhv addım kimi qiymətləndirən Ali Məclisin
sessiyası seçkilərin başqa vaxtda keçirilməsini respublika parlamentindən xahiş etdi. Hələ
avqustun 29-30-da Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyasında da bununla bağlı müvafiq təkliflər səsləndirilmişdi.
Azərbaycan rəhbərliyi Naxçıvan MR Ali Məclisinin qərarına tamamilə mənfi münasibət bəsləyərək Naxçıvana ciddi təzyiqlər göstərməyə başladı. Lakin öz mövqeyini
qətiyyətlə müdafiə edən Heydər Əliyev yerli televiziya vasitəsi ilə bəyanat verdi və xəbərdarlıq etdi ki, Naxçıvana təzyiq üçün gələn qüvvələr muxtar respublikanı tərk etməlidirlər, əks təqdirdə əhali ayağa qalxacaqdır [10, s. 88]. Sentyabrın 8-də Azərbaycanda
keçirilən prezident seçkiləri Naxçıvan MR ərazisində baş tutmadı.
1992-ci il Naxçıvan MR üçün də çox mürəkkəb və məsuliyyətli il idi. Bu dövrdə
Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvanın müdafiəsi, sosial-iqtisadi
və ictimai-siyasi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra mühüm addımlar atılmışdı. Belə ki, paytaxt Bakıdan fərqli olaraq Naxçıvanda xalqla rəhbərliyin vəhdəti düşmənə rəşadətlə sinə gərərək torpaqları qoruyub saxlmağa kömək etdi. Bu dövrdə məhz
Heydər Əliyevin siyasi bacarığı, uğurlu diplomatik gedişləri və Türkiyə Cümhuriyyəti ilə
yaratdığı əlaqələr Ermənistanın hərbi təcavüzünü dünya ictimaiyyətinin pisləməsinə,
Naxçıvanın isə xilasına səbəb oldu.
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SUMMARY
ALAKBAR GABBARLI
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC IN THE HISTORY OF
STRUGGLE FOR FREEDOM OF AZERBAIJAN (1990-1993 YEARS)
In the late 1980s and early 1990s, at a time when Soviet Union's recession has
accelerated, the national liberation movement in Azerbaijan formed on the basis of the
protection of our lands. The movement of the masses that were not eager to give their
lands to anybody, and soon it became a decisive struggle for a free and independent
life.The ties of Nakhchivan with the majority of Azerbaijan was cut off and situation was
severely difficult in those days. In Nakhchivan, the unity of the people and the leadership
helped them to defend their land with great enthusiasm. In short, the Nakhchivan
Autonomous Republic has played a great role in the history of struggle for freedom of
Azerbaijan.

97

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

The article deals with the struggle for freedom of the Nakhchivan Autonomous
Republic, highlighted the historical decisions, and also highlighted the national leader
Heydar Aliyev's activities of in this direction.
Key words: Nakhchivan, Heydar Aliyev, freedom, struggle, historical decisions,
history, military attack
РЕЗЮМЕ
АЛЕКПЕР ДЖАББАРЛЫ
НАХЧЫВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА В ИСТОРИИ БОРЬБЫ
ЗА СВОБОДУ АЗЕРБАЙДЖАНА (1990-1993 ГОДЫ)
В статье освещены борьба Нахчыванской Автономной Республики за
свободу, принятые при этом исторические решения, деятельность великого лидера
Гейдара Алиева в этом направлении.
В ней констатируется, что в конце 80-х – начале 90-х годов XX века, когда в
СССР уже ускорился процесс рецессии, в Азербайджане сформировалось
национально-освободительное движение именно на почве защиты наших земель.
Движение народных масс, никому не желавших отдавать свои исторические земли,
вскоре превратилось в решительную борьбу за свободу и независимость. В
Нахчыване, где в те дни были прерваны всякие связи с основной частью
Азербайджана, ситуация была очень напряженной. Единство народа и руководства
в Нахчыване помогло мужественно защищаться и удерживать земли от врага.
Словом, Нахчыванская Автономная Республика сыграла большую роль в истории
борьбы за свободу Азербайджана.
Ключевые слова: Нахчыван, Гейдар Алиев, свобода, борьба, исторические
решения, история, военная агрессия
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tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 18 noyabr 2019-cu il
Çapa qəbul edilmişdir: 5 dekabr 2019-cu il

98

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4
NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU. ELMİ ƏSƏRLƏR, 2019, №4, s. 99-108
NAKHCHIVAN TEACHERS INSTITUTE. SCIENTIFIC WORKS, 2019, №4, p. 99-108
НАХЧЫВАНСКИЙ ИНСТИТУТ УЧИТЕЛЕЙ. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, 2019, №4, с. 99-108

TÜRKAN QULUZADƏ
“Naxçıvan” Universitetinin magistri

UOT 370.081: 94(479.24)

NAXÇIVANDA ALİ PEDAQOJİ TƏHSİLİN TƏŞKİLİ TARİXİNDƏN
(1920-1950-ci illər)
Ötən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq Naxçıvan Müəllimlər Seminariyasının və
Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunun, sonralar isə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun yaradılması pedaqoji kadr korpusunun formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Bu təhsil
müəssisələri dövrün və zamanın qarşıya qoyduğu çağırışların öhdəsindən gəlmiş, Naxçıvanda ali təhsilin sonrakı inkişafına xidmət göstərən bazanın yaradılmasında mühüm tarixi funksiyanı yerınə yetirmişlər. Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunun və Müəllimlər
İnstitunun məzunları bir neçə onilliklər boyu ayrı-ayrı elm sahələrində və xalq məktəblərində çalışaraq Azərbaycanda elmin, xalq təhsilinin və ictimai fikrin inkişafında, gənc
nəslin elmi dünyagörüşünün formalaşmasında, onların icitmai proseslərin fəal iştirakçılarına çevrilməsində yaxından iştirak etmiş, elm, xalq təhsili və dövlət quruculuğu sahələrində fəal iştirak etmişlər. Onlardan bir çoxu Azərbaycan elminin inkişafında böyük
xidmətlər göstərmiş, görkəmli elm xadimləri kimi tanınmışlar.
Açar sözlər: Naxçıvan, ali pedaqoji təhsil, təhsil tarixi, Naxçıvan Müəllimlər
Seminariyası, Naxçıvan Pedaqoji Texnikumu, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Naxçıvanda ali məktəblərin, o cümlədən müəllim hazırlayan məktəblərin inkişaf
tarixinin öyrənilməsi mühüm elmi və ictimai əhəmiyyətə malikdir. Məlumdur ki, XIX
əsrin Azərbaycan pedaqoji hərəkatının başlıca problemlərindən biri müəllim kadrları
hazırlayan təhsil müəssisələrinin yaradılması idi. Lakin həmin ideya uğrunda aparılan
mübarizə bir nəticə vermədi. XX əsrin əvvəllərində isə bu ideyanın həyata keçirilməsi
sahəsində ilk addımlar atıldı. Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin Qazaxa köçürülməsi, Gəncə Müəllimlər Seminariyasının və Bakı Dövlət Universitetinin fəaliyyətə başlaması milli pedaqoji kadr hazırlığına xidmət edən ilk təhsil müəssisələri kimi
mühüm əhəmiyyətə malik idi.
Sovet hakimiyyəti dövründə pedaqoji kadr hazırlığının yeni mərhələsi başlandı ki, bu
da məktəblərin genişləndirilməsi ilə sıx bağlı olmuşdur. XX əsrin 20-ci illərinin ilk illərində
Bakı, Gəncə, Quba, Tiflis və İrəvanda belə təhsil müəssisələri təşkil olundu. Ümumiyyətlə,
1922-ci ildə Azərbaycanda 7 müəllimlər seminariyası var idi. Bir cəhəti də qeyd edək ki, bu
təhsil ocaqları yaradılarkən tarixi təcrübəyə istinad edilmiş, ilk mərhələdə seminariya kimi
düşünülmüş, lakin 1925-1926-cı tədris ilindən həmin təhsil müəssisələri pedaqoji texnikumlara çevrilmişdir.
Naxçıvanda da müəllimlər seminariyasının açılması həmin illərə təsadüf edir. Naxçıvan Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivində saxlanılan sənədlər və 1927-ci ildə nəşr olunmuş
“Naxçıvan Zikur pedaqoji texnikumu” adlı məcmuə seminariyanın təşkili və fəaliyyəti
haqqında ətraflı məlumat verir.
Yeni yaranan məktəblərin müəllim kadrlarına ehtiyacını təmin etmək məsələsi 1922-ci
ilin avqust ayının 28-də öz işinə başlayan Naxçıvan müəllimlərinin birinci qurultayında qoyulmuşdur. Qurultayın üçüncü günü Müəllimlər seminariyasının açılması təklifini Əbdüləzim Rüstəmov verdi. Üç gün davam edən qurultayın qətnaməsinin beşinci maddəsində Naxçıvan şəhərində müəllimlər seminariyası açılması fikri irəli sürüldü [9]. Təxminən iki ay sonra
1922-ci ilin noyabr ayının 1-də Naxçıvan Xalq Maarif Komissarlığının iclası olur. Həmid
Mahmudovun sədrliyi ilə keçirilən bu iclasda Naxçıvan şəhərində müəllimlər seminariyasının yaradılması məsələsinə yenidən baxılır və qərara alınır ki, seminariyanın fəaliyyəti üçün
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bütün əsas tədbirlər on gün ərzində başa çatdırılsın. İclasda seminariyanın müdiri, onun müavinləri və müəllimlər təyin olunur. Təhsil müəssisəsinə rəhbərlik Qori seminariyasını və
Tiflis Aleksandr Müəllimlər institutunun tam kursunu bitirmiş Xəlil Hacılarova tapşırılır.
Qeyd edək ki, Xəlil Hacılarov dövrünün tanınmış məktəbdar pedaqoqlarından biri olmuşdur.
Texnikuma tələbə qəbulu üzrə 5 noyabr 1922-ci ildə imtahan komissiyasının üzvləri təyin edilir. 137 saylı əmrə əsasən göstərilir ki, “ Bu gündən etibarən seminariya müdirinin təhti sədarətində yoldaşlar Əbdüləzim Rüstəmovun, Həsən Qazızadənin, Nazlı
Nəcəfzadənin və Həsən Səfərzadənin iştirakı ilə Darülmüəllimə imtahan komissionu üzvləri təyin olunur. Məzkur komissiona təklif olunur bu gündən etibarən öz vəzifələrinə
başlasınlar. Naxçıvanda seminariyaya daxil olmaq üçün müraciət edən şagirdlərdən imtahan etsinlər” [10].
Beləliklə, Naxçıvan Pedaqoji Texnikumu 1922-ci ilin noyabr ayının 10-unda öz işinə başlayır. Texnikuma 60 nəfər tələbə cəlb edilir. Bunlardan 22-si birinci hazırlıq kursuna, 28 nəfəri ikinci hazırlıq kursuna, 10 nəfər isə əsas sinfə daxil olur.Seminariya o
zaman Naxçıvanda fəaliyyət göstərən məşhur “Ünas” (qız) məktəbinin binasında yerləşdirilir. “Naxçıvan Zikur pedaqoji texnikumu” məcmuəsində texnikumun müdiri Xəlil Hacılarovun verdiyi məlumatdan aydın olur ki, maddi-texniki baza cəhətdən seminariyanın
vəziyyəti çox ağır olmuşdur. 1923-cü ilin mart ayının əvvəlinə olan məlumata görə məktəbin ləvazimatı bir neçə skamya və üç ədəd sınıq lövhədən ibarət idi. Təbaşir əvəzinə
kirəcdən istifadə olunurdu. Seminariya özü-özünü maliyyələnşdirməli, yataq və dərs ləvazimatı ilə təmin etməli idi. Bu cür çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün texnikum Duz
mədənləri idarəsinin himayəsinə verilir. Həmin idarənin hər ay seminariyaya yüz manat
qızıl pul ilə yardım etməsinə baxmayaraq, bu vəsait məktəbin ehtiyacını ödəmirdi. Ona
görə də məktəb özü-özünü idarə məqsədi ilə 1923-cü ildə bir desyatin (1.032 ha bərabərdir) bağ sahəsi götürür. Həmin sahədə tərəvəz və bostan bitkiləri əkirdilər ki, bu da təhsil
alanların ərzağa olan ehtiyaclarını qismən də olsa ödəməli idi [11].
Həmin ildə (1923-cü il) Duz mədənləri idarəsinin köməyi ilə seminariyanın müdiri və
iki nəfər müəllimin nəzarəti altında 10 nəfər əsas sinif tələbələri Bakı şəhərinə ekskursiyaya
göndərilir. Qeyd edək ki, belə ekskursiyalar hələ Qori Müəllimlər Seminariyasının təcrübəsindən məlum idi. Həmin ekskursiyalar təkcə sırf pedaqoji xarakterli olmayıb, ölkənin və
xalqın, ekskursiya üçün müəyyənləşdirilmiş ərazinin ictimai-siyasi, elmi-mədəni həyatının
bütün əsas cəhətləri ilə tanışlıq məqsədi daşıyırdı. Seminariya tələbələrinin Bakı şəhərinə gəzintisinin təşkilində əsas məqsəd neft mədənləri və orada işləyən fəhlələrin həyatı ilə tanışlıq
idi. Ekskursiya iştirakçılarının həmçinin şəhərin tarixi abidələri və mədəni həyatı ilə bələdliyi
də nəzərdə tutulmuşdu.
Məktəb sözün yaxşı mənasında çox ciddi nəzarət altında idi. Təkcə bir faktı qeyd
etmək kifayətdir ki, 1923-cü ilin fevral ayının 27-də Naxçıvan Sovetlər qurultayının 72
nəfər üzvünün iştirakı ilə məktəbin dörd aylıq fəaliyyəti yoxlanılır və tədris işlərinin müvəffəqiyyətli başlanğıcı bayram təntənəsi kimi qeyd edilir.
Naxçıvan şəhərindəki seminariyanın bazası əsasında 1924-1925-ci tədris ilində Ordubad şəhərində də belə bir təhsil ocağı yaradıldı. Tələbələrdən 90 nəfəri Ordubad pedaqoji texnikumuna köçürüldü. Bunun səbəbini X. Hacılarov belə izah edirdi: “1924-25-ci
tədris sənəsində Ordubadda darülmüəlliminə yarar kabinə (bina–T.Q.) olduğu və havasının çocuqlara müsaid bulunduğunu nəzərə alınaraq məhəlli təşkilatlar darülmüəllimin
Naxçıvandan Ordubada köçürülməsini qərara alırdılar” [12].
Həmin texnikuma müdirlik Həsən Qazızadəyə tapşırıldı. Lakin texnikum Ordubadda cəmi bir il fəaliyyət göstərdi. Əlbəttə, heç bir ehtiyac olmadan texnikumu parçalamaq
təhsil işlərində lənglik yaratmış, maddi təchizat məsələlərini xeyli çətinləşdirmişdi. Buna
görə də qabaqcıl maarif xadimlərinin təkid və tələbi ilə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı bu iki məktəbi “Naxçıvan zükur pedaqoji texnikumu” adı altında birləşdirdi. Naxçıvan pedaqoji texnikumu belə yarandı.
Texnikumun pedaqoji heyəti Naxçıvanda geniş maarifçilik fəaliyyəti ilə tanınan
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müəllimlərdən təşkil olunmuşdu. Texnikuma rəhbərlik yenə də Xəlil Hacılarova tapşırılmışdı. O, həmçinin pedaqogika və didaktika fənlərini tədris edirdi. X. Hacılarovun
texnikumun və ümumiyyətlə Naxçıvanda bir sıra məktəblərin təşkili və inkişafında
xidmətləri böyükdür. O, təkcə praktik müəllim kimi fəaliyyət göstərməmiş, həm də
pedaqoji düşüncələrini mətbuatda dərc etmişdir, dövrünün bütün maarif, təhsil və tərbiyə
məqsədli tədbirlərində fəallıq göstərmişdir.
Bundan başqa texnikuma pedaqoji səriştəsi və məharəti ilə seçilən Həsən Səfərli,
İbrahimxəlil Axundov, Əli Xəlilov, Məhəmməd Rasizadə, Mirzə Nəsrullah Əmirov, Murad Tutayuk kimi pedaqoqlar da cəlb olunmuşdur. Maraqlıdır ki, 1925-1926-cı tədris ilindən Bakı ali pedaqoji darülfünunun (Abdulla Musazadə, Qafur Qasımzadə, Vəli Məmmədzadə) məzunlarından da müəllim kimi istifadə edilmişdir.
Texnikumdakı təlim-tərbiyə işlərinin gedişi haqqında fikir söyləməklə yanaşı 20-ci
illərin ziddiyyətli və mürəkkəb inkişaf proseslərinin bu təhsil ocağına da təsirsiz qalmadığını yaddan çıxartmamalıyıq. Oktyabr inqilabından sonrakı ilk illərdə başqa sahələrdə
olduğu kimi, təhsil və maarifin bütün sistemini tamamilə yenidən (bolşevikcəsinə) qurmağa təşəbbüs göstərilmişdir ki, bu da bir sıra metodoloji səhvlərə gətirib çıxarmışdı.
Keçmişlə qarşılıqlı əlaqəni pozmaq, ona hakimlik etmək və müasir şəraitə “uyğunlaşdırmaq” kimi yolverilməz hallar baş qaldırmışdı. Tədris planı və proqramlarının tez-tez dəyişilməsi və məcburi olmaması tədrisin keyfiyyətini xeyli aşağı salmışdı.
Naxçıvan Zükur pedaqoji texnikumu belə bir şəraitdə fəaliyyətə başladığından təlim-tərbiyə işlərində də bir sıra çətinliklərlə qarşılaşmalı olmuşdur. Texnikumun ədəbiyyat müəllimləri Məhəmməd Rasizadə və Qəzənfər Hacılının “Türkcə dərslərin gedişi”
adlı yazısından aydın olur ki, dördüncü sinifdə oxuyan uşaqlar bütün təhsil müddəti ərzində üç proqram əsasında dərs keçməli olmuşlar. Əlbəttə, bu da tədrisin keyfiyyətinə öz
mənfi təsirini göstərməyə bilməzdi.
Texnikumda istifadə olunan birinci proqram oktyabr inqilabının ilk ilində Rusiya
məktəbləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmin proqramda klassik ədəbiyyatın geniş şəkildə tədrisi nəzərdə tutulmuşdu, dil dərsləri demək olar ki, keçirilmirdi. Proqramın bu cür
nöqsanlarını müşahidə edən hər iki müəllim onun qeydsiz-şərtsiz “tələbələr üzərində təcrübə edilməsi”ni tənqid edir, əleyhinə çıxırdılar.İkinci proqramda məşhur təlim qaydasıməlumdan məchula getmək yolu əsas götürülərək əvvəlcə müasir ədəbiyyatın tədrisindən
başlayıb türklərin islamiyyətdən əvvəlki ədəbiyyatına doğru getməyi nəzərdə tuturdu. Bu
məsələ, o dövrün Azərbaycan ictimai-pedaqoji mühitində geniş mübahisələrə və müzakirələrə səbəb olmuş və yarasız sayılaraq rədd edilmişdir. M.Rasizadə və Q.Hacılı da məsələyə yanaşma tərzində o dövrün görkəmli pedaqoqlarının mövqeyini müdafiə etmişlər.Proqram haqqında müəlliflərin daha bir qeydində göstərildi: “həmin proqramın naqis tərəfi ondadır ki, ancaq osmanlı şivəsində vücuda gələn türk ədəbiyyatı ilə Azərbaycan
türkcəsində olan ədəbi parçalar” saxlanmışdır. Müəllimlərin fikrincə, hər iki ədəbiyyatın
mütərəqqi əsasda inkişafına Qərb və rus ədəbiyyatının təsirsiz qalmadığı məlumdur. Buna
görə də onlar tələbələrin dünya ədəbiyyatı ilə tanışlığının lüzumsuz olması fikri ilə razılaşmırdılar.
Ümumiyyətlə, texnikumda təhsilin məzmununun əhatəliyi xüsusi qeyd olunmalıdır.
Tədris planına pedaqogika və didaktika, riyaziyyat, kimya, coğrafiya, təbiət, psixologiya,
hikmət, ictimaiyyət, ədəbiyyat və dil, rus dili, bədən tərbiyəsi, musiqi, rəsm və başqa bu
kimi fənlər daxil idi.Siyahıdan göründüyü kimi gələcək ibtidai sinif müəlliminin pedaqoji-metodik bacarığa malik olması, ictimai-siyasi görüşlərinin formalaşması, incəsənətin
zəruri sahələri ilə tanışlığı və s. bu kimi keyfiyyətlər qazanması nəzərə alınmışdır.
Texnikumda ədəbiyyat, riyaziyyat, təbiət, dram dərnəkləri və bədən tərbiyəsi üzrə
müxtəlif idman bölmələri fəaliyyət göstərirdi. Fənn dərnəkləri kütləviliyi ilə seçilirdi. Həmin
dərnəklərdə qoyulan məsələlər ətrafında mübahisə və müzakirələr faydalı olurdu. Burada təkcə texnikumun pedaqoji kollektivi deyil Naxçıvanın “Ünas” və təsərrüfat texnikumlarının
müəllim və tələbələri, həmçinin bir və iki dərəcəli məktəblərin müəllimləri də müntəzəm və
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fəal iştirak edirdilər. Dərnəklər şəhər ziyalılarının bir növ toplantı yeri idi.
Texnikumun pedaqoji şurası tələbələrin pedaqoji təcrübə dərslərinə böyük əhəmiyyət verirdi. Təcrübə dərsləri şəhərin bir dərəcəli məktəblərində (o dövrün məktəb sisteminin ilkin həlqəsi kimi 8 yaşdan 12 yaşa qədər uşaqları əhatə edən dördsinifli ibtidai
məktəb) aparılırdı.
Texnikumun daxili yaşayış qaydaları da pedaqoji tələblər əsasında müəyyənləşdirilmişdi. Tələbələrin yeməyi, yuxusu, istirahəti, təlim məşğələlərinə hazırlığı, dərsdənkənar
müxtəlif növ tədbirlərdə iştirakı ölçülüb-biçilmiş və bütün bu qaydalara əməl olunması üçün
ciddi nəzarət təşkil edilmişdi. Məktəbin ictimai və təlim həyatında, xüsusilə müxtəlif dərnəklərin yaradılması və fəaliyyətində tələbə özünü idarə komitəsinin mühüm rolu olmuşdur. 20 nəfərə yaxın üzvü olan komitə Tiflis türk pedaqoji texnikumu ilə əlaqə saxlamış,
hər iki təhsil müəssisəsi arasında pedaqoji əməkdaşlığın inkişafında layiqli xidmət göstərmişdir. 1923 - cü ilin yazında texnikumda bir sıra siyasi məqsədli ilk gənclər özəyi
yaradıldı. Özəyin əsas vəzifəsi savadsızlığın aradan qaldırılması və tələbə komitəsinin
işinə nəzarət etmək idi. Sonralar özək əsasında komsomol ölkələri yaradıldı.
1924 – 1925 - ci tədris ilindən texnikumda əvvəlcə “Dan ulduzu” adı ilə ayda 2
dəfə, sonralar “Gənc müəllim” adı ilə on gündən bir divar qəzeti nəşrə başladı. Qəzet
mətbəədə yığılır, şəkillərdən istifadə olunurdu. Texnikumun Naxçıvanda nəşr olunan
mətbuat orqanları ilə sıx əlaqəsi var idi. Müəllim və tələbələr ictimai-siyasi, elmipedaqoji məqalə və yazıları ilə bu orqanlarda müntəzəm çıxış edirdilər.İlk illərdə cəmi
100-ə yaxın kitab və didaktik materialla fəaliyyətə başlayan texnikum, artıq 1927-ci ildə
3500 nüsxədən ibarət sistemli kataloqa malik kitabxana yarada bilmişdi.
Nəhayət, 1927-ci ildə texnikumun ilk buraxılışı oldu. Məzunlarla son görüş keçirildi. Görüş şəhər ictimai-pedaqoji mühitinin əsl maarif və mədəniyyət bayramına çevrildi.
Görüş zamanı təbrik və şeirlər oxundu, çoxlu çıxışlar və nitqlər deyildi. Çıxış edənlər
arasında “Ünas” pedaqoji texnikumun müdirəsi Fatma Əlizadə, təsərrüfat texnikumunun
müdiri Neman Əfəndizadə, Ordubaddan məktəb müdiri Mirzə Babalı, texnikumun müəllimləri, aşağı kurs tələbələri və məzunları da var idi.
Belə bir struktura və məzmuna malik olan bu təhsil müəssisəsinin Naxçıvanda maarifin və pedaqoji kadrların ilk dəstəsinin hazırlanmasında xidmətləri əvəzsizdir. Yüksək
təhsil ənənələrinə malik texnikum sonralar Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ikiillik Müəllimlər İnstitutunun, Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (Naxçıvan Dövlət Universitetinin) layiqli sələfi sayıla bilər.
Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Şurasını 14 avqust 1939-cu il tarixli qərarı ilə
yaradılan Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutu 1939-cu
il sentyabrın 15-də cəmi iki fafkültə ilə (dil-ədəbiyyat, fizika riyaziyyat) fəaliyyətə başladı. Əvvəllər heç bir tədris avadanlıqları, kifayət qədər maddi-texniki bazası olmayan institut işgüzar və təşəbbüskar pedaqoji kollektivin səyləri ilə çox qısa vaxtda xeyli əyani
vəsaitlərlə və tədris avadanlıqıarı ilə zənginləşdi.
Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəllim hazırlamaqda çox böyük rolu olan,
müəllimlərin tərkib və təhsil dərəcələrinin artmasına böyük təsir edən Naxçıvan Dövlət
Müəllimlər İnstitutu 15 ilə yaxın davam edən fəaliyyəti dövründə sözün əsl mənasında
muxtar respublikanın pedaqoji kadr potensialının yaranmasında müstəsna rol oynadı.
Həmin institutun yüzlərlə məzunu sonralar Azərbaycanın ictimai-siyasi fikrinin, elminin,
mədəniyyət və maarifinin aparıcı simaları kimi tanındılar. İlk qəbul ilində (1939-1940)
cəmi iki fakültə üzrə fəaliyyətə başlayan instituta qəbul olunan 129 tələbədən 64 nəfəri
1941-ci ildə səfərbərliyə alınıb 1941-1945-ci illər müharibəsinə göndərildiyindən ilk buraxılışda institutu cəmi 65 nəfər bitirmişdir. Onlardan 52 nəfəri ədəbiyyat, 13 nəfəri fizika-riyaziyyat ixtisası üzrə müəllimlik diplomu almışdır. İlk məzunlardan 31 nəfəri qızlar idi [8, s.528].
Yenicə fəaliyyətə başlayan C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun ilkin fəaliyyət illəri çox ağır dövrə – 1941-1945-ci illərin müharibəsi
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dövrünə təsadüf etsə də, tələbə kontingenti sahəsində və digər sahələrdə yaranmış bir sıra
çətinliklər və ciddi problemlər institutun pedaqoji heyətininin mübarizə ruhunu sındıra
bilmədi. Onların gərgin və fədakar əməyi sayəsində müharibə ilərində institut öz fəaliyyətini dayandırmadı və həmin illərdə əyani şöbənin dörd fakültəsi (dil-ədəbiyyat, fizika –riyaziyyat, tarix, təbiət-coğrafiya) üzrə institutu 166 nəfər bitirə bildi
İnstitut 1939-1954-cü illərdə 4 fakültə üzrə (əyani və qiaybi şöbələr) fəaliyyət göstərmişdir. Muxtar respublikanı ali-orta təhsilli pedaqoji kadrlarla təmin edən Naxçıvan
Dövlət Müəllimlər İnstitutu maarifin inkişafı üçün çox gərgin dövrlərdə müstəsna rol oynadı. Fəaliyyəti illərində institutda 6 kafedra (dil-ədəbiyyat, pedaqogika, təbiət-coğrafiya,
fizika-riyaziyyat, marksizm-leninizmin əsaları, hərbi) və 5 kabinet (fizika, biologiya, dil
ədəbiyyat, hərbi, bədən tərbiyəsi) mövcud olmuş və fəaliyyət göstərmişdir. Bundan əlavə
4000 kitabdan ibarət kitabxana, 5 dərnək (“Gənc natiralistlər”, “Yeni yazanlar”, “Fizikariyaziyyat”, “Marksizm klassiklərini öyrənənlər”) təşkil edillərək institut tələbələrinin istifadəsinə verilmişdir..
Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunda dil-ədəbiyyat, tarix, fizika-riyaziyyat və təbiət-coğrafiya ixtisasları üzrə əyani təhsil sistemi ilə
yanaşı qiyabi şöbənin də fəaliyyətə başlaması institutun şəbəkəsinin genişlənməsinə müsbət təsir etmişdir. Həmin ali təhsil müəssisəsində rus bölməsinin yaranması da müsbət
hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. 1949-cu ildən Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutu
bağlanana qədər (1954) fəaliyyət göstərən rus bölməsini 300 nəfərə yaxın məzun biitrdi
ki, onların da əksəriyyəti muxtar respublikanın və Azərbaycanın müxtəlif rayonlarındakı
məktəblərdə uzun müddət rus dilinin tədrisi ilə məşğul oldular.
XX əsrin 40-cı illərində muxtar respublikanın ucqar rayon və kəndlərində Azərbaycan SSR XMK-nin 17 fevral 1944-cü il tarixli 35 №-li əmrinə əsasən açılmış xüsusi
kursları bitirən müəllimlər çalışırdılar. Ibtidai məktəb müəllimləri hazırlayan 2 aylıq və
natamam orta məktəbin V-VII sinifləri üçün müəllim hazırlayan 4 aylıq kursları bitirib
müəllim işləyənlərin qiyabi təhsilə cəlb edilməsi də Naxçıvanda pedaqoji kadr hazırlığında mühüm mərhələ oldu. Müxtəlif illərdə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Müəllimlər İnstitutunun əyani və qiyabi şöbələrini 1159 nəfər bitirərək Naxçıvanda və
Azərbaycanın digər rayonlarında pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa başladılar. Həmin
pedaqoji kadrların Azərbaycanda ictimai-siyasi fikrin və xalq maarifinin inkişafında çox
böyük rolu oldu.
İnstitutun fəaliyyətə başladığı ilk illərdən yüksək ixtisaslı professor-müəllim heyətinin formalaşdırılması, tələbələrə dərin və əsaslı bilik verilməsi, onların elmi dünyagörüşünün yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanıldı. İlk illərdən
instituta qəbul məsələlərində tələbələrin əhatə dairəsinə xüsusi diqqət yetirildi. İnstituta
Şuşa, Laçın, Zəngilan, Qubadlı, Beyləqan, Şirvan, Lənkəran və s. rayonlardan da çoxlu
sayda tələbələr qəbul edildi.
Tədrisin yüksək səviyyədə təşkili, mükəmməl kadr hazırlanmasında əsas prinsip
kimi nəzərə alınmaqla, institutda oxuyan tələbələrin pedaqoji təcrübələrinin səmərəli təşkilinə də xüsusi fikir verilirdi. Dərsdənkənar mədəni-kütləvi tədbirlər və ictimai fənlərin
tədrisi prosesində tələbələrin elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması, onların ictimai həyatda fəal mövqeyi diqqət mərkəzində saxlanıldı.
Tədris prosesində proqrama uyğun olaraq tələbələrə mükəmməl bilik verilməsi ilə
yanaşı, onların ictimai-siyasi həyata hazırlanması baxımından da ardıcıl iş aparılırdı. Xüsusilə ictimai-siyasi fənlərin əksər fakültələrdə tədris olunması institut məzunlarının ixtisasından asılı olmayaraq dövlətçilik ənənələri ruhundə tərbiyə olunmasına və onların gələcək fəaliyyətlərinin istiqamətləndirilməsinə kömək edirdi. İnstitutu bitirən məzunların
gələcəkdə təkcə müəllim kimi deyil, ictimai-siyasi prosesslərin aparıcı qüvvələri kimi fəaliyyət göstərmələri sübut eidr ki, həmin institut öz məzunları ilə Azərbaycan dövlətçiliyinin, ictimai-siyasii fikrinin, elminin və xalq təhsilinin inkişafında çox mühüm rol oynamışdır.
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İnstitutun ilk fəaliyyət illəri 1941-1945-ci illər müharibə dövrünə düşdüyündən bu
illərdə tələbə kontingentinin formalaşması və qəbul planlarının normaya uyğun olması
üçün bir sıra təsirli tədbirlər görüldü.Tələbə qəbulu ilə əlaqədar təbliğat aparmaq üçün
institutdan müxtəlif rayonlara məsul şəxslər göndərildi, institutun qiyabi şöbəsi yaradıldı,
institutun yanında iki və dörd aylıq kurslar təşkil olundu ki, bunlar da müharibə illərində
institutun öz fəaliyyətini davam etdirməsinə imkan yaratdı.
1941-1945-ci illər müharibəsinin ilk günlərindən Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun müəllim və tələbələrinin xeyli hissəsi səfərbər edilərək döyüş cəbhələrinə göndərildi. Müharibə illərində müxtəlif cəbhələrdə vuruşan həmin döyüşçülərin keçdiyi yola
nəzər salarkən onların həqiqi mənada əsl vətənpərvər kimi böyüdükləri və Vətən qarşısında öz borclarını ləyaqətlə yerinə yetirmələri diqqəti cəlb edir.
İnstitut tələbələrindən və məzunlarından 3 nəfərin – Qəzənfər Əkbərov (19171944), Nəcəfqulu Rəfiyev (1912-1972) və Abbas Quliyev (1916-1997) müharibə dövründə çox böyük qəhrəmanlıqlar göstərərək Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmələri
Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunda vətənpərvərlik tərbiyəsinin yüksək səviyyədə
təşkilinin nəticəsi idi.
İnstitutun müəllim və tələbələri müharibə illərində döyüş cəbhələrində xüsusi rəşadət göstərdikləri kimi, arxa cəbhədə də böyük fədakarlıqlar göstərir və institutun şərəfini
yüksəldirdilər. Müharibə illərində Naxçıvanda əməkdar müəllim adına layiq görülənlərdən 4 nəfəri (Əsəd Cəfərli, Abbas Əsgərov, Həsən Qazıyev, Nəsir Məmmədov) Naxçıvan
Dövlət Müəllimlər İnstituutnun müəllimi idilər. Müharibə illərində bu müəllimlərə fəxri
adların verilməsi də, bir çox müəllimin arxa cəbhədəki fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən
qiymətəndiirlməsi də bütövlükdə institutun 1941-1945-ci illər müharibəsində qələbə uğrunda mübarizəyə köməyinin qiyməti kimi xarakterik idi.
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutu fəaliyyətə başladığı ilk illərdən bu tədris müəssisələrində kadr problemi diqqət mərkəzində olmuş, həmin
dövrdə Naxçıvanda ən tanınmış pedaqoqlar, mütərəqqi fikirli maarifçi ziyalılar yeni açılmış ali məktəbdə peadqoji fəaliyyətə cəlb olunmuşdular. Institutun fəaliyyətə başladığı
ilk illlərdən fərqli olaraq sonrakı illərdə müəllimlərin sayının artması ilə yanaşı, onların
ixtisaslar üzrə xeyli təkmiləşdirilməsi, elmi dərəcələrinin yüksəlməsi də diqqəti cəlb edirdi. Pedaqoji heyətin həm sayca, həm də ixtisas və elmi dərəcə baxımından genişlənməsi
institutun kadr potensialının möhkəmlənməsinə kömək edir və elmi bazasını gücləndirirdi.
Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun fəaliyyətə başladığı ilk illərdən birinci
növbədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon və kəndlərinin müəllim kadrları ilə təmin olunması mühüm problem kimi qarşıda dururdu. Bununla belə institutun tələbə kontingentinin formalaşmasında Azərbaycanın əksər rayonlarından gələnlərə eyni münasibət
bəslənilir, qəbul məsələlərində tələbələrin əhatə dairəsinin daha geniş olmasına şərait yaradılırdı.
Tələbə qəbulu normalarının yerinə yetirilməsi üçün ciddi təbliğat işləri aparılsa da
keyfiyyət məsələsi diqqət mərkəzində saxlanılır, daha hazırlıqlı və savadlı gənclərin instituta qəbul olunmasına xüsusi diqqət verilirdi. Tədqiqatlarda göstərilir ki, 1946-1947-ci
tədris ilində institutda oxumaq istəyən tələbələrin təlimatlandırılması üçün Azərbaycan
SSR Nazirlər Sovetinin 419 №-li, Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin 13 №-li sərəncamlarına müvafiq olaraq 1946-cı il iyulun 1-dən avqustun 10-a dək 40 günlük təlimatı
göstəriş sessiyası keçirilmişdir. Bu müddətdə hər cür geniş izahat işləri aparılmasına baxmayaraq 90 nəfərlik qəbul şəbəkəsini doldurmaq məqsədi ilə 106 nəfərdən ərizə qəbul
edilsə də, cəmi 76 nəfərin biliyi qənaətləndirici olmuş və onlar istituta (10 nəfər fizika
riyaziyyat fakültəsinə, 39 nəfər dil-ədəbiyyat, 12 nəfər tarix, 15 nəfər təbiət-coğrafiya
fakültələrinə) qəbul olunmuşlar [15, s.268]
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Əyani şöbədə olduğu kimi qiyabi şöbədə də tələbə kontingentinin formalaşması ali
maarif orqanları tərəfindən müəyyənləşdirməklə onun əhatə dairəsi nəzrə alınırdı. Azərbaycan XMK-nin 15 yanvar 1944-cü il tarixli 9 №-li əmrinin 9-cu əlavəsi ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Pedaqoji və Müəllimlər İnstitutları yanında qiyabi şöbələrin 1943-1944cü tədris ilinə aid əmrində C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun qiyabi şöbəsinin şəbəkəsi 400 nəfərdən ibarət təsdiq olunmuşdur. Əyani şöbədə
olduğu kimi, qiyabi şöbədə də tələbə kontingentində Azərbaycanın əksər rayonları əhatə
olunurdu.
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun fəaliyyətinin
ana xəttini tədris prosesinin yüksək səviyyədə təşkili və tələbələrə dərin, əsaslı biliklər
verilməsi təşkil edirdi. Institutun fəaliyyətə başladığı ilk illərdə birinci semestrdə tarix
fakültəsində orta əsrlər tarixi, yeni tarix, tarixin tədrisi metodikası, SSRİ tarixi, xarici dil,
hərbi, konstitusiya fənlərinin tədrisi, sonrakı semestrlərdə bu fənlərə qədim tarix, Azərbaycan xalqının tarixi, fars dili, Rus dili, Pedaqogika, Psixologiya, Sərf-nəhv fənlərinin
əlavə olunması diqqəti cəlb edirdi. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasında ilk
semestrlərdə Azərbaycan dili, dialektologiya, Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbiyyatşünaslıq,
dilşünaslıq, ikinci semestrdə Azərbaycan dili tarixi, müasir dil, XIX-XX əsr ədəbiyyatı,
orta əsr ədəbiyyatı, dil və ədəbiyyat üsulu, ümumi ədəbiyyat, rus ədəbiyyatı, ingilis dili,
son semestrlərdə müasir Azərbaycan dili, dilin metodikası, ədəbiyyat metodiksı, qədim
dövr Azərbaycan dili tarixi fənləri yüksək keyfiyyətlə tədris olunurdu. Təbiət-coğrafiya
ixtisaslarında ilk semestrlərdə zoologiya, nəbatat, ümumi fiziki coğrafiya, kartoqrafiya,
sonrakı semestrlərdə heyvanat aləmi, təbiyyat üsulu, məktəb səhiyyəsi, xarici ölkələr coğrafiyası, coğrafiya üsulu, darvinizm, insanın anatomiyası və fiziologiyası fənlərinin, fizika-riyaziyyat fakültəsində ibtidai riyaziyyat, ali riyaziyyat, təhlili həndəsə, fizika, rəsmxət, ruhiyyat, azərbaycan xalqı tarixi və s. fənlərin tədris olunması müəllimlər institutu
tələbələrinin elmi dünyagörüşünün geniş və əhatəli olmasında, onların yüksək ixtisaslı
mütəxəssislər kimi yetişməsində özünəməxsus əhəmiyyət daşıyırdı.
Tədrisin yüksək səviyyədə təşkili üçün ilk növbədə dərslərin ən yüksək ixtisaslı
fənn müəllimləri tərəfindən tədris olunması diqqət mərkəzində saxlanılırdı. Dərslərdə
əyanilikdən isitfadə olunması, müəllimlərin tələbə qarşısında öz bilikləri və davranışları
ilə şəxsi nümunə göstərmələri, tələbələrin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onlara
daimi qayğı və diqqətin olması mühüm amillər hesab olunurdu. Ən asası isə institutun
bütün fəaliyyəti dövründə yüksək intizam qaydalarına əməl olunması, ciddi rejimin həm
müdiriyyət, həm pedaqoji və texniki heyət, həm də tələbələr tərəfindən gözlənilməsi ümumi işlərə müsbət təsir edir və tədrisin təşkilinin yüksək səviyyədə qurulmasında mühüm
rol oynayırdı.İnstitutun fəaliyyəti dövründə imtahan və zaçotların keçirilməsinə aid arxiv
sənədləri nəzərdən keçirilərkən bu sahədə tələbkeşlik və obyektivlik diqqəti cəlb edir ki,
bu da bilavasitə tədrisin yüksək təşkilinin əsas amillərindən biir idi.
Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunda xalq təhsilinin inkişaf etdirilməsi, maarif
müəssisləri üçün yüksək səviyyəli bacarıqlı kadrlar hazırlanması işi mühüm bir vəzifə
kimi qarşıya qoyulduğundan, tədrisin və təlim-tərbiyənin yüksək keyfiyyətinə fikir verildiyi kimi, məktəblərdə çalışacaq gələcək müəllimlərin hazırlanması, onlara müəllimlik
sənətinin öyrədilməsi birbaşa pedaqoji təcrübələrin keçirilməsi ilə vəhdət təşkil edirdi.
İnstitutun əksər fakültə və ixtisaslarında tədris proqramlarına uyğun olaraq keçirilən pedaqoji təcrübələr daimi olaraq diqqət mərkəzində saxlanılır və bu təcrübələrin keçirilməsi
birbaşa kadr hazırlığı məsələsinə istiqamətləndirilirdi.
Müxtəlif illərdə institutda pedaqoji təcrübələrin keçirilməsinə aid müxtəlif məzmunlu arxiv sənədləri nəzərdən keçirilərkən bir daha aydın olur ki, bu təcrübələrə heç də
dərslərdən az diqqət verilməmiş, əkəsr hallarda pedaqoji təcrübələrə ayrılmış saatların
miqdarı dərslərlə paralellik təşkil etmiş və təcrübələrin keçirilməsinə xüsusi nəzarət olmuşdur.
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Müxtəlif mənbələrdə Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun fəaliyyəti dövründə
məzun sayı yanlış olaraq 500 nəfər (14, 18) qeyd edildiyi halda arxiv sənədlərindən
məlum olur ki, qiyabi şöbə də daxil olmaqla Naxçıvan dövlət Müəllimlər İnstitutunun
illər üzrə aşağıdakı sayda müdavimi olmuşdur:1941-ci ildə 62 nəfər (o cümlədən qızlar
20 nəfər), 1942-ci ildə 37 nəfər (qızlar 17 nəfər), 1943-cü ildə 33 nəfər (qızlar 23 nəfər),
1944-cü ildə 49 nəfər (qızlar 24 nəfər), 1945-ci ildə 33 nəfər (qızlar 8 nəfər), 1946-cı ildə
42 nəfər (qızlar 8 nəfər), 1947-ci ildə 56 nəfər (qızlar 9 nəfər), 1948-ci ildə 73 nəfər
(qızlar 11 nəfər), 1949-cu ildə 92 nəfər (qızlar 13 nəfər), 1950-ci ildə 111 nəfər (qızlar 20
nəfər), 1951-ci ildə 133 nəfər (qızlar 28 nəfər), 1952-ci ildə 200 nəfər (qızlar 39 nəfər),
1953-1954-cü illərdə 238 nəfər (qızlar 181 nəfər ), cəmi 1159 nəfər (qızlar 381 nəfər) (14,
48). Bu məzunlar ayrı-ayrı elm sahələrində, məktəblərdə çalışaraq Azərbaycanda elmin,
xalq təhsilinin və ictimai fikrin inkişafında, gənc nəslin elmi dünyagörüşünün formalaşmasında, onların icitmai proseslərin fəal iştirakçılarına çevrilməsində gənclərin fəallığının artmasında öz təsirini göstərmişlər.
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun 15 ilə yaxın
davam edən fəaliyyəti dövründə həmin ali təhsil müəssisəsinin yüzlərlə məzunu Azərbaycanda ictimai-siyasi fikrin inkişafı və dövlət quruculuğu sahələrində çalışmış, Azərbaycan elmininn inkişafı sahəsində böyük xidmətlər göstərmiş, respublikanın görkəmli
elm xadimləri kimi tanınmışlar. Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun məzunlarının
böyük əksəriyyəti təhsil aldıqları peşə sahəsində müəllim, direktor müavini, məktəb direktoru, rayon xalq maarif şöbələrində metodist, inspektor, müdir kimi fəaliyyət göstərmiş, xalq maarifininn inkişafına öz əməkləri ilə layiqli töhfələrini vermişlər. Bunun nəticəsində də yüzlərlə institut məzunu fəxri adlara layiq görülmüş, orden və medallarla təltif
olunmuşlar.
İstər elm sahəsində, istərsə də xalq təhsili sahəsində bir neçə onilliklər boyu çalışan
institut məzunları Azərbaycanda elmin və xalq təhsilinin inkişafına böyük təkan verdikləri kimi, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan ictimai-siyasi fikrinin inkişaf
etdirilməsinə kömək göstərmişlər.
Qeyd olunanlar bir daha göstərir ki, olduqca mürəkkəb və gərgin bir dövrdə fəaliyyət göstərən və Naxçıvanda ali təhsilin ilk qaranquşları olan Naxçıvan Müəllimlər Seminariyası, Naxçıvan Pedaqoji Texnikumu və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ali təhsilin təşkilatlanmasında və inkişafinda müstəsna xidmətlər göstərmiş, dövrün və zamanın ortaya
qoyduğu çağırışların öhdəsindən layiqincə gəlmişlər. Bütün bunları nəzərə alan Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev Naxçıvan təhsilini yüksək qiymətləndirərək, özünün də bu təhsil sisteminin yetirməsi olduğunu xüsusi vurğulayaraq demişdir:
”Burada çox yüksək məktəblər var idi. Bu məktəbləri yaradanlar vardı. Naxçıvan mühiti
hətta sovet hakimiyyəti qurulandan sonra da – 20-ci, 30-cu illərdə də davam edirdi. Çox
milli hissiyatlarla dolu olan bir mühit idi. Naxçıvanda məktəb çox deyildi, amma məktəblərdə verilən dərslər və şagirdlərin dərsləri qavraması çox yüksək səviyyədə idi.Mən
özüm birinci sinifdən orta məktəbi qurtarana qədər burada oxumuşam.Sonra ikiillik pedaqoji texnikumda oxumuşam. O dövrdə aldığım təhsil gələcək həyatımın bütün mərhələlərində mənə yardım edibdir. Bununla onu demək istəyirəm ki, burada şox güclü məktəblər, güclü müəllimlər var idi. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda elə bu gün də,böyük
alimlərin,elmlə məşğul olan insanların, akademiklərin, professorların, universitetlərdə
dərs verənlərin, yaxud Elmlər Akademiyasında, elmi tədqiqat institutlarında çalışanların
çoxu öz həyat yollarını Naxçıvandan başlayıblar. Buradakı məktəblər, ümumuyyətlə,
məktəb mühiti buna şərait yaradıbdır. Mən Naxçıvanda təhsil olmağımla fəxr edirəm.
Naxçıvan təhsili Azərbaycan təhsilinin zirvəsidir”
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SUMMARY
TURKAN GULUZADA
ABOUT HISTORY OF ORGANIZING HIGHER PEDAGOGICAL
EDUCATION IN NAKHCHIVAN
Since twentieth years of past century, establishment of Nakhchivan Teachers Seminary and Nakhchivan Pedagogical Technical College, then Nakhchivan Teachers
Institute, has acted an important role as forming pedagogical staff. These educational
organizations have surmount the difficulties of time, and served an important historical
function in forming base for further development of education in Nakhchivan. For some
decades, alumni of Nakhchivan Pedagogical Technical College and Nakhchivan
Teacher's Institute have worked for different scientific areas and people’s schools whilst
serving development of science, education, academic worldview and social attendance
of rising generation in Azerbaijan. Novertheless, they have contribute advancing of
science, schooling of people and state evolution process actively. Most of them, have
been known as public figure and scholar of development and rising of science in
Azerbaijan.
Key words: Nakhchivan, higher pedagogical education, history of education,
Nakhchivan Teachers Seminary, Nakhchivan Pedagogical Technical College,
Nakhchivan Teachers Institute
PЕЗЮМЕ
ТЮРКАН ГУЛУЗАДЕ
ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В НАХЧЫВАНЕ
Создание с 20-х годов прошлого века Нахчыванской педагогической
семинарии и Нахчыванского педагогического техникума, а затем Нахчыванского
педагогического института сыграло важную роль в формировании национального
кадрового корпуса. Эти образовательные учреждения отвечали на вызовы времени
и играли важную историческую роль в создании базовой основы для дальнейшего
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развития высшего образования в Нахчыване. Выпускники Нахчыванского
педагогического техникума и Нахчыванского педагогического института уже
несколько десятилетий, работая в различных областях науки и
общеобразовательных школах, принимали активное участие в формировании
общественного мнения, научного мировоззрения молодого поколения, превращая
их в активных участников общественных процессов, а также сами принимали
активное участие в науке, народном образовании и государственном строительстве
в Азербайджане. Многие из них внесли большой вклад в развитие азербайджанской
науки, получив известность как выдающиеся ученые.
Ключевые слова: Нахчыван, высшее педагогическое образование, история
образования,
Нахчыванская
учительская
семинария,
Нахчыванский
педагогический техникум, Нахчыванский институт учителей

Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İsmayıl Əliyev tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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KOSMOLOGİYANIN İNKİŞAF TARİXİ
Məqalədə kosmologiyanın inkişafından, kosmologiyanın istinad etdiyi müşahidə
dəlillərindən bəhs edilir. Kosmologiya kainatın, ümumilikdə fiziki təbiətini, quruluşunu
və inkişafını öyrənir. Kosmologiya əsasən birbaşa müşahidələrlə fəzanın ümumi xassələrini öyrənir ki, bunu da hərdən Metaqalaktika adlandırırlar. Astronomiyanın digər bölmələri kimi kosmologiya da ilk növbədə müşahidələrə söykənir. Lakin problem ondadır
ki, sərhədsiz kainat təkcə müşahidələrlə məhdudlaşa bilməz. Ona görə də Metaqalaktikada baş verənləri bütünlükdə kainata şamil etmək olar, bununla bərabər ona fizikanın əsas
fundamental qanunlarını da tətbiq etmək olar. Kainatın qeyri-stasionar olması fikrinə
gələnədək kosmologiyada müəyyən çətinliklər olmuşdu. Bu çətinlik iki paradoksla
əlaqədar idi. Bunlar fotometrik və qravitasiya paradoksları idi. Burada həmçinin bu
paradokslar haqqında qısa məlumat verilir.
Açar sözlər: kosmologiya, kainat, fotometrik paradoks, qravitasiya paradoksu,
kosmoloji prinsip.
Müasir astronomiyanın bütün bölmələri bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Belə ki, alınmış
nəticələr astrometriyada, fəza mexanikasında və ya astrofizikada geniş istifadə olunur.
Astronomlar kainatda müşahidə olunan obyektlərin təbiətini, quruluşunu, inkişafını və s.
öyrənməyə çalışırlar. Kainatın inkişafının öyrənilməsində müasir astronomiyanın xüsusi
xidmətləri vardır. Ancaq tək-tək obyektlərin araşdırılması kainatın bütünlükdə öyrənilməsi demək deyil. Bütün bunları astronomiyanın Kosmologiya bölməsi ilə öyrənmək olar.
Kosmologiyada ayrı-ayrı göy cisimləri və onların sistemlərini deyil, bütövlükdə
Kainatın quruluşu və inkişafının qanunauyğunluqları, onun vahid bir obyekt kimi fizikası,
mənşəyi və təkamülü öyrənilir. Kosmologiyada Kainat dedikdə Metaqalaktika, daha geniş mənada isə müşahidələr və onların ümumiləşdirilmələri əsasında astronomiya elminin
öyrəndiyi Kainat nəzərdə tutulur. Bu kainat Astronomik Kainat adlanır. Beləliklə, kosmologiyada Astronomik Kainat öyrənilir. Astronomiyanin digər bölmələri kimi kosmologiya da ilk növbədə müşahidələrə söykənir. Lakin problem ondadır ki, kainatın öyrənilməsi
təkcə müşahidələrlə məhdudlaşa bilməz. Ona görə də Metaqalaktikada baş verənləri bütünlükdə kainata şamil etmək olar, bununla bərabər ona fizikanın əsas fundamental
qanunlarını da tətbiq etmək olar [3].
Hər nə qədər kosmologiya nisbətən yaxın zamanlı bir termin olsa da, Kainat, tarix
boyu elm, fəlsəfə, din kimi fərqli prinsiplər əsasında araşdırma mövzusu olmuşdur.
Kosmologiya isə bir termin olaraq ilk dəfə 1730-cu ildə Christian Wolfun “Cosmologia
Generalis” adlı əsərində istifadə edilmişdir.
Kosmologiya ilə məşğul olan elm insanlarına kosmoloq və ya kainat alimi deyilir.
Kosmoloqlar Kainatı öyrənərkən astronomiya ilə yanaşı biologiyadan riyaziyyata qədər
bir çox elm sahəsindən də istifadə edirlər. Fiziki kainatın bir tam olaraq qavranıb başa
düşülməsini təmin etmək məqsədilə təbiət elmləri, xüsusilə astronomiya və fizika elmləri
bir araya gəlir [2].
Metaqalaktikada qalaktika topaları və ifrat topalar elə paylanmışlar ki, Metaqalaktikanın ayrı-ayrı fəza hissələrində orta sıxlıq eynidir və bu fəza hissələrinin hər birinin
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ölçüsü Metaqalaktikada çox-çox kiçik, lokal qeyri-bircins oblastların ölçülərindən isə
çox-çox böyükdür. Lokal qeyri-bircinsliklər ulduzlar və onların sistemləri ilə əlaqədardır.
Məsələn, biz bilirik ki, hər bir qalaktikada, qalaktikanın kiçik bir hissəsi olan ulduz
topalarında ulduzlar qeyri-bərabər paylanıblar. Qalaktikaların və hətta onların topalarının
da qeyri-bircins olduğunu bilirik. Metaqalaktikanın bircins olması göstərir ki, Kainatın
hər yerində maddənin sıxlığı eynidir [3].
Kainatı xarakterizə edən başqa kəmiyyət isə izotropluqdur. İzotropluq isə o
deməkdir ki, Kainatın fiziki xüsusiyyətləri bütün istiqamətlərdə eynidir.
Kainatın izotropluğunu sübut edən iki növ müşahidə dəlili vardır:
Habl göstərmişdir ki, Zeeliger teoremi bütün istiqamətlərdə doğrudur.
Qalaktikaların uzaqlaşması bütün istiqamətlərdə eyni qanuna tabedir.
Beləliklə kosmologiyada kainat genişlənən hesab edilir. Bu isə kainatın qeyristasionar olduğunu göstərir. Kainatın bircins və izotrop olması fərziyyəsi kosmoloji
prinsip adlanır [1].
Kainatın qeyri-stasionar olması fikrinə gələnədək kosmologiyada böyük çətinlik
var idi. Bu çətinlik iki paradoksla əlaqədar idi. Bunlar fotometrik və qravitasiya
paradoksları adı ilə məşhurdurlar. Bu paradokslar Eynşteynin ümumi nisbilik nəzəriyyəsi
və ya relyativist qravitasiya nəzəriyyəsi ilə aradan qalxır. Həmin paradokslarla tanış olaq.
Fotometrik paradoks ilk dəfə İsveçrədə 1744-cü ildə Şezo 1826-cı ildə isə
Almaniyada Olbers tərəfindən ümumiləşdirilmiş şəkildə irəli sürülmüşdür. Şezo-Olbers
paradoksunun mahiyyəti belədir: Əgər sonsuz fəza ulduzlarla bərabər dolmuşsa onda
istənilən istiqamətdə yönəlmiş baxış şüası gec-tez müəyyən bir ulduzdan keçməlidir.
Obyektin intensivliyi ona qədər məsafədən asılı olmadığından göy bütün istiqamətlərdə
Günəş diski kimi parlaq obyektlərlə tam örtülmüş kimi işıqlanardı. Əslində isə bütün
kainat fəzası-Metaqalaktika qaranlıqdır. Udulmuş şüa gec-tez yenidən şüalandığından,
ulduzlararası mühitdə şüalanmanın udulması fotometrik paradoksu izah edə bilmir. Lakin
əgər obyektlər bir-birindən uzaqlaşırsa, onda qırmızı sürüşmə nəticəsində onların
müşahidə olunan enerjiləri kiçilməli və beləliklə zəifləməlidir. Hətta optik şüalarda onlar
görünməz olmalıdırlar. Aydındır ki, onda fotometrik paradoks da olmaz.
Qravitasiya paradoksu Almaniyada XIX əsrdə Neyman və Zeeliger tərəfindən
söylənmişdir: Maddə ilə bərabər doldurulmuş sonsuz Kainatın ixtiyari nöqtəsində,
Nyutonun ümumdünya cazibə qanununa əsasən, qravitasiya qüvvəsini birqiymətli
hesablamaq olmaz. Doğrudan da, əgər nümunə kütləsinin yerləşdiyi nöqtə konsentrik
qatlardan ibarət sferanın mərkəzində olarsa, bu sferanın kütləsinin nümunə kütləsinin
cazibə qüvvəsi sıfır olar. Əgər nümunə kütləsi olan nöqtə konsentrik qatlardan ibarət
sferanın mərkəzindən r məsafədə yerləşərsə, bu sferanın kütləsinin nümunə kütləsinin
cazibə qüvvəsi, r radiuslu kürənin onun səthindəki nümunə kütləsinin cəzbetmə qüvvəsi
ilə təyin olunar. Bu qeyri-birqiymətlilik qravitasiya paradoksu adlandırılmışdır. Bu
paradoks onunla əlaqədardır ki, Nyutonun qravitasiya nəzəriyyəsini bütövlükdə Kainata,
həmçinin Metaqalaktikaya tətbiq etmək olmaz. Çünki Nyuton qravitasiya nəzəriyyəsində
cazibə qüvvəsinin Evklid fəzasında ani yayıldığı qəbul edilir. Sonsuz Kainat fəzasında
isə nəhəng kütlələr paylandığından Eynşteynin ümumi nisbilik nəzəriyyəsinə görə fəza
əyilir - Evklid fəzasından kənara çıxır. Digər tərəfdən isə çox uzaq qalaktikalar işıq
sürətinə yaxın sürətlə bir-birindən uzaqlaşırlar. Buradan aydın olur ki, böyük miqyaslı
məsafələrdə qravitasiya qarşılıqlı təsirini öyrənmək üçün Nyutonun qravitasiya
nəzəriyyəsinə deyil, Eynşteynin ümumi nisbilik nəzəriyyəsinə-relyativist qravitasiya
nəzəriyyəsinə istinad etmək lazımdır. Bu halda Nyuton mexanikasının məhdudluğundan
doğan qravitasiya paradoksu öz mahiyyətini itirir. Məhz buna görə də kosmologiyada
nəhəng Metaqalaktika miqyasında hesablamalar zamanı 1916-cı ildən Eynşteynin ümumi
nisbilik nəzəriyyəsindən istifadə edilir [3].
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Eynşteynin ümumi nisbilik nəzəriyyəsi onun 1905-ci ildə irəli sürdüyü xüsusi
nisbilik nəzəriyyəsinin ümumiləşdirilməsidir. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsində yalnız
inersial hesablama sistemləri nəzərdə tutulur.
Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsi kosmologiyada yeni mərhələ oldu. Statik Kainat
üçün əsas kosmoloji tənliklər Eynşteyn tərəfindən alınmış və həll edilmişdir. 1922-ci ildə
məşhur rus riyaziyyatçısı Fridman məsələni daha ümumi şəkildə - kainatın statik
olmadığını əsas qəbul etməklə həll etmişdir. Daha sonralar məlum oldu ki, bəzi mühüm
kosmoloji nəticələri Nyuton tənliklərindən də almaq olar. Əlbəttə kosmologiya
problemlərinin tam həlli yalnız Eynşteynin ümumi nisbilik nəzəriyyəsi vasitəsilə
mümkündür. Burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, müasir kosmologiyanın riyazi
modelini ümumi nisbilik nəzəriyyəsinə dayanaraq qurmaq olar [2].
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SUMMARY
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FAIDA HUSEYNOVA
TURKAN MAMMADOVA
THE DEVELOPMENT HISTORY OF COSMOLOGY
The paper considers the development of cosmology and the observational facts on
which it relies. Cosmology studies the general physical nature, structure and development
of the Universe. Cosmology studies the general characteristics of outer space which is
sometimes called the Metagalaxy, mainly by direct observations. Cosmology, like all
other sections of astronomy, is primarily based on observations. But the problem is that
the infinite Universe cannot be limited only by observations. Therefore, everything
occurring can be attributed to the Universe as a whole, and at the same time you can apply
the basic fundamental laws of physics. Before the conception of the non-stationary form
of the Universe had been formed there were some difficulties here due to two photometric
and gravitational paradoxes. The paper also provides information about these paradoxes.
Key words: cosmology, universe, photometric paradox, gravitational paradox,
cosmological principle.
РЕЗЮМЕ
ВАФА ГАФАРОВА
ФАИДА ГУСЕЙНОВА
ТУРКАН МАМЕДОВА
ИСТОРИЯ РАЗВИТИИ КОСМОЛОГИИ
В статье рассматриваются развитие космологии и наблюдательные факты, на
которые она опирается. Космология изучает общую физическую природу,
структуру и развитие Вселенной в целом. Космология в основном
непосредственными наблюдениями изучает общую характеристику космического
пространства, которую иногда называют Метагалактикой. Космология, как и все
другие разделы астрономии, в первую очередь опирается на наблюдения. Но
проблема в том, что безграничная Вселенная не может ограничиваться только
наблюдениями. Поэтому то, что происходит в Метагалактике, можно отнести к
Вселенной в целом, наряду с этим можно применить и основные фундаментальные
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законы ее физики. Были некоторые затруднения до формирования мысли о
нестационарной форме Вселенной. А это связано с двумя фотометрическими и
гравитационными парадоксами. Здесь также даются сведения об этих парадоксах.
Ключевые слова: Космология, Вселенной, фотометрический парадокс,
гравитационный парадокс, космологический принцип.
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NAXÇIVANDA BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMANIN İNKİŞAFI TARİXİNDƏN
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafından bəhs olunur.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarı çox qədim tarixə
malikdir. Bədən tərbiyəsi və idmanın tarixi də bu diyarda çox uzaq keçmişə gedib çıxır.
Naxçıvan diyarında hələ qədim dövrlərdən yaranmış milli idman növləri, o cümlədən
güləş, yumruq döyüşü, zorxana, at çapma, daş oynatma, nizə və ox atma kimi fiziki
oyunlar xalq arasında geniş yayılmışdır. Bu kimi fiziki oyunlar xalqımızın sağlamlığı
keşiyində dayanmış, vətənimizi yadellilərdən qorumaq üçün hərbi idman təlimində
istifadə edilmişdir.
Məqalədə qeyd olunur ki, Naxçıvanda 1918-1920-ci illərdə idman daha geniş vüsət
almışdır. Belə ki, Bakıda, Gəncədə, Təbrizdə, Ərdəbildə, Şəkidə, Naxçıvanda, Ordubada,
Şərurda zorxanalar pəhləvanların hazırlanmasında böyük rol oynamışdır. Qeyd olunur
ki, Naxçıvanda bədən tərbiyəsi və idmanın ilk təlimatçısı İbrahimxəlil Axundlu uşaqlıq
və gənclik illərində (1910-1917-ci illərdə) Ordubad zorxanasında məşq edərək texnikalı
güləşçi və ağırlıq qaldıran kimi ad-san qazanmışdır.
Məqalədə Sovet hakimiyyəti illərində, müstəqillik illərində, o cümlədən müasir
dövrümüzdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf tarixi
geniş tədqiq olunur.
Açar sözlər: bədən tərbiyəsi, idman, fiziki, inkişaf, güclü, tarix, dövr, keçmiş, geniş,
vətən.
Azərbaycanın ta qədimdən ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarında bədən
tərbiyəsi və idmanın inkişafı tarixinin tədqiqi günümüzdə öz aktuallığı ilə seçilən
məsələlərdəndir. Bu zəngin tarixi müəyyən mərhələlərə ayırmaqla nəzərdən keçirmək,
təhlil etmək və ümumiləşdirmələr aparmaq bu məqalənin əsas məqsədidir.
1. Qədim dövrlərdən 1918-ci ilə qədər olan dövrdə Naxçıvanda bədən tərbiyəsi
və idmanın inkişafı. Naxçıvan diyarında hələ qədim dövrlərdən başlamış milli idman
növləri, o cümlədən güləş, yumruq döyüşü, at çapmaq, kürz oynatmaq, nizə və ox atmaq
hərəkətləri oyunlar kimi fiziki hərəkətlər xalq arasında geniş yayılmışdır. Bu kimi fiziki
hərəkətlər xalqın sağlamlığı keşiyində dayanmış, vətəni yadellilərdən mühafizə etmək
üçün hərbi idman təlimində istifadə edilirdi. Güləş toppuz oynatmaq, daş qaldırmaq,
putluq daş oynatmaq, zorxana oyunları, at çapmaq, cıdır meydanlarında nizə və ox atmaq
xüsusi düzəldilmiş yerlərdə məşq etdirilib yarışlar keçirilirdi.
Böyük İpək Yolu üzərində yerləşən Naxçıvan şəhəri miladın III yüzilliyində
Sasanilər tərəfindən dağıdılmışdır. 654-cü ildə ərəb əmiri Həbib ibn Məsləmə Naxçıvanı
zəbt etmişdir.
IX-X yüzilliklərdə Naxçıvan Sacilər və Salarilər dövlətinin tərkibində olmuşdur.
XI əsrin ortalarından Naxçıvan Səlcuq sultanlarının ixtiyarına keçmişdir. Şəmsəddin
Eldənizin 1136-cı ildə bölgəyə hakim olması ilə Atabəylər dönəmi, Eldənizlər dövrü
başlamışdır.
1221-ci ildə Naxçıvan şəhəri monqollar tərəfindən dağıdılır, 1225-ci ildə
Xarəzmşah Məhəmmədin oğlu Cəlaləddin Naxçıvanı işğal edir. Naxçıvan əhalisi onun
əleyhinə üsyan qaldırır. XIII əsrin 30-cu illərində Naxçıvan Qızıl Ordanın, 1257-ci ildə
isə Hülakilər dövlətinin tərkibinə daxil olur.
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1386-cı ildə Naxçıvan Qızıl Orda hökmdarı Toxtamış tərəfindən tutulur və dağıntıya məruz qalır. 1387-ci ildə Naxçıvanı Əmir Teymurun qoşunları ələ keçirir. 1468-ci
ildə isə Naxçıvan Ağqoyunlu dövlətinin tərkibinə daxil olur.
XVI əsrdə Naxçıvan Səfəvilər dövlətinin hakimiyyəti altına düşür. XVI-XVII əsrlərdə Səfəvi-Osmanlı müharibələri zamanı Naxçıvan şəhəri dəfələrlə əldən-ələ keçərək
dağıdılır və qarət olunur. 1603-cü ildə I Şah Abbasın hakimiyyəti altında qalan şəhərin
idarəsi Maqsud Sultan Kəngərliyə həvalə olunur. 1605-ci ildə Osmanlı qoşunları Naxçıvanı zəbt edir.
Naxçıvan XVII əsrin II rübündə Nadir şah Əfşarın qoşunları tərəfindən fəth edilir.
Nadir şah öldürüldükdən sonra (1747) Kəngərli tayfa başçısı Heydərqulu xan Nadir şahın
naibi Ağa Həsəni Naxçıvandan qovaraq özünü xan elan edir və Naxçıvan xanlığın
paytaxtı olur.
1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Naxçıvan Çar Rusiyasının tərkibinə
qatılır. 1918-ci ildə Rusiya imperiyasının tərkibindən çıxaraq müstəqil olur. Lakin çox
keçmir ki, 1920-ci il aprelin 28-də Bakıda, iyulun 28-də Naxçıvanda sovet hakimiyyəti
qurulur. 1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan MSSR təşkil edilərkən Naxçıvan şəhəri
Muxtar Respublikanın payatxtı olur. XX əsrin 80-ci illərin sonu – 90-cı illərin əvvəllərində bütün Azərbaycanda, o cümlədən onun tərkib hissəsi olan Naxçıvanda da ictimaisiyasi hadisələrin ən mürəkkəb dövrü başlayır. Həmin dövrdə sovet imperiyası rəhbərlərinin Azərbaycanın maraqlarına zidd siyasəti, ermənilərin Naxçıvana ərazi iddiaları və
sərhədlərində hərbi toqquşmalar yaratması muxtar respublikanın həyatına ciddi təsir göstərmişdir. 1990-cı ildən sonra müstəqillik qazanan Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni dövr başlamışdır.
Tarixə qısa nəzər saldıqda, görürük ki, Naxçıvan tarixən mübariz, qəhrəman,
qorxmaz igidlər yetişdirmişdir. Müasir dövrdə idman bir yandan sülhə, barışığa, dostluğa
xidmət edirsə, digər tərəfdən də dövlətin qorunmasına, torpaqların bütövlüyünə xidmət
edir. Tarixlər boyu at çapan, nizə atan, ox atan, əlbəyaxa döyüşən igidlərimiz olmuşdur.
Bu da göstərir ki, Naxçıvan idmanı da qədim tarixə malikdir. Naxçıvanda “Bənövşə,
bəndə düşər”, “Qurd dərədə”, “Çomaq vurdu”, “Beldən atlama”, “Yeddi daş”, “Sapand
atmaq” və s. kimi xalq oyunları qədim dövrdən bu günədək gəlib çıxmışdır. Bundan
əlavə, dini-milli bayramlarda xalq bayramlarında daş qaldırmaq, kəndir üzərində yerimək
(kəndirbazlıq), sinə ilə daşı vurmaq, əllər üzərində yerimək, pəhləvanlıq etmək, güləşmək, daş atmaq və s. kimi xalq adət-ənənələri də tarixdən silinməmişdir.
Naxçıvan MR-də o dövrdə ordunun təlim-tərbiyəsinə xüsusi fikir verilməsi məqsədi
ilə bir çox yerlərdə “zorxanalar” açılmışdır. Bu zorxanalar ta qədimdən XIV əsrin əvvələrinə qədər ibtidai formada göy otun üzərində olmuşdur. Naxçıvan MR-də əsl zorxana
statusu almış üstü tağla örtülmüş iki zorxana mövcud olmuşdur. Bu zorxanalardan biri
Naxçıvan şəhərində digəri isə Ordubad rayon mərkəzində fəaliyyət göstərmişdir. Təəssüflər olsun ki, Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən zorxana evləri bu günə qədər gəlib
çatmamışdır. Ordubad şəhərində yerləşən zorxana (hal-hazırda Qeysəriyyə-Zorxana) adlanan bu abidə Tarix diyarşunaslıq müzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Bu dövrdə Naxçıvan
şəhərində və Naxçıvan MR-də xüsusi güləş məşqi bölmələrinin olmasına baxmayaraq
ayrı-ayrı idmançılar təkcə Azərbaycan miqyasında deyil beynəlxalq miqyaslı yarışlarda
da müvəffəqiyyətlə çıxış edirdilər. Belə ki, məsələn: Zeynəddin kəndindən olan Cəfərqulu pəhləvanın şagirdi olmuş Nurməmməd Nuriyev (1995-1977) Tiflis şəhərində keçirilən
güləş yarışında iştirak etmiş və bir dəfə də məğlubiyyət acısı dadmadan 14 qalibiyyətli
görüş keçirmiş və qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılmışdır.
Rusiyada sosialist inqilabı qələbə çaldıqdan sonra milli ucqarları özünə zorla
birləşdirən və sovet dövlətini quran bolşeviklər başa düşürdülər ki, yaradılmış yeni dövləti qorumaq üçün sağlam əsgərlər və ölkədə istehsal prosesini inkişaf etdirmək üçün isə
sağlam işçi qüvvəsi lazımdır. Ona görə də Sovet ölkəsində əhalinin sağlamlığına və bədən
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tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət verilməyə başlandı. Bədən tərbiyəsi və idman işçiləri dövlət
işi hesab olunaraq ümumi sosialist qurluşu planına daxil edildi.
2.1918-1940- cı illərdə Naxçıvanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı
1918-ci ildə Bolşeviklər Partiyasının VII qurultayında göstərilir ki, fəhlə və kəndlilərin sosializm vətənini müdafiə etmələri üçün, ümumi məcburi hərbi təlim təşkilatı yaradılmışdır.
Keçmiş sovetlər ölkəsində 1920-ci ildən etibarən bədən tərbiyə dərsi məktəblərdə
kütləvi şəkildə tədris edilməyə başlandı. 1923-cü ildə bədən tərbiyə işləri üzərində rəhbərlik etmək üçün Mərkəzi İcraiyyə Komitələri yanında Ali Bədən Tərbiyə Sovetləri təşkil olundu.
Keçmiş illərdə dini məktəblərdə bədən tərbiyəsi və başqa fənlər tədris proqramına
daxil edilmirdi. Ona görə də dini məktəbləri bitirənlər başqa sahələrdən xəbərsiz olurdular. Bütün bu kəsr və nöqsan cəhətləri aradan qaldırmaq üçün N.Nərimanov əməli tədbirlər irəli sürdü.
Nəriman Nərimanovun göstərişi ilə 1920-1921-ci tədris ilindən “ümumiyyətlə
maarifin inkişafına maneçilik törədən dini fənnlər dərs proqramından çıxarılıb, əvəzinə
riyaziyyat, fizika, bədən tərbiyəsi və bu kimi fənlər daxil edildi”. Həmin dövrdə ixtisaslı
bədən tərbiyəsi kadrları yox idi. Ona görə də hərbi xidməti başa çatdıran şəxslərə məktəblərdə gimnastika dərslərini aparmaq tapşırılırdı.
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan diyarında 9 fevral 1924-cü il tarixində Muxtar Respublika yarandı. Həmin ildə Naxçıvan MR Bədən Tərbiyəsi Şurası da
yarandı. Bu təşkilat Naxçıvan Respublikasında ilk bədən tərbiyəsi təşkilatı idi. Bu şuraya
Gülməmmədov Xəlil sədr təyin edildi. Başda İbrahimxəlil Axundlu olmaqla Mirhəsən
Seyidov, Qadir Səmədov şuranın işinə yaxından köməklik göstərdilər. Onlar idman kadrlarının, idman qurğularının, idman alətlərinin yox dərəcəsində olmasına baxmayaraq bədən tərbiyəsinin, idmanın ağır yükünü şuranın əməkdaşları ilə bərabər öz çiyinlərində
daşıdılar.
1925-ci ildə Azərbaycan Maarif Komisarlığı və Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi Şurası
tərəfindən Bakıda yaradılan 6 aylıq bədən tərbiyəsi kursuna Naxçıvandan İbrahimxəlil
Axundlu və Mirhəsən Seyidov göndərildi. Onlar kursu qurtardıqdan sonra Naxçıvana
qayıtmış idman tədbirlərinin təşkil edilib keçirilməsində fəal iştirak etmişlər.
Rk(b)P Mərkəzi Komitəsi 1925-ci ildə bədən tərbiyə işlərinin yaxşılaşdırılması
üçün çıxardığı qərarda göstərilir ki, bədən tərbiyə işi fəhlə və kəndlilərin nəinki təkcə
sağlamlığı, həmçinin onların siyasi-tərbiyəsi, geniş fəhlə-kəndli kütlələrinin partiya,
sovet və həmkarlar ittifaqları ətrafında toplanması üçün mühüm vasitələrdən biridir.
Göründüyü kimi sovet dövləti cəmiyyətin idmana olan marağından həm də öz siyasi
məqsədlərini həyata keçirmək üçün bir vasitə kimi istifadə edirdi. 1927-ci il avqust ayının
30-da Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin prizdiumunun qərarına əsasən Naxçıvan MSSR
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi yanında Ali Bədən Tərbiyəsi Komitəsi yaradılır.
Naxçıvanda ilk futbol yarışı 1927-ci ildə keçirilmişdir. Futbol yarışında 4 komanda
iştirak etmişdir. Naxçıvan, hərbi hissə, sərhədçilər və Şərur komandaları arasında
keçirilən bu yarışda hərbi hissənin komandası birinci yeri qazanır. İkinci yerə çıxan
Naxçıvan komandasının tərkibində Cahangir Bayramov, Həsən Məhərrəmov, Vəli
Zamanov, Paşa Həsənov, Məhəmməd Nağıyev, Novruz Babayev, Boris Serqeyev, Nüsrət
Qarayev, Əsgər Əhmədov, Adil və Yusif Əliyev qardaşları, Abbas Allahverdiyev, Əli
Hüseynov və başqa gənclər o dövrün adlı-sanlı futbolçuları olmuşlar. İlk dəfə olaraq
Naxçıvan futbol kuboku 1937-ci ildə keçirilmişdir. Naxçıvan “Spartak” cəmiyyətinin
komandası kubokun sahibi olmuşdur. 1922-1923-cü illərdə iki futbol meydançası olduğu
halda 1930-cu ildə 14, 1940-cı ildə 35, 1950-ci ildə 43, 1970-ci ildə 51, 1980-ci ildə 69
və 1999-cu ildə respublikada 2 stadion, 100 idman zalı, 280 idman qurğusu, 71 atıcılıq
tiri (qurğulardan 7-si futbol meydançasıdır) olmuşdur.
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1928-1930-cu illərin hər birində Naxçıvan MR məktəblərində bədən tərbiyəsi
dərslərinin təşkilinə və dərsdən kənar idman tədbirləri üçün dövlət tərəfindən Naxçıvan
MR Maarif Komisarlığına 13716 manat məbləğində vəsait ayrılmışdır. Bu vəsaitdən 4
məktəbdə bədən tərbiyəsi təlimatçıları üçün əmək haqqı 6035 manat (ayda hər birinə 105
manat), məktəblərdə bədən tərbiyəsi işini öyrənmək və təlimati iş aparmaq üçün 562
manat ezamiyyət xərci, bədən tərbiyəsi qəzeti və jurnallar almaq üçün 600 manat
ayrılmışdır. 9 iri məktəbdə futbol komandası yaradılıb, məşq etdirmək üçün komandaya
top, ayaqqabı, geyim foması almaq üçün 1669 manat, 9 iri məktəbdə gimnastika şəhərciyi
düzəltmək 2250 manat, 4 yerdə uşaq meydançası düzəltmək üçün 600 manat,
təlimatçılar, bədən tərbiyəsi rəhbərləri hazırlayan iki həftəlik kursların təşkilinə 2000
manat, vilayət və Zaqafqaziya bayramlarının, yarışlarının, çıxışlarının təşkilinə 1000
manat ayrılmışdır. (Bu məbləğ 1928-1930-cu illərin hər birinə aiddir).
Bu tədbirlərin nəticəsində bədən tərbiyəsinin inkişafında xeyli irəliləyiş olmuşdur.
Naxçıvan MR Bədən Tərbiyəsi Şurası 1927-1930-cu illərdə kadrların yaxından
köməkliyi ilə futbol, yüngül atletika, cıdır, akrobatika, ağır atletika və voleybol yarışları
təşkil edib keçirmişlər. Yarışlarda Əsgər Əhmədov, Adil və Yusif Əliyev qardaşları
(futbol), Mirhəsən Seyidov, Yuri Kupalov, Hidayət İsmayılov (yüngül atletika),
İbrahimxəlil Axundlu, Serqey Baribin (ağır atletika), Muxtar Hacıyev (cıdır) və s.
yarışlarda müvəffəqiyyətlə çıxış edərək ad-san qazanmışlar.
Görülən əməli tədbirlər nəticəsində 1930- cu ildə kadrların sayı 15 nəfər, bədən
tərbiyəsi və idmanla məşğul olanların sayı 340 nəfərə çatmışdır. 16 idman qurğusu
olmuşdur. Onlardan 13-ü idman meydançası və 3-ü uyğunlaşdırılmış otaq, zal olmuşdur.
Hər tərəfdən düşmənlə əhatə olunmuş Nax.MSSR-də də 1925-30-cu illərdə fiziki
tərbiyə ölkənin müdafiəsinə hazırlığın əsasını təşkil etmişdir. Güləşmə idman növü
əlbəyaxa döyüş üçün ən vacib bir vasitə olduğundan bu növ ƏMHO çoxnövçülüyünün
tərkibinə daxil edilmişdir. 1934-cü ildə Azərbaycanda Azərbaycanın milli idman növü
olan “Azərbaycan güləşi” nin inkişaf etdirilməsi qarşıya qoyulmuşdur.
Naxçıvan MSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 12 iyul 1930-cu il qərarına əsasən
bütün rayon İcraiyyə Komitələri Yanında bədən tərbiyəsi şuraları yaradılır.
Komsomolun təşəbbüsü ilə 1931-ci ildə Sovet bədən tərbiyə sisteminin əsasını,
özəyini təşkil edən SSRİ ƏMH kompleksləri təşkil edildi.
1931-1934-cü illərdə meydana gələn ƏMH və ƏMHO kompleksi nişançılarının
hazırlanmasında İbrahimxəlil Axundlu, Məhəmməd Ramazanov, Qadir Səmədov, Serqey
Baribin, Hidayət İsmayılov, Yuri Kupalov (Naxçıvan), Hüseyn Fərəcov, Kamil Babayev,
Muxtar Novruzov (Ordubad), Murad Mehdiyev, Həsən Qurbanov, Bəhram Bağırov
(Şərur), Fərrux Məmmədov, Cəmşid Səfərov (Culfa) və başqalarının böyük xidməti
olmuşdur. Onlar eyni zamanda kompleksə ilk norma verənlərdəndir. İ.Axundlu Naxçıvan
MR ƏMH komissiyasının sədri kimi fəal iş aparırdı.
1935-ci ildə Naxçıvan MR, Ali bədən tərbiyə şurası bədən tərbiyə məsələlərini ölkə
daxilində yüksəltməyi qarşıya qoymaqla Əyalət Firqə Komitəsinin rəhbərliyi və
komsomol komitəsinin gündəlik rəhbərliyi ilə ölkədə keçmiş illərə nisbətən bədən
tərbiyəsi hərakatını yüksəlməyə müvəffəq ola bilmişdir. Ölkə daxilində kolxozlarda
bədən tərbiyə təlimatçıları hazırlanmışdır.
1935-ci ildə cəmi 30 kolxozda bədən tərbiyə kollektivi təşkil edilmişdir. Bunlardan
11-i Şərur rayonunda, 8-i Əbrəqunus rayonunda, 5-i Lenin rayonunda, 2-si Culfa
rayonunda, 5-i Naxçıvan şəhərində, 1-i isə Şahbuzda olmuşdur.
Naxçıvan Ali bədən tərbiyəsi Şurası yanında 1935-ci ildə Şahmat-şaşki və
velosiped idmanı seksiyaları təşkil edilmişdir. 6 futbol və 19 veloybol komandası
fəaliyyət göstərmişdir.
1935-ci ldə I əyalət uşaq spartakiadası keçirilmişdir ki, bu spartakiadada 600 nəfər
məktəbli idmançı iştirak etmişdir. Bunların 19 nəfəri qız olmuşdur.
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1935-ci ildə Respublikada 53 bədən tərbiyə dərnəyi olduğu halda 1936-cı ildə 64-ə
çatmışdır. Bədən tərbiyəsi şuralarının yaradılmasına baxmayaraq, bu dövrdə idmanın
inkişafının əsas şərtlərindən olan maddi texniki baza və ixtisaslı kadrlar demək olar ki,
yox dərəcəsində idi.
Bunlardan başqa respublikada 38 tam və natamam orta məktəbdə bədən tərbiyə
dərnəkləri təşkil edilmişdir.
Sovet dövlətinin bütün sahələrində olduğu kimi bədən tərbiyəsi və idman sahəsində
də hesabatlarında göstərilən rəqəmlərin şişirtmə olmadığına inansaq, 1936-cı il üçün
Naxçıvan MR 628 nəfər ƏMH və 301 nəfər ƏMHO nişanına kontrol rəqəm vermişdir.
Respublika daxilində böyük kolxozlardan 57-sində bədən tərbiyə dərnəyi təşkil
edilmişdir. Bu dərnəklər cəmi 1195 nəfəri əhatə edilmişdir ki, bunlardan yalnız 6 nəfəri
qadın olmuşdur. Bütün rayonlarda rayon bədən tərbiyə şuraları möhkəmləndililmişdir.
Naxçıvan (Babək) rayonu üzrə 1936-cı ilə kimi rayon bədən tərbiyə şurası olmadığı halda
mart ayından etibarən rayon bədən tərbiyə şurası təşkil edilmişdir.
1937-ci ildə Azərbaycan ağır atletika yarışı Naxçıvanda keçirildi. Bu yarışda
Naxçıvanda Tahir Məmmədov II yeri, Məmmədəli Əhmədov III yeri qazanmışdır. Həmin
illərdə Ali Sovetə seçkilər gününə həsr edilmiş Naxçıvan – Bakı veloyürüşü keçirilmişdir.
Yürüşün təşəbbüskarı və rəhbəri İ.Axundlu və nümayəndəsi Sultan Qədimov olmuşdur.
Onlar Bakıda yaxşı qarşılanmış və Azərbaycan İdman Komitəsi komanda üzvlərini
hədiyyələrlə mükafatlandırmışlar.
Naxçıvan bədən tərbiyəsi hərakatında çox fərəhli hadisə idi ki. Naxçıvandan Yusif
Əsgər oğlu Əhmədov (1939), Müzəffər Əsgər oğlu Əsgərov (1940) və Kamil Mehdi oğlu
Məmmədov (1940) Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun ilk
bitirənlərindəndirlər.
1937-ci il müddətində Naxçıvan Muxtar Respublika rayonlarının hamısında rayon
icraiyyə komitələri yanında bədən tərbiyə və idman işləri müvəkkilləri təşkil edilmişdir.
1937-ci ildə respublikada 24 idman tədbiri keçirilmişdir ki, bu tədbirlərdə 1252
nəfər idmançı iştirak etmişdir. Bunların 147 nəfəri qadın olmuşdur.
1937-ci ildə respublika üzrə “ƏMH” nişanına 303 nəfər kontrol rəqəm və “ƏMHO”
nişanına 573 nəfər qəbul edilmişdir.
1937-ci ildə Naxçıvan sənaye ittifaqı yanında “Spartak” cəmiyyəti təşkil edilmişdir.
Dövlət ticarəti işləri ittifaqının Naxçıvan Vilayət Komitəsi yanında “Buravestnik”
könüllü idman cəmiyyəti təşkil edilmişdir. 1938-ci ildə Naxçıvan (Babək) rayonunda 124
nəfər “ƏMH” və 245 nəfər “ƏMHO” kontrol rəqəmi vermişdir. Qızıl Ordunun 26-cı
ildönümünə həsr edilmiş kütləvi idman tədbirləri keçirilmişdir ki, burada 300 nəfər
idmançı iştirak etmişdir.
1937-ci ildə bu güləş üzrə ilk dəfə Azərbaycan birinciliyi keçirilmişdir. Naxçıvanda
keçirilən milli güləş yarışında ilk dəfə Tağıyev Tağı çempion adına layiq görülmüşdür.
1937-ci ildən etibarən hökümət Azərbaycan milli güləşini inkişaf etdirmək məqsədi ilə
Bakı şəhərində məşqçilər hazırlayan üç aylıq kurs təşkil etmişdir. Naxçıvandan Tağıyev
Tağı həmin kursu 1939-cu ildə bitirmiş məşqçi və hakim kimi Naxçıvan şəhərinə
göndərilmişdir.
1937-ci ildə Azərbaycan milli güləşi üzrə məşğələlər təşkil olunmağa başlamışdır.
Həmin il (1937-ci il 20 oktyabr) idmançıların məşğul olduqları cəmiyyətin yarışlarında
iştirak etməsi barəsində SSRİ idman komitəsinin əmri çıxdı. İdmançıların müvafiq dərəcə
alması haqqında qərar qəbul olundu. Bu Naxçıvanda da idmanın inkişafına müsbət təsir
göstərdi.
1938-ci ildə XKS yanında bədən tərbiyəsi və idman komitəsi yanvarın 2-də ayrıayrı idman növləri üzrə təlim məşq toplanışlarının keçirilməsi və idmançıların əmək
haqqının ödənilməsi haqqında qərar qəbul etdi.
1938-ci ildə Azərbaycan milli güləşi üzrə Bakı şəhərində keçirilən Azərbaycan SSR
birinciliyində yarım yüngül çəkidə Naxçıvan idmançısı T.Əliyev mükafata layiq üçüncü
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yeri tutmuşdur. Bu yaışda Naxçıvandan cəmi 5 idmançı iştirak edirdi. Bundan sonrakı
illərdə milli güləşi və klassik güləşi inkişaf etdirmək və idman növlərinin fəndlərindən
qarşlıqlı surətdə istifadə etmək məqsədi ilə 1940-cı il 29-31 martda klassik güləş üzrə
respublika birinciliyi keçirildi.
1939- cu ildə Naxçıvan – Culfa istiqaməti üzrə keçirilən marafon (42 km) qaçış
yarışında 8 nəfər iştirak etmişdir. Sultan Qədimov yarışın qalibi olmuş və qiymətli
hədiyyə ilə mükafatlandırılmışdır. Culfa rayon İcraiyyə Komitəsi komanda üzvlərinə
ziyafət təşkil etmişdir.
1939-cu ildə Ümumittifaq Kommunist Bolşeviklər Partiyasının XVIII qurultayının
qərarları əsasında gənclərin və sovet xalqının, ölkənin müdafiəsinə hərtərəfli hazırlığını
təmin etmək məqsədilə Naxçıvan (Babək) rayon idman müvəkkilliyi kolxozçu gənclər ilə
birlikdə aşağıdakı tədbirləri həyata keçirmişlər.
Noyabr ayının 15-nə kimi Naxçıvan (Babək) rayonunda kalxozlar üzrə 11 kollektiv
təşkil edilmişdir.
a) Naxçıvanda tam və natamam orta məktəblərin 18-də idman kollektivi təşkil
edilmişdir.
b) 1939-cu il üçün Naxçıvan (Babək) rayonunda 400 ƏMH və 300 ƏMHO norması
verilmişdir ki, bu da artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir.
Naxçıvanda “Dinamo” idman cəmiyyəti 1924-cü ildə, “Spartak” idman cəmiyyəti
1935-ci ildə, “Burevestnik” idman cəmiyyəti 1957-ci ildə (1936-cı ildə başqa adla
yaranmışdır), “Məhsul” idman cəmiyyəti 1951- ci ildə, Təhsil İdman Mərkəzi 1998-ci
ildə (1943-cü ildə “Ehtiyat Əmək Qüvvələri” cəmiyyəti idi) yaranmışdır. Bədən tərbiyəsi
və idmanın inkişaf etdirilməsində bu idman cəmiyyətlərinin böyük rolu olmuşdur.
ƏDƏBİYYAT
1. Qafarov A., İsgəndərov M. Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman. Bakı: UşaqGənclər Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, 1958.
2. Əliyev M. Estafet ağacı. Bakı: Elm, 1938.
3. Əliyev M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bədən tərbiyəsi və idman hərəkatı.
Naxçıvan: Əcəmi, 1999.
SUMMARY
VALEH ALIKHANOV
ABOUT DEVELOPMENT HISTORY OF PHYSICAL TRAINING AND
SPORTS IN NAKHCHIVAN
The article discusses the development of physical training and sports in the
Nakhchivan Autonomous Republic. The Nakhchivan AR which is an integral part of,
Azerbaijan, has more than 3500 years history. The history of physical education and sport
goes back to the distant past in Nakhchivan, there are still many sport, including ancient
sport, such as wrestling, punching, riding, horseback riding, throwing stones, spears and
arrows. Physical games like this have been used in military training to protect our
homeland from strangers. It is noted in the article that in the 18th and 20th years, sports
has became more and more popular in Nakhchivan. Thus, the factories in Baku, Ganja,
Tabriz, Ardabil, Sheki, Nakhchivan, Ordubad and Sharur played an important role in the
training of fighters. It should be noted that Ibrahimkhalil Akhundlu, the first instructor of
physical training and sports in Nakhchivan earned a reputation as a technical wrestler and
weightlifter, practicing at Ordubad during his chilhood and youth (1910-17 years).
The article extensively investigates the history of physical training and sports
development in the Nakhchivan AR during the Soviet period, years of independence, as
well as in the modern era starting from the 1920s.
Key words: physical training, upbringing, sports, physical development, strong,
history, period, past, extensive, homeland
118

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4

РЕЗЮМЕ
ВАЛЕХ АЛИХАНЛЫ
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НАХЧЫВАНЕ
В статье рассматривается развитие физической культуры и спорта в
Нахчыванской Автономной Республике.
Нахчыванский край, издревле являющийся неъотемлемой частью
Азербайджана, имеет древнюю историю. История физической культуры и спорта
тоже уходит в далекое прошлое. Еще с древних времен среди народа были широко
распространены национальные виды спорта, в том числе гюлеш (борьба), кулачный
бой, зорхана, верховая езда, игры с камнями (гирями), копье и стрельба из лука.
Такие физические игры стояли на страже здоровья нашего народа, использовались
в военном спортивном обучении для защиты нашей Родины от чужеземцев.
В статье констатируется, что в Нахчыване в 1918-1920 годах спорт получил
более широкий размах. Так, в Баку, Гяндже, Тебризе, Ардабиле, Шеки, Нахчыване,
Ордубаде, Шаруре зорханы сыграли большую роль в подготовке пехлаванов. В ней
отмечается, что в Ордубадском зорхане тренировался первый инструктор по
физическому воспитанию и спорту в Нахчыване Ибрагимхалил Ахундлу в детские
и юношеские годы (1910-1917 гг.).
В статье широко исследуется история развития физической культуры и
спорта в годы советской власти, в годы независимости, в том числе в наше время.
Ключевые слова: Нахчыван, физкультура, спорт, физическое развитие,
история, период.
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GİLANÇAY VƏ ORDUBAD ƏFSANƏLƏRİ
Məqalədə əfsanələrin milli aspektdə öyrənilməsinin aktuallıq kəsb etdiyi və
folklorşünaslığı elmi-nəzəri cəhətdən zənginləşdirdiyi göstərilir.
“Çoban və qoç” əfsanəsindəki “sudan çıxıb, suya qayıtma” motivinə “Koroğlu”
eposunda da təsadüf edilir. Çoban “qurban kəsmək” vədini pozduğuna görə, totem və
yardımçı ərən-Su ruhu tərəfindən cəzalandırılır.
“Araz” əfsanəsində Ərəs tayfası Sənubər ağacına pərəstiş edir. Animizmə görə,
ağac canlı təsəvvür olunur. Əfsanədə Ərəs [Araz] tayfa, çay və yer adı kimi işlənir.
Araşdırma Araz sözünün eradan əvvəl IX əsrin sonlarından məlum olduğunu göstərir.
Nüs-nüs kəndi yaxınlığındakı “Yalqız” ağac da animist görüşlərə görə canlı sayılır.
Keçmişdə bu ağacın da altında od qalanıb, mərasimlər keçirilmişdir. Ağac altında od
qalayıb, mərasim keçirmək qədim türklərin ağac kultuna etiqadı ilə bağlıdır.
“Ordubad” əfsanəsindəki el ağsaqqalı Dədə Qorqud obrazını yada salır. O da
döyüşə gedən orduya xeyir-dua, Ordubad, Mincivan şəhərlərinə və Dəstə kəndinə ad
verir.
“Gilan qarısı” əfsanəsi də mifik və dini düşüncə ilə bağlıdır.
Açar sözlər: əfsanə, əsatir, motiv, totem, animizmi, mifik görüşlər, mərasim
Azərbaycan epik folklorunun qədim janrlarından olan əfsanələrin öyrənilməsi bu
gün daha çox aktuallıq kəsb edir. Sovet dövründə milli folklorumuzun araşdırılmasında
müəyyən məhdudiyyətlər olduğundan bu sahə lazımi səviyyədə öyrənilməmişdir. Buna
görə bunların geniş şəkildə öyrənilməsi folklorşünaslığımızın elmi-nəzəri cəhətdən
zənginləşməsinə imkan verir.
Naxçıvan bölgəsində xalqımızın mifik görüşləri, soy-kökü, tarixi, etnoqrafiyası ilə
bağlı xüsusiyyətləri epik şəkildə əks etdirən əfsanələr az deyil. Bunların bir qismi
Ordubad, bir qismi də onun Gilançay bölgəsi ilə bağlıdır.
“Çoban və qoç” əfsanəsinə görə, Gilançayın “Saqqarsu” qolunun başlandığı
Göygöl ətrafındakı yaylaqda qoyun otaran bir çobanın sürüsündə qoç yox imiş. Çoban
arzu edir ki, tanrı onun sürüsünə bir qoç yetirsin. O da əvəzində gölün sahilində bir qurban
kəssin. Bu vaxt göldən bir ağ, bir qara qoç çıxıb sürüyə qarışır, bir qədər sonra isə onlar
qayıdıb suya girirlər. Sonrakı il çoban yenə sürüsü ilə Göygölə gəlir. Yadına düşür ki,
keçənilki vədinə görə gölün kənarında bir heyvan qurban kəsməlidir. Amma çoban vədi
pozur, qurban kəsmir. Bu vaxt sudan həmin qoçlar çıxıb, sürünü arxası ilə çəkib tökür
gölə[11, s. 70, 71].

Göygöl
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Süjeti verilən əfsanənin Azərbaycan folklorunda başqa variantları da məlumdur.
Əfsanədəki “sudan çıxıb, suya qayıtma” motivi “Koroğlu” eposunun “Alı kişi” qolundakı
“dərya ayğırlarının dəryadan çıxıb ilxıya qarışması və qayıdıb suya girməsi” motivi ilə
bəzi cüzi fərqlərinə baxmayaraq təxminən eynidir. Əski çağlardan qoyun-qoç oğuz
tayfalarında totem sayılmışdır. XIV-XV əsrlərdə iki qüdrətli türk qəbilə birləşmələrinin
yaratdığı dövlətlərin ağ və qara qoyunun şərəfinə Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu adlandığı
da tarixdən məlumdur. Qoyun-qoçun totem hesab edilməsinin mifoloji kökləri barədə
folklorşünaslığımızda çox danışılıb. Qoyun artım, məhsuldarlıq mifik anlamının
rəmzidir, onun ağ və qara rəngdə verilməsi həm dual təşkilatın fərqləndirmə qanunu, həm
də hər iki sözün bir mənasının əski inamlarla bağlılığıdır. Totemə inamın izlərinə
Göygölün yaxınlığındakı Gəmiqayada da rast gəlinir. Gəmiqayadakı öküz, maral, qoyun,
keçi təsvirləri bu heyvanların oğuz-türk soylarında totem sayıldığını təsdiq etməkdədir.
Süjeti verilən əfsanədə çobanın tanrıdan arzu etdiyi qisməti göl, daha doğrusu su verir.
Türk mifologiyasına görə, su bütün diriliyin başlanğıcıdır.
“Çoban və qoç” əfsanəsinə görə totem su ilə bağlıdır. Yardımçı ərən-ruh hesab
edilən su ruhu əfsanədə totemizmi anlayışına uyğun olaraq ağ və qara qoç görkəmində
təsəvvür olunmuşdur. Çoban isə totemə inanmamışdır. Buna görə o, “qurban kəsmək”
adətini pozmuşdur. Vədə əməl etməmək burada həm də totemi inkar etməkdir. Buna görə
də çoban totem tərəfindən cəzalanır. Su qoçundan törəmiş quzular, üstəlik adi qoyun
sürüsü də bircə anın içində yoxa çıxır.
Mənbələrdən birində Ordubad bölgəsilə bağlı qeydə alınmış əfsanədə deyilir ki,
Ərəs əhli bir tayfa idi ki, onlar Sənubər ağacına pərəstiş edirdi. Bu ağacı burada Nuh üçün
yaranmış Ərəs çeşməsi kənarında Nuhun oğlu Yafəs əkmişdir. Onların şərq tərəfindəki
şəhərlərinin birindən keçən Rəs çayı ətrafında 12 şəhərləri var idi. Bu həmin çaydır ki,
onu Ərəs [Araz-Y. S.] adlandırırlar [8, s. 93].
Süjeti verilən bu əfsanə bəzi mifik xüsusiyyətlərinə görə maraqlıdır. Müqəddəs sayılan Sənubər ağacı əyalətin paytaxtı İsfənd şəhərində idi. Adətə görə, Ərəs əhli Sənubər
ağacının altında tonqal qalayar, kəsdikləri qurbanların dərisini odda yandırarmış. Səcdə
edənlər torpağa döşənib ağlaşarmış, bununla özlərinin allahı Sənubəri razı salmağa
çalışarmışlar. Əfsanəyə görə, razı qalan Sənubərin daxilindəki ruh səslənərmiş: “Mən
sizdən razıyam”. Sonra ağacın altında qalanan tonqal ətrafında mərasim keçirilərmiş.
Buradan məlum olur ki, Sənubər ağacı qəbilə allahı imiş. Əfsanədə tonqal qalamaq,
daha doğrusu “od üsulu” qədim əcdadlarımızın yadigarıdır. Əcdadlarımız yaşayış
məskənlərini bədxah ruhlardan təmizləmək üçün odun ilahi qüvvəsindən istifadə
edirmişlər [7, s. 33]. Animist görüşlərə görə, əfsanədəki Sənubər ağacı canlı təsəvvür
olunmuşdur. Sənubər ağacının altından çıxan bulaq da tanrıya məxsus sayılırmış.
Əfsanədə suya, ağaca, oda inam özünü göstərir. Qədim türklərdə su, ağac və dağ
kultlarına inam ən əski görüşlərdən biridir. Eyni zamanda əfsanədə gerçəkliklə səsləşən
xüsusiyyətlər də az deyil. Əfsanədə “ərəs” sözü tayfa və çay adı kimi işlənir. Bu barədə
yarımtarixi qaynaqlardan birində deyilir ki, Ərəs adlı türk tayfası Araz çayının orta
hövzəsində, o sıradan Naxçıvan bölgəsində yaşayırdı. Araz çayı da adını bu mənbədən
almışdır [8, s. 93]. Başqa bir tədqiqatda isə e. ə. 834-cü ilə aid qədim assur mənbəyinə
əsasən Midiyada “Araziaş” adlı əyalətin olduğu barədə məlumat verilir. Araz çayının bu
əyalətin adı ilə Aras adlandığı göstərilir. Culfa rayonunda Ərəzin [Arazin] və Cənubi
Azərbaycanda Arazan adlı kəndlər indi də vardır ki, bunlar da araz etnotoponimindən və
-an şəkilçisindən yaranmışdır [5, s. 49]. Beləliklə, buradan da “Ərəs-Araz” sözünün tayfa,
yer və çay adı kimi e. ə. IX əsrin sonlarından məlum olduğu aydınlaşır.
Ordubadın Nüs-nüs kəndinin yaxınlığındakı dağda Yalqız bir ağac var. Əfsanəyə
görə, uzaq keçmişdə bir bəyin zülmündən qaçan qız Allaha yalvarıb Yalqız ağaca
çevrilmişdir. İnama görə, əhali bu ağacı canlı sayır. Ağacın bir budağını qırsan həmin
yerdən qan damar [2, s. 72]. Bu əfsanə əvvəlki illərdə tərəfimizdən tədqiq edilmişdir [12,
s. 94, 95]. Ona görə də burada müxtəsər məlumat vermək istəyirik. Bura müqəddəs yer
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kimi tanınır. Keçmişdə bu ağacın altında da Sənubər ağacının altındakı kimi od qalanmış,
qurban kəsilməklə mərasim keçirilmişdir.Vaxtilə tanınmış ədəbiyyatşünas Ə.Mirəhmədov yazırdı: “Ən qədim dövrlərdə və eramızın ilk yüzilliklərində Azərbaycanda da
kainat, təbiət, həyat, insanlar haqqında mifoloji və əfsanəvi görüşlər, animist təsəvvürlər
yaranmışdır” [6, s. 24]. Ağac altında od qalamaq, mərasim keçirmək qədim türklərdə ağac
kultuna, öz tanrılarına inam və etiqadın əlamətidir. Bu barədə N. Seyidov da görkəmli
alim və yazıçı Y. V. Çəmənzəminliyə istinad edərək yazırdı: “Avesta”da alma ağacına
bənzər bir “naara” ağacı var. Kür və Araz çayları arasında yaşayan qədim irqlərin
etiqadınca “naara” ağacı nəbatata ruh verərmiş” [9, s. 60]. Azərbaycan, o sıradan türk
mifologiyasında bu motivə çox təsadüf olunur. Ağac, su və dağ kultuna inam bəslənməsi
qədim Naxçıvanın çox yerində, o sıradan “Əshabü-kəhf” dağı ilə bağlı əsatiri əfsanədə
özünü göstərir.
Baş vermiş təbii fəlakətlər, müharibələr nəticəsində dağılmış şəhər, kənd və qalalar
haqqında rəvayətlər çoxdur. Belə şəhərlərdən biri Gilançay ərazisində xarabalığı qalan
“Xaraba Gilan”dır. Bu şəhərlə bağlı yaranmış “Abadsan Gilan, bərbadsan Gilan?” rəvayətinə görə, şəhər Əmir Teymurun qoşunları tərəfindən dağıdılmışdır. El arasında
Xaraba Gilanla bağlı “Gilan qarısı” adlı bir əfsanə də məlumdur. Bu əfsanəyə görə, şəhər
zəlzələ nəticəsində dağılmışdır. Zəlzələdən salamat qalmış bir qız sonra qocalaraq qarıya
gönmüşdür. Ağlamaqdan gözləri kor olmuş bu qarı yeddi ildən bir ayılır, başını qaldırıb
şəhərdən soruşur: “Gilan, abadsan?” Xarabalıqdan səs gəlir ki, bərbaddır. Qarı yenidən
başını qoyur yerə .

Xaraba Gilan
Yaxın illərdə bu əfsanənin bir neçə kiçik variantı da qeydə alınmışdır. Bu variantlarda Gilan şəhərinin dağılması tarixi hadisə ilə deyil, daha çox dini səbəblərlə əlaqələndirilir. Əfsanənin bir variantında deyilir ki, “adamlar yolunu azıbmış, şəhərin altı üstünə
çönür”. İkincidə də deyilir ki, “Allahdan şəhərə bəla gəlir. Şəhərin altı üstünə çevrilir”.
Üçüncü birinə görə də “yolunu azmış insanlar Siyaqut peyğəmbəri öldürürlər, tufan qalxıb şəhəri dağıdır. İnsanlar qurban kəsib Allaha yalvarandan sonra külək dayanır” [3, s.
16, 17, 18].
El arasında “Xaraba Gilan” kimi tanınan şəhər tarixdəki Azadcirandır. Şəhərin əsası
e.ə.V-IV əsrlədə qoyulub. Azadciran XV əsrin birinci yarısında, deyildiyinə görə, Teymurun oğlu Miranşah tərəfindən dağıdılmışdır [10]. Bununla belə, şəhərin monqol hücumu dövründə daha şiddətli dağıntılara məruz qaldığı haqqında fikirlər var. Nadir şah
Əfşarın hücumları zamanı, eləcə də zəlzələlər nəticəsində dağıntıların olduğu barədə də
məlumatlara təsadüf olunur. Şəhərin Miranşah qoşunları tərəfindən tam dağıdılması təsdiqini tapmır. Belə məlum olur ki, şəhərdə həyat XVII əsrin birinci yarısına qədər davam
etmişdir.
Ordubad bölgəsində dolayısı ilə “Dədə Qorqud” boyları və obrazları ilə səsləşən
əfsanələrdən ikisinə nəzər salaq. Əfsanəyə görə, Ordubada qonşu bir padşahın hücumu
nəticəsində Araz kənarında vuruşma olub. Deyilənə görə, burada elə bir dava baş verib
ki, qılınc səsindən, at kişnərtisindən qulaq tutulub. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının
“Qazan xanın evinin yağmalanması boyu”nda əfsanəyə yaxın bir epizod var: “Kafirə at
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saldılar, qılınc çaldılar. Gumbur-gumbur nağaralar döyüldü, burması altın borular çalındı.
O an qiyamət savaş oldu...” [4, s. 43 ].
Parçalar arasında müəyyən oxşarlıq var. Əfsanə dastan hadisələr ilə bağlı bəzi epizod və motivləri yada salır. Əfsanədə deyilir: “Döyüşdən sonra Ordubadın şəhər meydanında şadlıq məclisi quruldu. Dünyagörmüş ağsaqqal məclisə gəldi. Yeyib-içdilər, çalıb
çağırdılar, igidlər tərifləndi. Dastanda hər boyun sonunda “Dədə Qorqud gəlibən boy boyladı, soy söylədi, bu oğuznaməni düzdü, qoşdu, böylə dedi” ifadələri işlənir. Göründüyü
kimi, əfsanədəki el ağsaqqalı müəyyən mənada Dədə Qorqudu yada salır. Hər boyun
sonunda məclisə gələn Dədə Qorqud Oğuz igidlərinin birinin şərəfinə oğuznamə qoşur.
Bundan əvvəl döyüş meydanına gedən igidlərə xeyir-dua verir, yola salır, qələbədən
sonrakı şənlik məclislərində bəzən onlara ad verir. Əfsanədəki el ağsaqqalı da Qorqud
kimi məsləhət verir, igidlərə tərif deyir.

Ordubad
Əfsanədə “Dədə Qorqud” boyları ilə səsləşən cəhətdən biri də “advermə” ənənəsidir. Əfsanədə yaşayış yerlərinə ad verilir. Düşmən qoşunu bada getdiyi üçün şəhərə Ordubad, Ordubada köməyə 1000 cavan göndərən şəhərə Mincivan, ordunun dəstələrə
bölündüyü kəndə Dəstə adı verilir.
Xalq yazıçısı Anar Əbubəkr Tehraninin “Kitabi-Diyarbəkriyyə” əsərində verilmiş
bir şəcərə ilə bağlı yazır: “Bu yarı real, yarı əfsanəvi şəcərə 60-cı nəsildə gedib Nuh peyğəmbərə çatır. Nuhun oğlu, nəvəsi və nəsli aşağıdakı sırada gəlir. Yafəs, Abdulca xan,
Dib Baquy, Qaraxan, Oğuz” [1, s. 87]. Bu şəcərəyə görə, Oğuz Nuhun oğlu Yafəsin nəslindəndir. Bizcə, şəcərədə Oğuz xanın Nuhun nəsli ilə əlaqəsi təsadüfi deyil. Çünki dünya
tufanı hadisəsindəki Nuhun orijinalı “Bilqamıs”dakı Utnapişti surətidir. Elmdə şumerlərin türklər olduğu fərziyəsinə görə, Oğuzla Utnapisti arasında da əlaqə axtarmaq olar.
Beləliklə, aparılan araşdırmalar göstərir ki, haqqında bəhs edilən Gilançay və
Ordubad əfsanələri regional cəhətlərlə yanaşı, folklorumuzun gerçək və mifik qaynaqları
ilə daha çox bağlıdır.
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SUMMARY
YUSIF SAFAROV
LEGENDS OF GILANCHAY AND ORDUBAD
The article substantiates that the study of legends in the national aspect is relevant
and enriches folklore from the scientific and theoretical aspect . The motive “coming out
of the water, returning to the water“ in the legend “Shepherd and ram” is found in the
epos ”Koroglu” as well.
Shepherd is punished by the totem and assistant Water spirit for breaking the
promise of ”sacrifice”. İn the Araz legend, the Araz tribe worships the “Sanubar” tree.
According to animism, the tree is presented as living. In the legend, the word ”Aras”
(Araz) is used as the name of a tribe, river and place. The study shows that the
word “Araz” has been known since the end of the 9th century BC. And the tree
“Yalgyz” near the village of Nus-nus is also considered alive according to animistic
views. A fire was made and ceremonies were held under that tree in the past.
Making fires and holding ceremonies under the tree were associated with the belief
of the ancient Turks in the cult of the tree. The elder who was described in the
Ordubad legend, mentions the image of Dede Gorgud. And he also blesses the
army that was sent to battle, gives the name to the cities of Ordubad, Minjivan
and the village of Dasta. And the legend “Gilan Old Woman” is associated with
mythical and religious consciousness.
Key words: legend, myth, motive, totem, animism, mythical views, ceremony
РЕЗЮМЕ
ЮСИФ САФАРОВ
ГИЛАНЧАЙСКИЕ И ОРДУБАДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
В статье обосновывается, что изучение легенд в национальном асректе имеет
актуальность и обогащает фольклороведение в научно-теоретическом аспекте.
Мотив «выйти из воды и войти в воду» в легенде «Пастух и баран»
встречается и в эпосе «Короглу». Пастух наказывается духом Воды – тотемом и
молодцом из-за нарушения им обета «жертвоприношения».
В легенде «Араз» племя Араз поклоняется дереву Санубар. По анимизму,
дерево представляется как живое. В легенде Арас, [Араз] употребляется как
название племени, реки и местности. Исследование показывает, что слово «Араз»
было известно ещё с конца IX века до нашей эры.
И дерево «Ялгыз» вблиз селения Нюснюс по анимистическим взглядам
считается живым. В прошлом и под этим деревом разжигались костры и
совершались обряды. Разжигание костра под деревом и проведение церемонии
были связаны с культом дерева древних тюрков.
В легенде «Ордубад» народный мудрец напоминает образ Деде Горгуда. И
он благославляет орду, отправленную на битву, дает название городам Ордубад,
Миндживан и селу Даста.
И легенда «Гилянская старуха» связана с мифическим и религиозным
сознанием.
Ключевые слова: легенда, миф, мотив, тотем, анимизм, мифические
взгляды, церемония.
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SABİR RÜSTƏMXANLI VƏ ƏDƏBİ DİLİMİZ
Məqalədə Azərbaycan şairlərindən olan Sabir Rüstəmxanlının ədəbi dilimizdəki
mövqeyindən danışılır. Bu məqsədlə onun dil və üslub keyfiyyətlərini üzə çıxaran
yaradıcılıq örnəkləri araşdırmaya cəlb edilir. Bu baxımdan, onun yaratdığı yeni ifadələr,
şeirlərindəki mənalı söz və fikirlər araşdırılır. Elmi fikirlərlə Sabir Rüstəmxanlının ədəbi
dilimizdəki mövqeyi təsdiq edilir və üslub keyfiyyətləri müəyyənləşdirilir. Şairin dilindəki
yeni mənalı ifadələr sistemli şəkildə öyrənilir. Sabir Rüstəmxanlının həyatdakı və
təbiətdəki adi hadisələrə qeyri-adi baxışla yanaşması və bununla da yeni anlama malik
olan ifadələrin meydana çıxması şairin onun poetik duyğularının dərinliyi kimi
qiymətləndirilir. Məqalədə yalnız Sabir Rüstəmxanlının dilinə məxsus olan bir sıra
ifadələr elmi-nəzəri təhlilə cəlb edilir. İrəli sürülən fikirlər dil faktları ilə əsaslandırılır.
Açar sözlər: dil, üslub, poetika, ifadə, söz.
Sabir Rüstəmxanlı poeziyasi milli şüur poeziyasıdır,
xalqın, miullətin öz mənliyini, əzəmətli keçmişini dərk
etmək uğrunda mübarizənin, bütün rəsmi və qeyri-rəsmi
yalanları, saxtakarlıqları darmadağın etmək yolunda
səfərbər olmuş iradə gücünün, mətanət və mərdanəliyin,
qarşısıalınmaz ruh qüvvəsinin poeziyasıdır.
Xəlil Rza Ulutürk
Azərbaycan ədəbi-bədii fikir tarixində yeni söz deməyi bacaran qələm sahiblərindən biri kimi Sabir Rüstəmxanlının poeziyası diqqəti çəkən qaynaqlardandır. Təfəkkür və
cəsarətdən yoğrulan fikirlər, özünəxas bənzətmələr, ümumxalq səviyyəli problemlərə dəqiq və açıq münasibətin obrazlı təzahürü, söz və ifadələrin novatorcasına təqdimi şairin
poetik dilini təyin edən əlamətlərdir. Təsadüfi deyildir ki, Xəlil Rza Ulutürk Sabir Rüstəmxanlı haqqındakı fikirlərinin birində deyir: “O, xalqın tarixində ən gərəkli məqamları
görür və poeziya projektoru altında göstərir, xalq mənliyinin harada zədəli, harada sağlam
olduğunu loğmancasına aydınlaşdırır” [1, s. 10].
Sabir Rüstəmxanlının şeirlərindən gah müdrik bir insanın, gah da çılğın bir şairin
nəfəsi duyulur:
Barmağın ucundan sözlər göyərib,
Daşın da dilini bilən çağımdır.
Ruhumda sehr var, sözə can verib
Özüm söz üstündə ölən çağımdır [2, s.130].
Kəskin fikirləri ilə seçilən Sabir Rüstəmxanlı bəzən kükrəyib coşur, deyimlərində
sərtlik və həqiqəti birləşdirir. Şairin yaradıcılığındakı belə məqamları dəyərləndirən Xəlil
Rza Ulutürk təvazökarlıq və igidliyin bu poeziyanın boyuna biçildiyini göstərir.
Bu etnomüştəbehlər,
Bu retrokommunistlər,
Demokrat, islahatçı,
Qlobalçı faşistlər
Və onların qulları
Azərbaycan soyadlı
Hədiyyə çocuqları
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Məni duyammaz əsla! [2, s. 325].
Sabir Rüstəmxanlının elə bir əsəri yoxdur ki, orada ya yeni fikir, ya da fikirlərin
yeni təqdimi olmasın. Məsələn onun “Doğmalıq” şerindəki “Yaşıl otlar sübh yelində yellənəcək xanım-xanım” misrasında otların xanın-xanım yellənməyi maraqlı və uğurlu bir
dil faktıdır. Və ya vətən haqqında “torpağı ot deyil, kişi göyərdən” ifadəsi, bu anlamda,
səciyyəvi ifadələrdəndir.
Sabir Rüstəmxanlının “Qara durna” şeri insanı düşündürən şeirlərdən biri kimi
diqqəti çəkir. Bu quşun rəngi kimi “qara” xisləti ilə xalqın “sapı özümüzdən olan baltalarını” müqayisə edən şairin təəssüfü şerin dilində yetərincə öz əksini tapıb. Nəsli kəsilməkdə olan qara durnanın balaları yumurtadan çıxan kimi bir-birinin üstünə cumur. Dimdiyini “öz başında” sınayan, gücünü “yurddaşına, qardaşına” tətbiq edən qara durnanın
bu əlamətini insanla müqayisə edən şair deyir:
Mən də elə sənin kiimi öz-özümə qəniməm,
Öz nəfsimlə talan olub öz yatarım, xəzinəm.
Biz də elə sənin kimi kor qəzəbin əsiri,
Bölgü vaxtı payımıza pis çox düşüb, nəhs-iri [2, s. 96-97].
Hərə şairliyi bir cür dəyərləndirir. Kimisinə elə gəlir ki, sözləri bir-birinə caladın,
qafiyə yarada bildinsə, bu, şairlikdir. Belələrini Mikayıl Müşfiq “Şairə ilhamdan maya
gərəkdir” deyə ittiham etmişdir. Əsl şairlər “neylərini ruhun dodağına tutublar”, xalqın
dərdləri ilə yaşayıb, haqqın tərəqqisinə təkan veriblər. Ədəbi aləmdə yeni yol, cığır salan,
təzə-tər söz və ifadə yaradan sənətkarlar doğru-dürüst şair kimi xalqın mədəniyyət tarixinin səıhifələrində ad qazanıblar. Sabir Rüstəmxanlının fikrincə:
Şairlər yer üzünə gəlmirlər xumar gözlə
Baxıb gülə-çiçəyə,
Qadınların nazına şeir deyib getsinlər...
Gəlirlər insanların könlünə işıq səpib
ədalət göyərtsinlər [2, s. 140].
Sözə yüksək dəyər verən, onun gücünü, qüdrətini bilən şair başqa bir məqamda belə
deyir:
Bizim də mayamız belə tutulub,
Dünyanı söz ilə dəyişməliyik.
Ölüm – hamımızın son səngərimiz,
Sonuncu sözədək döyüşməliyik [2, s. 297].
Sözdən sənət yaradan ədəbi simalar onun mahiyyətini hər kəsdən yaxşı bilirlər.
Azərbaycan xalqının folklor örnəklərindən, dahi Nizamidən üzü bəri söz sənətinin xiridarı olanlar bu əvəzedilməz mənəvi xəzinənin ölçüyəgəlməz dəyərinə münasibət bildirmişlər. Onu zamanla, tarixlə müqayisə edənlər sözün onlardan ucada dayandığını göstərmiş, sözün gücünün zamanın gücündən daha kəskin olduğunu qəbul etmişlər. Sabir Rüstəmxanlının yaradıcılığında da belə maraqlı müqayisələrin şahidi oluruq:
Çəkib silahını getdi ordular,
Ancaq pozulmadı şerin söz səfi!
Dünya yaranandan iki hədəf var:
Güllənin hədəfi, sözün hədəfi!.. [2, s. 296].
Sabir Rüstəmxanlı üzünü ağ edən, onu darda qoymayan, ilhamını üzə çıxaran,
təbini, düşüncəsini təqdim edən sözlər üçün ana dilinə alqış deyir və onun şeri də alqışla
adlanır: “Sağ ol, ana dilim!”. O, ana dilimizi ruhunu etibar edəcək, tapşıracaq məbəd
sayır:
Ömrüm qırılmazdı, yol qırılsa da,
Səninlə həmişə mən üzüağam.
Bədənim torpağa tapşırılsa da,
Ruhumu mən sənə tapşıracağam

126

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4

Burada Humboldtun aşağıdakı fikri yada düşür: “Dil xalqın ruhunun
təzahürüdür;dil onun ruhu, ruh isə onun dilidir” [3].
Sabir Rüstəmxanlının dilində sözlərin axını və harmoniyası fikirlərə ləyaqət
verəcək səviyyəyə yüksəlir. Sözlər bulaq kimi axıb çaya döndükcə, öz yollarını
genişləndirdikcə fikirlər də meydana sığmır, daha böyük vüsət qazanır. Bu prosesdə
şairlik istedadının, duyum dərinliyinin, düşüncə mədəniyyətinin rolu böyükdür:
Duyğudur, arzudur, ruhdur qidası,
Doğuşu, ölümü dilindən gəlir.
İnsanlar torpağın yetirməsisə,
Şairlər Allahın belindən gəlir.
Allah balasını Şeytan istəməz,
Yalnız duyanadır şairin ərki.
Zülmdən, zülmətdən qorxmayan ilham
Şeytan ocağından düşər didərgin [2, s. 295].
Hər bir sənətkara dəyər vermək üçün ilk olaraq onun dilindən başlanılmasının
zəruriliyi qəbul edilmiş yollardan birincisidir. Dilin insanı dəyərləndirmək üçün əsas
vasitə olduğunu deyən dahilər çox haqlıdırlar. Şairin ədəbi dil tarixindəki qiyməti, yeri,
rolu onun dil-üslub keyfiyyətləri ilə müəyyənləşir. Sabir Rüstəmxanlı poeziyasında elə
bir əsər tapmaq olmaz ki, insanın qəlbini titrətməsin. Bu zəngin düşüncə və ifadələr
aləmində fikirlər münbit şəraitə düşdüyündən böyük təsiredici qüvvəyə malikdir.
Yol tapmayıb üz tuturam Tanrıya,
İşimizi sözümüzdən qorusun.
Bu bir dərddir, kim duymasa, o duyar.
Əl çalanı kürsümüzdən qorusun [2, s. 276].
Əslində, şairin “Qorusun” adlı şeri bir alqış, bir dua kimi səslənir. Belə məqamlarda
qrammatika ilə üslubiyyat qarşı-qarşıya durur. Zahirən əmr cümləsi kimi görünən
sintaktik vahidlər içdən gələn bir xahiş kimi səslənir. Bu, xalqımızın yüz illərdən, min
illərdən bəri tarixin dolaylı yollarından keçmiş, sınanmış, mənəviyatının bir parçası,
dilinin bəzəyi olan alqışların xarakterik cəhətlərindəndir ki, poetik dildə indi də qorunub
saxlanır, söz ustaları onların mənasını dəyişsə də, formasına sadiq qalırlar. Xalqımızın
dualarında – alqışlarında və bəddualarında – qarğışlarında felin əmr şəkli aktiv mövqeli
olaraq fikrin əsas informasiya yükünü daşıyır. Lakin onlar həmişə əmr kimi qavranılmır.
Xüsusilə də Sabir Rüstəmxanlının dilində bu, əmr kimi qəbuledilməzdir. Ona görə ki, şair
Tanrıya müraciət edir. Tanrıdan istəmək olar, Tanrıya yalvarmaq olar, arzu və xahiş
etmək olar, Tanrıya əmr etmək ağlasığmazdır. Bu baxımdan, şairin duaları el
alqışlarından fərqlənmir:
Təpəmizə dağlar şahı deyirik,
Koma hörüb saray qədər öyürük,
Əyri gözlə dost yükünü əyirik,
Göz dəyəni gözümüzdən qorusun [2, s. 276].
Hər bəndi dua ilə bitən bu şeir, hardasa Sabir Rüstəmxanlının ürək istəklərini ortaya
qoyur, onun hansı məram və düşüncə ilə yaşaması haqqında bilgi verə bilir. Əsərdə
Sabirsayağı tənqiddən, mənfiliklərə münasibəti ifadə edən fikirlərdən sonra gələn dualar
özündən əvvəlki kəskin fikirlərin insanın qəlbini yaralamasına imkan vermir. Düşünürsən
ki, Tanrıya üz tutmaqla xilas yolu tapmaq olar:
Haqq axtaran yarasına düz əkdi,
Nəfsin boğan bir mahala bəzəkdi.
İlk nubarı, pak ocağı, düz əhdi
Qapı güdən izimizdən qorusun.
Min ev yanar bir ocağın qoruna,
Yüz mərd düşər bir namərdin toruna.
127

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

Ordu gərək satqınından qoruna,
Çoxumuzu azımızdan qorusun [2, s. 276].
Nağıl qəhrəmanları hansısa məqsəd naminə, gecə yatmamaq üçün barmaqlarını
iynə və ya sancaqla deşib duz səpirlər. Səpirlər ki, yara açışsın, onların yuxusunu qaçırsın.
Yuxarıdakı bədii örnəkdə isə “duz əkmək” kimi maraqlı ifadə diqqəti çəkir. Düşünürsən
ki, haqsevərlər yarasına “duz əkməklə” bu yolu uzatmaq istəyirlər, haqq yolundan
dönmək istəmirlər. Şerin sonrakı bəndlərində də maraqlı və uğurlu dil faktları ilə qarşılaşırıq. Bu baxımdan, “bəhsə-bəhsin ömrü əsir etməsi”, “nəfsin belə yük vurması” kimi
ifadələr məna qabarıqlığı ilə seçilir:
Əsir etdi ömrü bəhsə-bəhsimiz,
Qeybət qırdıq kəsilincə səsimiz.
Belimizə çox yük vurub nəfsimiz,
Qarnımızı ağzımızdan qorusun.
Ev tikənəm, qonşum quyu qazandı,
Sağım yazır, sol əlimsə pozandı,
Başqasına cavab vermək asandı,
Allah bizi özümüzdən qorusun [2, s. 276].
Sabir Rüstəmxanlının dilindəki ağıl çıraqları, dərd ağacı, tarixə dəllallıq edən,
sözün pası, torağayın səhər himni, sözlə körüklənmək, qul söz, şeirlə evdarlıq etmək,
əqidə alveri, qan içəndə qorxmayanın sözdən qorxmaq müəmması, söz güdmək, sözə əvəz
ehtiyac, özgənin havasını çaldıran, fitnə göyərtmək, dərd bağışlamaq, söz dəcəli, söz
bayrağı, duyğuların əkinçisi, qəmin güllələnməsi, düşüncənin güllələnməsi, qisas baxışı,
ölüm baxışı, intiqam məlhəmi, kürsü qəhrəmanı, çəmən hanası, kürsü vədəsi, hərracxana
bayquşu, sözdən asılmaq, dərdə bələk gülməcə, xırdalar dünyası, söz bazarı, söz məzarı,
söz xəstəliyi, söz yoluxucusu, qeybət itiləmək, qeybət üyütmək, qeybət məzarlığı, şeytan
toxumu, tarixin hanası, inam yasağı, qəm tarixi, divanə həsrət, ruh dastanı, duyğu
heykəli, yarpaq leysanı, səadətin quruması, kədərin boy atması, turşumuş gülüş, əzik
sözlər, yurdun tarix hasarı, rüşvət məzənnəsi, siyasət qumu, cəhənnəmin filialı, cəhənnəmçi, ruh dili, ürək bayraqlı, tayfa mərəzi, cənnətin filialı, dəli sevda, pul işığı, tarixin
pası, əllərin dilsiz cavabı, ürəyin mərhəmət savabı, möcüzə sərgisi, etnomüştəbehlər,
retrokommunistlər, hədiyyə çocuqları, istəyin yazı, istək yaşı, əlacsız sükut, şeytan çömçəsi, şeytan ümidi, namus qalaları, lal yazılar və s. kimi onlarla təzə-tər söz və ifadələr
ədəbi-bədii dilimizin məzənnəsini meydana qoya bilir. Bundan başqa, şairin dilindəki bir
sıra misralar aforistik səciyyəsi ilə seçilir. Bu anlamda, aşağıdakı örnəklər xarakterikdir:
Yurdun azadlığı sözdən başlanır,
Ürəkdən başlanır, gözdən başlanır [2, s. 227].
Söz ki ucuzlaşıb dəyərdən düşür,
Elə bil bir igid yəhərdən düşür [2, s. 227].
Harda ki əyrilər doğruya gülür,
Ora cəhənnəmin filialıdır.
Yataqda ölənə məzar narahat,
Torpaq da döyüşdə öləni sevir və s.
Sabir Rüstəmxanlının poeziyasında cəsarət və igidliklə yanaşı, etiraz və
üsyankarlıqla bərabər, dərdləri yaşamaq və onlardan yaxa qurtarmaq istəyindən başqa,
bir təsəlliqarışıq sevinc də var ki, bu, şairin təvazökarlığını və ədəbi dilimizdəki
xidmətlərindən birini təsdiq edir:
Dilimdə təzə söz bitirməsəm də,
Şadam ki, köhnənin qoruqçusuyam [2, s. 40].
Bir zaman Azərbaycan xalqının ümummilli öndəri Heydər Əliyev demişdir: “Hər
bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya
mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin
fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur” [3]. Bu mənada, bədii dilimizin səviyyəcə
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yüksəlməsində ədəbi şəxsiyyətlərin dərin və silinməz imzası vardır. Sabir Rüstəmxanlı
da belə söz sənətçilərinin sırasındadır. Şairin yaradıcılığı bunu deməyə imkan verir ki,
sənətkarlar sözləri yaşadır, sözlər isə sənətkarları.
ƏDƏBİYYAT
1. Xəlil Rza Ulutürk. Ön söz / Sabir Rüstəmxanlı. Seçilmiş əsərləri. Bakı: ŞərqQərb, 2004, s. 4-10.
2. Sabir Rüstəmxanlı. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2004, 344 s.
3. www.testbook.az
SUMMARY
SADAGAT HASANOVA
SABIR RUSTAMKHANLI AND OUR LITERARY LANGUAGE
The article deals with the position of Azerbaijani poet Sabir Rustamkhanli in our
literary language. For this purpose, creativity samples that reveal his language and style
gualities are being studied. From this point of view, new phrases, meaningful words, and
thoughts taken from his poems are analyzed. Through scientific ideas, the position of
Sabir Rustamkhanli in our literary language is confirmed and is defined in his style
characteristics. The new meaningful expressions in the poet's language are studied
systematically. Sabir Rustamkhanli's unusual approach to ordinary events in life and
nature and so emergence of new expression is regarded as the depth of poet`s poetic
feelings. In the article, a number of expressions belonging only to the language of Sabir
Rustamkhanli are involved into scientific-theoretical analysis. Thougts put forward are
grounded with language facts.
Key words: language, style, poetics, expression, word.
РЕЗЮМЕ
САДАГАТ ГАСАНОВА
САБИР РУСТАМХАНЛЫ И НАШ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
В статье говорится о позиции азербайджанского поэта Сабира Рустамханлы
в нашем литературном языке. Для этого изучаются образцы творчества,
раскрывающие его язык и стиль. Место Сабира Рустамханлы в нашем
литературном языке и стилевая специфика его творчества определяются научными
аргументами. Новые содержательные выражения в языке поэта изучены
систематически. Необычный подход Сабира Рустамханлы к обычным событиям в
жизни и природе, а также появление нового выражения расценивается как глубина
поэтических чувств поэта. В статье ряд выражений, относящихся только к языку
Сабира Рустамханлы, анализируется в научно-теоретическом плане. Изложенные
мысли основаны на языковых фактах.
Ключевые слова: язык, стиль, поэтика, выражение, слово.
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NAXÇIVAN ÇEVRƏSİNDƏ OYKONİM PARALELLİYİ
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası və onun çevrəsini əhatə edən ərazilərdə
türkəsilli zəngin toponimlər sistemində paralel adlı etnooykonimlərin mənşəcə izahı,
yaranma yolları araşdırılır. Burada Xalac/Xələc sözünün etimologiyası haqqında qədim
qaynaqlardan xeyli məlumat verilmiş, Xələc oykoniminin qədim türk tayfası xələcin adını
daşıdığını qeyd etməklə yanaşı, bu sözün etimologiyası haqqında fərqli mülahizələrin
olduğuna toxunulmuşdur. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur, Culfa
rayonu və onun çevrəsində yerləşən Türkiyə Cümhuriyyətinin İğdır vilayətinin İğdır
ilçəsində Yaycı adlı paralel oykoniminin araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yaycı
adlı kəndlər hazırda mövcuddur və oykonim özündə qədim türk əsilli yaycı tayfasının
adını özündə yaşadır. Sözün etimologiyasına xeyli sayda tədqiqatçılar münasibət
bildirmişdir.
Məqalədə eyni zamanda əsas oğuz boylarından biri olan bəgdili\bəydili adı ilə
yaranan eyniadlı – paralel oykonimlərdən bəhs edilir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən
olunur ki, Bəydili yer adları eyniadlı oğuz boylarından birinin adı kimi oykonimlərdə
günümüzə qədər yaşamaqdadır, paralel adlar isə eyni etnonimin müxtəlif yerlərdə
məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır.
Açar sözlər: paralel oykonim, etnonim, Yaycı, Bəydili, Xalac
Ümumtürk toponomik sistemində eyniadlı – paralel toponimlərə tez-tez rast
gəlmək mümkündür. Belə adların yaranması təbii bir prosesin, advermə qanunauyğunluğunun nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası və onun
çevrəsini əhatə edən ərazilərdə, əskidən türklərin məskəni sayılan bu torpaqlarda
türkəsilli zəngin toponimlər sistemində paralel adlı oykonimlər də diqqəti cəlb edir. Belə
oykonimləri tədqiq etdikcə aydın olur ki, bunlar müxtəlif səbəb və yollarla
formalaşmışdır. Paralel oykonimləri ən ümumi şəkildə iki cür qruplaşdırmaq olar:
1. Qədim türk etnonimlərindən yaranan oykonimlər
2. Təsviri yolla formalaşan oykonimlər
Hər iki qrupa aid xeyli sayda oykonimlər müşahidə edilir. Misal üçün, təsviri yolla
yaranmış Təzəkənd adı Qars, Şərur bölgələrində, Tazeköy (Təzəkənd), Yeniköy (Yenikənd) Aralıq, Sarıqamış bölgələrində, Yenicə Kağızman, Yengicə isə Şərur bölgəsində
hazırda mövcud olan yaşayış yeri adlarıdır.
Təsviri yolla yaranan misalların sayını xeyli artırmaq mümkündür. Eyni ilə etnonimlərdən yaranan eyniadlı oykonimlər də müşahidə edilməkdədir. Misallara diqqət
yetirək. Şərur rayonundakı Xələc kənd adı Halaç formasında Doğubəyazitdə, Şərur və
Culfa rayonlarında olan Yaycı adı eynilə İğdırda, Kazan/Qazan komponentli adlar
(Kazan, Kazançı/Qazançı, Kazantaş) Doğubəyazit, Culfa, Sarıqamışda, Oğuz tərkibli
oykonimlər (Oğuzlu, Oğuzkənd) Qarsda və Şərurda, Bəydili etnoniminin adı Tuzluca və
Şərurda kənd və məhəllə adlarında yaşamaqdadır. Ümumtürk məskənlərində geniş
yayılmış adlardan biri də Qarxundur. Azərbaycan, Dağıstan, Türkmənistan, Özbəkistanda
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Qarxun adlı kəndlər mövcuddur. Həmçinin Ermənistanda və Anadoluda da eyniadlı oykonimlər olmuşdur. Anadoluda, F.Sümerin yazdığına görə, XVI əsrdə Karkın, Qarkın,
Karkun və Karqun şəklində müxtəlif imlalarla yazılan 62 yer adı olmuşdur (1,s.300).
Mövzu geniş olduğundan biz, yalnız bəzi paralel etnooykonimlərdən bəhs etməli
olduq.Toponimlərdə adları əks olunan etnonimlərdən biri Xələcdir. Səlcuq - Oğuz tayfa
birliyinə daxil olan Xələclər XII – XVIII əsrlərdə Yaxın Şərqin işğallarında iştirak etmişlər. Onların bir hissəsi indi də İranda və Türkmənistanda yaşayır. XIX əsrdə Xələclər
Azərbaycanın Cavad qəzasında maldarlıqla məşğul idilər [2, s. 500]. Hazırda Azərbaycan
Respublikasının Xızı, Qubadlı, Salyan, Şərur rayonlarında Xələc kənd, Dəvəçi rayonunda
isə eyniadlı çay vardır. Doğubəyazitdə Türkiyə Cümhuriyyəti) bu ad Talac formasındadır.
Xələc sözünün etimologiyası haqqında. Xalac/Xələc sözünün etimologiyası
haqqında qədim qaynaqlarda xeyli maraqlı məlumatlar vardır. Bu barədə ilk məlumat
verən Mahmud Kaşğaridir. O, “Divani lüğət – it türk” əsərində göstərir ki, türkmən
oğuzlarıdır. Bunlara türkmən deyilməsində bir hekayət vardır. Zülqərneyn Türk ölkəsinə
gəldiyi sıralarda türklərin çox qüvvətli, böyük ordusu və Şu adında gənc xaqanları vardı...
Zülqərneynin Xocand suyunu keçərək gəldiyini Xaqana xəbər verirlər. Xaqan həmən
davulları çaldıraraq Doğuya doğru gedir... Xaqan ordusu ilə gəldikdən sonra orada
uşaqları ilə 22 kişi qalmışdı. Bunlar kınık, salğur və başqaları idi. Bu 22 kişi çıxıb getmək,
yaxud orada qalmaq haqqında danışdıqları vaxt 2 kişi yanlarında uşaqları gəlib onlara
qoşuldular. Bu ikilər deyirlər ki: “Zülqərneyn deyilən adam bir yolçudur. Bir yerdə
durmaz, burdan da keçib gedər. Biz də öz yerimizdə qalırız”. İyirmi ikilər onlara türkcə
“kal aç” deyirlər ki, “ac qal” deməkdir. Sonradan bunlara “Xalaç” deyilmişdir.
Zülqərneyn gəlib bunları saçlı və üzərində türk bəlgələri olduğunu görüncə “türkmanənd”
– demiş ki, bu da “Türkə bənzər” deməkdir. Bu ad onlarda bu günə qədər qalmışdır [3, s.
414- 415].
M.Kaşğarinin “Divani lüğət – it türk” əsərini türkcəyə çevirən Besim Atalay
İsgəndərin dediyi “Türkmanənd” sözünün düzgün oxunmadığı qənaətinə gələrək, həmin
sözün mənasının “türkə bənzər” yox, “türkməndilər” şəklində olduğunu israr edir (3,
s.415).
“Şu (Şaka)” dastanında da Xaləc/Xələc sözünün etimologiyasına toxunulmuşdur.
Dastanda göstərilir ki, Şu bir Şaka türk hökmdarıdır. Miladdan öncə IV əsrdə hökm
sürmüşdür. Şu və ordusu gecələyən yerə hərəkət etdiyi zaman 22 kişi minik tapmadığı
üçün olduqları yerdə ailələri ilə birlikdə qalmışlar. Bunların arasında kınık, yiva, eymur
və başqaları vardı. 22 kişi “Qalalımmı, yaxud gedəlimmi?” – deyə düşünərkən yanlarına
2 kişi də gəldi və beləliklə, 24 kişi (ailə) oldular. Bunlar uzaqdan gəlirdilər. Əşyalarını
bellərində daşıdıqlarına görə yorğun idilər. Qalıb, qalmamaq danışığını onlara da
danışdılar. İsgəndər gələrsə, buradan keçəcəyi, amma özlərinin yurdlarında qalacaqları
fikri əsas götürüldü. 22-lər yeni gələnlərə “Qalas” dedilər. Bu “Qalın, gözləyin”
mənasında bir söz idi. Bundan sonra onlara “Qalas” deyildi [4, s. 50-51].
F.Rəşidəddin isə Xalac\Xələc sözünün izahı haqqında belə bir hadisəni qələmə
almışdır. Oğuz yaylamaq üçün Dəmavəndə (Dəmavənd dağı Tehranın şimal –
şərqindədir) yollandı. Hamilə olmuş yaşlı bir qadın yolda bir oğlan uşağı doğmuşdu.
Ancaq yeməyə heç nə olmadığından ac qalmışdı. İki – üç gündən sonra təsadüfən bir
çaqqal gördülər. Ağzında ovladığı qırqovulu aparırdı. Qadının əri çaqqala bir dəyənək
vurdu, o da qırqovulu ağzından buraxıb qaçdı. Kişi onu alıb bişirdi, güclənib körpəsini
əmizdirə bilsin deyə qadına verdi. Bir neçə gündə sonra onlar Oğuza çatdılar. Kişi
Oğuzun hüzuruna gəlincə xaqan soruşdu: Hardaydın, niyə yolda geri aldın?”. Kişi qadının
yolda doğduğunu və buna görə də geri qaldığını söylədi. Lakin onun sözündən razı
qalmadı və acıqlanıb dedi: “Qadının doğacaq deyə yolda ordudan geri qalmaq olurmu?”.
Ona türkcə “Qal ac”, - dedi. Bu sözün mənası “ey qadın, elə ac da qal” deməkdir. Oğuz
ona belə deyəndən o, orada qalmışdır. Vaxtı ilə bu ad Xalac kimi dilə yatmış və bu
baxımdan xalac qəbiləsindən olanlar bu kəsin övladları və törəmələridir [7, s. 35].
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M.Vəlili (Baharlı) yazır ki, Xalac tayfası çox qədimdən Xorasan və İranda yaşayan
əski türk qövmlərindəndir. Onların adları xüsusunda Əbülqazi Bahadır xan aşağıdakı
misalı nəql edir... Oğuz xan İrana səfər edərkən, əsgərlərdən biri gec qalır, çünki yük
heyvanı olmur və qadını da ikicanlı olur. Həmin əsgəri xaqanın hüzuruna gətirirlər. Xaqan
geridə qalmağın səbəbini öyrənir və bilir ki, onun qarısı (qadını) bir cocuq doğmuş ki, ac
anasında süd olmadığından dolayı, acından əziyyət çəkməkdədir. Oğuz xan əsgəri
xidmətdən azad etmiş, əlavə olaraq ona mal və azuqə bağışlamışdır və cocuğu da “Qalac”
deyə adlandırmışdır. Qalac və ya Xalac (Xəlic, Qəlic, Xaliç) qəbiləsi haman Qalac
cocuğunun övladlarıdır [6, s. 43].
M.Vəlili (Baharlı) Nəcib Asimə əsaslanaraq qeyd edir ki, “Qalac” əski türklərdə
ayrı – ayrı yazılırdı: qal-ac. Ona görə də bu sözün əsil mənasını təyin etmək çətindir.
Onun dediyinə görə türkcə “Kalıc” sözünün tərcüməsidir.
İ.Cəfərsoylu Xələc sözünün etimologiyası haqqında belə fikir söyləyir: “Hunların,
türklərin, ondan da qabaq sakaların yol tanrısı olması gerçəkliyə uyğundur. Çünki hərbçi
və köçəri ərvahlarımız yolda, at üstündə doğulur, at üstündə ölürdülər. Türklərin hər bir
uğuru torpaqla, oturaqlıqla yox, yolla bağlıdır. Türk yaşamaq, daha doğrusu ağalıq etmək
üçün torpağa əyilmirdi, yola çıxırdı. Ona görə də Oğuz xan yolda, döyüşdə ölən
əsgərlərinin oğlanlarını oğulluğa götürür, yolda qalanlara qal ac “kalac” deyirdi [7, s. 28].
N.Nəbiyev Xələc oykoniminin qədim türk tayfası xələcin adını daşıdığını qeyd etməklə yanaşı, bu sözün etimologiyası haqqında fərqli mülahizələrin olduğuna da toxunaraq yazır: “Belə bir fikir də var ki, Xələc qədimdə mövcud olan Xeyvən su quyusunun
adı ilə bağlıdır. “Quruca”, “Sısqa” deməkdir” [8, s. 259].
Tədqiqatçılar Xələc yer adının izahında həmfikirdirlər, bu adın Oğuzların xalac tayfasının adından yarandığını təsdiq edirlər. Bir sıra elmi mənbələrə istinad edən professor
T.Əhmədov Xələc haqqında daha ətraflı məlumat vermişdir. O yazır ki, Xələc oğuzların
Xalac tayfasının adı ilə bağlıdır. Ərəb coğrafiyaşünaslarının fikrincə, Xələclər çox-çox
əvvəllər Amudəryanı keçərək Əfqanıstanın cənub zonalarında yaşamış, bir hissəsi İrana
keçərək fars, bəziləri isə türkmən dilində danışmağa başlamışlar. Xələc tayfasının İranda
yerləşdiyi ərazi onların adı ilə əlaqədar Tehranın qərb, Savanın şimal hissəsi Xələcistan
adlanmışdır. Görünür, Xələclərin Azərbaycanda təşəkkülü həmin dövrdə olmuşdur [9, s.
84].
M.Vəlili (Baharlı) Xələclərin Azərbaycana gəlişini IX əsrə aid edir: “826 və 836-cı
illərdə Qafqaziya və İran Azərbaycanlarında ərəblərə qarşı üsyan başlandığı zaman ərəblər bu üsyanları yatıra bilməyib, Amudərya tərəfdən olan türkləri dəvət etdilər. Bu türklər
üsyanları yatırdıqdan sonra hər iki Azərbaycanı işğal etdilər. Bu zamandan başlayaraq
türklər buraya axışıb gəlməyə başladılar. Bunlardan kəngərli, cavanşirli, xalac, türkmən,
səlcuq və qayılar, həmçinin, moğollar, cığataylar və qeyrilərini göstərmək olar” [6, s. 41].
“Bu etnooykonimin yayılma arealı daha zəngindir. Avropa və Asiya ərazilərində
yaşayan, orta əsr qəhrəman türk tayfalarından olan Xələcləri yaşadan əsas faktorlardan
biri onomastik vahidlərdir”, - deyən prof. N.Əsgərov bu barədə öz kitabında ətraflı
məlumat vermişdir [10, s.111-119]. Hazırda, Azərbaycan Respublikasının Xızı, Qubadlı,
Salyan, Ucar rayonlarında da Xələc kənd adları, Şabran (Dəvəçi) rayonunda Xələc çay
adı vardır. Oğuz – Səlcuq tayfa birliyində özlərinə məxsus mövqeyi olan Xələclərin adı
etnooykonimlərdə yaşamaqdadır.
Paralel oykonimlərdən biri Yaycıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa,
Şərur rayonlarında, Türkiyə Cümhuriyyətinin İğdır vilayətinin İğdır ilçəsində
(rayonunda, bölgəsində) Yaycı adlı kəndlər hazırda mövcuddur. Oykonim özündə qədim
türk əsilli yaycı tayfasının adını özündə yaşadır. Bu tayfa əskidən Naxçıvan və
Ermənistan ərazisində yaşamışdır [11, s. 258]. XIX əsrdə Cənubi Qafqazda səkkiz Yaycı
kəndi olmuşdur [12, s. 273].
Əbülqazi Bahadır Xan (Ebülgazi Bahadır Han) “Türklərin Soy Kütüğü (Şəcere – i
Terakime)” əsərində yazır: “Kara Gazi Bey’in dörd oğlu var idi. Birinci Ögürcik Alp...
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Ögürcik’in altı oğlu var idi. Her ikisi bir ikiz olmuştu. Üç defa bir-birinin arkasından ikiz
olup, adları şudur: Berdi, Buka, bir ikiz Avşar, Kusar bir ikiz. Yaycı, Dingli bir
ikiz...Yaycı oğulları bu zamandan Amu suyunun yakasında Kara Kul yakınında
oturuyorlar. Bu devirde de onlara Yaycı diyorlar [13, s. 87, 89].
Ə.Bahadır xanın məlumatından aydın olur ki, Yaycı etnonimi öz adını nəsil adı kimi
şəxs adından almışdır. Təxminən belə mülahizə ilə araşdırıcı Məmməd Elli də çıxış
etmişdir. O, vaxtilə mətbuatda dərc etdirdiyi “Yaycı və Yəyci kənd adları” adlı
məqaləsində [“Xalq qəzeti”, Bakı, 1 avqust 1999] yazır ki, qədim Altay türkləri qadir
tanrını Yayuçı xan adıyla tanımışlar. Güman ki, Yaycı və Yəyci yer adları Yayuçı xanın
adıyla bağlı olaraq yaranmışdır: Yayuçı – Yaycı. Yayuçı tanrı adı türk mənşəlidir. Yayuçı
– “Yayu Kişi” deməkdir. Bəllidir ki, xalq arasında Ulu Tanrıya işarə məqsədi ilə “O
Böyük Kişi” deyimi işlədilir.
M.Ellinin fikrinə görə, “yaycı” sözü “yaymaq” feilindən düzəldilmişdir və bu sözü
indiki morfoloji anlayışda “yayan” şəklində götürmək olar: Yaycı Kişi – Yayan – Kişi.
Tədqiqatçılardan F.Rzayev də sözün etimologiyasına münasibət bildirərək yazır ki,
etnooykonimin tərkibini yay+çı kimi qəbul etsək, müasir dilimizin “hazırlayan” və ya
“yay düzəltməklə məşğul olan” anlamı üzərində dayanmalıyıq [14, s. 174]. V.V.Radlov
və P.P.Potobova istinad edən F.Rzayev fikrini belə əsaslandırır ki, qədim türk şamanlarda
– qumlarda irəlini görmək üçün icra olunan ayinlərdə yaydan müqəddəs bir əşya kimi
istifadə olunurdu və bu işlə məşğul olanlara, yəni irəlini görənlərə, olacağı xəbər
verənlərə “yaycı” deyirdilər.
Sözün etimologiyasına Türkiyəli tədqiqatçı Nihat Çətinqaya da toxunmuşdur. Onun
fikrinə görə, yaz vaxtı heyvanlarla yaylağa köçən, yayılan, yaylaqçı türklərə “yaycı”
deyilmişdir... İğdırın Yaycı kənd adı da yaylaqçı ənənəsinə bağlı olan əhalisinə görə,
əvvəllər oymaq adı olmuş (Yaycı oymağı) və daha sonra bu “yaycı/yaycılı” oymağı
oturaq həyata keçdiyi yerə də həmin oymağın adı verilmişdir [15, s. 268].
Nihat Çətinqaya qeyd edir ki, yay/yaz kökləri eyni olub yürümə, açılma,
genişlənmə, yayılma, bir yerdən başqa yerə getmək anlamı verir. Ox atmağa yarayan araç,
çəkilincə genişlənib, açılıb, yayıldığından ona da “yay” deyilmişdir. Yası/yazı sözü də
türkcədə düzənlik ovalıq, yayılınan yer anlamındadır. Yaycı boy və yer adına, Türk
dünyasında hər yerdə rastlanır [16, s. 51; 17, s. 67].
Əlbəttə, “yaycı” nın bir söz kimi yuxarıda qeyd olunanların hansınınsa əsasında
formalaşması və həmin sözün bir tayfa adına çevrilməsi tarixi proseslərin nəticəsi kimi
mümkün olan bir hadisədir. Ona görə də bir çox ciddi mənbələrdə yaycılar mənşə etibari
ilə oğuz tayfaları hesab olunurlar və onların bir qisminin XII – XIII əsrlərdə Azərbaycana
gəlmələri, əsasən, Naxçıvan ərazisində yaşadıqları qeyd olunur. Görünür, İğdır ərazisinə
də Naxçıvandan köç edib gedənlər orada eyniadlı kənd binə etmişlər. Beləliklə, aydın
olur ki, Yaycı etnooykonimdir.
Eyniadlı – paralel oykonimlərdən biri də əsas oğuz boylarından biri olan bəgdili/bəydilinin adı ilə yaranan yaşayış yeri adlarıdır. Hazırda Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində (Naxçıvan MR) bəydili tayfası yaşayır və onların yaşadığı yer Bəydili
məhəlləsi adlanır (vaxtilə vergi dəftərlərində Şərur nahiyəsində Bəydili adlı kənd qeydə
alınmışdır) və Tuzlucada (Türkiyə Cümhuriyyəti) Badilli adında kənd vardır.
M.Kaşğari, F.Rəşidəddin, Yazıçıoğlu Əli, F.Sümər və başqaları Bəydili haqqında
məlumat vermişlər. Mənbələrdə Bəydili Oğuzun üçüncü oğlu Ulduz xanın dörd oğlundan
birinin adı kimi təqdim olunur. bu adın mənasını F.Rəşidəddin “böyüklərin sözü kimi əziz
[5, s. 40], Yazıçıoğlu Əli isə “bəylər sözü əzizdir” [1, s. 218] kimi vermişdir. Ə.Bahadır
xan bu barədə yazır: “Beydili’nin mənası sözü hikmetli demek olur” [13, s. 50].
F.Sümerin yazdığına görə Bəydililər Şimali Suriyadakı türkmənlərin boz – ox
qolunu meydana gətirən qollardan biri idi... Bəydililər Səfəvi dövlətinin yaranmasında
iştirak etmiş, bununla əlaqədar olaraq onlardan mühüm bir qol İrana getmişdir. Səfəvi
dövlətinin bel sütununu təşkil edən türk boylarından ən əsası olan şanlı boyu bəydili,
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inallu və xudabəndlu adlarından meydana gəlmişdir [1, s. 288, 297]. F.Sümer XVI əsrdə
bəydiliyə aid təhrir dəftərlərində 23 yer adına təsadüf edildiyini də qeyd edir.
M.Vəlili (Bahadırlı) bəydilini Səlcuq qəbiləsindən biri hesab edir. O yazır ki, “1034
– cü ildən başlayaraq Azərbaycana digər türk qövmü gəlməyə başladı. Bu türk qövmünün
adı Səlcuq türkləri idi. Bu ad onlara öz başçılarından keçmişdi... Səlcuqlar bir çox
qəbilələrə ayrılmışdılar. Səlcuq qəbilələri indi də ayrım, şamlı, bəydili, inallı, təklə,
qaramanlı, əhmədli, aydınlı, əmirli, digər və qeyri adlarla məşhurdurlar [6, s. 43].
Səlcuq oğuzların qınıq tayfasının başçısı olmuş, onun varisləri Səlcuqilər dövlətinin
yaranması ilə nəticələnən oğuz – səlcuq hərəkatına başçılıq etmişlər [16, s. 374].
Beləliklə, aydın olur ki, Bəydili yer adları eyniadlı oğuz boylarından birinin adı
kimi oykonimlərdə günümüzə qədər yaşamaqdadır.
Paralel adlar isə eyni etnonimin müxtəlif yerlərdə məskunlaşması nəticəsində
yaranmışdır.
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SUMMARY
AKIF IMANLI
SHEBNEM ALIYEVA
PARALLELISM OF OYCONYM AROUND NAKHCHIVAN
The aricle explores the origin, formation ways of the parallel ethnooyconyms in the
system of Turkish – rich toponyms in the Nakhchivan Autonomous Republic and
surrounding areas. There is much information about the etymology of the word Khalaj,
and it is mentioned that Khalaj oyconym is the name of the ancient Turkish tribe Khalaj,
but also there are different views on the etymology of the word. At the same time, the
research of the parallel oyconym of Yayci in the Igdir province of the Turkish Republic,
located in Sharur, Julfa and the Nakhchivan Autonomous Republic is of great importance.
The article also discusses the same – parallel oyconym, being one of the main
octopus, which is formed by the name of the begdili. Research has revealed that favorite
place names dated up to day in oyconyms as the name of one of the same octopus, while
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parallel names have emerged as a result of they different settlements of the same
ethnonym.
Key words: parallel oyconym, ethnooyconym, Yayci, Beydili, Khalaj
РЕЗЮМЕ
АКИФ ИМАНЛЫ
ШАБНАМ АЛИЕВА
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ МЕСТНОСТЕЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К
НАХЧЫВАНУ
В статье исследуются происхождение и пути возникновения этноойконимов,
параллельных в богатейшей системе топонимов тюркского происхождения,
существующих в Нахчыванской Автономной Республике и на прилегающих к ней
территориях. Здесь представлены информации из древних источников об
этимологии слова Халадж (Xalac/Xələc).
При этом приведены различные
предположения о том, что ойконим Халадж является названием одного древнего
тюркского племени.
Далее в статье рассматривается ойконим Яйджи (Yaycı), имеющий параллели
в Шарурском и Джульфинском районах Нахчыванской Автономной Республики,
также в прилегающей к ней провинции Игдыр Турецкой Республики. Отмечается,
что Яйджи (Yaycı), название параллельно существующих до настоящего времени
населенных пунктов (деревней), также исходит от одноименного древнего
тюркского племени. При этом приводятся мнения множества исследователей
относительно этимологии данного слова.
В статье также говорится об одном из основных огузских племен –
бегдили/бейдили (bəgdili/bəydili), закрепленном в параллельных ойконимах. В
результате исследования установлено, что Бейдили как имя одного из огузских
племен существует до наших дней как названия местностей в параллельных
ойконимах, которые возникли в результате расселения одного и того же племени в
разных местах.
Ключевые слова: параллельные ойконимы, этноним, Яйджи, Бейдили,
Халадж
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ƏDƏBİYYAT TARİXİ ÜZRƏ TƏDQİQLƏRİN ELMİKONSEPTUAL QOYULUŞUNA BİR NƏZƏR
Məqalədə ilk dəfə olaraq, nəzəri-tətbiqi baxımdan ədəbiyyatın doğuluşu, söyləmin
törəniş mənbə və sahələri, habelə Azərbaycan-türk ədəbiyyatı tarixinə baxışın elmikonseptual səciyyələri təhlil-təsnif edilir. Bu zaman ədəbiyatın dövrləşdirilməsi üçün
vacid olan məsələlərə, habelə, tarixilik baxımından yanlış metodoloji yanaşmalar üzə
çıxarılır.
Ümumiyyətlə, ədəbiyyat tarixi üzrə tədqiqlər təkcə, birtərəfli olaraq, bədii ədəbiyyatı araşdırmır, eyni zamanda tarixi dövrlərin ardıcıl hərəkət, inkişaf xarakterlərini də
təsbit edir.
Açar sözlər: nəzəri, elmi-konseptual, ədəbiyyat, inkişaf xarakerləri
Dünya yaranan gündən qələmin ilkin sözüVarlıq səhifəsində sözün özüdür, özü.
Nizami Gəncəvi
Ədəbiyyatın yaranışı üzrə əlamət və nişanlar. Böyük Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin sözü ilə söyləsək, “varlıq səhifəsində” [3, s.13], habelə, bizim təbirimizcə
desək, mənalar aləmində ilkin olan sözdür.
Ədəbiyyat bədii hikmətdir və insanın özünüifadəsinin yüksək fəzasıdır. Başqa
bir məna: ədəbiyyat insanın özünü, daxilini və ətrafını görməsi və göstərməsi nəqlidir.
Nəzəri və bədii-poetik əlamət və nişanlarına görə, ədəbiyyat insanın özünüifadəsi olaraq,
ilkin sözlə gördüklərinə ad, təsvir, hekayə, bənzətmə verməklə, başqa sözlə desək,
anlatma, təsviretmə, vəsfevermə, tərənnümetmə, mənalandırma ilə başlayıb.
Bəri başdanca ədəbiyyatın doğuluşu-yaranışı ilə bağlı bəzi elmi-psixoloji və əqli
əlamət və nişanları açıqlamaq istərdik.
Gəlin görək, söz necə və nə vaxt doğulur və hansı qidalanmalarla müxtəlif tərz alır.
Birincisi, ilk bədii söz nə zaman söylənibsə, ədədbiyyatın doğuluşu da o zaman baş verib.
İnsanın bütün söylənişləri heyrət və təəccübdən doğub; bu anlamda, demək ki, ədəbiyyət
heyrətin və məftunluğun, heyranlıq və vurğunluğun, vəcdin bədii sözlə, poetik icazla söyləmidir.
Bütün ədəbiyyatların siması insanın təsvir və tərənnümlərinin canlı ifadəsidir.
Bütün ədəbiyyatların ilkin tarixi mənzərəsi, ilkin mifoloji-əqli-psixoloji və idaraki
söyləmlərlə başlayıb və bu başlanğıcın üzərində köklənib.
Bu anlamda, mifologiya üzrə söylənişlər, üsul, forma, bədii-emosional, duyğusal,
hissi-psixoloji, əqli halların ilkin, bitkin doğuluşu və bütövlükdə, ədəbiyyatın irsi, geneloji mənbə və mənşəyidir.
Yanlış yanaşma tərzi olaraq, mifoloji, konkret desək, mif-hekayət-söyləm-nəqlvəsf-qoşqular indiyədək əfsanə, gerçək olmayan hesab edilib.
Halbuki, tamam əksinədir: Mifoloji ən əqli və duyğulu-hisli, həyəcanlı, təsirli və
aydın söyləmlərdir və hər söyləm növü də əqldən (ağıldan) gəlir və ağıldan gələn bütün
söyləmlər gerçəkdir. İnsan necə gerçəkdirsə, mifoloji məzmun və söyləmlər də o
dərəcədə gerçəkdir. Bu sarıdan, indiyədək ədəbiyyatşünaslıq məsələyə gerçək prizmadan
yanaşa bilməyib.
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Ədəbiyyat söyləmdir: bu söyləm ağıldan və qəlbdən gəlir: ağıldan, qəlbdən
gəlməyən söyləmlər başıpozuq və dayaz, primitiv deyimlər olar ki, bunların da heç bir
ədəbi-bədii, təfəkkür yükü olmaz.
Ağıl və qəlbdən gələn söyləmləri qidalandıran müxtəlif nəsnə-varlıqlar vardır;
onların bütölükdə ifadə-inikası ilə üzə çıxan söyləmlər – təsvir və tərənnümlər ədəbiyyatın doğuluşudur.
Ədəbiyyat bədii ifadənin obrazlı və mənalı, düşüncəli təsvir və tərənnüm növüdür.
Bu mənada, soyləmin bir-birinə başlı olan iki növü vardır:
1) bədii söyləm; 2) idaraki söyləm.
Bunlar ağıl və qəlb üzrə söyləmin iki tərzi – üsulu, formasıdır.
Ağıl və qəlb üzrə söyləmlər müxtəlif növ psixoloji-əqli mənbələrlə cilalanır.
Bütün bunlara nəzərən, Söyləmin müxtəlif növləri olduğunu söyləyə bilərik:
1. Duyğu ilə söyləm: duyğular oyanır, hərəkətə gəlir, necə deyərlər, qaynayır:bu
elə bir duyğudur ki, bütün güllər-çiçəklər, ağaçlar, dərə-təpələr, sular, göllər, dəryalar,
göyüzü, yerüzü bütün quşlar, canlılar belə ruh halında olur, canlanır.
2. Hislərlə söyləm: hislər insanın duyğularını coşdurur.
3. Xəyalla söyləm: duyğular, hislər xəyal atını yükləyir, eninə-uzununa səyirdir,
çapdırır, bununla bədii hüdudları genişləndirir, təsvir və tərənnümləri, təhlil əlamət və
nişanlarını yer üzünə səpələyir həm dərinliklərə daldırır, həm də qanadlandırır, fəzalara
aldırır.
4. Təxəyyüllə söyləm: duyğular, hislər və xəyallar gizlin-özlüyündə dərinlərdə
qaynayan təxəyyül və fantaziyanı qidalandırır: bununla, təsvir və tərənnümlər pərvazlanır.
5. Fantaziya ilə söyləm: insanın əqlən və qəlbən inandığı, gerçək olaraq qavradığı
və hər kəsə bəlli olmayan məzmun və mənaları ifadə edir.
6. Düşüncə ilə söyləm: əqlin içərisindən qalxır və özü-özünü zəncirvari dartıb
aparır.
7. Fikirlə söyləm: hər söyləm, bədii-poetik düşüncə fikir üstündə – təsvir fikri,
tərənnüm fikri, vəsf fikri üstündə köklənir, necə deyərlər, özünü nizamlayır.
Bu növlər ağıl və qəlblə vəhdətdədir. Tərkib nişanları olaraq, bunlar bir-birini cilalayır, nizama salır, aydınladır, coşdurur, sakit və ağır üsluba salır; habelə hərəkətə gətirir,
hərəkətə hərəkət verir, nizam yaradır, nizama yeni nizam verir, dramatizm yaradır, onu
genişlədir, şaxələndirir və beləliklə, bədii yaradıcılığa sistematik olaraq, üslubi dramatizm aşılayır. Nəticədə, söz sözü, düşüncə düşüncəni, təsvir təsviri, tərənnüm tərənnümü,
məna mənanı, üslub üslubu çəkib aparır. Beləliklə, təsvir-tərənnüm-mənalandırma sözsöz artır, kəlimə-kəlimə ilmələnir, təsvir-təsvir yayılır, genişlənir, axar çaylar bir-birinə
qovuşar kimi, onlar da bir-birinə qovuşub dərya yaradır.
Xalq elmində bütün söyləmləri ilə insan özü-özünü ifadə edib və hər söz sahibi, hər
bir şair, yazıçı da özünü-insanı təsvir edib. Yazıcı Qustav Floberin sözü ilə desək, hər
yazıcı öz həyatını qələmə alır. Lev Tolstoy demişdir ki, mən dörd yaşa kimi gördüklərimi
yazıram.
Bədi üslubuna, ifadə tərzinə və üslubipoetikasına görə, ədəbiyyat söyləm tərzinin,
sözlə ifadənin ən təsirli, bəzəkli, həyəcanlı, coşqulu, obrazlı və yatımlı icadıdır. Bu o
deməkdir ki, hər danışıq-söyləm tərzi ədəbiyyat deyil.
Bədii və əqli idrakın ən üst qatıdır ədəbiyyat.
Ədəbiyyat insanın özüdür, ona görə deyirik ki, ədəbiyyat özü-özünü törədir, çünki
söz özü-özünü törədir; söyləm bir sözlə başladımı həmən başqa bir söz gəlir və o söz ilkin
sözün ruhunda və yatımında olur.
İnsan özü bilavasitə ədəbiyyatdır, ədəbiyyat da insan. Və hər halı ilə insan bitkin və
Kamil olmanı təzahür etdirir. Ədəbiyyat da insana bitkin və kamil olmanı təlqin edir.
Beləliklə, ədəbiyyat insanın söyləmindən – nitqindən gələn ifadə icadlarıdır.
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Ədəbiyyata metodoloji-tarixi yanaşmada yanlışlıq. Ədəbiyyata tarixi baxımdan
düzgün yanaşmaq üçün onun ilkin modelinin başlama və mənsubolma tərzini anlamaq
lazımdır. İlkin model gerçək modeldir.
Ədəbiyyat dünyanın bütün dövrlərində var olub; bu mənada, hər zamanın, dövrün,
eranın öz ədəbiyyat sürəci vardır. Millətlərin varlığına, yaşadıqları məkan bağlantılarına
görə, ədəbiyyat tarixləri də müxtəlif inkişaf yolu keçmişdir. Ən qədim tarixdən
başlayaraq, ədəbiyyatın dünya modeli olub və bu dünya modeli Yer kürəsindəki bütün
millətlərin ədəbiyyatı üçün həm də tarix modeli – ədəbiyyat tarixi modeli olub.
Hələlik dünya sumer-türk başlanğıcından başqa bir başlanğıc modeli və modelləri
tanımır. Deməli, ədəbiyyatın indiki modeli və modelləri türklərin əcdadları olan sumer
modeli və modelləridir
Ümumtürk ədəbiyyatının tarixinin yaşı sözün, bədii ifadənin, ədəbiyyatın yaranış
tarixindən başlayır. Bu mənada, ümumdünya ədəbiyyatının tarixi türk ədəbiyyatının tarixi
ilə başlamış və yayılmış, inkişaf etmiş və genişlənmişdir.
Son yüzilliyədək dünya ədəbiyyatı tarixinə, metodoloji-tarixi yanlışlıq olaraq,
xristianizm, qərbizm qəlibindən yanaşılmışdır. Bununla da, ədəbiyyat tarixçiləri ədəbiyyatın ilkin tarixi dövrünü qabağa çəkmiş, antik ədəbiyyat tarixini yunan ədəbiyyatının
(miladdan əvvəlki minilliyin ortalarından bəri) tarixindən başlamış və bu tarixi ümumdünya ədəbiyyatının başlanğıc dövrü kimi təqdim etmişlər.
Nəticədə, Qədim Şərqin qədim ədəbiyyat tarixi, yaxud, qədim dünyanın qədim
ədəbiyyat yaddaşı, necə deyərlər, bayağı, məkrli olaraq, yaddan çıxmışdır. Qərbizm
ədəbiyyatın mənşəyinin hardan başlandığını ağıl kəsə-kəsə qulaqardına vurmuşdur. İnsan
2500 il bundan əvvəl yaradılmayıb ki!
Bu qədər qədim, gizli qalmış və gizli saxlanılmaş yazılar – nişan və nişanələr hara,
kimə, hansı zamana bağlıdır? Bunlara cavab axtarmaqdansa, ədəbiyyat tədqiqatçıları ədəbiyyatın tarixi nişanlarını gizlində tutmağa üstünlük verib və bununla, bəşər özünün cılızlığını və məhdud təsəvvürə qapıldığını ifadə etmiş olub.
Ən qədim zaman ölçüsündən yanaşsaq, sumerlərin “Bilqamıs”, “Yaradılış” dastanı,
sumer türkcəsində on minlərlə gil lövhələr üzərində yazılmış milyonlarla sözlər, ifadələr,
mətnlər, 6500 il bundan əvvəl yaşamış şair Enlil İsmə Dağanın şeirləri, habelə ilk Ana
laylası hesab edilən laylanın mətn və ifadə qəlibləri və başqa min-min, milyon-milyon
bədii nümunələr hələlik əldə olan yazı – sübutlardır. Hələ də on minlərlə gil lövhələr
(kitab və kitabələr) var ki, oxunmamış haldadır.
Bunlar sübut edir ki, ədəbiyyatın ilkin tarixi miladdan əvvəlki minillikdən başlamır,
ondan də əvvəl minilliklər var, o minillikdən daha əvvəl başqa minilliklər var.
Ümumiyyətlə, ədəbiyyatın tarixi Şərq – türk varlığının tarixi varlığı ilə ölçülür.
Avropa ədəbiyyatşünasları sonrakı zaman dövrünü orta əsrlər, Renessans ədəbiyyatı
dövrü, daha sonrakı zamanı isə yeni dövr kimi səciyyələndirmişlər. Son yüz il ərzində
ümumtürk ədəbiyyatı tarixinə də bu qəlibdən yanaşılma yönü təlqin edilmişdir.
Ədəbiyyata münasibət onun tarixi yaddaşına münasibət deməkdir. Ədəbiyyat tarixi
mənsub olduğu millətin ictimai-siyasi və mədəni tarixi inkişafına bağlıdır. Çünki
ədəbiyyat “öz dövrünü həmin dövrün real imkanları çərçivəsində və bu dövrün irəli
sürdüyü vacib ictimai məsələlərə cavab verərək təsvir edir” [1, s. 3].
Azərbaycan ədəbiyyatı türk ədəbiyyatıdır. Habelə, Azərbaycan ədəbiyyatı Şərq
ədəbiyyatının tərkib hissəsidir. Bu mənada, Azərbaycan ədəbi, bədii və estetik fikrinin
tarixi ümumtürk geninin, ümumtürk yaddaşının, milli-ideoloji genetikasının, Şərq
doğuşunun, təfəkkür və ruhunun tarixidir.
İndiyədək böyük ədəbiyyatın zaman və məkan yollarını araşdırmaq, tarixi zamanların məxsusi bölgü və təsnifini vermək məsələlərində Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına
qarşı nə qədər qadağalar qoyulmuşdur.
Başqa sözlə desək, ədəbiyyatşünaslığın tədqiq və təhlil imkanları məhdudlaşdırılmış, elmi səlahiyyəti əlindən alınmışdır.
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Vaxtilə Azırbaycan ədəbiyyatının tədqiq və təhlili konkret olaraq rus, Avropa
qəlibləri yarlığına doğru çəkilmiş, özünəmənsubolma, öz soyuna sahib çıxama yolunda
totalitar əngəllər yaradılmışdır.
Ədəbiyyat siyasətçiləri ədəbiyyat və mədəniyyətin tarixindən söz açarkən millətin
mənşə varlığını kənar bucaqlara bağlamağa çalışmış, yeri gəldikcə Azərbaycanın türk
milli mənsubluğunu inkar etməkdən çəkinməmişlər.
Bu cür sapdırma hiylələrlə öz milli sərvətimizin xalqa çatdırılmasına qadağalar
qoyulmuşdur. Beləcə, bizim milli varlığımıza-türklüyümüzə qarşı yönəldilən sinfi-siyasi,
etnik siyasət ədəbiyyat tarixinin tədqiqində əsaslı maneələrdən olmuşdur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi Avropa, rus ədəbiyyatının tarixinə
qablaşdırıla bilməz. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi Avropanın hələ təşəkkül tapa
bilmədiyi zamanlarda dünya ədəbiyyatının şah əsərlərini yaratmışdır. O zamanlar hələ
Qərb yox idi.
Ümumtürk ədəbiyyatı hər hansı bir məhdud zaman və ya zamanların ədəbiyyatı
deyil. Türk ədəbiyyatı qədim zəngiliyi olan, geniş sistemli tarixi dövrlərilə yaşayan ədəbiyyat olub, başqa cür desək, dünyanın ədəbi-estetik sözü, məzmun forması ümumtürk
ədəbiyyatı ilə başlayıb və davam edib.
Ona görə də türk dünyası ədəbiyyatı öz zamanları daxilindən dövrləşdirilməlidir.
Bu gün ümumtürk ədəbiyyatşünaslığı türk dünyası ədəbiyyatı tarixinin ortaq dövrləşdirilməsi zərurəti qarşısındadır. Burada ilkin məsələ həm də ayrı-ayrı türk məkanlarında yaşayan türk xalqlarının özlərinə məxsus ədəbiyyat tarixlərinin dövrləşdirilməsidir.
Ədəbiyyatı tədqiqdə metodoloji istiqamətlər. Bizim fikrimizcə, indiyə qədər
ədəbiyyatın tədqiqində metodoloji yanaşmanın, əsasən, beş istiqaməti olmuşdur: birinci
istiqamət odur ki, ədəbiyyatın tarixi dövrləri həm də metodoloji xarakteristika ilə təsnif
edilmişdir. İkinci istiqamət üzrə xarakteristika: dövrləşdirmənin bədii-poetik ifadə, mövzu və ideya, janr xüsusiyyətlərinin açıqlanması üzrə tədqiqinə üstünlük verilmişdir.
Üçüncü istiqamət ədəbiyyat tarixini zamanın öz inkişaf xüsusiyyətlərinə, siyasi, ictimai
dəyişimlərinə görə müəyyənləşdirmə tərzidir. Dördüncü istiqamət tədqiqlərdə ədəbiyyata tarixi-müqayisəli metod üzrə yanaşmadır. Beşinci istiqamət bioqrafik metoddur.
İstər bioqrafik, istərsə də tarixi-müqayisəli metod üzrə yanaşma ədəbiyyatı öyrənmə, tədqiqetmə münasibətlərini nizama salmış, onun daxili simasını müəyyənləşdirmişdir. Bu istiqamətlərin hər biri vahid metodologiyaya bağlanan zaman düzgün elmi
nəticələrə gəlmək olar.
Orta əsrlərdən bəri əsas öyrənmə metodu bioqrafik metoddur.
Ümumiyyətlə, bütün yanaşmalar və əsaslındırmalar ədəbiyyata tarixi münasibət kriteriyalarına bağlıdır. Avropada ədəbiyyat tarixinin metod, ədəbi cərəyan qəlibləri əsasında tədqiqinə də xüsusi əhəmiyyət verilmişdir. Bununla avropalılar tarixilikdə klassizm,
romantizm, realizm, naturalizm zamanı hüdudlarını da ayırd etmişlər.
Türk dünyası ədəbiyyatı tarixi özünün klassik bütövlüyü içərisində inkişaf edib.
Klassik dövr Divan ədəbiyyatı dövrü kimi daha çox xarakterik olub. Romantik üslub klassik tarixi dövrün daxilində poetik hərəkət, ifadə, ideya, yanaşma üslubu kimi bədii sözün
uçan qanadları idi.
Azərbaycan məkan ədəbiyyatında min illər ərzində milli-bəşəri məxsusluq olaraq,
lap ilkindən romantik türk ruhu mövcud olub və o ruh bu gün də yaşayır.
Bütün qədim və orta əsrlər ədəbiyyatı da özünün antik tarixi keçmişinin kökü üstündə olmuş və bu kök, bu oluş bugünədək o varlığını ali bğtövlükdə ifadə edir.
XIX- XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı Realizm və Romantizm kriteriyalarını cızdı
və onu milli ədəbiyyat ruhunun yeni tarixi dövrü kimi yaşatdı.
Bütün bunlar onu da müəyyənləşdirir ki, türk dünyasında metodoloji yanaşma –
üslub, tərz yanaşmasıdır. Bu yanaşmanın elmi-nəzəri özəllikləri (xüsusiyyətləri), müəyyən təsirləri, bu və ya digər dərəcədə təhlil və tədqiqlərdə yaşamaqdadır. Ümumiyyətlə,
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ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsini metodlar, cərəyanlar, üslublar ilə ayırd etmək tədqiqatda yeganə meyar ola bilməz.
Ədəbiyyat tarixi təkcə tədqiqlər, birtərəfli olaraq, təkcə bədii ədəbiyyatı araşdırmır, eyni zamanda tarixi dövrlərin ardıcıl hərəkət, inkişaf xarakterlərini də açıqlayır.
Sözsüz ki, “edebiyat tarihinde devirlerin, dönemlerin ayrıştırılması farklı kriterlerə
dayanılarak yapılmaktatır” [4, s. 310]. İndiyədək dünya ədəbiyyatı tarixini ədəbi məhsulları bəlli olan dövrlər üzrə təsnif ediblər. Buna görədir ki, ədəbiyyatın sistematik tarixi
dövrləri hələ də öz tədqiqini gözləyir.
Ahmet Kabaklı “Türk edəbiyyatı” kitabında türk ədəbiyyatı tarixini üç dövr üzrə
təqdim edir:
1) İslamdan öncə türk ədəbiyyatı
2) İslam dövrü türk ədəbiyyatı
3) Batıya yönəlmiş türk ədəbiyyatı [2, s. 9].
Müasir türk ədəbiyyatşünaslığı etiraf edir ki, bizim “ortaq ədəbiyyat tariximiz
yoxdur” [5, s. 13].
Son dövr türk ədəbiyyatşünaslığında “Ortaq ədəbiyyat tariximiz” deyə aşağıdakı
dövrlərdə tədqiqlər aparılmışdır [5]: “Türk tenqri edebiyatı çevresi”, “İslam edebiyyatı
çevresi”, erken dönem (XIII-XV əsrlər);
klassik dönem.
Klassik dönəm aşağıdakı şıkildə bölgüləndirilmişdir: XVI-XVII əsrlərə aid edilən ilk
klassik dönəm—1512-dən 1600-cü ilədək, “orta klassik dönəm”- XVII-XVIII əsrlər,
“yeni klassik dönəm-1700-1800- cü illər arası, “gec dönəm”(1800-1860), “arayışlar
dövrü”.
Beləliklə, nəyi xüsusi olaraq, nəzərdə saxlamaq lazımdı? Hər şeydən əvvəl, qeyd
edək ki, Ümumtürk ədəbiyyatı ümumdünya ədəbiyyatının Ana qaynağıdır və burada
Türk Dünya Ədəbiyyatı kriteriyalarını əsas götürmək gərəkdir. Dünya ədəbiyyatı Türk
mifologiya- folklor və yazılı ədəbiyyat ləminə daxildir. Bu mənada, ümumtürk
ədəbiyyatının tarixi ümumdünya sivilizasiyasının tarixidir.
Ümumdünya ədəbiyyatı tarixi, əsasən, dörd dövr üzrə tədqiq edilib:
1) qədim dövr, 2) orta əsrlər dövrü, 3) yeni dövr, 4) müasir dövr.
Avropa ədəbiyyatçılarının qısqanclığına görədir ki, 10 cildlik dünya ədəbiyyatı tarixi kitabının birinci cildində dünya filologiyalarından bəhs edildiyi halda, türk mifologiyası ifadəsi dilə gətirilməmişdir. Halbuki bütün dünya xalqlarının mifolojisi türk mifologiyasının yansılamaları və törəmələridir.
Bununla, ədəbiyyatşünaslıqda antik dövr, orta əsrlər dövrü, intibah dövrü, maarifçilik dövrü, XIX əsr, XX əsr dövrləşdirilməsi də ayrı-ayrılıqda tədqiq edilmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin dövrləşdirilməsi də indiyədək mübahisəli məsələlərdən olub.
Hələlik bu gün də dövrləşdirmə özünün tam elmi-konseptual həllini gözləyir.
Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi baxımdan tədqiqində hər dövrün özünəməxsus xarakterik xüsusiyyətləri vardır. Bununla bağlı olaraq, ikinci yazımızda məsələyə qədim,
orta əsrlər və yeni dövr tədqiqləri konplektindən yanaşmanı nəzərdən keçirməyə çalışacağıq.
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SUMMARY
A LOOK AT THE SCIENTIFIC CONCEPTUAL PRESENTATION OF
RESEARCHES ON THE HISTORY OF LITERATURE
ABULFAZ AZIMLI
For the first time, the article analyzes the theoretical-birth of literature from the
point of view of application, the sources and areas of the narration, as well as the scientific
conceptual features of the review of the history of Azerbaijani –Turkish literature. At the
some time the methodological approaches to issues that are important to the circulation
of literature, as well as historically are revealed. In general, literary history studies not
only consider unilaterally fiction, but also identify the consistent behavior and
developmental features of historical periods.
Key words: theoretical, scientific-conseptual, literature, developmental features
РЕЗЮМЕ
АБУЛЬФАЗ АЗИМЛИ
ВЗГЛЯД НА НАУЧНО – КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
В статье впервые анализируются и классифицируются зарождение
литературы с теоретико-прикладной точки зрения, а также научно-концептуальные
особенности взгляда на источники и области происхождения слова-речи, на
историю литературы азербайджанских тюрков. При этом рассматриваются
вопросы, важные для периодизации литературы, выявляются неправильные
методологические подходы с точки зрения историзма.
В целом исследования по истории литературы не только рассматривают
художественную литературу в одностороннем порядке, но и выявляют характер
последовательного движения, развития исторических периодов.
Məqalə filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Hüseyn Həşimli tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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AŞIQ ƏLƏSGƏRİN DİL VƏ ÜSLUB ÖZƏLLİKLƏRİ
Məqalədə Aşıq Ələsgərin poetik dilindəın danışılır. Bu məqsədlə aşığın dil və üslub
xüsusiyyətləri linqvistik baxımdan təhlil edilir. Aşıq Ələsgərin Azərbaycan ədəbi-bədii
dilinə gətirdiyi yeniliklər, üslub çalarlarını göstərən faktlar üzə çıxarılır. Bədii söz və
fikirlərin xalq təfəkkürü və ümumxalq dilindən qaynaqlanması aşığın ən böyük xidmətlərindən biri kimi dəyərləndirilir. Məqalədə Aşıq Ələsgərin fonetik obrazlılıq yaratmaq poetik dildə səslərin düzümünü təşkil etməsi məsələsinə də diqqət edilir. Aşığın danışıq səsləri vasitəsilə bədii dildə yaratdığı assonans və alliterasiya nümunələri obrazlılıqda səliqə-sahman kimi qeyd edilir. Bundan başqa, Aşıq Ələsgərin dilindəki arxaik söz və şəkilçilər qiymətli dil vahidləri hesab olunur və onların xalq danışığında indi də yaşadığı göstərilir. Aşığın yaradıcılığı dilimizin poetik imkanlarının bolluğunu bir daha təsdiq edən
qaynaq kimi elmi-nəzəri cəhətdən əsaslandırılır.
Açar sözlər: dil, üslub, obrazlılıq, xalq təfəkkürü, yaradıcılıq, sənətkar
Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin tarixi çox-çox uzaqlara gedib çıxır. Bu dilin inkişaf
və zənginləşməsində söz sənətkarlarının böyük əməyi vardır. Onlardan biri də Aşıq Ələsgərdir.
Məlumdur ki, söz dilin mövcudluğunu təsdiq edən göstəricidir. Poetik sözsüz bədii
dil ola bilməz. Bu anlamda, Aşıq Ələsgərin bədii dilimizdə özünəməxsus yeri vardır.
Onun ən böyük xidmətlərindən biri budur ki, aşığın bədii söz və fikirləri xalq təfəkkürü
və ümumxalq dilindən qaynaqlanmışdır. Aşıq Ələsgər qaydalı və zəngin dil-üslub xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edən söz ustalarındandır. Onun aşağıdakı misraları aşığın bu
barədəki qənaətini ifadə edir:
Hər kəs sərdən keçib mərdü mərdanə
Baş qoysun bu yolda, meydana gəlsin.
Dərya dilim dalğa vurdu bulandı,
Qərq olmaq istəyən ümmana, gəlsin [1, s. 9].
Doğrudan da, aşığın dili bir ümmandır. Bu ümmanın dərinliklərinə getdikcə bədii
dilimizin bəzəyini artıran faktlarla qarşılaşırıq. Aşıq Ələsgərin dili onun düşüncə tərzini,
mədəni səviyyəsini, dünyagörüşünü, təbiət və cəmiyyətə münasibətini aydınlaşdırır.
Onun dilində yerinə düşməyən söz və ifadələrə, fikirlərə rast gəlmək mümkün deyil. Aşıq
Ələsgər, nəinki sözün mənasına, işlənmə məqamına, hətta sonun necə səslənməsinə də
əhəmiyyət verən sənətkardır. “Məlum olduğu kimi, hecalarda samitdən samitəmi keçmək,
yaxud tələffüzcə bir-birinə yaxın olan səslərdən ibarət sözlərin düzümünə xüsusi diqqət
yetirmək vacibliyi, yəni hər misranın özündə səslər düzümünün yaratdığı daxili ahəngdarlıq tələbi musiqi ilə müşayiət edilib, təcənni ilə ifadə olunan aşıq şeri üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bunu hiss etmək, duymaq, buna riayət etmək, bu çətin məqsədə nail
olmaq ancaq Ələsgərə və bir neçə Ələsgər kimi ustada nəsib olmuşdur” [3 , s. 49].
Elə ki şər gəldi, qaraltdı qaşı,
Dumana qərq olur dağların başı.
Düşəndə gürg ilə kəlbin savaşı
Uzun çəkir qilü-qalların, dağlar! [1, s. 37].
Bu əsərdə a saiti və ş samitinin işlənmə mövqeyi, düzümü fonetik obrazlılıq yaratmaqda diqqəti çəkir. Folklor yaradıcılığının bilicisi M.H.Təhmasib bunu “düşünülmüş
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sistem” hesab edir. Bədii dilin belə bir sistemində Aşıq Ələsgər birincilərdəndir. Onun
ümumxalq dilinə isti münasibətindən irəli gələn sözləri, ifadələri sadəlik və şirinliyi ilə
yüksəkdə dayanır. Bəllidir ki, sənətkarların çoxu ümümxalq dilinə müraciət edir. Aşıq
Ələsgərin seçkin cəhətlərindəndir ki, o, bu zəngin xəzinədəki bütün sözlərdən yox, ən
gözəl fikirlərin ifadəçisi olan faktlardan faydalanır.
Gərdəninə neçə şahmar dolanıb,
Könül istər o şahmara dolansın [1, s. 40].
Burada iki dəfə işlədilən şahmar sözü maraqlı məqamlara salınıb. Dolanmaq ilanın
xasiyyətidir. Ona bənzədilən uzun hörüklər hərəkət etdikcə bədənə dolana bilər. Lakin
könülün şahmara – saçlara dolanmaq istəməsi bədii dildə təzə-tər ifadələrdəndir ki, Aşıq
Ələsgərin dili belə uğurlu dil faktları ilə zəngindir. Bu misralar saçların gözəlliyinə aşiqliyi ifadə edir, ürəyin o şahmara dolanıb yaxın olmasını bildirir. Bunun digər yozumu
budur ki, saçlar qısqanclıq yaradır. Könül şahmar olub o şahmarı –saçları vurmaq istəyir
ki, nə üçün məşuqənin bədəninə dolanır. Bu fikir XIX əsrin Füzulisi hesab etdiyimiz Seyid Əzim Şirvaninin “O qara xalı mənə versələr, qanın içərəm, Nə üçün mənzil edib arizicananımda” beytindəki fikirlə üst-üstə düşür. Burada aşiq sevgilisinin üzündəki xalı ona
qısqanır. Aşıq Ələsgərin dilində linqvistik təhlili müxtəlif yollara yönəldən çox sayda belə
fikirlər tapmaq mümkündür. Bu, aşığın dilimizin incəliklərinə aşiq və bələd olma
keyfiyyətindən irəli gəlir. “Aşıq Ələsgər incə qəlbli, həssas, hər şeyi düzgün qiymətləndirməyi bacaran, gözəllikləri duyan onu min bir dillə vəsf edən qüdrətli söz ustasıdır” [1,
s. 11]. Aşığın özü əsərlərinin birində belə deyir:
Şairin sinəsi haqq bazarıdı,
Satdığı kəlmələr ləl-mirvarıdır [1, s. 25].
Doğrudan da, Aşıq Ələsgərin əsərlərini oxuduqca məzənnəli söz və ifadələrlə qarşılaşırıq. Sözə dəyər verən, onunla davranmağı bacaran, onu müxtəlif məna çalarlarına
salan, üslub gözəlliyi ilə təqdim edən aşıq nitq və təfəkkür mədəniyyəti ilə
seçilənlərdəndir. Bu, bir həqiqətdir ki, söz istedadsız adamların sözünə baxmır, o,
bacarıqlı sənətkarların fikir və istedad göstəricisi ola bilir. Aşıq Ələsgər də böyük istedad
sahiblərindən olmuşdur. “O, qeyri-adi fitri qabiliyyəti sayəsində yaratdığı müxtəlif şəkilli,
müxtəlif məzmunlu sənət incilərində özünəməxsus bədii boyalarla ifadə etdiyi
ümumbəşəri didaktik fikirləri ilə bu müqəddəs sənətin zirvəsinə yüksəlmişdir” [2, s. 4].
Aşığın “Gərəkdir” rədifli qoşması, bu mənada, xarakterikliyi ilə seçilir:
Aşıq olub diyar-diyar gəzənin
Əzəl başdan pürkamalı gərəkdir [1, s. 50].
Bu əsərin “aşıqlıq nizamnaməsi” kimi dəyərləndirilməsi təsadüfi deyildir.
Aşıq Ələsgərin dilində Azərbaycan leksikasının müxtəlif nümunələrinə rast gəlirik.
Sözsüz ki, mənbə baxımından milli sözlərlə alınmaların nisbətində birincilər yüksəkdə
dayanır. Lakin bu, o demək deyildir ki, aşığın dilində alınma sözlər azdır. Maraqlı
burasıdır ki, Aşıq Ələsgər alınma sözlərdən istifadədə elə bir bacarıq göstərmişdir ki, öz
sözlərimizin əhatəsinə düşən alınmalar sanki gizlənmişdir. Və ya onlar o dərəcədə
millilərə qarışmışdır ki, ilk baxışda bunun fərqinə varmaq olmur:
Zalım cəllad nə giribdi qəsdinə,
Xəbər verin övladına, dostuna.
Şahlar şahı sayə salsın üstünə,
Ələsgər tək baxtı qara dolansın [1, s. 41].
Bu şeirin tərkibində bir neçə alınma vahid olsa da, “sayə” sözü diqqəti daha tez cəlb
edir. Düşünürsən ki, aşıq onun milli variantını – “kölgə” sözünü də işlədə bilərdi. Lakin
“kölgə” sözünün ilk samiti “sayə” sözündən sonra gələn “salsın” sözündəki s samiti ilə
ahəngdarlıq yarada bilməzdi. “Aşıq hər bir sözün, ifadənin mənasını belə incədən-incəyə
müəyyənləşdirib sonra işlədən sənətkardır” [3, s. 47]. Bu baxımdan, aşağıdakı örnək
maraqlıdır:
Səhər-səhər bağda gəzən nazənin,
143

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

Dəstinlə qonçanı üz, qadan alım!
Süsəndən, sünbüldən, lalə, nərgizdən
Siyah tellərinə düz, qadan alım!
Bu əsərdə də “əl” əvəzinə ”dəst”, “qara” əvəzinə də “siyah” işlənib. Və ona görə
belə işlənib ki, səslərin qaydalı gedişi alınsın, sözlərin daxili və xarici ahəngdarlığı təmin
edilsin. Əsərin dilindəki “qadan alım” ifadəsi diqqəti alınmalardan yayındıra bilir.
Aşığın dilində sözlərin milli və alınma variantlarının bir arada işlənməsi faktları da
vardir:
Mən istərəm, alim, mömin yüz ola,
Meyli haqqa doğru, yolu düz ola.
Diliylə zəbanı üzbəüz ola,
Ələsgər yolunda can qurban eylər [1, s. 47].
Burada dil və zəban sözləri müxtəlif mənbələrə aid olan eyni mənalı leksik-qrammatik vahidlərdir.
Aşıq Ələsgərin dilində elə üslubi fiqurlar vardır ki, onların möhtəşəmliyinə başqa
yerdə rast gəlmək olmur. Məsələn, aşağıdakı misralarda bədii təzadın təravəti bu fikri
təsdiq edən faktordur:
Ala gözlüm, səndən ayrı düşəli
Hicranın qəmiylə kef eyləmişəm [1, s. 46].
Ayrılıq və qəmin müsbət hisslər olmadığı məlumdur. Onlarla “kef eləmək” aşığın
dil məziyyətlərindəndir. Aşığın “Məhəbbət odundan taam yeyirəm” [1, s. 45] misrası da
bu baxımdan səciyyəvidir. Ümumiyyətlə, Aşıq Ələsgər sözlərin məlum olmayan mənalarını xalq dilində tapmağı və özünəxas təqdim etməyi bacaran sənətkardır. “Xüsusilə
deyişmələrində, hərbə-zorbalarında, qıfılbənd və təcnislərində müxtəlif məqsədlərlə elə
sözlər, elə ifadələr işlətmişdir ki, sözlərin elə çalarlarından istifadə eləmişdir ki, adam
heyrət etməyə bilmir” [3, s. 32]. Aşığın dilindəki səliqə-sahmanın özü onun sənətkarlıq
keyfiyyətidir:
Tərəqqi-tənəzzül kəmənçəsini
Gah zilləyib, gah da bəmə çəkirsən [1, s. 33].
“Tərəqqi-tənəzzül kəmənçəsi” bədii dilin uğurlu örnəklərindən biridiur.
Aşıq Ələsgərin poeziyasında dilimiz üçün arxaik plana keçən bir sıra örnəklərlə
qarşılaşırıq ki, onlardan biri “-cayın, -cəyin” morfoloji əlamətidir. Bu şəkilçi aşığın işlətdiyi feillərə bir şirinlik və səmimiyyət qatmışdır:
Ələsgər görcəyin candan usanıb,
Camalından şəmsü qəmər utanıb,
Nə behiştdə belə qılman yaranıb,
Nə dünyaya belə insan gəlibdi [1, s. 50].
Çağdaş ədəbi dilimizdə feli bağlama şəkilçiləri arasında “-cayın, -cəyin” morfoloji
əlaməti ilə qarşılaşmırıq. Bu şəkilçi hazırda fəalllığını itirsə də -cak, -cək şəklində xalq
dilində yaşamaqdadır (görcək, gəlcək və s). Bundan başqa, aşığın dilində elə arxaik vahidlər vardır ki, onlar indi də Göyçə mahalından olanların nitqində yaşamaqdadır. Bu
baxımdan “bayqu” sözü diqqəti cəlb edən dil faktıdır. “Maraqlıdır ki, bayqu qədim oğuz
qəbilə onğonlarından, yəni toyem kimi müqəddəs sayılan alıcı quşlardan birinin adıdır.
Bu onğonun vaxtilə sənət hamisi kimi təqdis edildiyini zənn edənlər də vardır. Çox qədim
etiqadlarla bağlı olub, indi tamamilə arxaikləşmiş olan, bəzən hətta yanlış olaraq bayquş
zənn edilən bu müqəddəs quşun adına Göyçə aşıq şerində, xüsusilə Ələsgər qoşmalarında
tez-tez təsadüf olunmaqdadır” [3, s. 6].
Bayqu həsrət çəkdi, yara vermədi,
Təbib neştər vurdu, yara vermədi [1, s. 95].
Ələsgərəm, dada gəldi budu yar,
Bayquların məskənidi bu diyar [1, s. 104].
Mən aşiqəm dal-dala,
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Bayqu gəzər dal-dala [1, s. 106].
“Bayqu” sözü ilə Sarı Aşığın dilində də qarşılaşırıq. Əgər Sarı Aşıq cinas ustadı
kimi tanınırsa, Aşıq Ələsgər də bənzətmə ustadı kimi məşhurdir:
Geydi yaşıl-alı, yaxdı mahalı,
Əyri tellər ayna qabağa düşdü [1, s. 86].
Aşıq Ələsgərin belə bir misrası var:
Özün getdin, sözün qaldı dünyada [1, s. 43].
Dünyada sözü, ədəbi dilıimizdə izi qalan Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı dilimizin
poetik imkanlarının bolluğunu bir daha təsdiq edir.
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SUMMARY
FAKHRIYYA JAFAROVA
LANGUAGE AND STYLE PECULIARITIES OF ASHUG ALASGAR
The article deals with Ashug Alasgar's poetic language. İn this regard, linguistic, features
of language and style are analyzed. The innovations brought by Ashug Alasgar into the
Azerbaijani literary and artistic language are revealed. One of the greatest services of Ashug
Alasgar is the use of literary words and ideas from folk thinking and national language. The
article also focuses on Ashug Alasgar's creation of phonetic images and the arrangement of
sounds in poetic language. Patterns of assonance and alliteration created in literary language
through the spoken sounds by Ashug Alasgar are marked as neatly presented. In addition,
archaic words and illustrations in Ashug Alasgar's language are valuable language units and
it is shown that they still live in public discourse. Ashug creativity is scientifically
theoretically justified as a source that confirms the abundance of poetic capabilities of our
language.
Key words: language, style, figurativeness, folk thinking, creativity, craftsman
РЕЗЮМЕ
ФАХРИЯ ДЖАФАРОВА
ЯЗЫКОВЫЕ И СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АШУГА АЛЕСКЕРА
В статье рассматривается поэтический язык Ашуга Алескера. С этой целью в
лингвистическом плане анализируются особенности языка и стиля ашуга. Выявляются
новшества Ашуга Алескера в азербайджанском литературно-художественном языке,
также факты, указывающие на оттенки стиля. Народное мышление и всенародный
язык художественного слова и мысли ценятся как одна из величайших заслуг ашуга. В
статье также рассматривается вопрос о том, как у Ашуга Алескера организуется
порядок звуков в поэтическом языке для создания фонетической образности. Образцы
ассонанса и аллитерации, созданные ашугом посредством звуков речи в
художественном языке, обеспечивают порядок в образности. Кроме того, архаичные
слова и суффиксы в языке Ашуга Алескера считаются ценными языковыми единицами
и указывают на то, что они и сейчас существуют в народной речи. Анализ творчества
ашуга научно-теоретически потверждает, что его источником является обилие
поэтических возможностей нашего языка.
Ключевые слова: язык, стиль, образность, народное мышление, творчество,
художник
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НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ КАК КОМПОНЕНТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И
РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
В статье на основе конкретных фактов и примеров систематизируются и
исследуется тематическая группа фразеологизмов азербайджанского и русского
языков, имеющих в своем составе фитонимы – названия деревьев. В процессе
исследования учитываются следующие важные факторы: фразеологический фонд
языка неразрывно связан с культурой того или иного народа и отображает его
национально-специфичные представления, образы, менталитет. В них воплощены
дух, психология и способ мышления, что наложило свой отпечаток на смысловую,
содержательную сторону указанных единиц, в основе которых лежат образы,
специфичные для того или иного языка
Анализируются фразеологизмы с гиперонимом дерево/ağac, с названиями
деревьев: осина/ağcaqovaq, орех /qoz, лавр/dəfnə, каштан/şabalıd. дуб, береза.
В процессе сравнительного исследования выявляются и разъясняются
сходства и различия между рассматриваемыми фразеологизмами в
азербайджанском и русском языках. Проведенное исследование позволяет прийти
к выводу, что фразеологизмы с компонентом – фитонимом в русском и
азербайджанском языках относятся к стилистически сниженным единицам и
большинство из них имеет отрицательную коннотацию.
Ключевые слова: азербайджанский язык, русский язык, фразеологизмы,
названия деревьев, компоненты, коннотация,
Как известно, поклонение дереву и растению – является одним из широко
распространенных явлений среди тюркских народов. Магические свойства земли
самым тесным образом связаны с растительным миром. И в русском, и в
азербайджанском языках названия деревьев входят в состав фразеологизмов.
Исследование национально-культурной специфики фразеологизмов с
компонентом «дерево» и названий деревьев представляет большой
лингвокультурологический интерес. Как уже было сказано, национальнокультурное своеобразие фразеологических единиц формируется посредством
культурной коннотации. План содержания фразеологизмов, а также закреплённые
за ними культурные коннотации сами становятся знанием. Именно поэтому
фразеологические единицы выступают в качестве представителей культурных
знаков [20].
Фразеологический фонд языка неразрывно связан с культурой того или
иного народа и отображает национально-специфичные представления, образы,
менталитет. В них воплощены дух, психология и способ мышления, что наложило
свой отпечаток на смысловую, содержательную сторону указанных единиц, в
основе которых лежат образы, специфичные для того или иного языка [18].
В настоящей статье исследуется тематическая группа фразеологизмов
русского и азербайджанского языков, имеющих в своем составе фитонимы –
названия деревьев. Безусловно, природа и растительность местности влияют на
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культуру каждого народа, что и формирует фразеологический пласт того или иного
языка. Рассмотрим конкретные примеры:
Дерево//Ağac
В любой культуре дерево несет в своем значении некий символический
характер. Дерево символизирует синтез трех начал: неба, земли и воды.
Вечнозелёное растение характеризует бессмертие,
силу неистощимого
плодородия, неумирающий дух.
В славянских поверьях считается, что души после смерти переселяются в
деревья. Также, дерево является местом обитания мифологических существ и
демонов (русалок, колдунов, леших, ведьм и другой нечисти).
В азербайджанском же сознании дерево первоначально олицетворял
о
плодородие, но постепенно стало символом мироздания и единства. Духовное
единение с деревьями и растениями, связь человека, его предков, общины с
растительным миром не наблюдается в столь яркой форме ни у одной нации, как у
турок. Дерево, растение, растительность являются важными понятиями тюркской
культуры. Символ дерева формирует основу тюркского шаманизма, мифологии и
фольклора, этнографии и народного искусства [6, s. 5; 8].
Таким образом, в русском и азербайджанском языках можно выявить набор
фразеологических единиц с гиперонимом «дерево//ağac»:
Фразеологическая единица «за деревьями не видеть леса» имеет два
источника образования. По первой версии, однажды путешественник Голар
поверил очевидцам, что Париж очень красивый город, но попав туда, он убедился,
что из-за высоты домов красоту города увидеть невозможно. По второй же версии,
автором данного фразеологизма является немецкий поэт Х. В. Вилард, который
употребил данное выражение в своей поэме «Музарион, или Философия граций».
Фразеологизм употребляется в ироническом контексте и означает «не видеть
главного из-за множества деталей»: Но некоторые пытаются разложить всё по
полочкам, проанализировать и в результате за деревьями не видят леса (Марина
Серова, Утраченный рай); Но ведь всю свою сознательную историю мы были
вынуждены игнорировать мелочи, чтобы не получилось так, что мы за деревьями
не увидели леса (С. Скляр, Голая правда о женщине); В этом плане он является
противоположностью меркурианцу: тот, напротив, за деревьями не видит леса (А.
Соколова, Маг); Поэтому я очень горжусь тобой... Но из-за своего рвения... из-за
преданности делу... ты словно в шорах, ты за деревьями не видишь леса (Т. Э.
Снелл, Защитник для дерзкой девчонки); Много было недостатков, но за всем этим
надо видеть и главное, а вот вы за деревьями леса не видите (В. Н. Войнович,
Деревянное яблоко свободы) [9, с. 188]
Фразеологические обороты с компонентом «дерево» характеризуются
отрицательной коннотацией:
1. «о безразличном отношении к кому-либо» - плевать с высокого дерева: Она
же на тебя и не смотрит вовсе. Очень ты ... Лично мне на твою Ритулечкукрасотулечку плевать с высокого дерева (С. Бурлаченко, Волшебный дом);
Плевать я хотел на это дело с высокого дерева. ... И тут Альфред ясно понял, что
ему никогда не удастся отбиться от Лины. (А. Линдгрен Приключения Эмиля из
Лённеберги);
2. «о некультурном и несообразительном человеке» - с дерева сняли:
низкоспиленное дерево: здравствуй, дерево;
3. «о бесплодной женщине» - бесплодное дерево;
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4. «о болезненных, вечно ноющих людях» - скрипучее дерево;
Часто фразеологизмы с компонентом «дерево» могут означать разновидности
деревьев: «богово дерево» - китайская вишня; «глухое дерево» - береза с
шероховатыми листьями; «петухово (петунье) дерево» - шиповник; «чернильное
дерево» - крушина.
В образовании фразеологизмов с компонентом «дерево» используется и
церковнославянское слово «древо». Сочетания с «древо» отличаются своей
специфической
«повышенной»
экспрессивно-стилистической
окраской,
например:
Древо жизни означает «сама жизнь, само существование». Источником
образования является библейский мотив, где указывается вариант мирового дерева,
посаженного в Раю: На каждом таком перекрёстке вы устремляетесь к светлой или
тёмной стороне древа жизни (А. В. Чумак, Тем, кто верит в чудо); Подумала, что
корень где-то там в моём детстве, а выросло и развилось это семя за эти полвека в
шикарное древо жизни и расцвело цветами счастья (Елена Чурина, Мысли на ходу);
Досадно, что ведь и теперь все наши многочисленные ветви древа жизни мы с дядей
и мамой назвать полностью не можем (В. В. Воронов, Пригоршни из туесков
памяти) [13].
Древо познания означает «само познание». По библейскому сказанию древо
познания посажено наряду с древом жизни в Раю. Древо познания является
источником грехопадения Адама и Евы [13].
Растекаться мыслию по древу означает «беспорядочно переходить от
одного к другому в мыслях, словах». Фразеологическая единица сформировалась в
результате неправильной трактовки строки из памятника письменности «Слова о
полку Игореве».
В «Слове» сказано: «Боян веший, если кому-то хотел сложить песнь,
растекался мыслию по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под
облаками». Многие ученые считают, что при переводе текста слово «мыслию»
перепутали со словом «мысь», что в переводе со старославянского языка означает
«белка»: Растёкся мыслию по древу, а сейчас назад стекусь (С. Логинов, Тени
большого города); Сколько я его знал, он всегда любил, растекаясь мыслию по
древу, поговорить о глобальных проблемах бытия (В. Россик, Репетитор) [13, 15].
Фразеологизм вкушать/ вкусить от древа познания добра и зла
употребляется в двух значениях: 1. Приобретать знания, постигать смысл
разнообразных явлений. 2. Узнавать что-либо важное и запретное, учиться чемулибо, прежде утаивавшемуся: А не годится человеку вкушать от древа познания
добра и зла... (Толстой Л. Н., Война и мир); Все мы вкусили только от древа
познания, — и умираем; он один вкусил от древа познания и жизни — и живёт (Д.
С. Мережковский, Наполеон).
Выражение возникло на основе библейского мифа, где рассказывается о том,
что «в раю произрастало дерево познания добра и зла, плоды которого Бог запретил
есть Адаму и Еве под страхом смертельного наказания. Но змий-искуситель
заставил Еву поверить, что вкусить эти плоды возможно и они от этого не только
не умрут, а станут мудрыми, «как боги, знающие добро и зло». Ева нарушила
запрет, после чего убедила Адама сделать то же самое. За неповиновение Богу
первые люди на земле были изгнаны из рая, обречены жить на земле, добывая себе
пропитание тяжким трудом» [10].
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В азербайджанском языковом сознании лексема «дерево» выражается
следующими устойчивыми фразеологизмами:
- Фразеологизм ağac başında yatmaq означает «встать спозаранку, спать очень
чутко». Внутренняя форма слова содержит лексему «yatmaq», которая служит для
обозначения временных суток человека [1];
- Фразеологизм ağac-ağaca qoymaq//çıxmaq//gəlmək означает «вступать в спор, не
соглашаться» [8, s. 84-85];
- Фразеологизм ağacа vur означает «постучи по дереву». Данное выражение носит
символический характер: по преданиям в каждом дереве живет божество. При
постукивании по дереву человек просит помощи у божественного духа [1];
- Фразеологизм ağacın iki başı var означает «палка о двух концах». Действия,
которые могут повлечь за собой как отрицательные, так и положительные
последствия [1];
- Фразеологизм ağacı əlindən düşmək употребляется в двух значениях: 1. потеря
власти, влияния и силы; 2. старение. Во втором значении лексемы «ağac» лежит
стереотипное понятие о трости, которая служит опорой для хождения пожилого
человека [1];
- Фразеологизм ağacının qabağına ağac qoymaq означает «адекватное реагирование
на критику, оскорбление» [8, s. 84-85];
- Фразеологизм ağacların arxasından meşəni görməmək означает «не видеть главного
из-за множества деталей». Данный фразеологизм перекликается с русским
эквивалентом «за деревьями не видеть леса», который является калькой из
французского языка [8, s. 84-85]; В
тюркской
мифологической
и
этнопоэтической традиции одним из таких значимых символов, связанных с
понятием дерева, является Qaba ağacı (qaba – высокий). Сравнение данного слова
со словом quba – «возвышающийся; стоящий», встречающимся в шумерских
текстах, представляет интерес.
В тюркском фольклоре Qaba ağacı получило широкое распространение как
«генеалогическое древо». Выражение Qaba ağacı, встечающееся в поэтической
фразеологии эпоса «Китаби-Деде Коркуд», несомненно, связано с мифологическим
Древом Мира у огузов и кыпчаков.
Осина//Ağcaqovaq
Осина в русском языковом сознании считается символом страха и
нерешительности, а зачастую и символом смерти. По мнению многих
исследователей, отрицательную коннотацию придают данному дереву две
особенности – дрожание его листьев на ветру и красный цвет древесины.
Также осина с отрицательной стороны ассоциируется со смертью Иисуса
Христа. По некоторым преданиям крест, на котором распяли Иисуса, был сделан
из осины, и с тех пор листья осины неудержимо дрожат; по другим преданиям,
осина была проклята и обречена на вечное дрожание, поскольку не склонила
вершину в момент распятия [21].
В азербайджанском языковом сознании аğcaqovan считается символом
благородства. По мнению многих тюркских исследователей, аğcaqovan тесно
связано с деревом жизни и причисляется к священным деревьям.
Таким образом, в русском и азербайджанском языках можно выявить
следующий набор фразеологических единиц с лексемами «осина//ağcaqovaq»:
Фразеологизм вбить осиновый кол означает «полностью, окончательно
избавляться от кого-либо или чего-либо враждебного, нежелательного». По
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народным поверьям нужно обязательно вбивать кол в могилу колдуна, вампира,
чтобы он не смог ожить: В могилу загнан миф о непобедимости немецкой армии.
Красная Армия… вбила крепкий осиновый кол в могилу этого мифа (Н. Тихонов.
Победа, какой ещё не знал мир); Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили
осиновый кол между плеч для предосторожности; ну, да что прикажете? (А. К.
Толстой, Упырь) [16].
Фразеологизм дрожать (трястись) как осиновый лист означает
«испытывать страх, бояться, буквально трястись от страха или ужаса».
Первоначально устойчивое сочетание использовалось в форме «дрожать как лист»
и «трястись как лист». В дальнейшем к нему прибавилось слово осиновый, которое
связали с библейским поверьем о повешении Иуды на осиновой ветке. После
осквернения Иудой дерева оно стало считаться проклятым деревом: Бледен как
полотно, дрожит как осиновый лист и вообще видимо потрясён (Г. И. Успенский,
Умерла за «направление»); Ещё пока я шёл сзади неё и мои шаги гулко раздавались
по тротуару, я заметил, что она вся дрожит как осиновый лист (Е. Н. Водовозова, К
свету) [22].
Фразеологизм осиновый пенёк означает «крайне глупого человека» [11].
Лексема «осина» в азербайджанском языке отмечена одним фразеологизмом:
ağcaqovaq yarpağı kimi titrəmək – «испытывать страх, бояться, буквально трястись
от страха или ужаса» [8, 1 cild., s. 86]
Орех//Qoz
Известно, что как в славянской, так и в тюркской культуре орех является
символом мудрости, плодородия и долгожительства. В религии многих народов
существовали обряды и обычаи, сопровождавшиеся разбрасыванием орехов,
ответственных за плодородие.
В русском и азербайджанском языках можно выявить набор
фразеологических единиц с лексемами «орех//qoz»:
Фразеологизм разделать под орех означает «разругать, раскритиковать».
Первоначально устойчивое сочетание означало «сделать что-либо очень
основательно, хорошо». Этот фразеологизм родился в профессиональной речи
столяров и краснодеревщиков. Изготовление мебели под ореховое дерево из
других сортов древесины требовало большого труда и хорошего знания дела [19]:
А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали (Чехов
А. П., Степь); Тот, кого я в своих мечтах только что разделала под орех,
преспокойно завтракал на нашей кухне вместе с моей тётушкой (М. С. Серова,
Заблудиться в страшной сказке).
Фразеологизм получить на орехи означает «значит быть наказанным или
избитым». Это устойчивое сочетание возникло в древности, так как орехи когда-то
были любимым лакомством детей. Орехи стоили дорого, и поэтому орехи мог
подарить отец семейства детям, предварительно спрятав "ореховый подарок". Но
если дети подарок находили и крали орехи, то мать узнав об этом говорила им:
"отец вернется, так будет вам на орехи! Таких орехов каленых вам всыпет - на веки
не забудете". Таким образом, выражение "на орехи" стало обещанием грядущей
расправы, небольшого наказания [23].
Фразеологизм «крепкий орешек» означает: 1. о хорошо укрепленном городе,
населенном пункте, крепости, которую трудно взять: Либава была очень крепким
орешком… в районе Либавы насчитывалось семнадцать батарей только
среднекалиберной зенитной артиллерии (В. Раков); 2. о человеке, отличающемся
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твердым или скрытным характером, не поддающемся влиянию других: Шувалов
оказался твердым орешком: на судака съездить с руководством отказался, квартиру
не просил, даже спец — снабжение ему не требовалось — питался в рабочей
столовой, (‘ловом, сойтись с ним накоротке пока не удавалось» (В. Орлов); Мне
достался крепкий орешек, пришлось это признать. М. С. Серова, Темная душа
нараспашку 3. о чём-либо с трудом разрешимом, а также о человеке, у которого
трудно выведать тайну, к которому трудно найти подход: Жена начальника штаба
и к нему в своё время пробовала найти подход, да ничего не получилось —
слишком крепким орешком оказался он для неё (К. Брюсова, Что ты делаешь); Мне
достался крепкий орешек, пришлось это признать (М. С. Серова, Темная душа
нараспашку)
В азербайджанском языковом сознании лексема «qoz» выражается
следующими устойчивыми фразеологизмами:
- Фразеологизм qoz qabığına soxmaq (salmaq) означает «воздействовать,
принуждать, оказывать давление» [1];
- Фразеологизм qoz-qoz oynamaq означает «состязаться, спорить с кем-либо» [1];
- Фразеологизм qozunun üstünə qoz qoymaq означает «увеличить свой недуг,
осложнить свою работу, создавать проблемы» [1];
- Фразеологизм təpəsində qoz sındırmaq означает «управлять, добиваться своего»
[1].
Лавр//Dəfnə
Лавр еще в древнегреческой культуре является символом триумфа, победы и
мира. В азербайджанской и русской языковой культуре лавр становится символом
вечности, бессмертия и постоянства, так как оно является вечнозеленым растением.
В христианской религии лавр олицетворяет новую жизнь.
В азербайджанской фразеологии лексема лавр отмечена одним
фразеологизмом dəfnə əklili/dəfnə tacı [8], что означает «славу и победу», в русской
же фразеологии лавровый венок//ветвь лавра и почивать на лаврах – наслаждаться
достигнутым успехом, бездельничать: Иванов поднимается с заднего стола
бурсацкой Камчатки, за которою Краснов следил постоянно и зорко, вследствие
чего для желающих почивать на лаврах, то есть лентяев, он был нестерпимый
учитель. (Н. Г. Помяловский, «Очерки бурсы»); — Ты заработал право почивать
на лаврах, — заявил Борисов, когда они с наслаждением растянулись на тёплом
песке, закрыв головы рубашками. (Д. А. Гранин, Искатели). Часто употребляется в
запретительной форме, например: «Не стоит почивать на лаврах», то есть сохранять
бдительность после победы.
Дуб
В славянском языковом сознании дуб олицетворяет символ мужского начала,
мощь, твердость. И в дохристианский период, и во время принятия христианства
дуб являлся одним из самых почитаемых деревьев. В азербайджанской языковой
среде фразеологизмов с лексемой дуб не отмечено. Таким образом, в русском языке
можно выявить набор следующих фразеологических единиц с лексемами «дуб»:
Фразеологизм дубовая голова означает «болван, дурак»: Сколько я тебя,
дубовая голова, учил! (М. Горький); Что же ты, дубовая башка, так дерёшься?
[Шатала:] Их благородие изволили говорить режь — я и резнул (Сухово-Кобылин,
Смерть Тарелкина) [16]
Фразеологизм дуб–дубом является бранным высказыванием и означает «как
круглый дурак»: Недавно встречались — дуб дубом (А. Н. Афанасьев, Группа
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крови); Дуб дубом, как говорится (М. Князев, Свой замок); Ну а уж если детиной
назовет, значит вообще – дуб дубом (В.Б. Гусев Ворюга в клеточку) [16].
Фразеологизм за три дуба означает «очень далеко».
Фразеологизм поставить на дуба кого-то означает «сделать кого-либо.
предметом обсуждения»
Фразеологизм рухнуть с дуба означает «сойти с ума, начать вести себя
подобно сумасшедшему»: Во-первых, я только что рухнул с дуба — в прямом
смысле (Петр Ингвин, Ольф); Но оставалась только ждать доброй фее, которая так
хотела помочь своей падчерице тут оказаться, что сама и рухнула с дуба, да прямо
во тьму и угодила (Л. Сушко, Василиса всегда права)
Фразеологизм дать дуба означает «умереть». По некоторым поверьям дуб
это дерево по которому души поднимались на небо после смерти. Если вдруг дашь
дуба ты, я уд-дочерю твою д-дочь (К. М. Симонов, Мы не увидимся с тобой…); Он
скоро даст дуба, квартира и всё имущество перейдут в твою собственность (В. А.
Жуков, Яблоко раздора); Но самые могучие, когда помирают, железнодорожные
кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и
говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал». Потрясенный этой странной
классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
- Ну, когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?
Я человек маленький. Скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не
скажут. - И строго добавил: - Мне дуба дать или сыграть в ящик - невозможно: у
меня комплекция мелкая...» (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев).
Береза
Лексема «береза» имеет универсальные черты и в русском языковом
сознании олицетворяет символ плодородия и света. Береза является своеобразным
оберегом от злых духов. В азербайджанской языковой среде фразеологизмов с
лексемой береза не отмечено. В русском языке можно выявить следующие
фразеологические единицы с лексемами «береза//березка»:
Фразеологизм березовая каша означает «розги как орудие наказания»: Где
я только не был, чего я не отведал! Березовую кашу, крапиву-лебеду... [16]
Фразеологизм пень березовый является грубо-просторечным выражением и
означается «дурак»: – Да ты што молчишь-то, пень березовый?.. Я для него
убиваюсь, хлопочу, а он хоть бы словечко (Мамин-Сибиряк Д. Н., Хлеб); – Эй ты,
пень березовый! – остановил ее отец. – Стой, дура, выслушай перво… Водки
купишь, так на обратном пути заверни в лавочку и купи фунт колбасы. (МаминСибиряк Д. Н., Золото).
Каштан//Şabalıd
В азербайджанской символике, как и в символике других народов Şabalıd
олицетворяет символ торжества и целомудрия и является компонентом следующих
фразеологизмов:
şabalıd cinsi означает «жадного, непутевого человека»;
şabalıddan yağ çıxartmaq означает «искать выгоду в невыгодном месте» [1], в
русском языке – таскать каштаны из огня – осмысленно, бескорыстно, с риском для
себя, трудиться для выгоды другого.
Первоисточник выражения — басня
«Обезьяна и Кот» французского баснописца Жана Лафонтена (1621 — 1695).
Обезьяна заставляет Кота таскать каштаны из огня, на котором те поджариваются.
Обезьяна их съедает, а Кот, не получая ничего, только обжигает себе лапы: Он
полагал, что они должны идти вперёд и оттянуть на себя лучшую часть русских
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сил, и тогда – вперёд, англичане! А они не захотели таскать каштаны из огня для
англичан и показали врагу спину (И. Задорнов. Война за океан).
Как видно из проведенного в статье исследования, фразеологизмы с
компонентом – фитонимом в русском и азербайджанском языках относятся к
стилистически сниженным единицам и большинство из них имеет отрицательную
коннотацию.
В рассмотренных фразеологизмах отражаются общие и специфические
стороны жизни или характеристики человека, которым в конкретной национальной
культуре уделяется определенное внимание и которые отражают особенности
национального менталитета.
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GÜLNAR ƏLİYEVA
AĞAC ADLARI DÜNYANIN DİL MƏNZƏRƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN VƏ RUS
FRAZEOLOGİZMLƏRİNİN KOMPONENTLƏRİ KİMİ
Məqalədə Azərbaycan və rus dillərinin tərkibində fitonimlər – ağac adları olan
frazeolojizmləri konkret faktlar və nümunələr əsasında tematik qrup şəklində sistemləşdirilir və
tədqiq edilir.
Tədqiqat prosesində aşağıdakı mühüm amillər nəzərə alınır: dillərin frazeoloji vahidlər
layları bu və ya digər xalqın mədəniyyəti ilə qırılmaz surətdə bağlıdır və milli-spesifik
təsəvvürləri, obrazları, mentalitetini əks etdirir. Onlarda xalqın ruhu, psixologiyası və düşüncə
tərzi təcəssüm olunur. Bu və ya digər dil üçün səciyyəvi olan obrazlar göstərilən vahidlərin
məzmun tərəfində öz silinməz izlərini qoymuşdur.
Məqalədə дерево/ağac hiperoniminə daxil olan, осина/ağcaqovaq, орех/qoz, лавр/dəfnə,
каштан/şabalıd, habelə дуб (palıd), береза (ağcaqayın) kimi ağac adları ilə bağlı frazeoloji
vahidlər təhlil edilir.
Müqayisəli tədqiqat prosesində nəzərdən keçirilən Azərbaycan və rus dillərininin bu
qəbildən olan frazeoloji vahidləri arasında oxşar və fərqlər xüsusiyyətlər müəyyənləşdirilir və
izah edilir. Aparılan tədqiqat belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, Azərbaycan və rus dillərindəki
fitonim komponentli frazeoloji vahidlər üslubi cəhətdən aşağı səviyyə vahidlərinə aiddir və
onların əksəriyyəti mənfi konnotasiyaya malikdir.
Açar sözlər: Azərbaycan dili, rus dili, frazeolojizmlər, ağac adları, komponentlər,
konnotasiya
SUMMARY
GULNAR ALIYEVA
THE NAMES OF TREES AS THE COMPONENTS OF THE AZERBAIJANI AND
RUSSIAN PHRASEOLOGICAL WORLD PICTURES
The article deals with the systematization and research of the thematic group of idioms
of the Russian and Azerbaijani languages the components of which are names of trees on the basis
of the concrete facts and examples. The following important factors are taken into consideration
during the research: phraseological fund of any language is inherently linked with the people’s
culture and reflects the national-specific notions, images, mentality. The people’s spirit,
psychology, thinking, are embodied in them and these factors have an impact on the semantics of
such units based on the specific images of the language. Undoubtedly, nature and negation of the
area influence the people’s culture that forms the phraseological layer of the language. The article
contains the comparative analysis of the idioms with the hyperonym “tree”, names of such trees
as aspen, hazel, laurel, oak, chestnut. The similarities and differences between the studied idioms
in the Azerbaijani and Russian languages. The study allows concluding that idioms with the
component-phytonym in the Azerbaijani and Russian languages are stylistically reduced units and
most of them have negative connotation.
Key words: Azerbaijani, Russian, idioms, names of trees, components, connotation
Məqalə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qurban Qurbanlı tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
Məqalə daxil olmuşdur: 20 noyabr 2019-cu il
Çapa qəbul edilmişdir: 5 dekabr 2019-cu il

154

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4
NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU. ELMİ ƏSƏRLƏR, 2019, №4, s. 155-158
NAKHCHIVAN TEACHERS INSTITUTE. SCIENTIFIC WORKS, 2019, №4, p. 155-158
НАХЧЫВАНСКИЙ ИНСТИТУТ УЧИТЕЛЕЙ. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, 2019, №4, с. 155-158

ŞƏFƏQ VƏLİYEVA
SEVDA HACƏLİYEVA
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
veliyevasefeq@gmail.com

UOT 811.111.373

MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ ALINMA FRAZEOLOGİZMLƏRİN
MAHİYYƏTİ VƏ ƏSAS MƏNBƏLƏRİ
Məqalə müasir ingilis dilində mövcud olan frazeologizmlərin öyrənilmə tarixi,
onların mahiyyəti, ingilis dilinin alınma frazeologizmləri və bu dildəki frazeologizmlərin
Azərbaycan dilinə tərcüməsi yollarından bəhs edir. Frazeologizmlər hər bir xalqın həyat
və yaşayış tərzi, sənəti, peşəsi, mifik rəvayətləri, dini və mövhümi təsəvvürləri, adətənənəsi, dünyagörüşü iləəlaqədar yaranmış və indi də yaranmaqdadır. İngilis dilinin
frazeologizmləri müxtəlif ictimai-tarixi şəraitdə vəçox müxtəlif səbəblər əsasında əmələ
gəlmişdir. Bu dilin frazeologizmlərinin əsas mənbələri Bibliya, bədii ədəbiyyat, mifik
rəvayətlər vəəfsanələrdir. İngilis dilinin frazeologizmlərlə zənginləşməsində Bibliyanın
böyük rolu var. Qədim dövrlərdən indiyədək Bibliya insanlar tərəfindən ən çox oxunan
kitab olduğundan İngilis dilindəki frazeologizmlərin əksəriyyəti Bibliyadan
götürülmüşdür. İngilis dili frazeologizmlərininbəziləri dualardan, qədim Roma və Yunan
ədəbiyyatlarından götürülmüşdür. Bu dilinin frazeologizmləri öz zənginliyi və müxtəlifliyi
ilə digər dillərin frazeologizmlərindən fərqlənir. Bu frazeologizmlərin başqa dillərə
tərcüməsi dilçilikdə ən mühüm və mürəkkəb məsələlərdən biridir. Məqalədə həmçinin
müasir ingilis dili frazeologizmlərinin spesifik struktur – semantik xüsusiyyətləri
haqqında məlumat verilir.
Açar sözlər: frazeologizmlər, ədəbi dil, üslub, struktur-semantik xüsusiyyət,
tərcümə, dil vahidləri
Frazeologiya – müəyyən dildəki frazeoloji vahidlərin emosional və ekspressiv
səciyyəli sabit söz birləşmələrinin məcmusu, frazeoloji birləşmələrin struktur – semantik
xüsusiyyətlərini müasir və tarixi baxımdan öyrənən dilçilik bəhsidir. Dilçilik şöbəsi kimi
frazeologiya XX əsrin 50-ci illərində inkişaf etməyə başlamışdır. Frazeologiya sabit söz
birləşmələrinin qanunauyğun inkişafını, mənşəyini və yaranmasını, xüsusiyyətlərini,
forma və məzmun zənginliyini, işlədilmə imkanını, semantik və qrammatik strukturunu,
söz və sərbəst birləşmələrlə əlaqəsini və.s. tədqiq edir. “Frazeologiya” terminini dilçilik
aspektində ilk dəfə Şarl Balli işlətmişdir. O, söz birləşmələrinin iki tipini qeyd edərək
yazır ki, birləşmələrin biri sözlərin sabit olmayan birləşməsidir, bunlar daimi olmur, nitq
prossesində yaranır və ona görə də. nitq vahidlərini təmsil edir. Birləşmələrin bəzisi
frazeoloji tərkiblər yaradır. Bunlar dil sisteminə onun vahidləri kimi daxil olur.
Frazeologizm, atalar sözü və zərb-məsəllərdə xalqın həyat tərzi, adət-ənənələrinin
izləri, sevinci və kədəri, məhəbbət və nifrəti, düzlüyü və s. qeyri-reallığı yaşayır. Məhz
ona görə də, bunlar milli ruhlu, milli səciyyəli frazeoloji vahidlər sayılır. Bu vahidlərin
mənası dərin, forması yığcam və gözəldir. Bunlar xalqın əsrlər boyu yaratdığı tükənməz
mənəvi sərvətidir. Frazeologizmlərdə sözlərin düzülüşündə bir məna uyarlığı, səlislik,
ahəngdarlıq, ifadəlilik vardır. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində frazeoloji
birləşmələrin müqayisəli araşdırılması bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir. Əvvəla, müxtəlif
sistemli dillərdə frazeoloji birləşmələrin yaranması prosesinin araşdırılması dillərin
həmin istiqamətdəki qanunuyğunluqlarını müəyyənləşdirməyə imkan verir. İkinci, belə
birləşmələrin tədqiqi dilin və onun leksik sisteminin semantik inkişafı haqqında düzgün
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təsəvvür əldə etməyə kömək edir ki, bu da dilçilik nəzəriyyəsi baxımından həmişə maraq
doğurur.
Hər bir dilin özünəməxsus frazeologizmləri var. İngilis dilinin də frazeologiya
dünyası çox böyük və müxtəlifdir. İngilis dilinin tarixi inkişafı nəticəsində əmələ gəlmiş
bu mürəkkəb frazeoloji sistem o dərəcədə zəngindir ki, danışıq prosesində, frazeologizmlərin vasitəsi ilə bu və ya digər fikri aydın şəkildə başqasına çatdırmaq mümkündür. Bu dilin frazeologizmləri minillik tarixə malikdir. Onlar müxtəlif ictimai tarixi
şəraitdə və çox müxtəlif səbəblər əsasında əmələ gəlmişdir. İngilis dilinin frazeologizmlərinin əmələgəlmə mənbəyi, əsasən, xalq danışıq dili, yazılı ədəbiyyat və folklor
olmuşdur.
İngilis dilinin frazeologizmləri müxtəlif ictimai-tarixi şəraitdə və çox müxtəlif səbəblər əsasında əmələ gəlmişdir. Bu dilin frazeologizmlərinin əsas mənbələri Bibliya, bədii ədəbiyyat, mifik rəvayətlər və əfsanələrdir.
İngilis dilinin frazeologizmlərlə zənginləşməsində Bibliyanın böyük rolu var. Qədim dövrlərdən indiyədək Bibliya insanlar tərəfindən ən çox oxunan kitab olmuşdur. Buna görə də, ingilis dilindəki frazeologizmlərin əksəriyyəti Bibliyadan götürülmüşdür. İngilis dili Bibliyadan götürülmüş frazeologizmlərlə o qədər zəngindir ki, onların sayını
söyləmək qeyri-mümkündür. Bibliyadan götürülmüş frazeologizmlər bibleizmlər
adlandırlır. İngilis dilində geniş yayılmış bibleizmlər bunlardır: To be of one mind “bir
fikirdə qalmaq”; at the eleventh hour “son məqamda”; in the twinkling of an eye “bir göz
qırpımında”; a wolf in sheep’s clothing “ qoyun dərisi geymiş canavar”; to possess one’s
soul in patience “səbrini yığmaq”; forbidden fruit “haram”; to strengthen somebody’s
hand “bir kəsi dəstəkləmək”; a drop in the bucket “dənizdə bir damla”; daily bread
“gündəlik ruzi”; to heap coals of fire on somebody’s head “bir kəsi utandırmaq”; can the
leopard change his spots “qozbelə qəbr qazar”; to call in question “sual altında qoymaq”;
to change one’s skin “tanınmayacaq dərəcədə dəyişmək”; to dig a pit for somebody “bir
kəsə quyu qazmaq; to have pity on (smb) “yazığı gəlmək”, “bir kəsə ürəyi yanmaq”; to
fall upon one “bir kəsin davamçısı olmaq” və s.
Frazeologizmlərin bəziləri dualardan götürülmüşdür. Məsələn: for better, for worse
“yaxşı və pis gündə”,“hər nə olursa, olsun”; from the bottom of the heart “səmimi
qəlbdən”, “ürəkdən”; lay violent hands on oneself “özünə qəsd etmək”; the world, the
flesh and the devil “yalnış həvəs”; like a giant refreshed “yeni qüvvə ilə”, “yeni hisslə.
Bəzi bibleizmlər zaman keçdikcə formaca qismən dəyişdirilmiş və ingilis dilinin
lüğət tərkibinə müasir formada daxil olmuşdur: Məsələn: Hope against hope “möcüzəyə
ümid etmək”, “möcüzələrə inanmaq” frazeologizmi who against hope bealieved in hope
frazeologizminin müasir formasıdır. A drop in the bucket“dənizdə bir damla”,“çox
az”(Bibliyada: as a drop of bucket).
Başqa dillərdən alınma frazeologizmlər ingilis dilində böyük rol oynayır. Müasir
dövrdə elə bir dil yoxdur ki, onun lüğət tərkibi yalnız öz frazeoloji birləşmələrindən ibarət
olsun. Müasir inkişafla əlaqədar olaraq xalqlar bir-biri ilə elmi, mədəni, siyasi, iqtisadi
cəhətdən sıx əlaqədardır. Bu dillərin yaxınlaşması, birinin digərinə frazeoloji birləşmə
vermək üçün zəmin yaradır. Bir dildən başqa bir dilə keçən, müxtəlif xalqların bir-biri ilə
sıx əlaqəsi, əmək fəaliyyəti, elm və incəsənətin inkişafı nəticəsində əmələ gələn
frazeologizmlər beynəlxalq frazeologizmlər adlanır.
İngilis dili frazeologizmlərinin bir hissəsi də
Qədim Roma və Yunan
ədəbiyyatlarından götürülmüşdür. Məsələn, the golden age “qızıl əsr” (bu frazeologizm
yunan yazıçısı Qesiodun poemasından götürülmüşdür. Bu poemada Saturun əsri təsvir
olunmuşdur ki, bu əsrdə insanlar qayğısız, rahat, müharibəsiz həyat keçirmişlər); a labor
of Hercules “Herkules əməyi” (həddindən artıq çətin iş); Lares and Penates “larlar və
penatlar” (dindar ailə); Achilles’ heel “axilles dabanı” (yeganə ən zəif yer); Augean
stables “avgi tövlələri” (bərbad, çirkin, baxımsız , xaraba qalmış bir yer ) və s.
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Ərəb bədii ədəbiyyatından alınmış frazeologizmlər, əsasən, “Min bir gecə” nağıllarından tərcümə edilmiş frazeologizmlərdir. Məsələn, Alladin’s lamp “Ələddinin sehirli
çırağı”. Bu nağıldan “rub the lamp “arzularını asanlıqla həyata keçirmək” frazeologizmi
ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuşdur.
Alnaschar`s dream “boş xəyallar”, “boş arzular” (Alnaşar bütün pullarını şüşədən
olan mallara sərf edir, onları bir səbətə yığır və ümid edir ki, bir gün varlanacaq. Lakin
Alnaşeri öz gələcək arvadına hirsləndiyi zaman bu səbətə əli ilə zərbə endirir və səbətdəki
bütün şüşələr qırılır). The old man of the sea “zəhlətökən insan”, “əlçəkməyən insan”
(dəniz səyyahı Sindibad heç cür öz yaxasını bir qocadan qurtara bilmirdi). An open Sesand “bir şeyi əldə etməyin asan və tez yolu” (“Əli baba və qırx quldur” nağılında istifadə
olunan bu sehirli söz vasitəsi ilə quldurların mağarasının qapısını açmaq mümkün idi).
İngilis frazeologizmlərinin çoxu İngiltərəyə ABŞ-dan gətirilmişdir. Bunların sırasına aşağıdakı frazeologizmləri aid etmək olar. Məsələn, Bread-and-butter letter
“təşəkkür məktubu”, cut no ice “əhəmiyyət olmamaq; a hard row to hoe “çətin tapşırıq”,
“çətin iş”; in the soup “çətin vəziyyətdə”; to make a monkey out of somebody “bir kəsi
ələ salmaq”; to make the fur fly “səs-küy salmaq”,“dava salmaq”; on the level “vicdanlı”,
“namuslu”; spill the beans “ağızdan qaçırtmaq”, “sirri vermək”; strike oil “uğur
qazanmaq” və s.
Amerika mənşəli frazeologizmlərin müəyyən bir qismini Amerika bədii ədəbiyyatından alınmış frazeologizmlər təşkil edir. Amerikalı yazıçıların əsərlərdən alınmış frazeologizmlər ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuş və hal-hazırda da ingilislər tərəfindən geniş istifadə olunur
İngilis dilinin frazeologizmləri öz zənginliyi və müxtəlifliyi ilə digər dillərin
frazeologizmlərindən fərqlənir. Bu frazeologizmlərin başqa dillərə tərcüməsi dilçilikdə
mühüm və mürəkkəb məsələlərdən biridir. İstər ölkəmizdə, istərsə də xaricdə ingilis dili
frazeologizmlərinin tərcüməsi işinə xüsusi diqqət yetirilir. Onların başqa dillərə tərcüməsi
çox çətin və məsuliyyətli bir işdir.
Təcrübə göstərir ki, dünyanın ən zəngin dillərində verilmiş elə bir fikir tapmaq
çətindir ki, onu bizim dilimizdə ifadə etmək qeyri-mümkün olsun. Bununla belə, ingilis
dilində olan frazeologizmləri Azərbaycan dilinə tərcümə edərkən müəyyən çətinliklərə
də təsadüf olunur ki, bu çətinliklər ingilis dili ilə Azərbaycan dilininin lüğət tərkibi və
qrammatik quruluşu arasındakı fərqdən irəli gəlir. İngilis dilindəki sabit söz
birləşmələrinin Azərbaycan dilindəki qarşılığı ilə tam, eyni ilə uyğun gəlməməsinin əsas
səbəbi onların ingilis dilinin qayda-qanunları əsasında, xalqın həyat tərzindən,
məişətindən, dünyagörüşünə təsir edən amillərdən asılı olaraq həmin dilin yüz illər boyu
davam edən tarixi inkişafı nəticəsində sabitləşməsidir. Buna görə də, frazeologizmlərin
lüğətlərdə dəqiq qarşılığının verilməsi, demək olar ki, mümkün də deyil. Frazeoloji
birləşmələr hər bir xalqın milli kaloritini, adət-ənənəsini, nəhayət, dil sistemindəki
özünəməxsus leksik-qrammatik formalarını əks etdirdiyindən belə ifadələr Azərbaycan
dilinə tərcümə edilərkən orijinaldakı xüsusiyyətlərinin hamsını eyni dərəcədə saxlamaq
imkanı xaricindədir.
ƏDƏBİYYAT
1. Arnold İ. V. The Engilish word. Moscow, 1966, s.165-179.
2. Bayramov H. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları. Bakı, 1978, s. 4-67.
3. Həsənəv H. Azərbaycan dilinin frazeologiyası. Bakı, 2007, s. 2-9.
4. Кунин А. В. Аnqliyskaya frаzеоlоqiya. Москва, 1970, s.7-12.
5. Vəliyeva N. Azərbaycanca-ingiliscə-rusca frazeoloji lüğət. Bakı, 2006.

157

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

SUMMARY
SHAFAG VALIYEVA
SEVDA HAJALIYEVA
THE ESSENCE AND MAIN SOURCES OF BORROWED PHRASEOLOGICAL
UNITS IN MODERN ENGLISH
The article deals with history of study of phraseological units in modern
English,essense of these units,borrowed English phraseological units and translation
ways of phraseological units into Azerbaijani. Phraseological units were formed and will
be formed by the influence of the people’s mode of life,trade and profession,mythical
legends,religious and abstract ideas,customs and traditions and mental outlook. These
units were formed in different social-historical condition and on the basis of various
reasons.The main sources of English phraseological units are Bible, fiction, mythical
legends. Bible had a great role in enrichment of the English language with phraseological
units.From ancient times up today Bible was the most read book and that is why majority
of the phraseological units were taken from Bible.Some of the phraseological units were
taken from graces, old Rome and Greek literature. According to their richness and variety
English phraseological units differ from the phraseological units of the other
languages.Translation of these phraseological units into other languages is one of the
main and complicated problems. İn the article the specific structural-semantic
peculiarities of the phraseological units in modern English are stated as well.
Key words: phraseological units, literary language, style, semantic-strucrural
peculiarities, translation, language units
РЕЗЮМЕ
ШАФАГ ВЕЛИЕВА
СЕВДА ХАДЖАЛИЕВА
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАИМСТВОВАННЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматриваются история изучения фразеологизмов в современном
английском языке, их сущность, а также способы перевода этих фраз на
азербайджанский язык. Фразеологизмы возникали и по-прежнему связаны с
образом жизни и средствами к существованию каждой нации, их художественными
традициями, мифологическими традициями, религиозными и абстрактными
идеями, обычаями и взглядами. Фразы английского языка возникали в различных
социально-исторических условиях и по многим различным причинам. Основными
источниками фраз на этом языке являются Библия, художественная литература,
мифы и легенды. Библия играет большую роль в обогащении английского языка
фразами. Поскольку Библия была самой читаемой книгой в библейские времена,
большинство фраз на английском языке были взяты из Библии. Перевод этих фраз
на другие языки является одним из наиболее важных и сложных вопросов в
лингвистике. В статье также описываются специфические структурные и
семантические особенности современной английской фразеологии.
Ключевые слова: фразеология, литературный язык, стиль, структурносемантическая характеристика, перевод, языковые единицы.
Məqalə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qurban Qurbanlı tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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İNGİLİS NEOROMANTİZMİNİN BANİSİ
Məqalədə Şotland əsilli ingilis yazıçısı Robert Luis Stivensonun həyat və
fəaliyyətindən bəhs olunmuşdur. Stivensonun uşaqlıq illərindən ədəbiyyata marağı nəticəsində hələ gənclik dövründən yazdığı ciddi bədii nümunələrlə tanınması araşdırmaya
cəlb edilmiş, ədəbi fəaliyyətinin sonrakı dövrləri haqqında şərhlər verilmişdir. Yazıçının
dünya ədəbiyyatının incilərindən biri sayılan “Dəfinələr adası” romanının təhlilinə səy
göstərilmişdir.
Müəllifin Samoa adalarında yaşadığı dövrdə yazdığı əsərlər haqqında da məlumatlar toplanmış, təhlillər aparılmışdır.
Açar sözlər: İngilis ədəbiyyatı, R. L. Stivenson, yaradıcılıq fəaliyyəti, “Dəfinələr
adası” romanı, Stivenson Samoa adalarında.
XIX əsrin sonlarında Böyük Britaniyada ictimai şurada (fikirdə) “yeni imperializm“
konsepsiyasının üzə çıxması ədəbi-bədii, musiqi və incəsənətin müxtəlif janrlarında da
yeni ideyaların, sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin ifadə olunmasına meydan açdı. Nəsr və
poeziyaya aydın və yadda qalan obrazların gəlməsi, onların ekzotik koloriti, kəskin və
ağır kompozisiya, qeyri-adi sujet xətti bu dövr ədəbiyyatının xarakterik xüsusiyyəti idi.
“Yeni imperializmin” ədəbi versiyasının əsas estetik prinsipi neoromantizmin yaradıcılıq
kredosu kimi “cəsarətli optimizimə“ malik olması ilə əlaqədar idi.
Neoromantizm ilk növbədə gəncliyin auditoriyasına yönəlmişdir. Neoromantizm
üçün dəyərlər sistemi əxlaqi şablonlardan, ruhi ətalətdən, fəaliyyətsizlikdən uzaq olmaq,
şəxsi müstəqilliyə olan ehtiyacını, özünü reallaşdırmasını təmin etməkdən ibarət
olmuşdur. Mənəvi dəyərlər, fiziki güc, çətinliklərə qarşı mübarizə əzmi, təhlükəli və
güclü rəqiblər üzərində qələbə çalmaq təbii obrazlar vasitəsilə ifadə edilmişdir.
Yeni romantizm klassik yazıçılar dəstəsi yetişdirdi. R.L.Stivenson, Ç.Konrad,
A.Konan Doyl, R.Kiplinq, D.Xenti, U.Kinqston, P.Baltontayn və digərləri mənəvi və
fiziki gücün vahid harmoniyasını, intizam və inam hissini, əxlaqi krodo kimi vəzifə borcu
və fədakarlığı ədəbiyyata gətirən korifey sənətkarlar idi.
Böyük Britaniyada viktoryan dövrünün mövzularının öz dövrünü başa vurması
yeni yüksək səviyyəli ədəbi əsərlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır ki, bu ədəbi sərvətin
qüdrətli sənətkarı Robert Luis Stivenson idi. Onun qəhrəmanları məqsədyönlü, mübarizəyə və riskə hazır, səyahət və macəralara təşnəlik duyan obrazlar qalareyasıdır. Stivenson öz qəhrəmanlarına mürəkkəb və çoxcəhətli şəxs kimi baxır. O, öz qəhrəmanlarına
cəmiyyətlə əlaqədə, cəmiyyətin bir üzvü kimi baxır, yaxşı və pisin konstrastlarını böyük
ustalıqla təsvir edirdi. Bütün bunlar R.L.Stivensonun klassik yazıçı səriştəsi ilə yazdığı
əsərlərinin bu gün də əhəmiyyətli olduğunu təqdir edir.
Əsas hissə
Robert Luis Stivensonnun adı kitabsevər insanlara hələ uşaqlıq illərindən tanışdır.
R.L.Stivenson dövrünün məşhur yazıçısı və şairi, macəra roman və povestlərinin müəllifi,
ingilis neoromantizminin görkəmli yaradıcılarındadır.
R.L.Stivenson 13 noyabr 1850-ci ildə Edinburqda dəniz mayakları mühəndisi
ailəsində anadan olmuşdur. İlk uşaqlıq illərində yataq xəstəsi olmuş, boğaz ağrıları və
vərəmdən əziyyət çəkmişdi. Bu illərdə valideynləri tərəfindən Robertdə ədəbi zövq formalaşdırılmış, şeirə, nağıllara həvəs oyadılmışdır. Məhz bu yaşda macəra və səyahətlərə
maraq onu tərk etmirdi.
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İlk kitabı “Pentlend üsyanı” adı altında nəşr olunmuşdur. O, bu əsəri 15 yaşında
yazmışdır.
Xəstə olmasına baxmayaraq R.L.Stivenson gənc yaşlarından doğma Şotlandiyanı
tərk edərək Amerika, Fransa, İsveçrəyə səyahət edir. Sonralar səfər təəssüratlarını oçerklər şəkilində “Yollar” və “Ölkənin daxilinə səyahət” kitablarında vermişdir.
1880-cı ildə Edinburqa qayıdır. R.L.Stivenson orta təhsilini bitirdikdən sonra Edinburq Akademiyasında və Edinburq Universitetində təhsil almışdır. Atası onun nəslin peşəsi olan dəniz mayakları mühəndisi olmasını istəyirdi. Lakin gənc R.L.Stivenson ailə
ənənələrinə qarşı çıxdı. O universitetdə ilk əvvəl mühəndislik ixtisası üzrə təhsil almış,
daha sonra isə hüquq fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. 1875-ci ildə universiteti
müvəffəqiyyətlə bitirərək hüquqşünas diplomunu almışdır.
Stivensonun ilk ciddi əsəri “Fransua Viyonanın gecəqondusu” yazıçıya uğur
gətirir. 1878-ci ildə yazıçı yenidən Fransaya qayıdır. Burada hekayələr toplusunu yazıb
başa çatdırır. Bu məcmuə “İntihar klubu” adı altında Stivensonun ən məşhur əsərləri
sırasındadır. Bu hekayələr toplusu Avropanın bir çox ədəbi jurnallarında nəşr olunmuşdur. Bundan sonra Stivensonun adı bir yazar kimi tanınan imzalar içində çəkilir.
Stivenson bu dövrdə ögey oğlu ilə birlikdə hazırladığı bir xəritədən ilham alaraq
məşhur “Dəfinələr adası” əsərini yazır. Romanı 1883-cü ildə çap olunmuşdur. Əsər Stivensona həqiqi şöhrət gətirir. Stivensonun “Dəfinələr adası”da dahiyanə əsərlər sırasına
daxil olur. Müəllif əvvəlcə əsərin adını “Gəmi aşpazı” kimi adlandırır. Lakin sonralar bu
adı dəyişdirərək əsəri “Dəfinələr adası” adlandırır.
Stivensonun özünün yazdığı kimi “Dəfinələr adası” digər yazıçıların – Daniel Defanun və Edqar Ponun təsirlərindən tamamilə azad və fərqlidir.
Kitabda kapitan Flint tərəfindən kimsəsiz adada gizlədilən dəfinə axtarışı ilə bağlı
macəradan bəhs olunur. Zəmanəsinin müxtəlif biliklərinə xüsusi bir həvəslə yiyələnmiş
Stivensonun əsərlərində öyrədici material çoxdur. Yazıçının bir etirafından məlum olur
ki, ilk gəncliyində o özü ilə həmişə kitab-dəftər gəzdirirmiş; imkan düşən kimi kitabı
oxuyar, öyrəndiklərinin məğzini dəftərinə yazar, onları unutmamaq üçün təmrinlər
edərmiş. Oxumaq, öyrənmək, biliyini artırmaq bir sənətkar kimi əsərlərindəki hadisə və
əhvalatları, yerli koloriti, təbiət mənzərələrini, insan psixologiyasını təbii və inandırıcı
vasitələrlə təsvir etməkdə ona yaxından kömək etmişdir. Stivensonun öz şəxsi qənaətinə
görə yazıçı təqdim etdiyi mühiti, hadisə və insanları özünün beş barmağı kimi bilməlidir.
“Dəfinələr adası” bu tələbə yüksək səviyyədə cavab verir. Görünür, elə bu keyfiyyətlərinə
görədir ki, biz romanda təsvir olunan əsas qəhrəmanlara inanır və rəğbət bəsləyirik.
Yüz ildən artıqdır ki, “Dəfinələr adası” romanı bütün dünyada macəra romanlarının
ən qiymətli nümunələrindən biri kimi yaşayır, dönə-dönə müxtəlif dillərə tərcümə edilərək yayılır. Romanda tənha həyat sürmüş, cəsur dənizçi Ben Hann kimliyindən asılı olmayaraq ehtiyac duyan hər kəsə təcili tibbi yardım göstərməklə insani borcunu yerinə
yetirən doktor Livisi və başqaları məhz bu cür surətlərdir. Həmişə axtaran, həmişə narahat, həmişə hərəkətdə, düşüncələr və duyğular axarında olan bir yeniyetmənin canlı,
bədii obrazı kimi Cim Hökins xüsusilə inandırıcı və təsirlidir. Zərif təbiətli, namuslu və
qeyrətli Cim ləyaqətsiz, mənəviyyatsız adamlara nifrət edir, onlara qarşı mübarizə aparır.
Əsərdə Cimin və onun dostlarının saf, təmiz mənəviyyatına qarşı Stevenson dəniz qurdurlarının eybəcər macərasını qoyur. Roman Cimin və dostlarının quldur dəstəsi üzərində
tam qələbəsi ilə bitir.
Stivensonun yazıçı təxəyyülünün gücü özünü "Balantrenin sahibi" romanında da
göstərir. Yenə macəralar, gözlənilməz hadisələr, qarşı-qarşıya dayanmış məkr və məhəbbət, hərislik və xeyirxahlıqla dolu süjet, ucsuz-bucaqsız dənizlər, kimsəsiz adalar, uzun,
yorucu səyahətlər...
İnsanın böyüklüyünü çətin, dözülməz vəziyyətlərdə, dərin psixoloji sarsıntılarda
üzə çıxaran və oxucusuna göstərən yazıçı öz yazı ənənələrinə sadiq qalaraq bu romanda
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da qəhrəmanlarının yaxşı və pis cəhətlərini göstərmək üçün onları gah keçilməz bataqlıqlarla aparır, gah skalp soyan hinduların mühasirəsinə salır, gah da böyük dəfinə uğrunda
üz-üzə qoyub, tamah və gözütoxluq, günah və vicdan sınağına çəkir.
Bu əsərdən sonra müəllifin qələmindən çıxan “Qara ox”, 1885-ci ildən “Prins Otto”
əsərləri də işıq üzü görür. Yeni hekayələr toplusunu “Yeni min və bir gecə” (yaxud
“Dinamitçi”) adı ilə nəşr etdirir.
Stivenson "Balantrenin sahibi" romanında Şərq ədəbiyyatında da geniş yayılmış bir
mövzuya–xeyir və şər mövzusuna müraciət etmişdir. Burada iki doğma qardaşın – Ballantre ilə Henrinin atadanqalan miras uğrunda mübarizəsi, mülkiyyətə sahib olmaq üçün
bir–birilərini öldürməyə belə hazır olduqları qələmə alınıb. Özünü ata mülkünün həqiqi
sahibi hesab edən Ballantre tamahkarlığı, mənsəbpərəstliyi, nifrəti ilə əsl şər obrazıdır.
Onun əksinə olaraq, mülkün bütün təsərrüfat ağırlığını, ailənin mənəvi-əxlaqi yükünü
çiyinlərinə götürmüş, kin-küdurət çəlləyi olan qardaşı ilə barışmaq, onu yola gətirmək
üçün gecə-gündüz düşünən ikinci qardaş Henri isə öz xeyirxahlığı, sadə qəlbi ilə bir xeyir
obrazıdır. Qarşıdurma getdikcə şiddətlənir, əvvəlcə ailədaxili düşmənçiliyə, daha sonra
isə hətta iki doğma qardaşın qılınc döyüşünə gətirib çıxarır. Stivenson hadisələri, sadəcə,
təsvir edir və seyrçi mövqedə dayanır. Beləliklə, roman hər iki qardaşın acınacaqlı ölümü
ilə bitir: tamah, nifrət, qəddarlıq insana qalib gəlir.
Stivensonun “Doktor Cekil və mister Haydın qəribə əhvalatı” psixoloji povesti
şahzadə Florizelin macəralarından bəhs edir. Ailənin yükü üzərində olan Stivensonun sağ
əli tutulanda o, sol əli ilə işləmək qərarına gəlir. Stivensonun həyat yoldaşı stenoqrafiyanı
öyrənərək romanları diqtə ilə yazmaq vərdişinə yiyələnir. Uzun müddət həyat yoldaşına
kömək edir. Gözləri tutularaq revmatizma xəstəliyinə düçar olan yazıçı nə yaza, nə oxuya,
nə danışa, nə də müstəqil şəkildə hərəkət edə bilirdi. Lakin zaman keçdikcə yazıçının
vəziyyətində dəyişikliklər baş verir. Səhhəti yaxşılaşır, danışıq qabiliyyəti, gözlərinin nuru və hərəkət aktivliyi geri qayıdır, hətta uzun illər ona əziyyət verən vərəmə qalib gəlir.
Stivenson şeirlər də yazırdı. Onları bir yerə yığıb nəşr etdirmək qərarına gəlir. Şeirlər məcmuəsi uşaqlıq illəri haqqında xatirələridir. Bu şeirlər məcmuəsi də bir çox Avropa dillərinə tərcümə edilərək nəşr olunur.
Stivenson ailəsinin nisbətən yaxşı yaşaması “Dəfinələr adası”nın qonararları ilə
mümkün olmuşdur. Bu roman yazıçını , necə deyərlər, yoxsulluqdan xilas edə bilmişdi,
lakin yazıçının sağlamlığı xüsusi vacib məsələ idi. Həkimlər onu öz sağlamlığının qayğısına qalmağı, müalicələr aparmağı, xüsusi ilə iqlim dəyişikliyini məsləhət görürdülər. Bu
səbəbdən də Robert Stivenson öz doğma ölkəsindən Samoa adalarına getməyə məcbur
oldu.
Stivenson samoalıların dilini öyrənir, yerli əhali ilə dostlaşır, Samoada baş verən
hadisələrə biganə qala bilmirdi. O, samoalıların ənənələrini tədqiq edir, bu barədə
qəzetlərdə məqalələr yazır və diqqəti ada sakinlərinin problemlərinə yönəldirdi. Samoalılar Stivensonu milli qəhrəman hesab edir və həmin dövrdən etibarən Qərbi Samoada küçələrdən başlayaraq kafelərə qədər hər yerə onun adı verilir.
Stivensonu samoalılar “başçı-nağılçı” adlandırır, ondan həmişə məsləhətlər alırdılar. Ancaq ağ dərili kolonistlər yazıçının belə bir möqeyini sevmir, onun yerli əhaliyə
qarşı xeyirxahlıq nümayiş etdirməsinə, onların azad fikirli olması üçün apardığı mübarizəyə qoşulmasına heç də yaxşı münasibət bəsləmir, yeri gəldikcə öz etirazlarını ifadə
edirdilər.
Əlbəttə, ekzotik aləm kimi adaların mühiti yazıçının yaradıcılığında əks olunmaya
bilməzdi. Yazıçı burada da ədəbi yaradıcılıqdan qalmamış, silsilə hekayələr və romanlar
yazmışdır. “Adalarda gecə söhbətləri”, “Katriona” (yaxud “Oğurlanma” romanı), “Sentİv” əsərləri Samoada yazılmışdır. “Mənasız yük”, “Gəmi qəzasında ziyan görmüşlər”,
“Zəifləmə” kimi əsərlərini isə oğulluğu ilə birgə yazmışdır.
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Stivensonun İngiltərədə macəra və tarixi roman janrlarını dirçəltməsi ədəbiyyata
verdiyi əsas töhfələrdən biridir. Lakin o, bu janrları sələflərinin dövrlərində olduğu yüksəkliyə qaldıra bilmir. Onu macəra xətrinə macəra maraqlandırır. Macəra romanının Daniel Defonun əsərlərində olan dərin motivləri ona yad idi, tarixi əsərlərdə isə qəhrəmanların macəraları ilə kifayətlənərək böyük ictimai hadisələrin təsvirindən yan keçirdi.
Robert Luis Stivenson Samoa adalarında 3dekabr 1894-cü ildə vəfat etmişdir.
Nəticə
Psixoloji dərinlik və obrazların fəlsəfi ümumiləşdirilməsi inglis romantizminin
nümayəndələrindən biri olan R.L.Stivensonun yaradıcılığının çox mühüm əlamətləridir.
Stivenson ədəbi əsərlərində insanın xarakterinə, onun psixologiyasına, insan
mühakimələrinin fəlsəfəsinə yeni “aksent” gətirib. İctimai həyatın və sosial zidiyyətlərin
geniş ifadəsi əsərlərinin xarakterik xüsusiyyətləridir.
Stivenson ingilis ədəbiyyatına mürəkkəb və çoxcəhətli neoromantizm ədəbi metaforunu bəxş etdi. Bu metod XIX əsrin əvvələrində əks olunan romantizmdən tamamilə
fərqli xüsusiyyətlərə malik idi. O, ədəbi qəhrəman probleminə də fərqli yanaşma nümayiş
etdirirdi. Onun fikrincə, tam yaramaz adam yoxdur, hər bir kəsdə layiqli və çatışmayan
cəhətlər var. Bu mənada Stivensonun qəhrəmanları dövrünün yeni, bənzərsiz qəhrəmanları idi.
Beləliklə, kəskin psixoloji təhlillər, həyatın bütün cəhətləri ilə ifadə edilməsi
R.L.Stivensonun yaradıcıllığını bu gün də XIX əsrdə olduğu kimi aktuallaşdırır, insanın
humanist ideyalarla böyüməsində və inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır.
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SUMMARY
YUSIF ALIYEV
THE FOUNDER OF THE ENGLISH NEOROMANTISM
The article deals with the life and creative activity of Robert Luis Stevenson, a
scottish-born English writer. As a result of Stevenson`s interest in literature from his
early childhood, his recoghition of serius fiction that he had written since his youth was
involved in the study and comments were made on subseguent periods of his literary
activity. An effort has been made to review the writer`s book “Treasure Island” which is
considered one of the pearls of the world literature.
Some information about auther`s works written while living in Samoa islands` were
gathered and analyzed.
Key words: English literature, R.L.Stevenson, creative activity, the novel “Treasure
İsland”, Stevenson on Samoa islands

162

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4

РЕЗЮМЕ
ЮСИФ АЛИЕВ
ОСНОВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО НЕОРОМАНТИЗМА
В статье освещаются страницы жизни и деятельности Роберта Льюиса
Стивенсона, английского писателя шотландского происхождения. В ней
анализируются серьезные художественные образцы, написанные им еще в юности
благодаря его интересам к литературе с детства, а также даются сведения о
последующих периодах его литературной деятельности. Сделана попытка
проанализировать роман писателя «Острова сокровищ», считающейся одной из
жемчужин мировой литературы.
Также была собрана информация о произведениях, написанных автором в
период его жизни на островах Самоа, проведен соответствующий анализ.
Ключевые слова: английская литература, Роберт Льюис Стивенсон,
творческая деятельность, роман «Острова сокровищ», Стивенсон на островах
Самоа.
Məqalə filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Hüseyn Həşimli tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA
MİRYASİN EMİNOV
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AYGÜN ƏFƏNDİYEVA,
ŞƏKƏR VƏLİYEVA
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

UOT 517.3+517.444

BİR İNTEQRALIN MÜXTƏLİF ÜSULLARLA HESABLANMASI VƏ
HESABLAMA YOLLARININ MÜQAYİSƏSİ
Məqalədə bir qeyri-müəyyən inteqral sinifi 13-dən artıq müxtəlif üsul və
əvəzləmələrlə hesablanmışdır. Hesablamalar müqayisə olunaraq ən əlverişli həll üsulları
seçilmişdir.
Açar sözlər: inteqral, həll, əvəzləmə, metod.
Riyaziyyatla məşğul olan hər kəs bilir ki, diferensial hesabı inteqral hesabından
çox-çox asan bəhsdir. Bu ən əvvəl onunla əlaqədardır ki, funksiyanın diferensialı və ya
törəməsi ümumiyyətlə ya limitin köməyi ilə və ya törəmə cədvəlindən istifadə olunaraq
hesablanır. Bu zaman törəmənin mövcud olmadığı çoxluqlar da tapıla bilir. Amma bir
funksiyanın inteqralı çox müxtəlif üsullarla hesablana bilər. Bu üsulların ən əlverişlisi
tapılmalıdır. Digər tərəfdən istənilən ifadənin inteqrallanma metodu və ya əvəzlənməsi
həmişə tapıla bilmir. Çox vaxt bu üsul heç tapılmır və ya mövcud deyil.
Deyilənləri diqqətə çatdırmaq üçün bir inteqralı-∫ √𝑥 2 + 𝑎2 dx inteqralını müxtəlif
üsullarla hesablayaq.
1.İnteqralı bilavasitə inteqrallanma metodu ilə hesablayaq.
1
1
𝑥 2 + 𝑎2
2
2
2
2
2
2
2
2
√
√
√
√
∫ 𝑥 + 𝑎 𝑑𝑥 = ∫( 𝑥 + 𝑎 + 𝑥 + 𝑎 )𝑑𝑥 = ∫( 𝑥 + 𝑎 +
)𝑑𝑥
2
2
√𝑥 2 + 𝑎2
1
𝑥2
𝑎2
2
2
√
= ∫ [( 𝑥 + 𝑎 +
)+
] 𝑑𝑥
2
√𝑥 2 + 𝑎2
√𝑥 2 + 𝑎2
1
𝑎2
𝑑𝑥
′
2
2
√
= ∫(𝑥 𝑥 + 𝑎 ) 𝑑𝑥 + ∫
2
2 √𝑥 2 + 𝑎2
(𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2 )𝑑𝑥
𝑥√𝑥 2 + 𝑎2 𝑎2
=
+ ∫
2
2 √𝑥 2 + 𝑎2 (𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2 )
𝑥
(1 + 2
) 𝑑𝑥
𝑥√𝑥 2 + 𝑎2 𝑎2
+ 𝑎2
√𝑥
=
+ ∫
2
2
𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2
𝑥√𝑥 2 + 𝑎2
𝑎2 𝑑 (𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2 )
=
+
∫
2
2
𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2
2
2
2
𝑥√𝑥 + 𝑎
𝑎
=
+
𝑙𝑛 |𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2 | + 𝒞
2
2
Aldıq ki,
𝑥√𝑥 2 +𝑎2 𝑎2

∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥= 2 + 2 𝑙𝑛 |𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2 |+𝑐
2.İnteqralı hissə-hissə inteqrallanma metodu ilə hesablayaq.
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∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥; 𝑈 = √𝑥 2 + 𝑎2 , 𝑉 = x seçək. ∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥
= 𝑥 √𝑥 2 + 𝑎2 − ∫ 𝑥 ∙

2𝑥

𝑑𝑥 =
2√𝑥 2 + 𝑎2
(𝑥 2 + 𝑎2 ) − 𝑎2
= 𝑥 √𝑥 2 + 𝑎2 − ∫
𝑑𝑥 = 𝑥√𝑥 2 + 𝑎2 − ∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥
2
2
√𝑥 + 𝑎
𝑑𝑥
+ 𝑎2 ∫
=
√𝑥 2 + 𝑎2
= 𝑥 √𝑥 2 + 𝑎2 − ∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 + 𝑎2 𝑙𝑛 |𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2 | + 𝒞
Aldıq ki,
∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 = 𝑥√𝑥 2 + 𝑎2 − ∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 + 𝑎2 𝑙𝑛 |𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2 | + 𝒞
Sağ tərəfdə yerləşən inteqralı sol tərəfə keçirib islah aparıb, hər tərəfi 2-yə bölsək,
𝑥√𝑥 2 +𝑎2

𝑎2

+ 𝑙𝑛|𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2 | + 𝒞 alarıq.
∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 =
2
2
3.İnteqrala binomial diferensial ifadənin inteqralı kimi baxaq
1

1

∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 = ∫ 𝑥 0 (𝑥 2 + 𝑎2 )2 𝑑𝑥
𝑚

m=0, n=1, p=2

𝑎2

0+1 1

+ = 1 əvəzləmə 𝑥 2 + 1 = 𝑡 2 kimi olmalıdır. Buradan
𝑛
2 2
𝑎2
𝑎2 2 𝑡
𝑎2 𝑡
2
𝑥 = 2
, 2 𝑥𝑑𝑥 = − 2
𝑑𝑡; 𝑥𝑑𝑥 = − 2
𝑑𝑡
𝑡 −1
(𝑡 − 1)2
(𝑡 − 1)2
Bunları inteqralda nəzərə alaq
+𝑝=

∫ √𝑥 2
1

+

𝑎2 dx=

𝑑𝑡

𝑎2

2

4

𝑙𝑛 |

|−

𝑡−1

𝑎2

2
2 𝑡

𝑑𝑡

) 𝑑𝑡 = −𝑎2 ∫ 𝑡 2 −1 − 𝑎2 ∫ (𝑡 2 −1)2 = −

(𝑡 2 −1)2
𝑎2
𝑡+1

+



2
a2
−𝑎2 𝑡
1
2 (𝑡 −1)+1
2

1

xdx

𝑡
∙
𝑑𝑡
=
−𝑎
∫
∫
2
2 −1)2
2 −1)2 𝑑𝑡 = −𝑎 ∫ (𝑡 2 −1 +
(𝑡
(𝑡
x

1

1

2

𝑡−1

𝑙𝑛 |𝑡+1| −

1

∫ ((𝑡−1)2 − 2 𝑡−1 ∙ 𝑡+1 + (𝑡+1)2 ) 𝑑𝑡 =
𝑎2

𝑑𝑡

∫ (𝑡−1)(𝑡+1) + 4 (𝑡+1) =
𝑎2

1

𝑎2

𝑡+1

𝑎2

𝑎2
2

𝑡+1

𝑙𝑛 |𝑡−1| +

𝑎2 (𝑡+1+𝑡−1)
4(𝑡 2 −1)

𝑎2
2

−

𝑎2

1

4
𝑡+1

𝑙𝑛 |

1

2

∫ [𝑡−1 − 𝑡+1] 𝑑𝑡 =
|+

𝑎2

+

𝑡−1
4(𝑡−1)
𝑎2
𝑡+1 𝑎2
𝑡+1

𝑎2

4

4

𝑙𝑛 |𝑡−1|= 4 𝑙𝑛 |𝑡−1| +

∙

𝑡

+ 𝑐 = 4 𝑙𝑛 |𝑡−1| + 2 ∙ 𝑡 2 −1 + 𝒞
Köhnə dəyişənə qayıtsaq,
𝑎2
𝑎2 + 𝑥 2
√
√
2
1
+
+
1
+1
𝑎
𝑥2
𝑥2
|| +
∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 = 𝑙𝑛 ||
+𝒞
2
2
4
𝑎
𝑎
√1 + 2 − 1
2√1 + 2 − 1
𝑥
𝑥
𝑎2
𝑥√𝑥 2 + 𝑎2
√𝑥 2 +𝑎2 + 𝑥
= 𝑙𝑛 |
|+
+𝒞
4
2
√𝑥 2 + 𝑎2 − 𝑥
𝑎2
(√𝑥 2 + 𝑎2 + 𝑥)2
𝑥√𝑥 2 + 𝑎2
= 𝑙𝑛 |
|
+
+𝒞
4
𝑎2
2
𝑥√𝑥 2 + 𝑎2 𝑎2
𝑎2
2
2
√
=
+ 𝑙𝑛 |𝑥 + 𝑥 + 𝑎 | + 𝒞1 (𝒞1 = 𝒞 − 𝑙𝑛|𝑎|)
2
4
2
4.İnteqralı qeyri-müəyyən əmsallar metodu ilə hesablayaq.
Pn (x) n dərəcəli çoxhədli olduqda
𝑑𝑥
olur.
∫ 𝑃𝑛 (𝑥)√𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 𝑑𝑥 = 𝑄𝑛+1 (𝑥)√𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 + 𝛾 ∫
2
𝑡 2 −1

√𝑎𝑥 +𝑏𝑥+𝑐

Burada 𝑄𝑛+1 (𝑥) n+1 dərəcəli çoxhədlidir. Onun əmsalları
qeyri-müəyyən
ədədlərdir.Onları tapmaq üçün hər tərəfdən törəmə alınır, sağ və sol tərəfdəki
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çoxhədlilərin əmsalları bərabərləşdirilərək alınan tənliklər sistemindən əmsallar, sərbəst
hədd və 𝛾 ədədi tapılır. Beləliklə
𝑑𝑥
(1)
∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 = (𝑏𝑥 + 𝑐)√𝑥 2 + 𝑎2 + 𝛾 ∫ √𝑥 2 +𝑎2
olmalıdır. Burada 𝑏, 𝑐, 𝛾 hələlik qeyr-müəyyən ədədlərdir. Hər tərəfdən törəmə alaq
(𝑏𝑥+𝑐)∙𝑥
𝛾
√𝑥 2 + 𝑎2 = 𝑏√𝑥 2 + 𝑎2 + √𝑥 2 2 + √𝑥 2 2
+𝑎
+𝑎
𝑥 2 + 𝑎2 = 𝑏(𝑥 2 + 𝑎2 ) + 𝑥(𝑏𝑥 + 𝑐) + 𝛾
(1 − 2𝑏)𝑥 2 − 𝑐𝑥 + 𝑎2 − 𝑏𝑎2 − 𝛾 = 0.
Buradan
1
𝑏=2
1 − 2𝑏 = 0
−𝑐 = 0
{
⇒ {𝑐 = 0
𝑎2
𝑎2 − 𝑏𝑎2 − 𝛾 = 0
𝛾=
2

alarıq. Bunları (1)-də yerinə yazsaq,
𝑥√𝑥 2 + 𝑎2 𝑎2
𝑑𝑥
∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 =
+ ∫
2
2 √𝑥 2 + 𝑎2
2
2
2
𝑥√𝑥 + 𝑎
𝑎
=
+ ln [𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2 ] + 𝑐,
2
2
5. İnteqralı Eylerin I əvəzlənməsini tətbiq edərək hesablayaq.
𝑎 = 1 > 0 olduğundan √𝑥 2 + 𝑎2 = 𝑡 − 𝑥 əvəzlənməsini aparaq. Hər iki tərəfi kvadrata
yüksəltsək,
𝑥 2 + 𝑎2 = 𝑡 2 − 2𝑡𝑥 + 𝑥 2 ⇒ 𝑎2 = 𝑡 2 − 2𝑡𝑥 ⇒
𝑑𝑥 =

2𝑡 2 −(𝑡 2 −𝑎2 )
2𝑡 2

𝑑𝑡 =

𝑡 2 +𝑎2

𝑥=

𝑡 2 −𝑎2
2𝑡

dt

2𝑡 2
𝑡 2 −𝑎2

𝑡 2 +𝑎2

𝑡 = 𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2
√𝑥 2 + 𝑎2 = 𝑡 − 𝑥 = 𝑡 − 2𝑡 = 2𝑡 ;
Bunları inteqralda yerinə yazaq:
𝑡 2 + 𝑎2 𝑡 2 + 𝑎2
1 𝑡 4 + 2𝑎2 𝑡 2 + 𝑎4
∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 = ∫
∙
𝑑𝑡
=
∫
2𝑡
2𝑡 2
4
𝑡3
2
4
1
2𝑎
𝑎
= ∫ (𝑡 +
+ 3 ) 𝑑𝑥
4
𝑡
𝑡
2
4
1 𝑡
1 𝑎
𝑎2
1 𝑡 4 − 𝑎4 𝑎2
= ∙ − ∙ 2 + ln|𝑡| + 𝒞 = ∙
+ ln|𝑡| + 𝑐
4 2 4 2𝑡
2
8
𝑡2
2
(𝑡 2 − 𝑎2 )(𝑡 2 + 𝑎2 ) 𝑎2
=
+ ln|𝑡| + 𝒞;
8𝑡 2
2
Köhnə dəyişənə qayıtsaq,
∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 =
1 𝑡 2 − 𝑎2 𝑡 2 + 𝑎2 𝑎2
𝑥√𝑥 2 + 𝑎2
∙
∙
+ ln|𝑡| + 𝒞 =
+
2
2𝑡
2𝑡
2
2
𝑎2
+ ln |𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2 | + 𝒞
2
=

Eyni qayda ilə
√𝑥 2 + 𝑎2 = 𝑡 + 𝑥,
√𝑥 2 + 𝑎2 = −𝑡 + 𝑥,
√𝑥 2 + 𝑎2 = −𝑡 − 𝑥
əvəzləmələrindən biri tətbiq oluna bilər.
6. Eylerin III əvəzləməsini tətbiq edək:
𝑎2 > 0 olduğundan √𝑥 2 + 𝑎2 = 𝑥𝑡 + 𝑎 əvəzləməsini aparaq.
𝑥 2 + 𝑎2 = 𝑥 2 𝑡 2 + 2𝑎𝑥𝑡 + 𝑎2 ⇒ 𝑥 2 = 𝑥 2 𝑡 2 + 2𝑎𝑥𝑡 ⇒ 𝑥 = 𝑥𝑡 2 + 2𝑎𝑡 ⇒
2𝑎𝑡
𝑥=
1 − 𝑡2
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2

2)

1 − 𝑡 − 𝑡 ∙ (−2𝑡)
2𝑎(1 + 𝑡
𝑑𝑡 =
𝑑𝑡
2
2
(1 − 𝑡 )
(1 − 𝑡 2 )2
2𝑎𝑡
2𝑎𝑡 2
𝑎(𝑡 2 + 1)
√𝑥 2 + 𝑎2 =
∙𝑡+𝑎 =
+𝑎 =
1 − 𝑡2
1 − 𝑡2
1 − 𝑡2
Bunları inteqralda yerinə yazsaq,
(1 + 𝑡 2 )2
𝑎(𝑡 2 + 1) 2𝑎(1 + 𝑡 2 )
2
∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 = ∫
∙
𝑑𝑡
=
2𝑎
∫
𝑑𝑡
(1 − 𝑡 2 )2
(1 − 𝑡 2 )3
1 − 𝑡2
[−(1 − 𝑡 2 ) + 2]2
(1 − 𝑡 2 )2 − 4(1 − 𝑡 2 )2 + 4
2
2
= 2𝑎 ∫
𝑑𝑥 = 2𝑎 ∫
𝑑𝑡
(1 − 𝑡 2 )3
(1 − 𝑡 2 )3
Göründüyü kimi inteqralı hesablamaq olar. Uzun hesablama tələb olunduğundan
hesablamanı burada sonlandırırıq.
Eyni qayda ilə
2
√𝑥 + 𝑎2 = −𝑥𝑡 + 𝑎,
√𝑥 2 + 𝑎 = −𝑥𝑡 − 𝑎,
√𝑥 2 + 𝑎2 = 𝑥𝑡 − 𝑎
əvəzləmələrindən birini tətbiq etmək olar.
7.İnteqralı 𝑥 = 𝑎𝑡𝑔𝑡 əvəzləməsini tətbiq etməklə hesablayaq.
𝑎
𝑥
𝑎
𝑑𝑥 =
𝑑𝑡, 𝑡 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 , √𝑥 2 + 𝑎2 = √𝑎2 𝑡𝑔2 𝑡 + 𝑎2 =
2
𝑐𝑜𝑠 𝑡
𝑎
𝑐𝑜𝑠𝑡
Bunları inteqralda nəzər alsaq,
𝑎
𝑎
𝑑𝑡
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑡
∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥 = ∫
∙
𝑑𝑡 = 𝑎2 ∫
= 𝑎2 ∫
2
3
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝑡
𝑐𝑜𝑠 𝑡
𝑐𝑜𝑠 4 𝑡
2
𝑑 𝑠𝑖𝑛𝑡
𝑑𝑧
1
1
1
2
2
2
=𝑎 ∫
=𝑎 ∫
= 𝑎 ∫[ (
+
)] 𝑑𝑧
(1 − 𝑠𝑖𝑛2 𝑡)2
(1 − 𝑧 2 )2
2 1−𝑧 1+𝑧
𝑎2
1
1
1
1
= ∫(
+
2
∙
∙
+
) 𝑑𝑧
(1 − 𝑧)2
4
1 − 𝑧 1 + 𝑧 (1 + 𝑧)2
𝑎2 1
1
1
1
𝑑 (1 + 𝑧)
= |
+ 2 ∙ ∫(
+
) 𝑑𝑧 + ∫
|
4 1−𝑧
2
1−𝑧 1+𝑧
(1 + 𝑧)2
𝑎2
2𝑧
1+𝑧
𝑎2 sin 𝑡
𝑎2
1 + 𝑠𝑖𝑛𝑡
= (
+
𝑙𝑛
|
|)
+
𝑐
=
+
𝑙𝑛
|
|+𝑐
4 1 − 𝑧2
1−𝑧
2(1 − 𝑠𝑖𝑛2 𝑡) 4
1 − 𝑠𝑖𝑛𝑡
𝑎2 sin 𝑡 𝑎2
(1 + 𝑠𝑖𝑛𝑡)2
=
+
𝑙𝑛
|
|+𝑐
2𝑐𝑜𝑠 2 𝑡
4
𝑐𝑜𝑠 2 𝑡
𝑎2 1
𝑎2
(1 + 𝑠𝑖𝑛𝑡)2
=
∙
∙ 𝑡𝑔𝑡 + 𝑙𝑛 |
|+𝑐
2 cos 𝑡
4
𝑐𝑜𝑠 2 𝑡
𝑥
Köhnə dəyişənə qayıdaq. 𝑥 = 𝑎𝑡𝑔𝑡, 𝑡𝑔𝑡 = 𝑎
𝑑𝑥 = 2𝑎

1 + 𝑡𝑔2 𝑡 =

1
1
𝑥 2 √𝑥 2 + 𝑎2
2 𝑡 = √1 +
√1
⟹
=
+
𝑡𝑔
=
:
𝑐𝑜𝑠 2 𝑡
cos 𝑡
𝑎2
𝑎

𝑥
1
1
1
𝑡𝑔 𝑡
𝑎
1 + 𝑐𝑡𝑔 𝑡 =
⟹ 1+ 2 =
⟹ 𝑠𝑖𝑛 𝑡 =
=
𝑠𝑖𝑛2 𝑡
𝑡𝑔 𝑡 𝑠𝑖𝑛2 𝑡
√1 + 𝑡𝑔2 𝑡 √
𝑥2
1+ 2
𝑎
𝑥
=
∫ √𝑥 2 + 𝑎2 𝑑𝑥
2
2
√𝑥 +𝑎
𝑎2 √𝑥 2 + 𝑎2 𝑥 𝑎2
𝑥
√𝑥 2 + 𝑎2
=
∙
∙ + 𝑙𝑛 |
∙ (1 +
)| + 𝑐
2
𝑎
𝑎 2
𝑎
√𝑥 2 + 𝑎2
𝑥√𝑥 2 + 𝑎2 𝑎2
√𝑥 2 + 𝑎2 𝑡𝑥
=
+ 𝑙𝑛 |
|+𝑐
2
2
𝑎
𝑥√𝑥 2 + 𝑎2 𝑎2
+
=
+ 𝑙𝑛 |𝑥 √𝑥 2 + 𝑎2 | + 𝑐1
2
2
2
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8.İnteqralı 𝑥 = 𝑎𝑐𝑡𝑔𝑡 əvəzləməsi ilə 7-ci bənddəki kimi hesablamaq olar.
9.İnteqralı 𝑥 = 𝑎𝑠ℎ𝑡 əvəzləməsi ilə hesablayaq 𝑑𝑥 = 𝑎𝑐ℎ𝑡𝑑𝑡, √𝑥 2 + 𝑎2 =
√𝑎2 𝑠ℎ2 𝑡 + 𝑎2 = 𝑎√𝑠ℎ2 𝑡 + 1 = 𝑎𝑐ℎ𝑡
Bunları inteqralda nəzərə alsaq,
∫ √𝑥 2 +𝑎2 𝑡 = ∫ 𝑎𝑠ℎ𝑡 ∙ 𝑎𝑠ℎ𝑡 𝑑𝑡 = 𝑎2 ∫ 𝑠ℎ2 𝑡 𝑑𝑡
1 + 𝑐ℎ2𝑡
𝑎2
𝑎2
𝑎2
𝑎2
=𝑎 ∫
𝑑𝑡 = ∫ 𝑑𝑡 + ∫ 𝑐ℎ2𝑡𝑑𝑡 + 𝑐 = 𝑡 + 𝑠ℎ2𝑡
2
2
2
2
4
+𝐶
2

Köhnə dəyişənə qayıdaq: 𝑥 = 𝑎𝑠ℎ𝑡 ⇒
𝑥2

𝑥

1 = 0 ⇒ 𝑒 𝑡 = 𝑎 ± √𝑎2 + 1
⇒

𝑥+√𝑥2 +𝑎2

𝑡 = ln |

𝑎

⇒

𝑥

=
𝑎

𝑒 𝑡 −𝑒 𝑡

𝑒𝑡 =

⇒

2

2𝑥
𝑎

𝑥±√𝑥 2 +𝑎2
𝑎

1

= 𝑒 𝑡 − 𝑒 𝑡 ⇒ 𝑒 2𝑡 −
𝑒𝑡 > 0 ⇒ 𝑒𝑡 =

2𝑥
𝑎

𝑒𝑡 −

𝑥+√𝑥 2 +𝑎2
𝑎

|

Bunları inteqralda yerinə yazsaq,
𝑎2
𝑎2
𝑎2
𝑎2
2
2
∫ √𝑥 + 𝑎 𝑑𝑥 = 𝑡 + ∙ 2𝑠ℎ𝑡 ∙ 𝑐ℎ𝑡 + 𝑐 = 𝑡 + 𝑠ℎ𝑡 ∙ √𝑠ℎ2 𝑡 + 1 + 𝑐
2
4
2
2
=

𝑎2
𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2
𝑎2 𝑥 𝑥 2
ln |
|+ ∙ √ 2+1+𝑐
2
2
2 𝑎 𝑎

𝑎2
𝑥√𝑥 2 + 𝑎2
ln |𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎2 | +
+𝑐
2
2
Göründüyü kimi 13 hesablama yolundan 1,2 və 4-cü hesablamalar daha asan
görünür. Lakin bu, hesablayanın seçimindən də asılıdır.
Burada, əsasən, ikinci əvəzləmə tələb etməyən əvəzləmələr seçilmişdir. Yəni
inteqral daha çox əvəzləmə ilə hesablana bilər.
=
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SUMMARY
MIRYASIN EMINOV
AYGUN AFANDIYEVA
SHAKAR VALIYEVA
CALCULATING OF AN INTEGRAL WITH DIFFERENT METHODS AND
COMPARISON OF CALCULATION METHODS
In the article an indefinite class of integral was calculated with more than 13
different methods and substitutions. Calculations compared and the most suitable
methods were chosen.
Key words: inteqral, solyushan, method.
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В статье дано вычисление интеграла одного класса функций с помощью
свыше десяти методов или подстановок. Проведено сравнение вычислений,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРУГЛОЙ
ПЛАСТИНКИ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ
Развитие атомной энергии, ракетно-космической техники требует
особенно тщательного подхода к проблемам прочности и долговечности
конструкций, подвергшихся облучению. Особое значение имеет исследование
влияния нейтронного излучения на прочность и долговечность конструкций.
Нейтронные потоки проникают в глубину материала, резко меняя его
механические свойства. Кроме того, поскольку облучение длится долго, а
температура в атомных реакторах высокая, необходимо учитывать деформацию
ползучести.
Эта статья посвящена исследованию устойчивости круглой пластинки,
подвергшейся нейтронному излучению, с учетом геометрической нелинейности и
деформации ползучести.
Ключевые слова: круглая пластинка, нейтрон, одностороннее облучение,
коэффициент Пуассона, модуль Юнга, устойчивость, ползучесть, устойчивость
круглой пластинки.
1.Введение
Развитие атомной энергетики, ракетной и космической техники требует
особо тщательного подхода к проблемам прочности и устойчивости конструкций
под действием облучения. Особое значение имеет исследование действия
нейтронного облучения на прочность и устойчивость конструкций. Проникая в
глубь материала, нейтронные потоки резко изменяют его механические
характеристики. Кроме того, когда облучение продолжается несколько лет, и
температура высокая, что и бывает в атомных реакторах, становятся
существенными деформации ползучести, причем облучение и температура по
разному влияют на ползучесть материалов.
Данная статья посвящена исследованию влияния нейтронного облучения на
длительную устойчивость круглой пластинки с учетом геометрической
нелинейности и деформаций ползучести.
Получить точное решение таких задач практически невозможно, по этому
особое значение приобретает развитие приближенных методов.
В нелинейных задачах одним из эффективных приближенных методов
решения является вариационный метод. Для решения задач длительной
устойчивости вариационным методом требуется развить эти методы для
возможности учета геометрической нелинейности и изменения механических
характеристик. Это означает, что следует построить такой функционал, который
бы учитывал изменение механических характеристик тела, с учетом деформаций
ползучести и геометрической нелинейности.
С этой целью в работах [1,2] предложены и обоснованы вариационные
принципы для определения напряженно-деформированного состояния ( НДС)
упруго – пластических тел и тонких оболочек по теории пластического течения под

170

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4

действием температуры и нейтронного облучения с учетом геометрической
нелинейности и влияния облучения на ползучесть.
При решении данной задачи следуя теоретическим и экспериментальным работам
считаем, что при облучении модуль Юнга монотонно возрастает в зависимости от
дозы облучения D, но ограниченно сверху, и поэтому модуль Юнга Е (D)
выбирается в виде [4,5,7,8,13]:

kD  J 0
kD  J 0 e  h 0
E D  E0 
или E ( D)  E0 
D  J 0
D  J 0 e  h 0
(1)

где

E0

- модуль Юнга необлученного материала, k  const  1 - безразмерная

величина,  0  const  1 , мера  0 - мера времени, J 0 интенсивность облучения на
поверхности тела,   const макроскопическое поперечное сечение,    1 / см , J
= J(z) интенсивность облучения на глубине z материала от поверхности и по







глубине изменяется по следующему закону: J z  J 0 exp   z .
Предполагается, что зависимость доза облучения D от t линейно, т. е. [9]:

D  J t  J 0 exp   z t .

(2)
Выражение (1) при одностороннем облучении можно переписать так:
kez  t   0
E ( z, t )  E 0  z
.
e  t  0
Макроскопическое поперечное сечение определяется следующим образом [9]:

  N   или   N 0   
A
где  - микроскопическое поперечное сечение, N -число ядер в 1cm 3 облучаемого
материала, N 0  6,02  10 -число Авогадро,  -плотность облучаемого материала,
А-атомный вес материала. Значение  зависит от энергии бомбардирующего
нейтрона [9].
В ядерных реакторах нейтроны быстрые, т.е. обладают энергией U  1 Мэв, исходя
из вышесказанного и из того, что пластинка тонкая, можно сделать вывод, что
23

1
по  z , взять только линейные
E ( z, t )

z  1 . Поэтому при разложении в ряд

члены и ввести безразмерное время  

t

0

, плучим:

1
1    1  (k 1) 


 z .

E( z, t ) E0  k  1 (k  1) 2 
2. Длительная устойчивость круглой пластинки
Постановка задачи. Считается, что пластинка жестко закреплена по контуру
и тонкая, т. е.   h / R  1 , где 2h толщина пластинки, R– радиус пластинки.
Предполагаем, что интенсивность облучения постоянна по поверхности.
Принимаем следующие предположения : а) геометрическая нелинейность
имеется в направлении нормали к поверхности пластинки; б) задача
осесимметричная, т. е. v=0 и остальные величины не зависят от  , где v
перемещение в направлении  ; в) выполняется гипотеза Кирхгофа – Лява, т. е.
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 rz    z   zz  0 , где координата z направлена по нормали к поверхности
пластинки.
Возьмем полярную систему координат. За  - линию примем r, за  линию
 , где  и r полярные координаты в срединной плоскости. Тогда коэффициенты
первой и второй квадратичной формы соответственно будут
А=1;В=R;

1
1

 0.
R1 R2

Физические компоненты тензора деформаций выражаются через
физические проекции вектора перемещений на срединной поверхности в виде:
2
u
1  w 
u
2w
1 w
 rr 

;   

 ;    ;  rr  
2
r
2  r 
r
r r
r
(3)
где u(r,t) и w(r,t) соответственно компоненты перемещения в направлении r и z.
Процесс облучения приводит к объемному распуханию и при этом
механические характерстики материала меняются в зависимости от полученной
дозы [39,53,87]. Из-за длительности процесса облучения существенным становится
учет деформации радиационной ползучести. Тогда соотношение между
скоростями компонентов тензора деформаций и напряжений в поизвольной точке
оболочки, с учетом того, что T  const и коэффициент Пуассона   const , имеет
вид [5,10]

~rr  ~rre  ~rrc  ~rrv
~
e
c
v
   ~  ~  ~
(4)

~ ~
e
e
где  rr ,   - компоненты деформаций в произвольной точке пластинки; ~rr , ~
c
c
- компоненты упругой деформации; ~rr , ~ - компоненты
деформации
ползучести; ~rr , ~ - компоненты объемной деформации.
Согласно работе [2,3,5,10] скорости компоненты упругой деформаций, деформации ползучести и объемной деформации соответственно будут:

S
3
1
1

~rre   ~rr  ~  ;
~rrc  Fc rr ;
~rrv  S;
2
i
3
E


S
3
1
1

e
c
v
~
  ~  ~rr  ;
~
 Fc
;
~
 S,
2
i
3
E

v

~

v

~

где,  rr ,   составляющие напряжения в произвольной точке пластинки, S объемное распухание, вызванное только облучением и определяемое по опыту,

S rr , S - компоненты девиаторa напряжения,  i 

3
S rr S 
2

интенсивность

напряжений, функция Fc ( i , D) - определяется по опыту. Точка над величинами
показывает дифференцирование по времени.
Следуя теоретическим и экспериментальным работам зависимость S,
можно аппроксимировать следующим образом [4,5,7,8,13]:

S  KD,

Fc

от D

Fc  (T , D)   u

где B и К–опытные постоянные, U -средняя энергия нейтронов в реакторах на
быстрых нейтронах, функция (D) имеет следующий вид:   BU J 0 e   (h z ) .
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Учитывая, что
1
1
S rr  (2~rr  ~ ), S  (2~  ~rr ) ,
3
3
тогда уравнения состояния (4) будет представлены в следующем виде [2,3,5,10]:
.

1
1
 1
~ rr   ~rr ~   2~rr  ~ .  S ,
3
E
 2
.

1
1
 1
~   ~ ~rr   2~  ~rr .  S
3
E
 2
(5)
В уравнении (5) первые члены выражают скорости деформации упругости, вторая
- скорости деформации ползучести, третья - скорости объемного распухания в
соответствующем направлении.
Учитывая, что точки срединной поверхности не получают перемещения в
направлении r, т.е. u  0 , получим   0 .
Граничные условия характерные для этой задачи имеют вид:
w
(6)
w  0;
 0 при r  R .
r
Для прогиба w(r ,  ) , исходя из (6) и физических соображений примем следующую
аппроксимцию:





wr,   A  R 2  r 2 ,
2

w
2w
 4 A   r R 2  r 2 ,
 4 A   R 2  3r 2
r
r 2









где A  неизвестная функция времени.
Для компонентов деформаций, исходя из (3) получим следующие
аппроксимации:

 rr  8 A2 ( )  r 2 (R 2  r 2 ) 2 ,  rr  4 A( )(R 2  3r 2 ),   4 A( )(R 2  r 2 ).
На основе известных соотнешний компоненты конечной деформации и
напряжения в слое пластинки на растоянии r от срединной поверхности имеют вид
[10]:
~rr   rr  r rr ;
~   ;
1
3r
1
3r
~xx 
N rr  3 M rr ; ~ 
N  3 M 
2h
2h
2h
2h
где
h

h

h

h

h

h

h

h

M rr   r~rr dr; M    r~ dr .

N rr   ~rr dr; N   ~ dr ;

Если примем тот факт, что облучение обычно мало сказывается на
значениях упругих постоянных [11, 12] и поэтому можем принимать, что модуль
упругости не зависит от дозы облучения, тогда аппроксимация для усилий и
моментов выбрались через уравнения состояния (5) в следующем виде:





N rr  N1 ( )r 2 (R 2  r 2 ) 2  N 2 ( ) (1 )R 2  (3  )r 2 1 ;





N  N1 ( ) r 2 (R 2  r 2 ) 2  N 2 ( ) (1  )R 2  (1  3 )r 2  1 ;





M rr  M1 ( )  r 2 (R 2  r 2 ) 2  M 2 ( ) (1 )R 2  (3  )r 2  2 ;





M   M 1 ( ) r 2 (R 2  r 2 ) 2  M 2 ( ) (1  )R 2  (1  3 )r 2   2 ;
где N 1 ( ), N 2 ( ) , M 1 ( ), M 2 ( ) неизвестные функции времени.
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 1    exp  

 
  E
 
E
S
d   
 exp 
d d  Edz;
2(1  )  0 3(1  )
 0 2(1  )  

  0
h
   E
 
  E
 
S
 2    exp  
d   
 exp 
d d  zEdz.
h 
 0 2(1  )  
  0 2(1  )  0 3(1  )
Тогда, вариационное уравнение для данной задачи имеет вид [2]:
h

 r
R

N rr   rr M rr    M   N rr  rr  M rr  rr  M     N rr

rr

0

W W


r
r



 p

 p
3p
  20 N rr N    4 1 M rr M   N rr   20 N  N rr  
4h E 0
 4h E 0

 4h E 0





 3p

3p
9p
 4 1 M  M rr  N    4 1 N rr N    6 2 M rr M    M rr 
4h E 0
4h E 0

 4h E 0



 3p

9p

  4 1 N  N rr   6 2 M  M rr  M    0 2 N rr  N   
4h E 0
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 4h E 0
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 h 4h
Подставляя в (7) принятые аппроксимации для компонентов деформаций, усилий
и моментов, раскрывая интегралы по r, приравнивая коэффициенты при вариациях
1 

h

3z

 4h

4

dz 

3BU J 0
4h 3 

A , N 1 , N 2 , M 1 , M 2

нулю, получим систему дифференциальных уравнений.
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При получении систему дифференциальных уравнений мы ввели следующие
безразмерные величины:

N1 R 5
N2R
M1R4
M
A  AR ; N1 
, N2 
, M1 
, M 2  2 , S1  S1 , S 2  RS 2 ,
E0
E0
E0
E0
p


1  1 ,  2  2 2 ,   h, pi  i i1 , i  E0 R i 1 i , (i  0,1,2) .
RE0
R E0
h
Для полученной системы дифференциальных уравнений начальные условия
принимаются в следующем виде:
N 1  0, N 2  0, M 1  0, M 2  0, A  0 , при   0 .
Полученная система решена на компьютере методом Рунге-Кутта
четвертого порядка. При этом взяли коэффициенты Пуассона   0,5 и приняли,
3

что модуль Юнга не зависит от дозы облучения, т.е. E  E0  const , и для
радиационной ползучести использовали экспериментальные данные, полученные
в реакторах на быстрых нейтронах. При этом имеем:
2
p0  2, p1  0, p2  ; S1  1 KJ 0 1  e 2  ;
3
6

 1

1
1
S 2 
KJ 0 1   e 2   e 2   ;
2

 

BU J 0 E0
3BU J 0 E 0 
1
1
0 
1  e 2  ; 1 
1  e  2   e  2    ;
2
4


4  



2 



9BU J 0 E0
4 3 

1  



2 2
2
2
1  e 2   e 2  2  2 e 2  ;
 










4K
1  e  BUJ 0 E0e  ;
3BU E0

2  0

Полученные результаты показаны на рисунках. При численном решении данной
задачи мы использовали экспериментальные данные, полученные для сталей SАМ
316, SW 316.
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Рис. 1. Зависимость критеческого объемного распухания
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от относительной толщины для пластинки при

A0  10 4 .

S 10 3
A0  5 10 5
A0  10 4

1,44

A0  5 10 4
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1,4

Рис. 2. Зависимость S
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Рис. 3. S кр  S кр ( A0 ) для круглой пластинки из стали SW 316 и при   0,02 .
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Рис. 4. Зависимость S
316).

 S ( A)

в различных значениях начального пргиба
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1,4
0
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Рис. 5. S кр  S кр ( A0 ) для круглой пластинки из стали SAM 316 и при   0,02 .
Из рисунков видно, что критическое объемное распухание S kp и, значит,
соответственно этому, критическое время t kp , уменьшается с ростом начального
прогиба и относительной толщины

 1 .
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XÜLASƏ
ABDULLA HƏSƏNOV
BİRTƏRƏFLİ ŞÜALANMAYA MƏRUZ QALAN DAİRƏVİ LÖVHƏNİN
UZUNMÜDDƏTLİ DAYANIQLILIĞININ TƏDQİQİ
Atom enerjisi, raket və kosmik texnologiyanın inkişafı şüalanmaya məruz qalan
konstruksiyaların möhkəmlik və dayanıqlıq problemlərinə xüsusilə diqqətli yanaşma
tələb edir. Neytron şüalanmanın konstruksiyaların möhkəmliyinə və dayanıqlılığına
təsirinin tədqiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Neytron axınları materialın dərinliyinə nüfuz
edərək, onun mexaniki xüsusiyyətlərini kəskin şəkildə dəyişir. Bundan əlavə, şüalanma
uzun müddət davam etdiyindən və atom reaktorlarında temperatur yüksək olduğundan,
sürüngəclik deformasiyasının nəzərə alınması zəruridir.
Bu məqalə, həndəsi qeyri-xəttilik və sürüngəclik deformasiyası nəzərə alınmaqla
neytron şüalanmasına məruz qalan dairəvi lövhənin dayanıqlığının tədqiqinə həsr
edilmişdir.
Açar sözlər: dairəvi lövhə, neytron, birtərəfli şüalanma, Puasson əmsalı, Yunq
modulu, dayanıqılıq, sürüngəclik, dairəvi lövhənin dayanıqlığı.

SUMMARY
ABDULLA HASANOV
THE STUDY OF LONG-TERM STABILITY OF A CIRCULAR PLATE WITH
ONE-SIDED NEUTRON IRRADIATION
The development of nuclear power, rocket and space technology requires a
particularly careful approach to the problems of strength and stability of structures under
the influence of radiation. Of particular importance is the study of the effect of neutron
irradiation on the strength and stability of structures. Penetrating deep into the material,
neutron fluxes dramatically change its mechanical characteristics. Penetrating deep into
the material, neutron fluxes dramatically change its mechanical characteristics.
This article is devoted to the study of the influence of neutron irradiation on the
long-term stability of the round plate taking into account the geometric nonlinearity and
creep deformations.
Key words: round plate, neutron, unilateral irradiation, coefficient Poisson's,
Young's modulus, stability, creep, the stability of a circular plate.

Məqalə riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Soltan Əliyev tərəfindən təqdim
olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 5 oktyabr 2019-cu il
Çapa qəbul edilmişdir: 5 dekabr 2019-cu il
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QULU HƏZİYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsi

UOT 37.013 +51.7

TRİQONOMETRİK ANLAYIŞLARIN İNKİŞAFI TARİXİNDƏN
Triqonometriya (yunanca τρίγωνο trígono “üçbucaq” və μέτρον métron „ölçü") həndəsənin və bununla riyaziyyatın bir hissəsi olub üçbucaqların tərəflərinin uzunluğu
və bucaqları arasındakı münasibətləri öyrənir. Əgər məsələlərin həlli müstəvidə
baxılarsa onda bu müstəvi triqonometriyası adlanır, fəzada baş verənlərlə sferik
triqonometriya və hiberbolik triqonometriya məşğul olur. Triqonometriyanın əsas
vəzifəsi üçbucağın verilmiş üç parametri (məsələn, yan tərəfi, bucağı, meridianı)
əsasında yerdə qalanlarını təyin etməkdən ibarətdir. Köməkçi vasitə kimi triqonometrik
funksiyalardan sinus (sin), kosinus (cos), tangens (tg), kotangens (ctg), sekans (sec) və
kosekans (csc) tətbiq edilir. Triqonometrik hesabatlar həmçinin daha mürəkkəb həndəsi
fiqurlara (stereometriyadakı fiqurlar) da tətbiq edilə bilər.
Açar sözlər: triqonometriya, sferik triqonometriya, triqonopmetrik funksiyalar,
üçbucaq, sferik üçbucaq, mərkəzi bucaq, çevrə, radius.
Triqonometriya riyaziyyatın bir bölməsi olaraq üçbucağın bucaqları və tərəfləri arasındakı münasibətləri, həmçinin sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans və kosekans
triqonometrik funksiyalarının xüsusiyyətlərini öyrənir. “Triqonometriya” sözünün
mənası “üçbucaqların ölçülməsi” deməkdir. Bu termin ilk dəfə 1595-ci ildə triqonometriya dərsliyinin müəllifi və triqonometrik cədvəllərin tərtibçisi kimi tarixə düşmüş alman riyaziyyatçısı və ilahiyyətçisi Bartolomeys Pitiskus (1561-1613) tərəfindən
işlədilmişdir [2]. Baxmayaraq ki, üçbucaqların tərəfləri və bucaqları arasındakı asılılıqlar,
o cümlədən triqonometrik funksiyaları təyin edən münasibətlər XVII əsrin sonlarına yaxın geniş surətdə məlum idi, ancaq triqonometrik funksiya anlayışı və onların müasir işarələnməsi sistemi hələ mövcud deyildi. Müasir triqonometrik işarələrin əvəzində vahid
radiuslu çevrədəki müəyyən vətər, toxunan və kəsənlərin uzunluqlarından istifadə olunurdu (şəkil 1, şəkil [3]-dən götürülmüşdür).
Müasir dövrdə sinus (latın sözü olub, mənası əyrilik deməkdir) və kosinus funksiyalarını ifadə etmək üçün istifadə etdiyimiz sin və cos işarələmələri ilk dəfə ingilis alimi
Uilyam Otred (1575-1660) və italyan riyaziyyatçısı Boneventur Kavalyeri (1598-1647)
tərəfindən elmə gətirilmiş, Leonard Eylerin (1707-1783) tədqiqatlarında isə daha geniş tətbiq olunmuşdur. Tangens (latınca toxunan) və sekans (latınca kəsən)
terminlərindən ilk istifadə danimarkalı
riyaziyyatçı Tomas Finkeyə (1561-1656)
məxsusdur. Onun 1583-cü ildə nəşr
olunmuş “Dairənin həndəsəsi” əsərində
bu terminlər öz əksinin tapmışdır. Bir
riyazi termin kimi “triqonometrik funksiya” anlayışı isə 1770-ci ildə alman Şəkil 1. Triqonometrik funksiyaların vahid
radiuslu çevrənin elementləri ilə ifadəsi
Hans Klyüqel (1739-1812) tərəfindən
riyaziyyat elminə daxil edilmişdir [2].
Ümumiyyətlə, triqonometriyada bu və ya digər formada əsasən 3 tip münasibətlər
öyrənilmişdir: 1) triqonometrik funksiyaların öz aralarındakı münasibətlər; 2) müstəvi
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üçbucağın elemenləri arasındakı münasibətlər (müstəvi üzərində triqonometriya) və 3)
sferik üçbucağın elementləri arasındakı münasibətlər (sferik triqonometriya).
Triqonometrik funksiyaların xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi sferik astronomiya sahəsində aparılan tədqiqatlarla bağlı yaranmışdır. Qədim astronomlar göy cisimlərinin hərəkətlərini müşahidə edərək, təqvimlərin tərtib olunması, mövsümi işlərin başlanması və
sonunun təyini və dini bayramların vaxtının müəyyən edilməsi üçün zəruri olan ölçmə və
hesablamaları yerinə yetirirdilər. Səmadakı ulduzlara görə dənizdə gəmilərin, səhrada isə
karvanların hərəkət istiqamətləri təyin edilirdi. Aydın məsələdir ki, Göy cisimlərinin
səmadakı vəziyyəti ilə bağlı olan ölçmələr birbaşa yox, dolayı yolla həyata keçirilirdi.
Birbaşa ölçmələr ancaq Yer səthində mümkün idi. Burada da bəzən ölçmələrin dolayı
yolla aparılmasına ehtiyac yaranırdı. Məsələn, uca ağacların hündürlüyünün ölçülməsində, yanına getməyin mümkün olmadığı məntəqələrə qədər məsafələrin təyin edilməsində,
dənizdə adanın ölçülərinin müəyyənləşdirilməsində və digər bu kimi məsələlərin həllində
dolayı ölçmə metodlarından istifadə edilirdi. Bu tip məsələlərin həlli üçbucağın
elementləri arasındakı münasibətlərin hesablanması ilə yerinə yetirilirdi.
Bütün göy cisimləri göy sferindəki nöqtələr kimi təsvir edildiyindən, ilk öncə sferik
triqonometriya astronomiyanın bir bölməsi kimi inkişaf etməyə başladı. Günümüzə qədər
gəlib çatan mənbələrə, xüsusən gil lövhələrdəki yazılara əsasən demək olar ki, Qədim
Babilistanda triqanometriya kifayət qədər inkişaf etmişdi. İkiçayarası astronom və
riyaziyyatçılar Günəş və Ayın səmadakı hərəkətinin proqnozlaşdırılması sahəsində böyük
nailiyyətlər əldə etmişdilər. Buçaq ölçmələrində bu gün istifadə etdiyimiz vahidlər –
dərəcə, dəqiqə və saniyə onlardan bizə qədər gəlib çatmış elmi mirasdır.
Riyaziyyatda, xüsusən triqonometriyada alınan bir çox mühüm nəticələr qədim
yunan alimlərinə aiddir. Qədim Yunanıstanda triqonometriya astronomiyanın bir bölməsi
kimi xeyli inkişaf etmişdi. Qədim yunan alimlərinin qarşısında duran ilk məsələ
düzbucaqlı üçbucaqların həlli məsələsi olmuşdur. Bu məsələnin mahiyyəti ondan ibarət
idi ki, biri üçbucağın tərəfi olmaq şərti ilə verilən ixtiyari 2 elementinə görə düzbucaqlı
üçbucağın bütün digər elementləri və onlar arasındakı münasibətlər müəyyən edilsin. Bu
məsələnin həlli üçün radiusu məlum dairənin müxtəlif mərkəzi bucaqlarına uyğun olan
vətərlərin uzunluqlarından ibarət cədvəllər qurulurdu. Vətərlərin ilk triqonometrik
cədvəlləri riyaziyyatçı-astronom Nikeyalı Hipparx (b.e.ə. II əsr) tərəfindən tərtib
edilmişdir. Hipparx riyaziyyatın coğrafiyada tətbiqinin ilk əsasını qoymaqla bərabər, həm
də ilk ulduz kataloqunu tərtib etmiş, Yerlə Günəş arasındakı məsafəni kifayət qədər dəqiq
hesablamış və coğrafi koordinatlar – enlik və uzunluq anlayışlarını elmə gətirmişdir.
Hipparxın əsərləri bizə qədər gəlib çatmasa da, onların bir çoxu qədim yunan astronomu
Klavdi Ptolomeyin (b.e.ə. 168-90-cı illər) məşhur “Almagest” əsərinə daxil edilmişdir.
Ptolomeyin “Almagest” əsəri Göy cisimlərinin hərəkəti haqqında antik nəzəriyyələrin və
dünyanın geosentrik sisteminin elmi cəhətdən şərh edildiyi ən mükəmməl klassik əsərdir.
Bu əsərdə düzxətli və sferik triqonometriyanın elementləri, astronomik alətlərin
quruluşuna aid izahlar, ulduz kataloqu, vətərlər cədvəli və s. geniş əksini tapmışdır.
Ptolomeyin vətərlər cədvəli altmışlıq say sistemində 0-180o üçün hər yarım dərəcədən bir
tərtib edilmişdi. Bu cədvəl praktiki olaraq 0-90o intervalında sinuslar cədvəli idi. Bilirik
ki, vahid radiuslu çevrədə ixtiyari mərkəzi bucağın yarısının sinusu həmin mərkəzi
bucağın söykəndiyi vətərin yarısına bərabərdir (şəkil 2).
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Triqonometrik kəmiyyətlər haqqında təlimin əsasını Hind alnmləri qoymuşlar. Onlar bu
kəmiyyətləri çevrənin birinci rübündə tədqiq etmişlər. Artıq IV-V əsrlərdə Hind
alimlərinin astronomiyaya aid əsərlərində sinus və kosinus anlayışlarına rast gəlinir.
Vətəri sinusla əvəz edən hindlilər sinusu
əvvəlcə “ardxaciv”, yəni vətərin yarısı (“civ”
hind dilində vətər, yayın kirşəsi deməkdir),
sonradan
isə
sadəcə
olaraq
“civ”
adlandırırdılar. Bu söz ərəblər tərəfindən təhrif
edilərək “cəyb” işlədilmiş və XII əsrdə latın
dilinə “sinus” kimi tərcümə edilmişdir.
Kosinusu hind alimləri “koticiv” – sinus
qalığı kimi ifadə etmişlər. XV əsrdə alman
alimi İohan Regiomontan (1436-1476) və digər
riyaziyyatçılar “(x) qövsünün kosinusu”
anlayışı üçün sinus əlavəsi mənasını verən latın
mənşəli
“sinuscomplementi”
terminini Şəkil 2. Vahid radiuslu çevrədə α mərkəzi
işlətmişlər. Bu söz birləşməsindən əmələ
bucağı üçün 2sin(α/2)=|AB|
gəlmiş “kosinus” temini isə ilk dəfə 1620-ci
ildə loqarifma xətkeşini kəşf etmiş ingilis astronomu Edmund Qunter (1581-1626)
tərəfindən işlədilmişdir [2].
Tangens və kotangens, sekans və kosekans kəmiyyətləri IX-X əsrlərdə islam
ölkələri alimləri əl-Həbəş (770-870), əl-Bəttani (858-929) və Əbul Vəfa (940-998)
tərəfindən elmə gətirilmişdir. Əl-Bəttani müəyyən etmişdir ki, düzbucaqlı üçbucaqda iti
bucağı düz bucaq əmələ gətirən tərəflərin nisbətindən tapmaq olar. Yuxarıda qeyd
edildiyi kimi tangens və sekans terminləri 1583-cü ildə alman riyaziyyatçısı Tomas Finke
tərəfindən işlədilmişdir. Kotangens və kosekans terminləri isə kosinus termininə anoloji
olaraq orta əsrlərdə yaradılmışdır. Hər üç termin XVII əsrin birinci yarısında artıq
ümumən qəbul edilərək işlədilirdi.
XIII əsrə qədər ümumi triqonometriya müstəqil elm sahəsi kimi yox, sferik
triqonometriyanın timsalında astronomiyanın bir bölməsi kimi inkişaf etmişdir. XIII
əsrdə yaşamış böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Nəsirəddin Tusi (1201-1274)
triqonometriyanın astronomiyadan ayrı bir elm sahəsi kimi inkişafında əsas və mühüm
rol oynamışdır. Tusinin bizə məlum olan 150-yə yaxın elmi əsərlərinin bir neçəsi sırf
triqonometriyaya həsr edilmişdir. Onun “Şəklül-qita” və ya “Tam dördbucaqlı haqqında
traktat” əsəri dünyada triqonometriyaya həsr olunmuş ilk elmi əsərdir. Tusinin bu
əsərində həm o dövrə qədər məlum olan triqonometrik anlayışlar geniş şərh edilmiş, həm
də Tusinin özünün tədqiqatları öz əksini tapmışdır. Bir çox Avropa alimlərinin fikrincə
Nəsirəddin Tusinin triqonometriya haqqındakı tədqiqatlarının Avropa alimlərinə xüsusən İohan Regiumontana (1436-1476) böyük təsiri olmuşdur [1].
XIII əsrdə Nəsirəddin Tusinin Şərq islam aləmində oynadığı rolu 200 ildən sonra –
XV əsrdə Avropada Regiumontan təxminən təkrar etmişdir. Regiumontanın “Bütün tip
üçbucaqlar haqqında beş kitab” əsəri triqonometriyanın sonrakı inkişafında həlledici rol
oynamışdır. Triqonometriya haqqında sonrakı mühüm tədqiqatlar polyak Nikolay
Kopernikə (1473-1543), fransız riyaziyyatçısı Fransua Viyetə (1540-1603) və alman
astronomu İohann Keplerə (1571-1630) məxsusdur.
Beləliklə, əsrlər boyu triqonometriya sahəsində toplanmış biliklər XIII əsrdən
başlayaraq sistemləşdirildi və praktiki cəhətdən daha işlək hala salındı ki, bu da
triqonometriyanın riyaziyyatın bir sahəsi kimi daha sərbəst və mükəmməl inkişaf
etməsinə səbəb oldu.
Triqonometriyanın cəbrlə əlaqəsinin yaradılması bu elm sahəsində prinsipcə yeni
mərhələnin başlanmasına səbəb oldu. Bu mərhələnin əsası XVI əsrin sonlarında Fransua
Viyet tərəfindən qoyuldu. Xüsusən cəbr sahəsindəki kəşfləri ilə məşhurlaşan Viyet 1579181
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cu ildə geniş miqyasda riyazi cədvəllərin əks olunduğu “Kanon” (“Canonmathmaticus”)
kitabını çap etdirdi. Bu cədvəllər əsasən triqonometrik cədvəllər idi ki, bunların da tərtib
edilməsində çevrənin radiusu 100000-ə bərabər götürülmüşdü. Bu kitabda – xüsusən
onun “Yeddinci kitab” adlandırılan XIX fəsilində Viyet sferik triqonometriyanın bütün
müddəalarını isbatsız olaraq göstərmişdir. Kitabın XV və XVI fəsillərində sferik
üçbucaqlar üçün kosinus teoremləri aşağıdakı şəkildə ifadə edilir:
“XV. Əgər hər hansı bir sferik üçbucaqda üç tərəf verilmişdirsə, onda bucaqları
tapmaq olar”
“XVI. Əgər hər hansı bir sferik üçbucaqda üç bucaq verilmişdirsə, onda tərəfləri
tapmaq olar”
Bu iki müddəanın tam anoloji olması ona dəlalət edir ki, sferik üçbucaqda kosinus
teoremləri arasındakı əlaqə Viyetə məlum idi və mümkündür ki, ikinci teoremin
birincidən polyar üçbucaq vasitəsi ilə alına biləcəyini o bilirdi. F.Viyetin cəbr və
triqonometriya sahəsindəki tədqiqatlarından sonra triqonometriyanın və ümumiyyətlə,
riyaziyyatın hərtərəfli inkişafı üçün əsaslı bir zəmin yaradılmış oldu.
Triqonometriyanın məzmununu daha da zənginləşdirən yeni bir mərhələ
triqonometrik funksiyaların ümumən izahının riyazi analizin bazası əsasında yerinə
yetirilməsi oldu. Artıq XVIII əsrin ikinci yarısında triqonometriyanın məzmunu və onun
analitik ifadə vasitələri müasir dövrdə olduğuna çox yaxın bir səviyyəyə çatdı. Həmin
dövrdə triqonometriyada baş verən yeniliklərin əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, cəbrianalitik əsasda yerinə yetirilən radikal dəyişikliklər bu elm sahəsini riyazi analizin
əhəmiyyətli bir hissəsinə çevirdi. Bu istiqamətdə həlledici rol isveçrəli Leonard Eylerə
(1707-1783) məxsusdur.
Ümumi triqonometriyada olduğu kimi sferik triqonometriya da özünün müasir
şəklini Leonard Eylerin işlərində almışdır. Əgər Eylerə qədər triqonometriyada demək
olar ki, ancaq triqonometrik funksiyaların qiymətləri əhəmiyyət daşıyırdısa, Eyler
triqonometrik funksiyalarla eksponensial funksiya arasındakı əlaqəni aşkara çıxarmaqla
triqonometrik funksiyaların özlərini önə çıxardı. Eksponensial funksiya ilə triqonometrik
funksiyaları əlaqələndirən münasibət Eyler düsturu adlanır və e  cos  i sin kimi
ifadə olunur. Bu düsturda i kompleks ədəd, φ isə ixtiyari bucaqdır. Əgər bu düsturda φ
= π götürsək, eiπ+1=0 kimi çox ekzotik bir ifadə alınar. Beləliklə, Eyler triqonometrik
funksiyalara analitik ifadə verməklə, triqonometriyanı funksiyalar haqqında bir elm
sahəsinə çevirdi.
Müasir riyaziyyatın əsas struktur hissələrindən biri də triqonometriyadır.
Riyaziyyatın bu bölməsində analitik funksiyaların bir sinfi olan triqonometrik funksiyalar
və onlar arasındakı münasibətlər öyrənilir. Bu funksiyaların arqumentləri həm həqiqi,
həm də xəyali kəmiyyətlər ola bilər ki, bu da bu tip funksiyaların daha da ümumi xarakter
qazanmasına səbəb olur. Bu funksiyaların spesivik xüsusiyyətləri: dövrülüyü, tək və ya
cüt olması, kəsilməzlik xüsusiyyətləri və s. imkan verir ki, müəyyən düsturların (məsələn
çevirmə düsturlarının) köməkliyi ilə bu funksiyalar üzərində aparılan əməliyyatlar sadə
və asan olsun.
i
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SUMMARY
GULU GAZIEV
HISTORY OF DEVELOPMENT OF TRIGONOMETRIC CONCEPTS
Trigonometry (Greek τρίγωνο trígono "triangle" and μέτρον metron "measure") is
part of geometry and mathematics and studies the relationship between the length and
angles of triangles. If the solution to the problem is considered on the surface, then it is
called flat trichometry, spherical trigonometry and hyperbolic trigonometry with the
participation of spatial phenomena. The main task of trigonometry is to determine the
remaining by the three parameters of the triangle (side, angle, meridian, etc.). As an
auxiliary tool, trianometric functions are applied to sine (sin), cosine (cos), tangent (tg),
cotangent (ctg), secant (sec) and cosecant (csc). Tricometry reports can also be applied to
more complex geometric shapes (shapes in stereometry)
Key words: trigonometry, spherical trigonometry, trigonometric functions,
triangle, spherical triangle, central angle, circle, radius
РЕЗЮМЕ
ГУЛУ ГАЗИЕВ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
Тригонометрия (греческий τρίγωνο trígono «треугольник» и μέτρον метрон
«мера») является частью геометрии и математики и изучает связь между длиной и
углами треугольников. Если решение задачи рассматривается на поверхности, то
оно называется плоской трихометрией, сферической тригонометрией и
гиперболической тригонометрией с участием пространственных явлений.
Основная задача тригонометрии - определить оставшееся по трем данным
параметрам треугольника (сторона, угол, меридиан и т.д.). В качестве
вспомогательного инструмента трианометрические функции применяются к синус
(sin), косинус (cos), тангенс (tg), котангенс (ctg), секанс (sec) и косеканс (csc).
Tрикометрические отчеты также можно применять к более сложным
геометрическим фигурам (фигуры в стереометрии).
Ключевые
слова:
тригонометрия,
сферическая
тригонометрия,
тригонометрические функции, треугольник, сферический треугольник,
центральный угол, окружность, радиус.
Məqalə riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Yaqub Məmmədov tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ MƏSƏLƏLƏRİN ARAŞDIRILMASINDA
EYLER – VENN DİAQRAMLARINDAN İSTİFADƏ
Məqalədə çoxluqlar haqqında məlumat verilir. Çoxluqlar və onlar arasındakı münasibətləri əyani təsvir etmək üçün Eyler-Venn diaqramları adlanan xüsusi fiqurlardan
istifadə edirlər. Çoxluğun kəsişməsi anlayışı daxil edilir və çoxluqların kəsişməsi Eyler –
Venn diaqramlarında təsvir olunur.
İbtidai sinif riyaziyyat kursunda da çoxluqların Eyler-Venn diaqramlarında təsviri
ilə bağlı olan məsələlərə yer verilmişdir. Məqalədə IV sinif riyaziyyat dərsliyində “ Venn
diaqramı” mövzusunda olan məsələlərin analoqu araşdırılmışdır.
Açar sözlər : çoxluq, diaqram, nöqtələr çoxluğu, kəsişmə
Çoxluqlar nəzəriyyəsi riyaziyyatın fundamental bölmələrindən biri hesab olunur.
Bu nəzəriyyənin əsası 1872- ci ildə alman riyaziyyatçısı Georq Kantor (1845-1918)
tərəfindən qoyulmuşdur. Bu nəzəriyyədə elə universal anlayışlar və münasibətlər
öyrənilir ki, onlarsız heç bir riyazi nəzəriyyəni yüksək səviyyədə qurmağı təsəvvür etmək
olmaz 1, s. 42.
“Çoxluq” anlayışı riyaziyyatın ilk anlayışlarından olduğundan ona digər anlayışlar
vasitəsilə məntiqi şəkildə tərif vermək mümkün deyil. Buna baxmayaraq çoxluq
anlayışının müəyyən təsvirini vermək olar. Riyaziyyatda bir qayda olaraq əşyalar (canlı
və cansız) yığınını bu və ya digər oxşar əlamətlərinə görə qruplara ayırır və bu qrupları
bir termin altında birləşdirməklə vahid tam kimi öyrənmək qaydasından istifadə edilir
2, s. 5. Belə ki, riyaziyyatda ayrı-ayrı predmetlərin, əşyaların (obyektlərin) fiziki,
kimyəvi, bioloji və s. əlamətləri heç bir rol oynamadığından müxtəlif terminlərlə
adlandırılan obyektlər yığını “çoxluq” termini altında birləşdirilə bilər. Beləliklə, elmlər
sisteminə çoxluq termini daxil edildikdən sonra əlamətindən asılı olmayaraq ixtiyari
əşyalar yığınından, məsələn, şəhərdəki adamlar çoxluğu, meşədəki ağaclar çoxluğu,
institutdakı tələbələr çoxluğu, kitabxanada olan kitablar çoxluğu və s. çoxluqlarından
danışa bilərik.
Çoxluğu təşkil edən ixtiyari təbiətli obyektlər çoxluğun elementləri adlanır.
Riyaziyyatda öyrənilən çoxluqların elementləri isə nöqtələr, ədədlər, fiqurlar və s.
obyektlər ola bilər. Çoxluqlar böyük mötərizənin köməyi ilə yazılır. Çoxluqları latın
əlifbasının böyük hərfləri ilə, çoxluğun elementlərini isə latın əlifbasının kiçik hərfləri
ilə işarə edirlər. Hər bir çoxluq onun elementlərinin verilməsi ilə təyin edilir. Əgər hər
hansı a elementi A çoxluğuna mənsubdursa, onda bu təklifi simvolik olaraq a  A
kimi işarə edirlər. Burada “  ” simvolu “ aid olma ”, “ mənsub olma” simvoludur. Əgər
a elementi A çoxluğuna mənsub deyilsə, onda bu təklifi a  A kimi yazırlar.
Adi danışığımızda “çoxluq” anlayışı üzərinə məhduduyyət qoyulur, yəni əşyalar
çox olduqda bu sözdən istifadə olunur. Riyaziyyat elmində isə bu məhdudiyyət aradan
götürülür. Çünki riyaziyyatda istər bir kitab, istərsə də kitablar toplusu – hər ikisi kitablar
çoxluğu adlanır. Deməli, çoxluq bir elementdən də, iki və daha çox elementdən də ibarət
ola bilər. Hətta elə ola bilər ki, çoxluğun heç bir elementi olmasın. Heç bir elementi
olmayan çoxluğa isə boş çoxluq deyilir və  kimi işarə edilir. Məsələn, 5 və 6 ədədləri
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arasında yerləşən natural ədədlər çoxluğunun heç bir elementi yoxdur, yəni boş
çoxluqdur.
Çoxluğu təşkil edən elementlərin sayını təyin etməyin mümkün olub-olmamasından asılı olaraq çoxluqlar iki cür olur: sonlu çoxluq və sonsuz çoxluq. Məsələn, kitabın
səhifələri çoxluğu sonlu çoxluq, düz xəttin nöqtələri çoxluğu isə sonsuz çoxluqdur.
Çoxluqlar adətən iki üsulla verilir:
1) Çoxluğun elementlərini sadalamaqla;
2) Çoxluğun elementlərininin xarakteristik xassəsini göstərməklə.
Çoxluğun bütün elementləri üçün ümumi olan xassə çoxluğun elementlərinin
xarakteristik xassəsi adlanır.
Birinci üsulla əsasən sonlu çoxluqları verirlər. Qeyd edək ki, sonlu çoxluğun
elementlərinin sayı həddindən artıq çox olduqda və ya çoxluq sonsuz olduqda çoxluğu
elementlərinin xarakteristik xassəsi ilə vermək daha səmərəlidir.
Çoxluqlar və onlar arasındakı münasibətləri əyani təsvir etmək üçün isə Eyler –
Venn diaqramlarından istifadə edirlər. Bu ideyanı görkəmli İsveçrə riyaziyyatçısı
Leonard Eyler (1707-1783) və İngilis riyaziyyatçısı Con Venn (1834-1923) irəli
sürmüşlər. Bu zaman çoxluqları müxtəlif müstəvi fiqurları ilə təsvir edirlər, çoxluqlar
arasındakı müxtəlif münasibətlər isə həmin fiqurlar arasındakı əlaqələrdə öz əksini tapır.
Məlumdur ki, çoxluqlar üzərində birləşmə, kəsişmə, fərq və simmetrik fərq,
tamamlayıcı kimi cəbri əməllər təyin edilmişdir 5, s. 24. Bu
əməllərdən biri
olan kəsişmə əməlinə baxaq. A və B
çoxluqlarının ortaq elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğa bu
çoxluqların kəsişməsi deyilir.“ A və B çoxluqlarının kəsişməsi
"" simvolunun köməyi ilə C  A  B şəklində yazılır.
Əgər A və B çoxluqlarının ortaq
B
A
elementləri yoxdursa, onda C  A  B  
B
A
olur. Bu halda “
və
çoxluqları
kəsişmir ” deyirlər.

C  A B  

“ A və B çoxluqları kəsişir ” münasibətini isə Eyler-Venn diaqramlarında
aşağıdakı kimi təsvir etmək olar.

C  A B  
Qeyd edək ki, çoxluqların mahiyyətini formal olaraq izah etmədən onlar haqqında
təsəvvürlər uşaqlara həyatda və ibtidai siniflərdə aşılanır. İbtidai sinif riyaziyyat
kursunda çoxluqların Eyler -Venn diaqramlarında təsviri ilə bağlı olan məsələlərə baxılır.
Aydındır ki, bu zaman Eyler-Venn diaqramında iki kəsişən dairədən birinə müəyyən bir əlamətə görə qruplaşdırılmış məlumatlar, digərinə isə başqa bir əlamətə görə qruplaşdırılmış məlumatlar seçilib yerləşdirilir. Bu iki
qrup məlumatdan bəziləri isə hər iki əlaməti
özündə birləşdirə bilər. Həmin məlumatlar isə
dairələrin kəsişdiyi yerdə yerləşdirilir.
Tapşırıq 1. Eyler-Venn diaqramında
verilmiş məlumatı araşdıraq.
Qeyd edək ki, bu tip tapşırıqları yerinə
yetirmək üçün əvvəlcə şagirdlərə çoxluq
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anlayışı və çoxluqlar üzərində əməllərə aid misal nümunələri izah edilməlidir. Sonra isə
müəllim diaqramda verilmiş adları oxumalıdır və şagirdlər isə ona uyğun informasiyanı
ayırd edib müəyyənləşdirməlidirlər. Bu zaman müəllim şagirdlərə aşağıdakı suallarla
müraciət edə bilər ki, belə suallar təlim xarakterli olmaqla, evristik təlimin tətbiqi ilə
səciyyələnir:
- Kim yalnız boksla məşğul olur?
- Kim yalnız güləşlə məşğul olur?
- Bəs verilmiş diaqrama görə kim həm
boksla, həm də güləşlə məşğul olur ?
Aydındır ki, şagirdlər müəyyənləşdirəcəklər ki, Nadir və Elman yalnız boksla məşğul olur. Orxan, Adil və Səlim yalnız güləşlə
məşğul olur. Deməli, yalnız Şakir həm boksla,
həm də güləşlə məşğul olur. Beləliklə, nəticə
olaraq şağirdlər o qənaətə gəlirlər ki, hər iki
idman növü ilə məşğul olan şəxsi dairələrin
kəsişməsində yerləşdirmək lazımdır 8, s.
143.
Tapşırıq 2 Eyler-Venn diaqramında
verilmiş məlumatı araşdıraq.
Bu tapşırıqda da şagirdlər analoji qayda ilə mühakimə yürütməklə həm tək, həm də
5-ə bölünən ədədləri müəyyənləşdirə bilərlər. Bu zaman araşdırma aşağıdakı suallarla
aparıla bilər:
- Tək ədədlər hansılardır?
- 5-ə bölünən ədədlər hansılardır?
- Hansı ədədlər həm tək, həm də 5-ə bölünür?
Tapşırıq 3. 20 –dən 40- a qədər olan ədədləri müəyyən qayda ilə qruplaşdırmaqla
Eyler- Venn diaqramını tərtib edək.
Aydındır ki, bu tip tapşırıqlarda isə şagirdlər ədədləri müxtəlif qaydalarla
seçməklə qruplara bölərək Eyler – Venn diaqramı qurmalıdır. Məsələn, 20-dən 40 – a
qədər olan ədədlər arasından 2-ə və 5-ə bölünən ədədlər; 2- yə və 3- ə bölünən ədədlər;
dörd-dörd və altı-altı saydıqda sadalanan ədədlər və s. iki qrup ədədləri seçib Eyler –
Venn diaqramında təsvir edə bilərlər.
20-dən 40 – a qədər ədədlər arasından 2- yə və 3- ə bölünən ədədləri seçib Eyler
– Venn diaqramını tərtib edək.
I qrup : 2-yə bölünən ədədlər - 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
II qrup : 3-ə bölünən ədədlər - 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39
24, 30, 36 ədədləri hər iki qrupda yerləşdiyindən dairələrin kəsişdiyi yerdə yazılmalıdır.
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Tapşırıq 4. Məktəbin xor və riyaziyyat dərnəyində iştirak edənlərin ümumi sayı 24
nəfərdir. Riyaziyyatla məşğul olanlar 14 nəfər, xorla məşğul olanlar 15 nəfərdir.
Şagirdlərdən neçəsi həm xor , həm də riyaziyyat dərnəyində iştirak edir? Venn diaqramı
ilə təqdim edin.
I üsul :
1) Neçə nəfər yalnız riyaziyyat dərnəyində iştirak edir ?
24  15  9 nəfər
2) Neçə nəfər yalnız xor dərnəyində iştirak edir ?
24  14  10 nəfər
3) Neçə nəfər yalnız bir dərnəkdə iştirak edir ?
9  10  19 nəfər
4) Neçə nəfər hər iki dərnəkdə iştirak edir ?
24  19  5 nəfər
II üsul :
14  15   24  29  24  5 nəfər
Deməli, Eyler Venn diaqramının hər iki dairəyə aid olan hissəsində 5 nəfər var.
Yalnız riyaziyyat dərnəyində iştirak edənlərin sayı: 14  5  9 nəfər.
Yalnız xor dərnəyində iştirak edənlərin sayı: 15  5  10 nəfər.
Bu saylar da Eyler Venn diaqramının uyğun dairələrində yerləşdirilir.

Bu cür qrafik təsvir əsasında yazılı məlumat hazırlamaq bacarığı şagirdlərin bilikləri
əlaqələndirmək və təqdim etmək kimi təməl bacarıqlarını əhatə edir və şəxsiyyətyönümlü
təhsilin tərkib hissəsi hesab olunur. Ona görə də müxtəlif çoxluqlar arasında, xüsusilə
də ədədi çoxluqlar arasında bu cür məsələlərin düzgün təyin edilməsi ibtidai sinif
müəllimlərinin peşə hazırlığına verilən mühüm tələblərdəndir.
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SUMMARY
NAZILA MURADOVA
USAGE OF EYLER-VENN DIAGRAMS IN SEARCHING
SUMS IN PRIMARY FORMS
It is stated about sets in the article. In order to describe sets and relation ships
among them obviously, special figures called Eyler- Venn diagrams are used. The notion
of sets intersection is included and sets intersection is described in Eyler-Venn diagrams.
Sums connected with sets description in Eyler-Venn diagrams in primary form
maths course were stated as well. In the article the analogue of sums on the theme
“Venn diagram” in the IV form maths textbook was searched.
Key words: set, diagram, set of points, intersection
РЕЗЮМЕ
НАЗИЛА МУРАДОВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММ ЭЙЛЕРА-ВЕННА ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
В статье дается сведение о множествах. Для описания множеств и отношений
между ними, очевидно, используются специальные фигуры, называемые
диаграммами Эйлера-Венна. Вводится понятие пересечения множеств, а
пересечение множеств описывается на диаграммах Эйлера-Венна.
В курсе математики начальных классов также были рассмотрены вопросы,
связанные с описанием множеств на диаграммах Эйлера-Венна. В статье изучен
аналог задач на тему “ диаграмма Венна” в учебнике математики IV класса.
Ключевые слова : множество, диаграмма, множества точек, пересечение
Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rövşən Vəliyev tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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QEYRİ-SƏLİS ANLAYIŞLAR ƏSASINDA KOMPLEKS
MALİYYƏ ANALİZİ METODU
Məqalə qeyri-səlis çoxluqlar və onların maliyyə proseslərində qərar qəbuletmə
modellərində istifadəsinə həsr edilib. Qeyri-səlis çoxluqların maliyyə analizinə tətbiqi
qeyd edilmişdir. Qeyri-səlis çoxluqların maliyyə analizinə tətbiqi nümunəvi misal
üzərində göstərilmişdir.
Açar sözlər : qeyri-səlis çoxluq, maliyyə analizi, qeyri-səlis nəzəriyyə, risk.
Kəmiyyət (maliyyə) və keyfiyyət (indikator) göstəricilərinin hesabatlarını
ümumiləşdirərək və onlara yalnız statik, dinamik vəziyyətdə baxaraq risk analizinə
yanaşmanı əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirmək olar. Lakin mövcud üsullar analitiklərə
belə imkan yaratmır.
Risk analizinə şərh olunacaq yanaşma bütün mövcud yanaşmaların qeyd edilən
çatışmazlıqlarını, ölkə, zaman periodu, sənaye sahəsi, müəssisənin iqtisadi vəziyyətini və
idarəetmə spesifikasını nəzərə almaqla riski analiz etməyə imkan verir. Beləliklə,
istənilən ekspertin yanaşma tərzinə görə istifadə oluna biləcək konstruktor təklif olunur.
Qeyri-səlis çoxluqların maliyyə analizinə tətbiqi fikrinin təməli Maksimovun
[2000,nedosekin maksimov] işində həm statistik, həm də linqivistik (təbii dildə verilmiş
mülahizələr) qeyri-müəyyənliklə mübarizə üsulu kimi qoyulmuşdur. Əgər deyirlərsə ki,
müflislik ehtimalı “kiçik”, bu və ya digər göstəricinin qiyməti isə “qənaətbəxşdir”, onda
ciddi riyazi dildə nəyin nəzərdə tutulduğuna aydınlıq gətirmək məqsədilə belə
mülahizələrə formalizm və kəmiyyət təsviri tapmaq, alınmış qeyri-səlis təsvirlər əsasında
elmi nəticələr əldə etmək lazımdır.
Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi artıq 50 ildən çoxdur ki, iqtisadiyyatda və
texnikada geniş istifadə olunur. Ancaq ölkəmizdə iqtisadi analiz praktikasında bu
metodlardan çox nadir hallarda istifadə olunur. Bunu keçən əsrin 90-cı illərindən etibarən
nəşr edilən ədəiyyatların araşdırmalarında da görmək olar. Lakin xaricdə bu istiqamətdə
işlər hər il sürətli şəkildə artır.
Metodun mahiyyətini şərh edək.
Üsulun şərhi
Mərhələ 1 (Çoxluqlar). Aşağıda təbii dildə təsvir edilən vəziyyətlərin baza
çoxluqlarını və alt çoxluqlarını daxil edək:
a. Layihənin E tam vəziyyətlər çoxluğu beş alt çoxluğa bölünür:
E1 - “layihənin həddi qeyri-müvəffəqiyyətsizlik” vəziyyətlər altçoxluğu;
E2 - “layihənin qeyri-müvəffəqiyyətsizlik” vəziyyətlər altçoxluğu;
E3 - “layihənin orta keyfiyyət” vəziyyətlər altçoxluğu;
E4 - “layihənin nisbi müvəffəqiyyət” vəziyyətlər altçoxluğu;
E5 - “layihənin həddən artıq müvəffəqiyyət” vəziyyətlərin alt çoxluğu;
b. E çoxluğuna uyğun G risklilik dərəcəsi çoxluğu beş altçoxluğa bölünür:
G1 - “layihənin həddən artıq” risklilik altçoxluğu;
G2 - “layihənin yüksək dərəcəli” risklilik altçoxluğu;
G3 - “layihənin orta dərəcəli” risklilik altçoxluğu;
G4 - “layihənin aşağı dərəcəli” risklilik altçoxluğu;
G5 - “layihənin əhəmiyyətsiz” risklilik altçoxluğu.
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Burada və irəlidə G göstəricisinin 0-dan 1-ə qədər qiymətlər aldığı fərz olunur.
c. Xi maliyyə və ya idarəetmə göstəricisi üçün Bi tam qiymətlər çoxluğu beş altçoxluğa
bölünür:
Bi1 - “Xi-nin göstəricisinin səviyyəsi çox aşağıdır” altçoxluğu;
Bi2 - “Xi-nin göstəricisinin səviyyəsi aşağıdır” altçoxluğu;
Bi3 - “Xi-nin göstəricisinin səviyyəsi ortadır” altçoxluğu;
Bi4 - “Xi-nin göstəricisinin səviyyəsi yüksəkdir” altçoxluğu;
Bi5 - “Xi-nin göstəricisinin səviyyəsi çox yüksəkdir” altçoxluğu.
Burada və gələcək hesablamalarda fərz olunur:
1. Xi göstəricisinin səviyyəsinin artması baxılan layihənin risklilik dərəcəsinin
aşağı düşməsi ilə və layihəni həyata keçirən müəssisənin vəziyyətinin yaxşılaşması ilə
əlaqəlidir. Əgər verilən göstərici üçün əks tendensiya müşahidə olunarsa, onda analizdə
bu göstəricini əlaqəli olduğu göstərici ilə əvəz etmək lazımdır. Məsələn, müəssisənin
aktivlərindəki istiqraz vəsaiti payı göstəricisini müəssisənin aktivlərdəki xüsusi vəsaitlər
payı göstəricisi ilə əvəz etmək olar.
2. B, E və G çoxluqlarının əlavə uyğunluq şərti daxil edilir: əgər analizin gedişi
zamanı bütün göstəricilər təsnifata uyğun olaraq Bij altçoxluğunun səviyyəsinə
malikdirsə, onda layihənin vəziyyəti Ej kimi xarakterizə olunur, risk dərəcəsi isə Gj kimi
ifadə olunur. Bu şərtin yerinə yetirilməsi, bir tərəfdən, göstəricilərin səviyyələrinin
düzgün kəmiyyət təsnifatlandılmasına (bax üsulun 5-ci mərhələsi), digər tərəfdən isə
qiymətləndirmə sistemində göstəricinin əhəmiyyətlilik səviyyəsinin düzgün təyin
edilməsinə (bax üsulun 3-cü mərhələsi) təsir edir.
Mərhələ 2 (Göstəricilər). Ekspert-analitikin fikrinə görə, bir tərəfdən layihənin
risklilik qiymətinə təsir göstərən, digər tərəfdən isə layihəni həyata keçirən müəssisənin
işgüzar və maliyyə həyatında müxtəlif təbiətli hadisələri qiymətləndirən ümumi sayı N
olan ayrı-ayrı göstəricilərin X={Xi} yığımını quraq.
Mərhələ 3 (Əhəmiyyətlilik). Hər bir Xi göstəricisinə onun analizi üçün ri
əhəmiyyətlik səviyyəsini qarşı qoyaq. Bu səviyyəni qiymətləndirmək üçün bütün
göstəriciləri əhəmiyyətlilik səviyyəsinin azalma sırasına görə ilə elə düzək ki,
r1  r2  ... r N ,
(1)
ödənilsin.
Əgər göstəricilər sistemi onların azalma sırasına görə düzülübsə, onda i-ci göstəricinin ri qiymətini Fişbernin [Заде Л., 1976] qaydasına görə təyin etmək lazımdır:

ri 

2( N  i  1)
.
( N  1) N

(2)

Fişbern qaydası göstəricilərin əhəmiyyətlilik səviyyəsi haqqında (1)-dən başqa
heç heç nə məlum olmamaması faktını əks etdirir. Onda (2) qiymətlədirməsi tədqiq
olunan obyektin mövcud informasiya qeyri-müəyyənliyinin maksikum entropiyasına
cavab verir.
Əgər bütün göstəricilər bərabər əhəmiyyətə malikdirsə, onda

ri 

1
N

(3)

Mərhələ 4 (Risk dərəcəsinin təstifatı). G risk səviyyəsi göstəricisinin g cari
qiymətinin təsnifatını bu çoxluğu altçoxluqlara bölünməsi kriteriyası kimi quraq (cədvəl
1.1).
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Cədvəl 1.1.
G-nin qiymətlər intervalı
0,8<g<1
0,6<g<0,8
0,4<g<0,6
0,2<g<0,4
0-0,2

Alt çoxluqların adları
G1 – “həddən artıq risklilik”
G2 – “yüksək dərəcəli risklilik”
G3 – “orta dərəcəli risklilik”
G4 – “aşağı dərəcəli risklilik”
G5 – “ əhəmiyyətsiz risklilik”

Mərhələ 5 (Göstəricilərin qiymətlərinin təsnifatı). X göstəricisinin cari x
qiymətlərinin təsnifatını X tam çoxluğunun B şəklində alt çoxluqlara bölünməsi
kriteriyası kimi quraq (cədvəl 1.2).
Cədvəl 1.2.
Alt çoxluqlara bölünmə kriteriyaları
Göstəricinin
adı
Bi1
Bi2
Bi3
Bi4
Bi5
X1
x1<b11
b11< x1<b12
b12<x1<b13
b13<x1<b14
b14<x1
...
...
...
...
...
...
Xi
Xi<bi1
bi1< xi<bi2
bi2<xi<bi3
bi3<xi<bi4
bi4<xi
...
...
...
...
...
...
XN
xN<bN1
bN1<xN<bN2
bN2<xN<bN3
bN3<xN<bN4 bN4<xN
Mərhələ 6 (Göstəricilərin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi). Göstəricilərin cari
səviyyəsini qiymətləndirən və alınan nəticələri 1.3 cədvəlinə yerləşdiririk.
Cədvəl 1.3.
Göstəricinin adı
X1
...
Xi
...
XN

Cari qiymətlər
x1
...
xi
...
xN

Mərhələ 7 (Göstəricilərin səviyyəsinin təsnifatı). x cari qiymətlərinin 1.2
cədvəlinin kriteriyasına əsasən təsnifatlandıraq. Aparılan təsnifatlandırmanın nəticələri
cədvəl 1.4-də verilir.
Göstəricinin
adı
X1
...
Xi
...
XN

Cədvəl 1.4.
Altçoxluqlar üzrə təsnifatlandırmanın nəticələri
Bi1
λ11
...
λi1
...
λN1

Bi2
λ12
...
λ i2
...
λN2

Bi3
λ13
...
λi3
...
λN3

Bi4
λ14
...
λi4
...
λN4

Bi5
λ15
...
λi5
...
λN5

burada bi(j-1)<xi<bij olduqda λij=1 və əks halda (qiymətlər təsnifatlandırma diapazonuna
düşmədikdə). λij=0.
Mərhələ 8 (Risk dərəcəsinin qiymətləndirilməsi). İndi isə layihənin g risklilik
dərəcəsinin qiymətlənsirilməsi üçün cəbri hesablamalar aparaq:
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5

N

j 1

i 1

g   g j  ri  ij
burada

g j  0,9  0,2( j  1) ,

(4)

(5)

λij cədvəl 1.4-ə əsasən, ri isə (2) yaxud (3) düsturuna əsasən təyin edilir.
(4) və (5) düsturlarının mahiyyəti aşağıdakı kimidir:
İlk növbədə layihənin vəziyyətinin E qiymətləndirməsində və G risk dərəcəsinin
qiymətləndirməsində (4-dəki daxili cəmləmə) bu və ya digər B altçoxluğunun çəkisini
qiymətləndiririk. Bu çəkilər daha sonra g göstəricisinin orta qiymətininin təyinində xarici
cəmləmədə iştirak edir, burada gj üsulun 4-cü mərhələsində verilmiş 1.2 cədvəlinin uyğun
diapazonundan götürülür.
Mərhələ 9 (Linqivistik tanıma). Cədvəl 1.1-in verilənlər bazası əsasında risk
dərəcəsinin alınmış qiymətini təsnifatlandırırıq. Bununla da layihənin risk dərəcəsi
haqqındakı nəticə linqivistik forma alır.
Üsulun izahı başa çatdı. Üsulun tətbiqini misal üzərində yerinə yetirək.
Layihə riskinin analizinə aid hesabi nümunə
Məsələnin qoyuluşu. "AB" layihəsinin növbəti ilin 3-cü və 4-cü rübləri üzrə yekununa
aid riskin dərəcəsini analiz etmək tələb olunur. Tutaq ki, X müəssisəsinin real hesabatları
nümunə kimi seçilmişdir.
Həlli (bəndlərin nömrələri üsulun mərhələlərinin nömrələrinə uyğundur):
1. Üsulun birinci mərhələsində olduğu kimi E, G və B çoxluqlarını təyin edirik.
2. Analiz üçün 6 göstəricidən ibarət X sistemi qururuq:
 X1 - avtonomiya əmsalı (xüsusi kapitalın valyuta balansına olan nisbəti),
 X2 – şəxsi vəsaitlərlə dövriyyə aktivlərinin təmin olunma əmsalı (sırf dövriyyə
kapitalının dövriyyə aktivlərinə olan nisbəti),
 X3 - aralıq likvidlik əmsalı (pul vəsaitləri cəminin və debitor borclarının
qısamüddətli passivlərə olan nisbəti),
 X4 – mütləq likvidlik əmsalı (pul vəsaitləri cəminin qısamüddətli passivlərə olan
nisbəti) ,
 X5 - illik hesabatda bütün aktivlərin dövretmə qabiliyyəti (realizasiyadan əldə
olunan gəlirlərin dövrə görə aktivlərin orta dəyərinə olan nisbəti) ,
 X6 - bütün kapitalın rentabelliyi (təmiz gəlirin dövr ərzində aktivlərin dəyərinə
olan orta nisbəti)
3.Qəbul edək ki , bütün göstəricilər (ri=1/6 ) analizi üçün eyniqiymətlidir.
4.Risk dərəcəsi üsulun 4-cü mərhələsində verilmiş 1.1 cədvəlindəki qaydaya görə
təsnifatlandırılır.
5.İlkin ekspert analizi əsasında seşilmiş göstəricilər aşağıdakı şəkildə
klassifikasiya olunur (cədvəl 1.5)
Cədvəl 1.5.
Göstəricinin
Alt çoxluqlara bölünmə kriteriyaları
adı
Bi1
Bi2
Bi3
Bi4
Bi5
X1
x1<0,15
0,15<x1<0,25 0,25<x1<0,45 0,45< x1<0,65 0,65< x1
X2
x2<0
0< x2<0,09
0,09< x2<0,3
0,3<x2<0,45
0,45<x2
X3
x3<0,55
0,55<x3<0,75 0,75< x3<0,95 0,95< x3<0,95 1,4< x3
X4
x4<0,025 0,025<x4<0,09 0,09< x4<0,3
0,3<x4<0,55
0,55<x4
X5
x5<0,1
0,55<x5<0,75 0,55<x5<0,75 0,55<x5<0,75 0,65<x5
X6
x6<0
0<x6<0,01
0,01<x6<0,08
0,08<x6<0,3
0,3< x6
6."AB" layihəsinin maliyyə vəziyyəti aşağıdakı maliyyə göstəriciləri ilə
xarakterizə olunur (cədvəl 1.6)
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Xi göstəricisinin şifrəsi
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Xi göstəricisinin adı
avtonomiya əmsalı
təmin olunma əmsalı
aralıq likvidlik əmsalı
mütləq likvidlik əmsalı
bütün aktivlərin dövretmə
qabiliyyəti (illik)
bütün kapitalın rentabelliyi

I period üçün
Xi qiyməti (xI,i)
0,839
0,001
0,348
0,001

Cədvəl 1.6
II period üçün Xi
qiyməti (xII,i)
0,822
-0,060
0,208 Cədvəl 3.6.
0,0001

0,162

0,221

-0,04

-0,043

7. Cədvəl 1.5-in kriteriyalarına görə x cari qiymətlərini təsniflandıraq və nəticəni
cədvəl 1.7 şəklində yazaq:

Xi
göstərici
si
X1
X2
X3
X4
X5
X6

I period üzrə {λ} qiyməti
λ1
λ2
λ3
λ4
λ5
(xI,i) (xI,i) (xI,i) (xI,i) (xI,i)
0
0
1
1
0
1

0
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

Cədvəl 1.7
II period üzrə {λ} qiyməti
λ1
λ2
λ3
λ4
λ5
(xII,i) (xII,i) (xII,i) (xII,i) (xII,i
)
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

Cədvəl 1.7-nin analizindən alırıq ki, ikinci periodda dövriyyə aktivlərinin keyfiyyət
yüksəlişi ilə eyni zamanda bərabər təmin olunma keyfiyyətinin aşağı düşməsi baş
vermişdir.
8. Layihənin risklilik dərəcəsinin (4) düsturuna görə qiymətləndirməsi gI=0,709 ,
gII=0,713 qiymətini verir, yəni risklilik qismən yüksəlmişdir.
9. Cədvəl 1.1-ə görə g qiymətlərinin linqivistik tanınması "AB" layhəsinin
risklilik dərəcəsini hər iki dövrün analizinə görə yüksək təyin edir.
Beləliklə, müşahidə edirik ki, layihənin yüksək avtonomluğu mahiyyətcə,
layihənin yeganə yaxşı tərəfidir. Bundan başqa buradan çıxır ki, layihənin baş tutmaması
halında rəqib layihələrin şansları meydana çıxır, layihə öz məqsədindən uzaqlaşır və
rəqib layihələrin uğur qazanma şansları artır.
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SUMMARY
SARIYYA GASIMOVA
FINANCIAL ANALISIS METHOD ON THE BASIS OF FUZZY CONSEPTIONS
The article is dedicated to fuzzy sets and their use in decision-making models in
financial processes. The application of fuzzy sets to financial analysis has been shown.
The application of fuzzy sets to financial analysis is illustrated by an example.
Key words : fuzzy set, financial analysis, fuzzy theory, risk
PЕЗЮМЕ
САРИЯ ГАСЫМОВА
МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ ПОНЯТИЙ
Статья посвящена нечетким множествам и их использованию в моделях
принятия решений в финансовых процессах. Применение нечетких множеств к
финансовому анализу иллюстрируется примером.
Ключевые слова: нечёткое множество, финансовый анализ, нечёткая теория,
риск.
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İMPULS TƏSİRLİ İKİTƏRTİBLİ HİPERBOLİK TƏNLİK ÜÇÜN LOKAL
OLMAYAN SƏRHƏD ŞƏRTLİ MƏSƏLƏNİN HƏLLİNİN VARLIQ VƏ
YEGANƏLİYİ
Məqalədə impuls təsirli impuls təsirli ikitərtibli hiperbolik tənlik üçün lokal
olmayan sərhəd şərtli məsələnin həlli nəzərdən keçirilir. İmpuls təsirli ikitərtibli
hiperbolik tənlik üçün lokal olmayan sərhəd şərtli məsələnin konkret həlli isbat olunur.
Açar sözlər: Hiperbolik tənlik, lokal olmayan məsələ, korrekt həllolma.
1.

Məsələnin qoyuluşu. Müstəvinin
𝑖
𝑖
𝑖 +1
𝐺 = 𝐺1 × 𝐺2 , 𝐺𝑘 = 𝐺𝑘0 ⋃𝐺𝑘1 , 𝐺𝑘𝑘 = (𝑥𝑘𝑘 , 𝑥𝑘𝑘 ), 𝑖𝑘 = 0,1; 𝑘 = 1,2
𝑖
𝑖
𝐺 𝑖1 𝑖2 = 𝐺11 × 𝐺22
çoxluğunda
(𝑙11 𝑢)(𝑥) ≡ 𝐷1 𝐷2 𝑢(𝑥) + 𝑎(𝑥)𝐷1 𝑢(𝑥) + 𝑏(𝑥)𝐷2 𝑢(𝑥) + 𝑐(𝑥)𝑢(𝑥) +
+𝑑(𝑥)𝑢(𝑥) = 𝜑11 (𝑥)
(1)

ikitərtibli hiperbolik tənliyinə baxaq. Burada u(x) axtarılan funksiya,
𝑥̅ = (𝑥̅ 1, 𝑥̅ 2)∈ 𝐺 – qeyd olunmuş nöqtə, 𝑎(𝑥), 𝑏(𝑥), 𝑐(𝑥), 𝑑(𝑥) və 𝜑11 (𝑥)
funksiyaları G çoxluğunda ölçüləndirlər və aşağıdakı şərtləri ödəyirlər:
𝑥1 ,𝑥2
1 ,𝑥2
(𝐺), 𝑏(𝑥) ∈ 𝐿𝑥𝑝,∞
(𝐺); 1 ≤ 𝑝 <
1. 𝑐(𝑥), 𝑑(𝑥), 𝜑11 (𝑥) ∈ 𝐿𝑝 (𝐺), 𝑎(𝑥) ∈ 𝐿∞,𝑝
∞.
(1) tənliyinin lokal olmayan
𝛼11 ∆𝐷2 𝑢(𝑥10 , 𝑥2 ) + 𝛼12 𝐷2 𝑢(𝑥12 , 𝑥2 ) = 𝜑20 (𝑥2 ) ∈ 𝐿𝑝 (𝐺2 ),
𝛼21 ∆𝐷2 𝑢(𝑥11 , 𝑥2 ) + 𝛼22 𝐷2 𝑢(𝑥12 , 𝑥2 ) = 𝜑21 (𝑥2 ) ∈ 𝐿𝑝 (𝐺2 ),
(2)
𝛽11 ∆𝐷1 𝑢(𝑥1 , 𝑥20 ) + 𝛽12 𝐷1 𝑢(𝑥1 , 𝑥22 ) = 𝜑10 (𝑥1 ) ∈ 𝐿𝑝 (𝐺1 ),
𝛽21 ∆𝐷1 𝑢(𝑥1 , 𝑥21 ) + 𝛽22 𝐷1 𝑢(𝑥1 , 𝑥22 ) = 𝜑11 (𝑥1 ) ∈ 𝐿𝑝 (𝐺1 ),
00
10
01
11
, ∆𝑢(𝑥11 , 𝑥20 ) = 𝜑00
, ∆𝑢(𝑥10 , 𝑥21 ) = 𝜑00
, ∆𝑢(𝑥11 , 𝑥21 ) = 𝜑00
.
{∆𝑢(𝑥10 , 𝑥20 ) = 𝜑00
sərhəd şərtlərini ödəyən həlli axtarılır.
(1,1)
(1,1)
(1), (2) məsələsinin 𝑉𝑝 (𝐺) sinfindən olan həlli axtarılır. 𝑉𝑝 (𝐺) sinfi dedikdə
𝑗

elementlərinin özləri və 𝐷1𝑖 𝐷2 𝑢 , 0 ≤ 𝑖 ≤ 1, 0 ≤ 𝑗 ≤ 1, Sobolev mənada xüsusi
törəmələri 𝐿𝑝 (𝐺 𝑖1 𝑖2 ), 𝑖𝑘 = ̅̅̅̅
0,1, 𝑘 = 1,2, fəzasından olan funksiyalar çoxluğunu başa
düşürük.
Qeyd edək ki, (1) tənliyinə ekvivalent inteqral tənlik aşağıdakı kimi verilir:
(𝑙11 𝑄𝑏)(𝑥) ≡ (𝐴𝑏 0 )(𝑥) ≡ 𝑏 0 (𝑥1 , 𝑥2 ) + ∫ 𝑘2 (𝑥1 , 𝑥2 , 𝜉2 )𝑏 0 (𝑥1 , 𝜉2 )𝑑𝜉2 +

(3)

𝐺2

+ ∫ 𝑘1 (𝑥1 , 𝑥2 , 𝜉1 ) 𝑏 0 (𝜉1 , 𝑥2 )𝑑𝜉1 + ∬ 𝑘(𝑥1 , 𝑥2 , 𝜉1 , 𝜉2 )𝑏 0 (𝜉1 , 𝜉2 )𝑑𝜉1 𝑑𝜉2 = Φ11 (𝑥)
𝐺1

𝐺

(𝟏), (𝟐) məsələsinin həllinin varlıq və yeganəliyi. (1),(2) məsələsinin həllinin
varlıq və yeganəliyini öyrənmək üçün əvvəlcə (3) inteqral tənliyinin həll olunması
məsələsini araşdıraq [1,2]. Tutaq ki, 𝑏 0 (𝑥) ∈ 𝐿𝑝 (𝐺) funksiyası (3) inteqral tənliyinin
həllidir. Bu tənliyi əvvəlcə aşağıdakı operator tənlik şəklində yazaq:
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(𝐴𝑏 0 )(𝑥) ≡ (𝐼 + 𝐴1 + 𝐴2 )𝑏 0 = Φ11 ,
(4)
(𝐼 + 𝐴1 )𝑏 0 + 𝐴2 𝑏 0 = Φ11 .
𝐴1 operatoru 𝐿𝑝 (𝐺) fəzasında təsir edən xətti məhdud iki ölçülü Volter inteqral
operatorudur. Ona görə də (𝐼 + 𝐴1 ) operatorunun 𝐵 = (𝐼 + 𝐴1 )−1 tərsi vardır və o,
𝐿𝑝 (𝐺) fəzasında təsir edir.
(𝐼 + 𝐴1 )𝑏 0 + 𝐴2 𝑏 0 = Φ11
tənliyinin hər tərəfinə soldan 𝐵 = (𝐼 + 𝐴1 )−1 operatoru vasitəsi ilə təsir etsək,
𝑏 0 + (𝐵𝐴2 )𝑏 0 = 𝐵Φ11
(5)
operator tənliyini alarıq. Beləliklə (4) tənliyinin həll olunma məsələsi (5)
tənliyinin həll olunmasına gətirildi. Burada
(𝐼𝑏 0 )(𝑥) ≡ 𝑏 0 (𝑥1 , 𝑥2 ),
(6)
(𝐴1 𝑏 0 )(𝑥) ≡ 𝑎(𝑥) ∫ 𝜃(𝑥2 − 𝜉2 )𝑏 0 (𝑥1 , 𝜉2 )𝑑𝜉2 + 𝑏(𝑥) ∫ 𝜃(𝑥1 − 𝜉1 )𝑏 0 (𝜉1, 𝑥2 ) ×
𝐺2

𝐺1

× 𝑑𝜉1 + 𝑐(𝑥) ∬ 𝜃(𝑥1 − 𝜉1 )𝜃(𝑥2 − 𝜉2 )𝑏 0 ( 𝜉1 , 𝜉2 )𝑑𝜉1 𝑑𝜉2 ,

(7)

𝐺

(𝐴2 𝑏

0 )(𝑥)

𝑎(𝑥)𝛽12 𝛽21
𝑎(𝑥)𝜃(𝑥2 − 𝑥21 )𝛽11 𝛽22
0 (𝑥
≡−
∫ 𝑏 1 , 𝜉2 )𝑑𝜉2 −
×
𝛿2
𝛿2
𝐺2

× ∫ 𝑏 0 (𝑥1 , 𝜉2 )𝑑𝜉2 −
𝐺2

𝑏(𝑥)α12 α21
𝑏(𝑥)𝜃(𝑥1 − 𝑥11 )α11 α22
∫ 𝑏 0 (𝜉1 , 𝑥2 )𝑑𝜉1 −
×
𝛿1
𝛿1
𝐺1

× ∫ 𝑏 0 (𝜉1 , 𝑥2 )𝑑𝜉1 − 𝑐(𝑥)𝛽12 𝛽21 ∫
𝐺1

𝐺1

−𝑐(𝑥)𝜃(𝑥2 − 𝑥21 )𝛽11 𝛽22 ∫
𝐺1

× ∫
𝐺2

𝜃(𝑥1 − 𝜉1 )
∫ 𝑏 0 (𝜉1 , 𝜉2 )𝑑𝜉2 𝑑𝜉1 −
𝛿2
𝐺2

𝜃(𝑥1 − 𝜉1 )
∫ 𝑏 0 (𝜉1 , 𝜉2 )𝑑𝜉2 𝑑𝜉1 − 𝑐(𝑥)𝛼12 𝛼21 ×
𝛿2
𝐺2

𝜃(𝑥2 − 𝜉2 )
𝜃(𝑥2 − 𝜉2 )
∫ 𝑏 0 (𝜉1 , 𝜉2 )𝑑𝜉1 𝑑𝜉2 − 𝑐(𝑥)𝜃(𝑥1 − 𝑥11 )𝛼11 𝛼22 ∫
×
𝛿1
𝛿1
𝐺1

𝐺2

× ∫ 𝑏 0 (𝜉1 , 𝜉2 )𝑑𝜉1 𝑑𝜉2 − 𝑑(𝑥)𝛽12 𝛽21 ∫
𝐺1

𝐺1

−𝑑(𝑥)𝜃(𝑥̅2 − 𝑥21 )𝛽11 𝛽22 ∫
𝐺1

× ∫
𝐺2

𝜃(𝑥̅1 − 𝜉1 )
∫ 𝑏 0 (𝜉1 , 𝜉2 )𝑑𝜉2 𝑑𝜉1 −
𝛿2
𝐺2

𝜃(𝑥̅1 − 𝜉1 )
∫ 𝑏 0 (𝜉1 , 𝜉2 )𝑑𝜉2 𝑑𝜉1 − 𝑑(𝑥)𝛼12 𝛼21 ×
𝛿2
𝐺2

𝜃(𝑥̅2 − 𝜉2 )
𝜃(𝑥̅2 − 𝜉2 )
∫ 𝑏 0 (𝜉1 , 𝜉2 )𝑑𝜉1 𝑑𝜉2 − 𝑑(𝑥)𝜃(𝑥̅1 − 𝑥11 )𝛼11 𝛼22 ∫
×
𝛿1
𝛿1
𝐺1

𝐺2

× ∫ 𝑏 0 (𝜉1 , 𝜉2 )𝑑𝜉1 𝑑𝜉2

(8)

𝐺1

(8) bərabərliyi ilə təyin olunan (𝐴2 𝑏 0 )(𝑥) operatorunun hər bir toplananının 𝐿𝑝
mənada norması hesablanır, belə ki, bunun üçün Hölder bərabərsizliyindən,
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𝑎0 (𝑥2 )

= 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑝|𝑎(𝑥)| ∈ 𝐿𝑝 (𝐺2 ),
𝑥1 ∈𝐺1

𝑏 0 (𝑥1 )

= 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑝|𝑏(𝑥)| ∈ 𝐿𝑝 (𝐺1 )
𝑥2 ∈𝐺2

funksiyasından istifadə olunur.
𝛽12 𝛽21
‖(𝐴2 𝑏 0 )(𝑥)‖𝐿𝑝 ≤ |
| (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑎0 (𝑥2 )‖𝐿𝑝 (𝐺2 ) ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺2 ) +
𝛿2
𝛽11 𝛽22
α12 α21
+|
| (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑎0 (𝑥2 )‖𝐿𝑝 (𝐺2 ) ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺2 ) + |
| (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ×
𝛿2
𝛿1
α11 α22
‖𝑏 0 (𝑥1 )‖𝐿𝑝 (𝐺1 ) × ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺1 ) + |
| (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ‖𝑏 0 (𝑥1 )‖𝐿𝑝 (𝐺1 ) ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺1 ) +
𝛿1
𝛽12 𝛽21
𝛽12 𝛽21
+|
| (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
|×
𝛿2
𝛿2
𝛽11 𝛽22
+(𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝(𝐺) ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ×
𝛿2
α12 α21
× (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝(𝐺) ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ×
𝛿1
α11 α22
× ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝(𝐺) ×
𝛿1
𝛽
𝛽
12
21
× ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺) +
𝛿2
𝛽11 𝛽22
α12 α21
+|
| (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
|×
𝛿2
𝛿1
α11 α22
× (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ×
𝛿1
× (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺) .
(9)
Onda
‖(𝐴2 𝑏 0 )(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ≤ 𝑀‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺)
olduğunu alarıq. Burada
𝛽12 𝛽21
𝑀=|
| (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑎0 (𝑥2 )‖𝐿𝑝 (𝐺2 ) +
𝛿2
𝛽11 𝛽22
α12 α21
+|
| (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑎0 (𝑥2 )‖𝐿𝑝 (𝐺2 ) + |
| (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ‖𝑏 0 (𝑥1 )‖𝐿𝑝 (𝐺1 ) +
𝛿2
𝛿1
α11 α22
𝛽12 𝛽21
+|
| (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ‖𝑏 0 (𝑥1 )‖𝐿𝑝(𝐺1 ) + |
| (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ×
𝛿1
𝛿2
𝛽11 𝛽22
× (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) +
𝛿2
α12 α21
α11 α22
+|
| (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
|×
𝛿1
𝛿1
𝛽12 𝛽21
× (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ×
𝛿2
𝛽11 𝛽22
× (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ×
𝛿2
α12 α21
× ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) +
𝛿1
α11 α22
+|
| (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) .
𝛿1
Ona görə də, ‖𝐴2 ‖ ≤ 𝑀. Deməli 𝐵𝐴2 operatoru üçün
‖𝐵𝐴2 ‖𝐿𝑝 (𝐺) ≤ 𝑀‖𝐵‖‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺)
(10)
qiymətləndirməsini alırıq. Əgər
Δ = 𝑀‖𝐵‖ < 1
olarsa, (3) tənliyinin istənilən Φ11 ∈ 𝐿𝑝 (𝐺) üçün yeganə 𝑏 0 ∈ 𝐿𝑝 (𝐺) həlli vardır.
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Hölder bərabərsizliyindən istifadə edərək Φ11 (𝑥) ifadəsinin hər bir toplananının 𝐿𝑝
mənada normasını hesablayaq. Bunun üçün Φ11 (𝑥) funksiyasının hər bir toplananının
𝐿𝑝 mənada norması aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
1⁄𝑝

‖Φ11 (𝑥)‖𝐿𝑝

𝛽21 + 𝛽22
≤|
| (∬|𝑎(𝑥)𝜑10 (𝑥1 )|𝑝 𝑑𝑥)
𝛿2

−|

𝐺

𝛽12
|×
𝛿2

1⁄𝑝

𝛽11 + 𝛽12
+|
|×
𝛿2

× (∬|𝑎(𝑥)𝜑11 (𝑥1 )|𝑝 𝑑𝑥)
𝐺

1⁄𝑝

𝛽22
+| |×
𝛿2

× (∬|𝑎(𝑥)𝜃(𝑥2 − 𝑥21 )𝜑11 (𝑥1 )|𝑝 𝑑𝑥)
𝐺
1⁄𝑝

× (∬|𝑎(𝑥)𝜃(𝑥2 − 𝑥21 )𝜑10 (𝑥1 )|𝑝 𝑑𝑥)

+|

𝐺

𝛼21 + 𝛼22
|×
𝛿1

1⁄𝑝

× (∬|𝑏(𝑥)𝜑20 (𝑥2 )|𝑝 𝑑𝑥)
𝐺

1⁄𝑝

𝛼12
+ | | (∬|𝑏(𝑥)𝜑21 (𝑥2 )|𝑝 𝑑𝑥)
𝛿1

+

𝐺

1⁄𝑝

𝛼11 + 𝛼12
|
| × (∬|𝑏(𝑥)𝜃(𝑥1 − 𝑥11 )𝜑21 (𝑥2 )|𝑝 𝑑𝑥)
𝛿1
𝐺

+|

𝛼22
|×
𝛿1

1⁄𝑝

× (∬|𝑏(𝑥)𝜃(𝑥1 − 𝑥11 )𝜑20 (𝑥2 )|𝑝 𝑑𝑥)

1⁄𝑝
00 |
+ |𝜑00
(∬|𝑐(𝑥)|𝑝 𝑑𝑥)

𝐺

+

𝐺
1⁄𝑝

01 |
+| 𝜑00
(∬|𝑐(𝑥)𝜃(𝑥1 − 𝑥10 )𝜃(𝑥2 − 𝑥21 )|𝑝 𝑑𝑥)

10 |
+ |𝜑00
×

𝐺
1⁄𝑝

× (∬|𝑐(𝑥)𝜃(𝑥1 − 𝑥11 )𝜃(𝑥2 − 𝑥20 )|𝑝 𝑑𝑥)

11 |
+ |𝜑00
×

𝐺
1⁄𝑝

× (∬|𝑐(𝑥)𝜃(𝑥1 − 𝑥11 )𝜃(𝑥2 − 𝑥21 )|𝑝 𝑑𝑥)
𝐺

+|

𝛽21 + 𝛽22
| (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ×
𝛿2

β12
𝛽11 + 𝛽12
| (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝(𝐺) ‖𝜑11 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
|×
𝛿2
𝛿2
β12
× (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝜑11 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + | | (𝑋1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ×
𝛿2
𝛼
+
𝛼
𝛼12
21
22
× ‖𝜑10 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝(𝐺) ‖𝜑10 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + | | ×
𝛿1
𝛿1
𝛼
+
𝛼
11
12
⁄
⁄
× (𝑋2 − 𝑥20 )1 𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝜑21 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋2 − 𝑥20 )1 𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ×
𝛿1
𝛼22
𝛽21 + 𝛽22
‖𝜑21 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + | | (𝑋2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝜑20 ‖𝐿𝑝 (𝐺)+ |
| (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ×
𝛿1
𝛿2
β12
× ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝜑10 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + | | (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝜑11 ‖𝐿𝑝 (𝐺) +
𝛿2
× ‖𝑐(𝑥)‖𝐿𝑝 ‖𝜑10 ‖𝐿𝑝 + |
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𝛽11 + 𝛽12
β22
+|
| (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝜑11 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + | | (𝑋̅1 − 𝑥10 )1⁄𝑞 ×
𝛿2
𝛿2
𝛼
+
𝛼
21
22
× ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝜑10 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝜑10 ‖𝐿𝑝 (𝐺) +
𝛿1
𝛼12
𝛼11 + 𝛼12
+ | | (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝(𝐺) ‖𝜑21 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + |
| (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ×
𝛿1
𝛿1
𝛼22
× ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝜑21 ‖𝐿𝑝 (𝐺) + | | (𝑋̅2 − 𝑥20 )1⁄𝑞 ‖𝑑(𝑥)‖𝐿𝑝 (𝐺) ‖𝜑20 ‖𝐿𝑝 (𝐺) .
𝛿1
Əgər ∆< 1 olarsa, (1),(2) məsələsi korrekt həll olunandır. Aydındır ki, ∆< 1
olduqda (5) tənliyinin 𝑏 0 ∈ 𝐿𝑝 (𝐺) həlli
1
‖𝑏 0 ‖𝐿𝑝 (𝐺) ≤
‖𝐵‖‖Φ11 ‖𝐿𝑝(𝐺)
(11)
1−∆
bərabərsizliyini ödəyir.
Beləliklə aşağıdakı teorem isbat olundu.
Teorem 1. Əgər ∆< 1 olarsa, onda (4) tənliyinin istənilən Φ11 ∈ 𝐿𝑝 (𝐺)
funksiyası üçün yeganə 𝑏 0 ∈ 𝐿𝑝 (𝐺) həlli var və bu həll üçün (11) bərabərsizliyi ödənir.
Teorem 2. Əgər ∆< 1 olarsa, onda (1),(2) məsələsi korrekt həll olunandır.
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SUMMARY
MINAYYA HUSEYNOVA
THE EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE SOLUTION OF A SECOND-ORDER
NONLOCAL BOUNDARY-VALUE PROBLEM OF HYPERBOLIC TYPE OF THE
SECOND ORDER WITH IMPULSE ACTION
In the article Nonlocal problem with integral conditions for hyperbolic equation with
impulses is explained. The correct solvability of the nonlocal boundary value problem for a
second-order hyperbolic equation with a loaded impulse response is proved.
Key words: Hyperbolic equations, nonlocal problem, pulse influences.
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ВТОРОГО ПОРЯДКА С ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Рассматривается нелокальная задача с
интегральными условиями для
гиперболического уравнения с импульсными воздействиями. Доказана корректная
разрешимость нелокальной краевой задачи для гиперболического уравнения второго
порядка с нагруженным импульсным воздействием.
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воздействия.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ ARMUD BAĞLARINDA
CƏRGƏARASI TORPAĞIN SAXLANMASININ ARMUDUN
MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının armud bağlarında cərgə arası
torpağın saxlanmasının armud ağaclarının məhsuldarlığına təsiri öyrənilmişdir. Burada
cavan və məhsuldar armud bağlarında cərgə arası torpağın saxlanması və becərilməsi
sisteminin əhəmiyyətini nəzərə alaraq 4 variant, 3 təkrarda tədqiqat aparılmışdır. Təcrübələr Abbasbəyi, Nəsirin armudu sortları üzərində qara herik (nəzarət), yonca səpini,
qara herik fonunda üzvü gübrə (peyin) hər hektara 20-30 ton şum altına 3 ildə bir olmaqla
və təbii çəmənlik variantlarında qoyulmuşdur. Abbasbəyi armud sortunda orta rəqəmlə
məhsuldarlıq qara herik (nəzarət) variantında 56 kq; yonca səpini variantında 72kq; qara herik zəminində üzvü gübrə (peyin) variantında 60kq və təbii çəmənlik variantında isə
58 kq, nəzarət variantına nisbətən yonca səpini variantında 123%, qara herik zəminində
üzvü gübrə (peyin) variantında 107%, təbii çəmənlik variantında isə 103% olduğu
müəyyən edilmişdir. Bütün variantlarda yonca səpini variantı üstünlük təşkil etmişdir.
Açar sözlər: Cərgə arası, aqro-ekoloji, ştamb, boy, qara herik, çəmənlik, yonca,
sort, birillik zoğ, məhsul
Bazar iqtisadiyatı şəraitində respublika əhalisinin meyvə məhsullarına artan tələbatı
və kənd təsərrüfatında aparılan aqrar islahatlarla əlaqədar bütün sahələrdə və o cümlədən
meyvəçilik sahəsində də istehsalın artırılması tələb olunur. Bağçılıqda istehsalın artırılmasının əsas göstəricilərindən biri meyvə bağlarında cərgə arası torpağın saxlanmasının
meyvə ağaclarının boy və inkişafına təsirindən asılıdır. Muxtar respublika ərazisində
mövcud olan meyvə bağlarının özəlləşdirilməsi, məhsuldar meyvə bağlarından yüksək və
sabit məhsul götürülməsi, bağçılıq mədəniyyətinin artırılması, meyvə bağlarında kompleks aqrotexniki tədbirlərin elmi əsaslarla fermer və fərdi təsərrüfatlara geniş tətbiqindən
asılıdır.
Meyvə bağlarında meyvə məhsullarına təsir edən vacib aqrotexniki tədbirlərdən biri
də meyvə bağlarında cərgə aralarının saxlanması və torpağın becərilməsidir. Meyvə bağlarında cərgə arası torpağın becərilməsi və saxlanması bağ sahələrinin relyefindən, aqroekoloji xüsusiyyətlərindən və mexanikləşdirmənin tətbiqindən asılıdır [ 2, s. 137-142; 3,
s. 123-129; 4, s. 131-139; 5, s. 50-53 ].
Tədqiqatın məqsədi məhz Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mövcud olan
armud bağlarında cərgə arası torpağın saxlanmasının armud ağaclarının məhsuldarlığına
təsirinin öyrənilməsindən ibarətdir. Son vaxtlaradək meyvə bağlarında cərgə araları müxtəlif üsullarla, təbii və süni çəmənlik altında, qara herik və çimləşdirilmiş sistemdə saxlanılaraq becərilirdi. Bu da bir çox mütəxəssislər arasında ziddiyətlərə səbəb olurdu. Buna
görədə armud bağlarında cərgə arası torpağın saxlanmasına və becərilməsinə yenidən baxılması tədqiqatın aktuallığını bir daha artırır. Odur ki, cavan və məhsuldar armud bağlarında cərgə arası torpağın becərilməsi və onun saxlanması sisteminin becərilmə qaydalarına əsasən müasir tələblərə cavab verən variantlarla öyrənilməsi qarşımızda duran əsas
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məqsədlərdəndir. Nəticədə armud bağlarında torpağın saxlanması və becərilməsi sisteminin optimal variantlarla oyrənilməsi işimizin aktuallığını bir daha artırır.
Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən bir çox alimlər armud bağlarında cərgə arası
torpağın saxlanmasını öyrənmişlər. Bunlardan Q.G.Sərdarova (1953), Z.A.Əliyeva
(1960), O.Ə.Orucov (1981) [6, s. 4-11] və başqaları bu sahədə xeyli işlər görmüşlər.
Lakin Naxçıvan Muxtar respublikası ərazisində becərilən cavan və məhsuldar armud
bağlarında cərgə arası torpağın saxlanması və becərilməsi haqqında heç bir alim
tərəfindən ətraflı tədqiqat işləri aparılmamışdır. Bizdə bu sahədə geniş tədqiqat işləri
aparmışıq və bir çox nəticələr əldə olunmuşdur [1, s. 98-100; 7, s. 9-13; 9, s. 33-37 ].
Tədqiqat illərində muxtar respublikanın armud bağlarında cərgə arası torpağın
saxlanması sisteminin əhəmiyyətini nəzərə alaraq armud bağlarında cərgə aralarının
saxlanması və becərilməsinə dair tədqiqatlar 2010-2015- ci illərdə AMEA Naxçıvan
Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun 2004-cü ildə 5x6 m əkin sxemi ilə əkilmiş 0,2 hektar
və Ordubad rayonunda yerləşən Həsən Əliyev adına “Araz İstehsalat birliyinin” dayaq
məntəqəsində 1997-ci ildə 4x5 m əkin sxemi ilə əkilmiş 0,5 hektar məhsuldar armud
bağlarında aparılmışdır.
Material və metodika: Material olaraq AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar
İnstitutunun genofond bağında becərilən 0,2 ha və Ordubad rayonu ərazisində yerləşən
dayaq məntəqəsində becərilən 0,5 hektar armud bağı götürülmüşdür. Burada becərilən
Abbasbəyi, Nəsirin armudu, Şəkəri və Nar armud sortları üzərində tədqiqat işləri
aparılmışdır. Tədqiqat işi ümumi qəbul olunmuş metodlarla aparılmışdır. Tədqiqat
işinin yerinə yetirilməsində Z.M.Həsənov “Meyvəçilik (laborator-praktikum)” 1997 [8,
s. 85-136 ]; Методика ВНИИС им. И.В.Мичурина, 1973, [10, с.93-124]; Бейдеман
И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. 1974 [11,
c.123- 156], Программа и методика интродукции и сорт изучения плодовых
культур. Кишинв: Щтиинца, 1972 [12, с. 60-78]; proqram və metodikalardan istifadə
edilmişdir.
Eksperimental hissə: Cavan və məhsuldar armud bağlarında cərgə arası torpağın
saxlanması və becərilməsi sisteminin əhəmiyyətini nəzərə alaraq İnistitutumuzun genofond bağında və Ordubad rayonunda yerləşən dayaq məntəqəsində becərilən armud bağlarında 4 variant, 3 təkrarda aparılmışdır. Təcrübələr Abbasbəyi, Nəsirin armudu, Şəkəri
və Nar armud sortları üzərində aşağıdakı variantlarla qoyulmuşdur.
-Qara herik (Nəzarət)
-Yonca səpini
-Qara herik fonunda üzvü gübrə (peyin) hər hektara 20-30 ton şum altına 3 ildə
bir olmaqla
-Təbii çəmənlik
Meyvə məhsulunun artırılması cərgə arası torpağın saxlanmasından cox asılıdır.
Bizdə armud ağaclarının məhsuldarlığının artırılmasında cərgə arası torpagın saxlanmasının armud ağaclarının məhsuldarlığına təsirini oyrənmişik. Təcrübədə iştirak edən armud ağacları cavan və bir qədər yaşlı ağaclar üzərində aparılmışdır. Aparılan təcrübələr
6-7 yaş və 23 yaş olan armud ağacları üzərində aparılmışdır.
Aşkar edilmişdir ki, Abbasbəyi armud sortunda variantlar arasında hər ağacdan orta
rəqəmlə ən az armud məhsulu Qara herik (nəzarət) variantında 56 kq (100%), hər
hektardan 280 sentner (100%), ən cox məhsul isə Yonca səpini variantında hər ağacdan
72 kq (125%), və hər hektardan 360 sentner (125%) təşkil etmişdir. Buda hər ağacdan
nəzarət variantına nisbətən Yonca səpini variantında 16 kq, Qara herik fonunda üzvü
gübrə (peyin) 4 kq, Təbii çəmənlik variantında 2 kq çox məhsul olduğu müəyyən
edilmişdir.
Abbasbəyi armud sortunda Yonca səpini variantında hər hektarda 500 ağac
olmaqla, hər ağacdan 72 kq, nəzarətə nisbətən 123%, hər hektardan 360 sentner, nəzarətə
nisbətən 125% məhsul əldə olunmuşdur.
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1ha-da
məhsuldarlıq
sentnerlə
Nəzarətə
nisbətən %-lə

Nəzarətə
nisbətən %-lə

Ağacdan
məhsuldarlıq

Ha-da ağac
sayı

Variantlar

Cərgə arası torpağın saxlanmasının armud ağaclarının məhsuldarlığına
təsiri (2010-2015-ci illər üzrə orta rəqəmlər)

Abbasbəyi
Qara herik (nəzarət)
500
56
100
280
100
Yonca səpini
500
72
123
360
123
Qara herik fonunda üzvü gübrə
500
60
107
300
107
(peyin)
Təbii çəmənlik
500
58
103
290
103
Nəsirin armudu
Qara herik (nəzarət)
500
60
100
300
100
Yonca səpini
500
82
137
410
137
Qara herik fonunda üzvü gübrə
500
63
105
315
105
(peyin)
Təbii çəmənlik
500
61
102
305
102
Nəsirin armudu sortunda isə Abbasbəyi sortuna müvafiq olaraq Qara herik (nəzarət)
variantında bir ağacdan orta məhsuldarlıq 60 kq, hər hektardan 300 sentner alındığı halda,
yonca səpini variantında hər ağacdan Qara herik fonunda üzvü gübrə (peyin) variantında
hər ağacdan 3 kq çox məhsul, hər hektardan 315 sentner, nəzarət variantına nisbətən 15
sentner çox məhsul əldə edilmişdir. Nəsirin armudu sortunda da Yonca səpini variantı
Abbasbəyi sortunda olduğu kimi ən optimal variant sayılır. Yonca səpini variantında hər
ağacdan orta rəqəmlə 82 kq, nəzarət variantına nisbətən 22 kq çox, hər hektardan 410
sentner, nəzarətə nisbətən 110 sentner çox məhsul alınmışdır. Bu variant digər
variantlardan hər ağacdan və hər hektardan alınan məhsulun nəzarət variantına nisbətən
faiz nisbətinin çox olması ilə fərqlənir. Yəni bu variantda hər ağacdan alınan məhsul Qara
herik (nəzarət) variantından 37%, Qara herik fonunda üzvü gübrə (peyin) variantından
32% və Təbii çəmənlik variantından 35% çox məhsul vermişdir. Bir hektardan alınan
məhsulunsentnerinin faizlə istifadəsində də eyni nəticə əldə olunmuşdur ( cədvəl 1).
Cədvəldən goründüyü kimi Abbasbəyi və Nəsirin armudu sortlarının yonca səpini
variantında hər iki sortun hər hektardan məhsuldarlığı 375-410 sentner və müvafiq olaraq
125-137% arasında dəyişmişdir.
Məhsuldarlıq gostəricilərini təhlil edərkən belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, cərgə
arası torpağın yonca səpini variantında saxlanması agacların inkişafına və yüksək məhsul
verməsinə gorə məhsuldar armud bağlarının cərgə aralarını bu sistemdə saxlanması
məqsədə müvafiqdir.
Yonca səpini variantının yüksək məhsuldarlığını Nəsirin armudu sortunda cədvəldə
öz əksini tapmışdır. Cərgə aralarının Yonca səpini variantı sistemində saxlanıldıqda
məhsuldarlıq Abbasbəyi sortunda hər ağacdan orta rəqəmlə 72 kq (125%), hər hektardan
360 sentner (125%), Nəsirin armudu sortunda isə hər ağacdan 82 kq (137%) təşkil edir.
Armud meyvələrinin orta çəkisi də variantlardan asılı olaraq dəyişilir. Abbasbəyi
armud sortunda bir meyvənin çəkisi Qara herik (nəzarət) variantında 120-150 qram, Qara
herik üzvü gübrə fonunda (peyin) variantında 120-155 qaram, Yonca səpini variantında
140-180 qram və Təbii çəmənlik variantında isə 120-150 qram olmuşdur.
Nəsirin armudu sortunda Abbasbəyi sortuna müvafiq olaraq bir meyvənin çəkisi
130-155 qram, 135-160 qram, 140-180 qram və 135-160 qram təşkil edir.
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SUMMARY
LOGMAN BAYRAMOV
INFLUENCE OF CONSERVATION BETWEEN INTER-ORDINARY SOIL ON
PEAR YIELD IN PEAR ORCHARDS OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS
REPUBLIC
The article describes the effect of conservation of inter-ordinary soil on the
productivity of pear trees in pear orchards of the Nakhchivan Autonomous Republic.
Considering the importance of preservation and cultivation of inter-ordinary soil in young
and fruitful pear orchards, experiments were performed in 4 variants with 3-fold
repetition. The experiments were conducted on the varieties Abbasbeyli and Nasirin
Armudu; black plowing (control option), alfalfa sowing, black plowing and organic
fertilizer (manure) under arable land of 20-30 tons/ha once every 3 years and natural
meadows. The average yield of the Abbasbeyli variety in the control (black plowing)
version was 56 kg; in the variant of sowing alfalfa 72 kg; black plowing with organic
fertilizer (manure) 60 kg and in the variant of natural meadows 58 kg. These indicators
exceeded the control option by 123%, 107% and 103%, respectively. The yield from each
tree of the variety Nasirin Armudu averaged 82 kg; in the experimental version 60 kg;
and in the variant of natural meadows 61 kg. These indicators as a percentage of the
control variant respectively amounted to 37%, 105% and 102%. The predominance of
yield in the variant of sowing alfalfa in relation to other variants was revealed.
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Key words: Inter-ordinary soil, agro-ecological features, bole, growth, black
plowing, meadows, alfalfa, cultivar, annual shoot, crop.
РЕЗЮМЕ
ЛОГМАН БАЙРАМОВ
ВЛИЯНИЕ СОХРАНЕНИЯ МЕЖРЯДОВОЙ ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ГРУШИ В ГРУШЕВЫХ САДАХ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В статье изложено влияние сохранения межрядовой почвы на урожайность
грушевых деревьев в грушевых садах Нахчыванской Автономной Республики.
Учитывая значение сохранения и обработки межрядовой почвы в молодых и
плодоносных грушевых садах, опыты поставлены в 4 вариантах при 3-кратной
повторности. Опыты проводились на сортах Абасбейли и Насирин армуду; черная
вспашка (контрольный вариант), посев люцерны, черная вспашка и органическое
удобрение (навоз) под пахоты 20-30 тон/га один раз в 3 года и естественные луга.
Средняя урожайность сорта Абасбейли в контрольном (черная вспашка) варианте
составила 56 кг; в варианте посева люцерны 72 кг; черной вспашки с органическим
удобрением (навоз) 60 кг и в варианте естественных лугов 58 кг. Эти показатели
превысили показателя контрольного варианта соответственно на 123%, 107% и
103%. Урожайность с каждого деревья сорта Насирин армуду в среднем составила
82 кг; в опытном варианте 60 кг; а в варианте естественных лугов 61 кг. Эти
показатели в процентном отношении к контрольному варианту соответственно
составили 37%, 105% и 102%. Выявлено преобладание урожайности в варианте
посев люцерны по отношению к другим вариантам.
Ключевые слова: Межрядовая почва, агро-экологические особенности,
штамб, рост, черная вспашка, луга, люцерна, сорт, однолетний побег, урожай.
Məqalə biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent İsmayıl Məmmədov tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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AFAQ ƏLİYEVA
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

UOT 57.02/634.11

CHENOPODİACEAE VENT. – TƏRƏÇİÇƏKLİLƏR FƏSİLƏSİ BİTKİLƏRİNİN
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ YAYILDIĞI
TORPAĞA GÖRƏ İNDİKATORLUQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Məqalədə Naxçıvan ərazisində yayılan Tərəçiçəklilər fəsiləsinə aid növlərdən bəhs
olunur. Fəsilənin ərazi florasındakı taksonomik tərkibi qeyd olunmuşdur. Burada fəsilə
nümayəndələrin yayıldığı hündürlük qurşağı və torpaq tipləri haqqında məlumat verilmişdir. Tərəçiçəklilər fəsiləsinə aid bitkilərin yayıldığı torpağa görə indiqatorluq xüsusiyyətlərindən də bəhs olunmuşdur.
Açar sözlər: fəsilə, cins, növ, şoran, torpaq, halofit.
Bitkilərin inkişafında bir çox amillərin rolu var. Əsas amil hesab olunan ekoloji
amillərin bir neçə qrupu var. Bu qruplardan biri də edafik amillərdir. Edafik amillərə
torpaq, altındakı qatlar və ana süxurlar aiddir. Torpaq bitkilərin həyatında mühüm rola
malikdir. Belə ki, o, bitkini üzərində möhkəm saxlayır və bitkilər üçün qidalandırıcı
substratdır. Bütün bitkilər torpaqdan asılıdır. Az qisim bitkilər var ki, onların torpaqla
əlaqəsi yoxdur. Belə bitkilərə suda üzən bitkiləri, epifit, epifil, saprofit və parazit bitkiləri
göstərmək olar.Torpaq qidalandırıcı funksiya daşımaqla bitkiləri su və suda həll olmuş
mineral maddələrlə təmin edir. Torpaqların mexaniki tərkibi müxtəlif olur. Torpağın suyu
keçirməsi onun mexaniki xassəsi ilə əlaqəlidir. Belə ki, gilli torpaqlar suyu çətinliklə
buraxır, ona görə bu torpaqlarda bitən bitkilərin köklərinin inkişaf etməsi də çətin olur.
Gilli torpaqların alt qatlarında olan sular yuxarıya qədər qalxıb quruyur ki, bu da torpağın
aşağısındakı qatların quruması ilə nəticələnir. Suyu yaxşı keçirən qumlu torpaqlarda, gilli
torpaqlardan fərqli olaraq, kapilyarlılıq zəif olur. Buna görə də, quraqlıq dövründə qumlu
torpaqların üst səthinə yaxın olan qatında həmişə nəmlik olur. Psammofitlərdə (qumlu
torpaqlarda bitən bitkilər) bitdiyi torpağa görə müəyyən uyğunlaşmalar formalaşmışdır.
Bunların kökümsovları çəpinə yuxarı doğru inkişaf edir. Bu kökümsovlardan əmələ gələn
əlavə köklər bitkinin substrata bağlanması və torpaqdan suyu sormasına kömək edir.
Torpaqlarda olan duzlaşma xarakterinə görə 2 tipə bölünür: şoran və şorakət torpaqlar.
Şoran torpaqların yayıldığı sahələrdə buxarlanmanın miqdarı yağıntıların miqdarından
xeyli çox olur. Şoran torpaqlarda asan həll olan duzların miqdarı 3%-dən artıq olur.
Morfoloji cəhətdən bu torpaqların 3 – çəmən şoran, yumşaq şoran və qaysaqlı şoran kimi
növləri var. Şoran torpaqlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının düzənlik hissəsində,
xüsusilə, Böyükdüz ərazisində təsadüf edilir. Uducu kompleksində çoxlu miqdarda (1520%-dən çox) udulmuş Na kationu olan torpaqlara şorakət torpaqlar deyilir. Şorakət
torpaqların tipik nümunələrinə Naxçıvan ərazisinin Arazboyu düzənliyində, xüsusilə
Şərur düzündə İbadulla və Diədin kəndləri ərazisində təsadüf edilir.
Akademik H.Əliyev və Ə.Zeynalov muxtar respublika ərazisində 15 torpaq tipi
müəyyənləşdirmişlər [4, s.17]. Bu tiplərdən olan boz, qədimdən suvarılan boz və şoran
torpaqlarda şoranlaşma baş verir. Bitkilər yayıldığı şoran, gilli və qumlu torpaqlara görə
fərqlənir. Şoran torpaqlarda yayılmasına görə Tərəçiçəklilər fəsiləsi üstünlük təşkil edir.
Əsasən quru iqlimli yerlərdə yayılan fəsilənin Naxçıvan ərazisində 28 cinsə aid 81 növü
var. Ərazi florasında Tərəçiçəklilər fəsiləsinin taksonomik tərkibi aşağıdakı kimidir:
SUBCLASSİS: CARYOPHYLLİDAE
SUPERORDO: CARYOPHYLLANAE
Ordo: Caryophyllales
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Familia : Chenopodiaceae Vent. – Tərəçiçəklilər
1. Genus: Anabasis L.- Öldürgən
A.aphyla L.- Yarpaqsız öldürgən
A. brachiata Fisch. & C.A.Mey. ex Kar.& Kir– Şamdanvari öldürgən
A.eugeniae İljin – Yevgeni öldürgəni
2. Genus : Agriophyllum Bieb. ex C.A.Mey. – Dikyarpaq
A. lateriflorum (Lam.) Moq. – Yançiçək dikyarpaq
A. squarrosum (L.) Moq. (A. arenarium Bieb. ex C.A.Mey.) – Qum dikyarpağı
3. Genus: Atriplex L. – Sirkan, ləbədə
A. aucheri Moq. (A.amblyostegia Turcz.) - Oşe sirkanı
A. cana C.A.Mey. –Ağ sirkan
A. micrantha C.A.Mey. (A.heterosperma Bunge ) – Kiçik sirkan
A.olivieri Moq. – Oliver sirkanı
A. patens (Litv.) İljin- Əyilmiş sirkan
A. patulaL. – Çoxbudaqlı sirkan
A. prostrata Boucher ex DC. (A.hastata auct. non L.) – Sərilən sirkan
A. sagittataBorkh. (A.nitens Schkuhr.) – Yağlı sirkan
A. tatarica L. (A.arazdajanica Kapell.) – Tatar sirkanı
A.turcomanica (Moq.) Boiss. – Türkmən sirkanı
A. verrucifera Bieb. (Halimione verrucifera (Bieb.) Aell.) – Saqqallı sirkan
4. Genus: Bassia All. (Echinopsilon Moq.) – Bassiya
B. hyssopifolia (Pall.) O.Kuntze – İssopolit bassiyası
5. Genus: Beta L. – Çuğundur
B.vulgaris L. – Adi çuğundur
6. Genus: Bienertia Bunge -Binersiya
B.cycloptera Bunge – Girdəqanad binersiya
7. Genus: Camphorosma L. – Kafirotu
C. lessingii Litv. – Lessinq kafirotusu
8. Genus:Ceratocarpus L. - Buynuzlu
C. arenarius L.- Qumluq buynuzlusu
C.utriculosus Bluk.(C.turkestanicus Sv. Rycz. ex İljin) –Türkstan buynuzlusu
9. Genus:Chenopodium L. – Tərə
Ch. album L.- Ağımtıl tərə
Ch.botrys L. – İyli tərə
Ch.chenopodioides (L.) Aell. (Ch. botryodes Sm.) –Tərəvər tərə
Ch. foliosum Aschers. – Yarpaqlı tərə
Ch. glaucum L. – Çılpaq tərə
Ch. murale L. –Divar tərəsi
Ch. polyspermum L.- Çoxtoxumlu tərə
Ch. strictum Roth. – Düzqalxan tərə
Ch. urbicum L. – Şəhər tərə
Ch. vulvaria L.– Üfunətli tərə
10. Genus: Gamanthus Bunge –Torçiçək
C. pilosus (Pall.) Bunge – Tükcüklü torçiçək
11. Genus:Girgensohnia Bunge – Hirgensoniya
G. oppositiflora (Pall.) Fenzl – Qarışıqyarpaqlı hirgensoniya
12. Genus: Hablitzia Bieb. – Yalansarmaşıq
H.tamnoides Bieb. – Tomusvari yalansarmaşıq
13. Genus: Halanthium C.Koch – Duzçiçək
H. kulpianum (C.Koch) Bunge – Kulp duzçiçəyi
H.rarifolium C.Koch – Seyrəkqanad duzçiçək
14. Genus: Halimocnemis C.A.Mey. – Halimoknemis
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H. sclerosperma (Pall.) C.A.Mey. – Sərtmeyvəli halimoknemis
15. Genus: Halocnemum Bieb. – Qaraşoran
H. strobilaceum (Pall.) Bieb – Yoğunlaşmış qaraşoran
16. Genus: Halostachys C.A.Mey. –Şahsevdi
H. caspica (Bieb.) C.A.Mey. – Xəzər şahsevdisi
17. Genus: Halotis Bunge – Halotis
H. pilifera (Moq.) Botsch. [H.pilosa (Moq.) İljin.] – Tüklü halotis
18. Genus: Kalidium Moq. – Sarıbaş
K. caspicum (L.) Ung. – Sternb. – Xəzər sarıbaşı
19. Genus: Kochia Roth – Əzgən
K. laniflora (S.G.Gmel.) Borb. – Tüklüçiçək əzgən
K. prostrata (L.) Schrad. – Sərilən əzgən
K. scoparia (L.) Schrad. – Səmaağacı əzgən
20. Genus: Kraschennikovia Gueldenst. (Eurotia Adans.) – Kraşennikoviya
K.ceratoides (L.) Guel. [Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey.] – Boz kraşennikoviya
21. Genus: Noaea Moq. – Noea
N. mucronata (Forssk.) Aschers. & Schweinf. – Sivriuc noea
N. tournefortii (Sparch) Moq. – Turnefor noeası
22. Genus: Panderia Fisch. & C.A.Mey.- Panderiya
P. pilosa Fisch. & C.A.Mey.- Tüklü panderiya
P. turkestanica İljin – Türkmənistan panderiyası
23. Genus: Petrosimonia Bunge – Qışotu
P. glauca (Pall.) Bunge – Göyümtül qışotu
24. Genus: Salicornia L. –Duzlaq çoğanı
S. europaea L. – Avropa duzlaq çoğanı
25. Genus: Salsola L. (Caspia Galuschko) – Şorangə
S. australis R. Br. (S.pestifer Nels.) – Avstraliya şorangəsi
S. camphorosma İljin.– Kamforalı şorangə
S. cana C.Koch – Boz şorangə
S. crassa Bieb.– Ətli şorangə
S. dendroides Pall. – Ağacvari şorangə
S. ericoides Bieb. –Şahsevdi şorangəsi
S. glauca Bieb. – Göyümtül şorangə
S. incanescens C.A.Mey. – Bozumtul şorangə
S. orientalis S.G.Gmel (S.rigida Pall.) – Şərq şorangəsi
S. paulsenii Litv. (S.pellucida Litv.) – Paulsen şorangəsi
S. futilis İljin – Kövrək şorangə
S. nitraria Pall. (S.macera Litv.) – Şorgilə şorangə
S. nodulosa (Moq.) İljin – Dağ şorangəsi
S. sodaL. – Sodalı şorangə
S. stellulata Korov. – Ulduzvari şorangə
S. tamamschjanae İljin – Tamamşiyan şorangəsi
S. tomentosa (Moq.) Spach (S.takhtadshjanii İljin; S. flavovirens İljin) – Keçətüklü
şorangə
26. Genus: Seidlitzia Bunge – Şoravgə
S. florida (Bieb.) Bunge – Çiçəkli şoravgə
27. Genus: Spinacia L. –İspanaq
S. oleracea L.- Bostan ispanağı
S. tetrandra Stev. –Dörderkəkcikli ispanaq
28. Genus: Suaeda Forssk. ex Scop. – Çərən
S. acuminata (C.A.Mey.) Moq. – Sivri çərən
S. altissima (L.) Pall. - Hündür çərən
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S. confusa İljin – Müxtəlif çərən
S. dendroides (C.A.Mey.) Moq. - Ağacvari çərən
S. heterophylla (Kar.& Kir.) Bunge – Müxtəlifyarpaq çərən
S. microphylla Pall. - Xırdayarpaq çərən
S. prostrata Pall. - Yatıq çərən
S. salsa (L.) Pall. – Şoranlıq çərəni
Tərəçiçəklilər fəsiləsinin Atriplex L., Chenopodium L., Salsola L., Suaeda Forssk. ex
Scop. cinsləri daha çox növlə təmsil olunur. Fəsilənin şoran, qumlu və gilli torpaqlarda
yayılan növləri aşağıdakı cədvəldə əksini tapmışdır:
Cədvəl
Tərəçiçəklilər fəsiləsinin yayıldığı hündürlük qurşağı və torpaqlar
№

Növlərin adı

1.

Anabasis aphyla L

2.

Anabasis brachiata Fisch.
& C.A.Mey. ex Kar. & Kir
Anabasis eugeniae İljin
Agriophyllum lateriflorum
(Lam.) Moq.
Agriophyllum squarrosum
(L.) Moq.
Atriplex aucheri Moq.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atriplex cana C.A.Mey.
Atriplex micrantha
C.A.Mey.
Atriplex olivieri Moq.

10.
11.

Atriplex patens (Litv.) İljin
Atriplex patula L.

12.
13.

Atriplex prostrata Boucher
ex DC.
Atriplex sagittata Borkh.

14.

Atriplex tatarica L.

15.

Atriplex turcomanica
(Moq.) Boiss.
Atriplex verrucifera Bieb.

16.
17.
18.

Bassia hyssopifolia (Pall.)
O.Kuntze
Beta vulgaris L.

19.

Bienertia cycloptera Bunge

Hündürlük
qurşağı
düzənlik
düzənlik

Yayıldığı torpaqlar
şoran və duzlaşmış
torpaqlar
duzlaşmış təpəli qumluqlar

düzənlik
aşağı dağ qurşağına
qədər
düzənlik

gipsli gilliklər
qumlu yerlər

düzənlik və aşağı
dağ qurşağı
aşağı dağ qurşağı
düzənlik

duzlaşmış yerlər

aşağı qurşaqdan
yüksək dağ
qurşağına qədər
düzənlik
düzənlikdən
orta
dağ qurşağına qədər
düzənlikdən
dağətəyinə qədər
düzənlik və aşağı
dağ qurşağı
düzənlik və aşağı
dağ qurşağı
düzənlik və
dağətəklərində
düzənlik və aşağı
dağ qurşağı
düzənlik

quru (alaqlı) yerlər

qumlu yerlər

şoran yerlər
qumlu yerlər

şoran torpaqlar
alaqlı yerlər
şoran, duzlaşmış torpaqlar
alaqlı yerlər və bostanlar
duzlaşmış torpaqlar
gilli, duzlaşmış torpaqlar
şoran və gilli torpaqlar

şoran və duzlaşmış
torpaqlar
yüksək dağ qurşağı alaqlı və mədən filizləri
olan torpaqlar
düzənlikdən aşağı şoran torpaqlar
dağ qurşağına qədər
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20.
21.
22.

Camphorosma lessingii
Litv.
Ceratocarpus arenarius L.

23.

Ceratocarpus utriculosus
Bluk.
Chenopodium album L.

24.

Chenopodium botrys L.

25.

Chenopodium
chenopodioides (L.) Aell.
Chenopodium foliosum
Aschers.

26.

27.

Chenopodium glaucum L.

28.

Chenopodium murale L.

29.

Chenopodium polyspermum
L.
Chenopodium strictum
Roth.

30.

31.

Chenopodium urbicum L.

32.

Chenopodium vulvaria L.

33.

Gamanthus pilosus (Pall.)
Bunge

34.

Girgensohnia oppositiflora
(Pall.) Fenzl
Hablitzia tamnoides Bieb

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Halanthium kulpianum
(C.Koch) Bunge
Halanthium rarifolium
C.Koch
Halimocnemis sclerosperma
(Pall.) C.A.Mey.
Halocnemum strobilaceum
(Pall.) Bieb
Halostachys caspica (Bieb.)
C.A.Mey.

düzənlik və aşağı
dağ qurşaqlarında
düzənlikdən
orta
dağ qurşağına qədər
aşağı və orta dağ
qurşaqlarda
düzənlikdən
orta
dağ qurşağına qədər
düzənlik, aşağı və
orta dağ
qurşaqlarında
aşağı dağ qurşağına
qədər
düzənlikdən yuxarı
dağ qurşağına
qədər
düzənlikdən orta
dağ qurşağına
qədər
düzənlikdən aşağı
dağ qurşağına
qədər
düzənlik və aşağı
dağ qurşağı
düzənlikdən yüksək
dağ qurşağına
qədər
düzənliklərdə,
bəzən orta dağ
qurşağına qədər
düzənlikdən orta
dağ qurşağına
qədər
düzənlikdən aşağı
dağ qurşağına
qədər
düzənlik
aşağı və orta dağ
qurşaqları
aşağı dağ qurşağı

duzlaşmış torpaqlar
quru, gilli yerlər
çınqıllı yamaclar
bağlarda alaqlı yerlər,
bostanlar və çayların çaqıl
daşlı yerləri
çayların quru, çaqıl daşlı
məcraları, yollar və qumlu
yerlər
şoran və şorakət torpaqlar
çayların quru məcraları,
otlaqlar və yol kənarı
çaqıl daşlı yerlər
alaqlı bostanlar
alaqlı bostanlar, meşədə
talalar
alaqlı yerlər
bostanlar, yollarda alaqlı
yerlər
alaqlı talalar, bostanlar,
bağlar, çay məcrası
şoran və duzlaşmış gilli
yamaclar
duzlaşmış gilli torpaqlar

aşağı dağ qurşağı

rütubətli qayalar və
çayların kənarları
quru, gilli və çınqıllı
yamaclar
gilli yamaclar

düzənlik

gilli yamaclar

düzənlik

rütubətli və təpəli şoran
yerlər
rütubətli, şoran torpaqlar

düzənlik
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41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.

Halotis pilifera (Moq.)
Botsch.
Kalidium caspicum (L.)
Ung.
Kochia laniflora
(S.G.Gmel.) Borb.
Kochia prostrata (L.)
Schrad.
Kochia scoparia (L.)
Schrad.
Kraschennikovia ceratoides
(L.) Guel.
Noaea mucronata (Forssk.)
Aschers. & Schweinf.
Noaea tournefortii (Sparch)
Moq.
Panderia pilosa Fisch. &
C.A.Mey.
Panderia turkestanica İljin

51.

Petrosimonia brachiata
(Pall.) Bunge

52.
53.
54.

Petrosimonia glauca (Pall.)
Bunge
Salicornia europaea L.
Salsola australis R. Br.

55.

Salsola camphorosma İljin.

56.

Salsola cana C.Koch

57.
58.

Salsola crassa Bieb.
Salsola dendroides Pall.

59.

Salsola ericoides Bieb.

60.

Salsola glauca Bieb.

61.

Salsola incanescens
C.A.Mey.
Salsola orientalis S.G.Gmel

62.

düzənlik

gipsli və üçüncü gilliklər

düzənlik və
dağətəyi
düzənlik

qabarıq şoran və
duzlaşmış yerlər
qumlu yerlər

düzənlikdən orta
dağ qurşağına
qədər
düzənlik

quru, gilli, daşlı, dağətəyi
otlaqlar, şoran, qumlu
yerlər
bağ və bostanlar

orta dağ qurşağına
qədər
düzənlikdən orta
dağ qurşağına
qədər
orta dağ qurşağı

quru, daşlı və çınqıllı
yamaclar
şoran torpaqlar, gilli,
quru, gilli-daşlı yamaclar

aşağı və orta dağ
qurşaqlarında
düzənlik və aşağı
dağ qurşağı
düzənlik və aşağı
dağ qurşağı (nadir
hallarda orta dağ
qurşağında)
düzənlik

şoran yerlər

düzənlik
düzənlik və
dağətəyi (nadir
hallarda orta dağ
qurşağı)
düzənlik və
dağətəyi
düzənlik

rütubətli şoran yerlər
qumlu torpaqlar

düzənlik
düzənlik və
dağətəyi
düzənlikdən aşağı
dağ qurşağına
qədər
düzənlikdən aşağı
dağ qurşağına
qədər
düzənlik
düzənlik və aşağı
dağ qurşağı
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quru, daşlı yamaclar

duzlaşmış, gilli və daşlı
yamaclar
duzlaşmış və şoran
torpaqlar
şoran torpaqlar

daşlı yamaclar
quru, duzlaşmış, gilli və ya
gilli-daşlı yamaclar
şoran və şorakət torpaqlar
duzlaşmış boz torpaqlar
duzlaşmış, şoran boz
torpaqlar və qonur
yarımsəhra torpaları
duzlaşmış torpaqlar, gilli,
daşlı, şorakət yamaclar
qumlu-gilli duzlaşmış
yerlər
çınqıllı yamaclar və gilli
şorakət torpaqlar
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63.

Salsola paulsenii Litv.

düzənlik

64.
65.
66.

Salsola futilis İljin
Salsola nitraria Pall.
Salsola nodulosa (Moq.)
İljin

67.
68.
69.

72.

Salsola soda L.
Salsola stellulata Korov.
Salsola tamamschjanae
İljin
Salsola tomentosa (Moq.)
Spach
Seidlitzia florida (Bieb.)
Bunge
Spinacia oleracea L.

aşağı dağ qurşağı
düzənlik
düzənlikdən aşağı
dağ qurşağına
qədər
düzənlik
düzənlik
aşağı dağ qurşağı

73.

Spinacia tetrandra Stev.

74.
75.

Suaeda acuminata
(C.A.Mey.) Moq.
Suaeda altissima (L.) Pall.

76.

Suaeda confusa İljin

77.

Suaeda dendroides
(C.A.Mey.) Moq.

78.

79.

Suaeda heterophylla (Kar.& düzənlikdən aşağı
Kir.) Bunge
dağ qurşağına
qədər
Suaeda microphylla Pall.
düzənlik

80.
81.

Suaeda prostrata Pall.
Suaeda salsa (L.) Pall.

70.
71.

dağətəyi
düzənlik
düzənlik və aşağı
dağ qurşağı
düzənlik və aşağı
dağ qurşağı
düzənlık və aşağı
dağ qurşağı
düzənlik və aşağı
dağ qurşağı
düzənlik və
dağətəyi

düzənlik

düzənlik
düzənlik

qumlu, duzlaşmış
torpaqlar
gilli-daşlı yamaclar
şoran torpaqlar
boz-qonur və qonur
yarımsəhra şoran və
duzlaşmış torpaqlar
şoran və şorakət torpaqlar
qumlu yamaclar
yarımsəhra, qumlu
torpaqlar
quru, daşlı yamaclar
duzlaşmış qumlu və
çınqıllı torpaqlar
gilli, zəif duzlaşmış yerlər
və yarımsəhralar
gilli, zəif dərəcədə
duzlaşmış yarımsəhra
torpaqları
şoran çəmənliklər, alaqlı
yerlər
rütubətli şoran torpaqlar,
təkrar duzlaşmış sahələr
rütubətli və qumlu,
duzlaşmış torpaqlar
(rütubətli duzlu
torpaqlarda cəngəllik
əmələ gətirir)
şoran, duzlaşmış, gilli
yamaclarda, quru şoran
torpaqlarda
rütubətli şoran torpaqlar
şoran səhra və
yarımsəhralar
rütubətli şoran torpaqlar
şoran torpaqlar

Cədvəldəki məlumatlardan da göründüyü kimi fəsilə bitkiləri daha çox
düzənliklərdə (48 növ) və aşağı dağ qurşaqlarında (31 növ), 45 növü (55 %) isə şoran
torpaqlarda yayılmışdır. Tərəçiçəklilər fəsiləsinin Naxçıvan ərazisində yayılan 28
cinsindən 20-nə aid olan bir çox növlər halofit (şoran torpaqlarda yayılan) bitkilərdir.
Bunlardan Anabasis L.- Öldürgən cinsi 2, Atriplex L. – Sirkan, ləbədə 7, Bassia All. –
Bassiya bir, Bienertia Bunge - Binersiya bir, Camphorosma L. – Kafirotu bir,
Chenopodium L. – Tərə bir, Gamanthus Bunge – Torçiçək bir, Girgensohnia Bunge –
Hirgensoniya bir, Halocnemum Bieb. –Qaraşoran bir, Halostachys C.A.Mey. – Şahsevdi
bir, Kalidium Moq. – Sarıbaş bir, Kochia Roth – Əzgən bir, Noaea Moq. – Noea bir,
Panderia Fisch. & C.A.Mey.- Panderiya 2, Petrosimonia Bunge – Qışotu 2, Salicornia
L. – Duzlaq çoğanı bir, Salsola L. – Şorangə 11, Seidlitzia Bunge – Şoravgə bir, Spinacia
L. – İspanaq 2 (zəif duzlaşmış yerlər), Suaeda Forssk. ex Scop. – Çərən 8 halofitlə şoran
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torpaqların göstəricisidir. Tərəçiçəklilər fəsiləsinin Bassia All., Bienertia Bunge,
Camphorosma L., Gamanthus Bunge, Girgensohnia Bunge, Halocnemum Bieb.,
Halostachys C.A.Mey., Kalidium Moq., Panderia Fisch. & C.A.Mey., Petrosimonia
Bunge , Salicornia L., Seidlitzia Bunge , Spinacia L., Suaeda Forssk. ex Scop. kimi
cinslərinə aid bütün növlər halofit bitkilərdir. Buna əsasən demək olar ki, bu növlərin
yayıldığı sahələrin torpaqları şoran torpaqlardır.
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SUMMARY
AFAG ALIEVA
INDICATOR FEATURES OF PLANTS CHENOPODIACEAE VENT. FAMILIES OF GRAY ON THE DISTRIBUTION OF SOILS IN THE
TERRITORY OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
The article presented the species composition and taxonomic composition of the
hail family, which are common in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic.
Information on the distribution of species of the hare family in altitude belts and on
individual soil types is noted. To compete indicator features of the plant species of
blooming on the distribution of different types of soils.
Key words: family, genus, species, saline, soil, halophyte.
РЕЗЮМЕ
АФАГ АЛИЕВА
ИНДИКАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ
CHENOPODİACEAE VENT. – СЕМЕЙСТВА МАРЕВЫХ ПО ПОЧВЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье был представлен видовой и таксономический состав семейства
маревых, которые распространены во флоре Нахчыванской Автономной
Республики. Дается информация о распространении видов семейства маревых по
высотным поясам и на отдельных типах почв. В статье освещены индикаторные
особенности видов растений маревых по разным типам почв распространения.
Ключевые слова: семейства, род, вид, солонцы, почва, галофиты.
Məqalə biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent İsmayıl Məmmədov tərəfindən təqdim
olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 26 oktyabr 2019-cu il
Çapa qəbul edilmişdir: 5 dekabr 2019-cu il

212

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4
NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU. ELMİ ƏSƏRLƏR, 2019, №4, s. 213-217
NAKHCHIVAN TEACHERS INSTITUTE. SCIENTIFIC WORKS, 2019, №4, p. 213-217
НАХЧЫВАНСКИЙ ИНСТИТУТ УЧИТЕЛЕЙ. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, 2019, №4, с. 213-217

NURLANƏ NOVRUZİ
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
nnurlana91@mail.ru

UOT 616.007

HORMONAL İDARƏETMƏNİN İNSAN HƏYATINDA ROLU
Məqalədə insan orqanizminin keçmişdən bu günədək anatomik-fizioloji
quruluşunun öyrənilməsi, daxili sekresiya vəziləri və onlarda hazırlanan hormonlardan
bəhs edilir. Hormonların insan orqanizminə təsir funksiyası araşdırılır. Vəzilər haqqında
məlumat verilir və hər bir vəzin hazırladığı hormonların adı, xüsusiyyətləri, sadalanır,
həmin hormonların idarə mexanizmi, hipo və hiperfunksiyasında səbəb olduğu
xəstəliklərdən bəhs edilir.
Açar sözlər: Insan orqanizmi, daxili sekresiya vəziləri, hormon, qalxanabənzər vəz,
qalxanabənzərətraf vəzi, timus vəzi, mədəaltı vəzi, cinsiyyət vəzi, böyrəküstü vəzi, epifiz
vəzi, hipofiz vəzi.
İnsanlığın qədimdən bu günədək var olması onun orqanizminin öyrənilməsinə diqqət çəkmiş və müxtəlif istiqamətlərdə, çox geniş şəkildə cəhd edilərək, öyrənilmişdir. Və
bu gün də öyrənilməyə davam edilir. Buraya insan orqanizminin anatomiyası, fiziologiyası, genetikası, patalogiyaları və s. aid etmək olar. Sadalananları dərindən öyrənib dərk
etdikcə aydın olur ki, insan orqanizminin inkişafına xarici mühit amilləri, qidalanma, genetik və bir sıra digər faktorlar ciddi təsir göstərir. Məsələn, genetik şəkər xəstəliyi daşıyıcısı olan insanın bu xəstəliyə tutulma ehtimalı digərlərinə nisbətən daha yüksəkdir; düzgün qidalanmayan insanın xəstəliklərə tutulma ehtimalı və ya orqanizminin qeyri normal
inkişafı digər insanlara nisbətən daha yüksəkdir və s. Bu proseslərlə yanaşı, insanın inkişafını yönləndirən, orqanizmin müxtəlif nahiyyələrində yerləşən, kiçik ölçülü vəzilərin
ifrazatı olub, lakin böyük təsirlərə malik olan hormonlar mövcuddur.
Hormonlar (yun. ὁρμάω- ehtiraslandırıram, oyadıram) – üzvi təbiətli bioloji
aktiv maddələrdir. Bu termin ilk dəfə Beylis və Starlinq tərəfindən 1905-ci ildə elmə
gətirilmişdir. Hormonlar daxili sekresiya vəzilərində hazırlanır.
Xüsusi üzv və toxumalarda hazırlanaraq, qana və limfaya ifraz edilən, hazırlandığı
yerdən kənarda orqanizmin müxtəlif üzvlərinin funksiyasına təsir göstərən spesifik
bioloji fəal maddələrə hormon deyilir.
Hormonlar orqanizmin spesifik funksiyalarına təsir göstərir. Bugünədək insan və
heyvan mənşəli 40 növ hormon aşkar edilmişdir. İnsan orqanizmində böyüməni, inkişafı,
cinsiyyətə görə formalaşmanı, qanda şəkərin miqdarını, kalsium və fosfor mübadiləsini,
sevincli və kədərli halları və s. kimi prosesləri idarə edən müxtəlif növ hormonlar ayırd
edilir.
Hormonların aşağıdakı təsir xüsusiyyətləri vardır:
Distant təsir – hormonlar qan və limfaya keçərək, orqanizmdə gedən proseslərə təsir
edirlər.
Seçici təsir – yalnız bir prosesə təsir edir. Məsələn, cavan heyvanlarda hipofiz
çıxarıldıqda heyvan boy inkişafından qalır.
Bioloji fəal maddələr olub, cüzi miqdarı çox yüksək təsirə malikdir. 1 q insulin 125
min ada dovşanının qanında qlükozanın miqdarını azaldır.
Daxili sekresiya vəzilərinin fizioloji rolu aşağıdakılardır:
1. hormonlar orqanizmin funksiyalarının tənzimində və inteqrasiyasında iştirak
edirlər;
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2. hormonlar orqanizmi daxili və xarici mühit dəyişikliklərinə uyğunlaşdırır,
adaptasiya etdirir.
3. hormonlar orqanizmin daxili mühitində gedən proseslərin tarazlığını, yəni
homeostazı təmin edir.
Daxili sekresiya vəzilərinə qalxanabənzər, qalxanabənzərətraf, timus, mədəaltı,
cinsiyyət, böyrəküstü, epifiz və hipofiz vəziləri aiddir ki, bu vəzilərin də hazırladığı
hormonlarla orqanizmin inkişafı idarə olunur.
Qalxanabənzər vəzi 30-60 q olub, nəfəs borusunun önündə və qırtlağın yan
tərəflərində yerləşir. Sağ və sol paylardan və payları birləşdirən boğazdan ibarətdir. Bu
vəzin hazırladığı hormonlar triyodtironin, tiroksin və son dövrlərdə yodsuz hormon olan
kalsitonin aşkar edilmişdir. Qalxanabənzər vəzin yodlu hormonları mərkəzi sinir
sisteminə, ali sinir fəaliyyətinə, boy artımına və inkişafına, bütün mübadilə proseslərinə
təsir göstərir, onların inkişafını və fəaliyyətini nizamlayır. Hiperfunksiyasında, yəni
miqdarından artıq hormon hazırladıqda Bazedov xəstəliyinə səbəb olur. Bu xəstəlik
zamanı vəzin böyüməsi, dombagözlük, taxikardiya, kaxeksiya kimi əlamətlər müşahidə
olunur. Hipofunksiyasında isə, yəni hazırladığı hormon orqanizmə ehtiyac olan
miqdardan az olduqda miksedema xəstəliyinə səbəb olur ki, bu zaman selikli ödəm,
hərarətin aşağı enməsi, bütün mübadilə proseslərinin zəifləməsi müşahidə olunur. Bu
vəzin çatışmamazlığından yaranan bir digər xəstəlik də kretinizmdir. Kretenizm xəstəliyi
zamanı boy artımı inkişafdan qalır, ağıl zəifliyi müşahidə edilir.
Qalxanabənzərətraf vəzi 0,5 q çəkidə, oval şəkilli, dörd ədəd kiçik vəzilər olub,
qalxanabənzər vəzin yan paylarının arxa hissəsində yerləşir. Parathormon (paratireokrin)
hazırlayır. İnsan orqanizmində kalsium-fosfor mübadiləsini tənzim edir. Qalxanabənzər
ətraf vəzin hipofunksiyası zamanı qanda kalsium miqdarının kəskin azalmasına gətirib
çıxarır. Orqanizmdə kalsium çatışmazlığından sümükləşmə prosesi pozulur. Həmçinin
xəstə orqanizmdə zəiflik, iştahasızlıq, qusma, əzələlərdə tetanik qıc olmalar, qırtlağın
spazmı, tənəffüs əzələlərinin iflici nəticəsində ürək dayanır və ölüm baş verir.
Qalxanabənzərətraf vəz çıxarıldıqda qanda kalsium azalır, fosfor həddindən çox artır və
ölüm baş verir.
Timus və ya çəngələbənzər vəzi 25-35 q ağırlığında olur. Sağ və sol payları qabıq
və beyin maddələrindən ibarətdir. Timopoetin, timozin, timosterin hormonmları
hazırlayır. Bu hormonlar təbabətdə immuniteti artırmaq məqsədilə istifadə olunur. Bu vəz
orqanizmin immun proseslərinin tənzimində iştirak edir. Immun sisteminin mərkəzi
orqanı hesab olunur.
Mədəaltı vəzin endokrin hissəsinə langerhans adacıqları aiddir. Qanda şəkərin
miqdarını artıran qlükaqon hormonu hazırlayır. Insulinin antoqonistidir. Qanda şəkərin
artmasına hiperqlikemmiya, azalmasına isə hipoqlikkemiya deyilir.
Cinsiyyət vəzinin endokrin hissəsinə xayaların və yumurtalıqların daxili sekresiya
hissəsi aiddir. Kişi cinsiyyət hormonu androgen və testesteron kişilərdə birincili və
ikincili cinsiyyət əlamətlərinin yaranmasına səbəb olur. Qadın cinsiyyət hormonu
esterogen və progesterondur. Esterogen folikul yetişməsini və aybaşı tsiklini tənzimləyir.
Progesteron isə sarı cismdə hazırlanır və ziqotun uşaqlıq divarına yapışmasını təmin edir.
Esterogenin əksinə təsir göstərərək, hamiləliyin normal gedişini təmin edir, süd vəzilərini
laktasiyaya hazırlayır.
Hər iki cinsin hormonları neyrogen və endokrin sistemin hipofiz, hipotalamus,
qalxanabənzər, böyrəküstü vəzilərin təsirilə tənzim olunur.
Böyrəküstü vəzilər 10-15 q olub, cüt orqandır. Böyrəklərin yuxarı uclarının
üzərində, periton arxası boşluqda yerləşir. Sağ vəzi üçbucaq, sol vəzi isə aypara
şəklindədir. Böyrəküstü vəz qabıq və özək maddələrdən təşkil olunub. Aldesteron,
kortikosteron, dezoksikortikostron, hidrokartizon, kartizon adda androgen, esterogen
hormonları hazırlayır. Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin hipofunksiyasında Adisson və
ya bürünc xəstəliyi yaranır. Adisson xəstəliyi, onu kəşf edən alimin adı ilə bağlı olmuşdur.
214

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019, № 4

Bu xəstəliyin əsas əlamətlərindən biri dərinin bürünc rəngi almasıdır. Daha sonra xəstədə
iştahasızlıq, qusma və ishal müşahidə edilir. Əzələ və beyin yorğunluğu, hədsiz arıqlama
və ölüm baş verir.
Böyrəküstü vəzin beyin maddəsi adrenalin və noradrenalin hormonları sintez edir.
Adrenalin hormonu simpatik sinir sistemində mediator kimi fəaliyyət göstərir. Bu
hormonu ürək fəaliyyətini artırır, qan damarlarına daraldıcı təsir göstərərək təzyiqi
qaldırır, bağırsaq peristaltikasını zəiflədir, bronxiolları və göz bəbəklərini genəldir, qanda
şəkərin miqdarına yüksəldici təsir göstərir, yorğunluğu aradan qaldırır və əzələlərin
fəaliyyətini artırır.
Noradrenalin hormonu adrenalin hormonunun əksinə təsir göstərir.
Epifiz və ya əzgiləbənzər cism 0,2 q.dır. Bu vəz konusabənzər formada olub, orta
beyin qapağı üzərində yerləşir. Epifiz vəzinin əsas funksiyası bioloji ritmi tənzimləməklə
orqanizmin "saatı" rolunu oynayır. Eyni zamanda timusla birlikdə uşaqlarda cinsiyyət
sisteminin inkişafını ləngidir. Melatonin, seratonin və adrenoqlomerulotropin
hormonlarını sintez edir.
Melatonin hormonu piqment mübadiləsinin tənzimində iştirak edir. Melatonin
hormonunun hiperfunksiyası cinsi yetişməni gecikdirir, əksinə hipofunksiyası cinsi
yetişməni sürətləndirir, yəni uşaq həddindən qabaq həddi-büluğa çatır.
Bu vəzin digər bir hormonu kalium mübadiləsini tənzim edir, onun orqanizmdə
toplanmasına səbəb olur.
Qlomerulotropin hormonu isə aldosteron hormonun sekresiyasına stimuləedici təsir
göstərir.
Epifiz maxsimal inkişafına uşağın 7 yaşında çatır. Vəzin parenximasında bəzən
kalium karbonat və fosfat duzları müşahidə edilir. Buna beyin qumu da deyilir.
Hipofiz oval formalı, 0,35 q ağırlığında olub, əsas sümüyün türk yəhəri üzərindəki
çuxurda yerləşir və qıf vasitəsilə boz qabarla birləşir. Hipofiz vəzi iki paydan ibarətdir.
Ön pay–adenohipofiz və arxa pay – neyrohipofiz adlanır.
Hipofiz vəzin ön payında hazırlanan hormonlar iki qrupa bölünür. Birinci qrupa
somatotrop(boy) və prolaktin, ikinci qrupa isə tireotrop, qonadotrop və adrenokortikotrop
hormonları adiddir.
Somatotron və ya boy hormonu boy artımına təsir edir. Hiperfunksiyasında boyun
həddən artıq uzanmasına və giqantizm xəstəliyinə səbəb olur. Yaşlılarda artması isə əl,
ayaq, barmaqlar, burun, çənə, dil və bəzi daxili orqanların böyüməsi ilə nəticələnir ki, bu
akromeqaliya xəstəliyi adlanır. Hipofunksiyası isə cırtdan boyluluq yaradır və karlik
xəstəliyinə səbəb olur.
Prolaktin hormonu süd vəzilərinə təsir edərək süd əmələ gəlməsini tənzimləyir.
Tireotrop hormonu qalxanabənzər vəzin funksiyasını stimulə edir. Hipofiz
çıxarıldıqda qalxanabənzər vəz atrofiyaya uğrayır.
Adrenokortikotrop hormonu böyrəküstü vəzin dəstəli və torlu məntəqələri üçün
fizioloji stimul funksiyası yerinə yetirir.
Qonadotrop hormonunun bir neçə funksiyası var. Bu hormonun follikul–
stimuləedici fuksiyası qadınlarda folikul inkişafını, kişilərdə isə spermatogenez prosesini
tənzimləyir. Lyuteinləşdirici funksiyası qadınlarda ovulyasiya prosesini və sarı cismin
əmələ gəlməsini, kişilərdə isə androgenlərin əmələ gəlməsini tənizmləyir. Lyuteinotrop
funksiyası isə qadınlarda sarı cismə təsir göstərir, progesteron hormonunun ifrazını
tənzim edir.
Hipofizin arxa payında, yəni neyrohipofizdə oksitosin və vazopressin hormonları
hazırlanır. Oksitosin hormonu qadınlarda doğuş zamanı uşaqlığın əzələsinə təsir edərək,
onun yığılmasını gücləndirir. Həmçinin, bu hormon, doğuş zamanı və doğuşdan sonra
süd ifrazını stimulə edir.
Vazopressin hormonunun (ADH-antidiuretik hormon) iki funksiyası vardır.
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Birinci funksiyası arteriola divarındakı saya əzələnin tonusunu artırır ki, onlarda
təzyiqi qaldırmaqdan ibarətdir.
İkinci funksiyası isə antidiuretik prosesi yaratmaqdır. Bu proses nəticəsində
böyrəklərdə suyun geriyə sorulması prosesi sürətlənir və son sidik əmələ gəlir.
Hormonlar, əsasən, endokrin xəstəliklərində tətbiq edilir. Məsələn, şəkərli diabetdə
insulin hormonu istifadə edilir. Belə halda endogen hormonları çatmır, ya da heç olmur.
Bəzi hallarda endokrin vəzilərin funksiyasını gücləndirir və ya zəiflədir. Hormonların
bəziləri çox ginekologiyada istifadə edilir. Məsələn, qonadotropin sonsuzluqda, oksitosin
doğum fəaliyyətini qaydaya salmaq üçün, steroid cinsi hormonlar bir sıra xəstəliklərin
müalicəsində işlədilir. Qadın cinsi hormanlarından prostat vəzin kişi cinsi
hormonlarından isə süd vəzisinin şişlərində istifadə edilir. Hormonlar, həmçinin
allergiya, nefrit, revmatizm, podaqra, qeyri-spesifik infeksion poliatrit və eləcə də bir sıra
göz xəstəliklərinin müalicəsində tətbiq olunur.
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SUMMARY
NURLANA NOVRUZI
THE ROLE OF HORMONAL MANAGEMENT IN HUMAN LIFE
The article examines the anatomical and physiological structure of the human
body from the past to the present, the internal secretions and hormones prepared by
them. The effect of hormones on the human body is being investigated. Vases are given
information about the name, characteristics of the hormones produced by each gland,
and the hormones they produce. The mechanisms involved in the management of these
hormones are related to diseases caused by hypo- and hyperfunction.
Key words: Human body, internal secretory glands, hormone, thyroid gland,
thyroid gland, thymus gland, pancreas, sex, adrenal gland, epithelial gland, pituitary
gland.
РЕЗЮМЕ
НУРЛАНА НОВРУЗИ
РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматриваются вопросы изучения анатомо-физиологического
строения человеческого организма с прошлого до настоящего времени, желез
внутренней секреции и гормонов, которые в них вырабатываются. Исследуется
функция гормонов, влияющих на организм человека. В ней представлены
достаточная информация о железах, также названия, свойства гормонов,
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вырабатываемых железами. Механизм управления этими гормонами, заболевания,
вызванных их гипо - и гиперфункциями.
Ключевые слова: человеческий организм, железы внутренней секреции,
гормон, щитовидная железа, паращитовидные железы, тимус, поджелудочная
железа, половые железы, надпочечники, эпифиз.
Məqalə biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent İsmayıl Məmmədov tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
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MƏHƏBBƏT BABAYEVA
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
MUSİQİDƏ ƏBƏDİLƏŞƏN ÖMÜR

Məqalədə dünya şöhrətli bəstəkar, musiqişünas, alim, publisist, Şərqdə ilk opera
sayılan “Leyli və Məcnun”un müəllifi Üzeyir Hacıbəylinin həyat fəaliyyəti, müxtəlif
illərdə yazdığı musiqi əsərləri, musiqili komediyaları, publisist və dramaturq kimi
fəaliyyəti, Azərbaycan xalqına və musiqi tarixinə bəxş etdiyi misilsiz xidmətlərdən bəhs
edilir.
Eyni zamanda bəstəkarın Naxçıvan Muxtar Respublikasının dahi mütəffəkir və yazıçıları, elm və mdəniyyət xadimləri ilə dostluğu, Şərur mahalından deputatlığa namizədliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında açılan ilk musiqi məktəbi və xalq çalğı alətləri orkestrinin yaradılmasında və Naxçıvan Şərur yallılarının dünya miqyasında tanınmasında
böyük xidmətlərindən, "Köçəri" və "Tənzərə" yallılarının UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınması haqqında ətraflı məlumat verilir.
Açar sözlər: musiqi, yallı, milli, mədəniyyət, opera, folklor, tarix, konsert, kollektiv.
Bəşəriyyət tarixində elə sənətkarlar və şəxsiyyətlər var ki, “..onlar özləri üçün
anadan olmayıblar, bəlkə bütün xalqa və hətta ümum insaniyyətə xeyir gətirmək
tərəqqisinə səbəb olmaq üçün yaranıblar. Bu cürə adamlar nəinki, sağlığında, ...öləndən
sonra da camaata mənfəət veriblər”. Azərbaycanin dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin
dediyi bu sözləri ilk növbədə bəstəkarın özünə aid etmək olar.
O, əsl xalq sənətkarıdır. Onun yaradıcılıq ənənələri gələcək nəsl Azərbaycan
bəstəkarlarının istinad etdikləri mənbə olaraq bundan sonrada insanlara mənfəət
verəcəkdir.
Bu gün tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, artıq bir əsrdən çox vaxt ərzində çalınan,
səslənən Ü.Hacıbəyli musiqisi Azərbaycan xalqının canına, qanına sirayət edərək onun
bədii mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.
Sənətdə, musiqi mədəniyyətində millilik və beynəlmiləlçilik anlayışını Ü.Hacıbəyli
daha qlobal, Qərb və Şərqin, dünya və milli mədəniyyətlərinin nailiyyətlərinin üzvü
sintezi kimi başa düşürdü və həll edirdi.
Üzeyir Hacıbəyli mədəniyyət tariximizdə dahi bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin
və milli operamızın banisi, musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedqoq və ictimai
xadim kimi xüsusi yer tutur. Azərbaycan professional musiqi yaradıcılığının təşəkkülü və
inkişafı, bir çox janrların meydana gəlməsi, bir sıra professional kollektivlərin, Yaxın
Şərqdə ilk opera və musiqili teatrın yaranması onun adı ilə bağlıdır.
Üzeyir Hacıbəyli öz əsərləri ilə milli incəsənətimizdə humanizm və yüksək
ideyallıq mövqeyini təsdiqləyən yeni səhifələr açmışdır. Bütün bunlar bizə haqq verir
deyək ki, XX əsrin xalqımıza bəxş etdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən, ən böyük simalardan
biri Üzeyir Hacıbəylidir.
1920-ci ilin aprel ayında Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması dövründə
gənc pedaqoq-publisist və musiqiçi Üzeyir bəy Hacıbəyli milli oyanış prosesinin milli
istiqlal uğrunda mübarizəyə çevrilməsinin önündə gedir.
Peşəkar musiqinin əsaslarını yaratmaqla, xalqın ölgünləşdirilmiş mənəviyyatını
dirçəldib yeni tipli mədəniyyətə yönəltməklə milli özünüdərk prosesinə misilsiz qida və
enerji verir. "Sovet mədəni quruculuğu" Azərbaycanda Üzeyir bəy Hacıbəylinin dərin
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geniş miqyaslı fəaliyyəti ilə milli məzmun və bəşəri formalarla zənginləşib tarixi köklər
üzərində çağdaş mədəni dəyərlərin boy atıb çoxalması baxımından əlamətdar olur.
Yer kürəsinin milyonlarla insanları Hacıbəyli musiqisinə qulaq asaraq, bütün
kökləri ilə öz xalqının folkloru ilə bağlı olan və dünya musiqi mədəniyyətinin
nailiyyətlərini mənimsəyən sənətkarın yaradıcılığına bələd olurlar.
Bu yaradıcılıqda Şərq və Qərbin musiqi ənənələrinin vəhdəti parlaq bədii obrazlarla
əks olunmuş, yüksək humanizm ideyaları, xeyirxahlıq, xalqlar dostluğu tərənnüm edilir.
Bəstəkar əvvəl Bibiheybətdə, sonra şəhərdəki "Səadət" məktəbində dərs demiş,
uşaqlıq arzularını həyata keçirərək ana dilində "Hesab məsələləri" kitabını, mətbuat
işçilərinə kömək məqsədi ilə "Türk-rusi və rusi-türki lüğəti"ni hazırlamış, eyni zamanda
"Həyat", "İrşad", "İqbal", "Tərəqqi", "Yeni iqbal", "Həqiqət", “Kaspi”, "Açıq söz"
qəzetləri, məşhur "Mola Nəsrəddin" jurnalı ilə əməkdaşlıq etmiş, Azərbaycan
Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı "Azərbaycan" qəzetinə isə xeyli müddət redaktorluq
etmişdi.
O, ən aktual siyasi mövzular: Rusiyada 1905-ci il inqilabı, İran inqilabı və s. haqda
yazırdı. Onun feleytonları “Ordan-burdan”, ümumi başlıq, “Filankəs”, “Üzeyir”,
“Bəhmənkəs” və s. müxtəlif təxəllüslərlə dərc olunurdu.
“Qədirşünaslıq”, “Biz hamımız qafqaz balalarıyıq” məqalələri, “Ordan-burdan”,
“Filankəs” imzası ilə çıxan yazıları, 1917-ci ildə “Kaspi” qəzetinin səhifələrində dərc
olunmuş musiqi teatrı haqqında silsilə məqalələri (“Səhnənin tərbiyəvi əhəmiyyəti
haqqında”, “Opera və dram tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında”), ”Azərbaycan” qəzetində
çıxan bir sıra yazıları bu dövrün qiymətli məhsulu hesab olunur.
Ü.Hacıbəylinin ilk musiqi əsəri "Leyli və Məcnun" operası, Şərqdə və
Azərbaycanda muğamlara əsaslanan muğam operasının təməlini qoyur. Bu operadan
sonra, Üzeyir bəy bir neçə ildə misilsiz bir istedadla ard-arda "Şeyx Sənan" (1909),
"Rüstəm və Söhrab" (1910), "Şah Abbas və Xurşud Banu" (1912), "Əsli və Kərəm"
(1912), "Harun və Leyla" (1915) muğam operaları, "Ər və arvad" (1910), "O olmasın bu
olsun" (1911), "Arşın mal alan" (1913) musiqili komediyalarını yazır.
“Leyli və Məcnun”un ilk tamaşasının maraqlı tarixi vardır. Professional ifaçı
qüvvələrinin yoxluğundan teatrda qəribə vəziyyət yaranır. Dirijor pultunun arxasında
məşhur dramaturq Əbdülrəhimbəy Haqverdiyev dayanır, Üzeyir Hacıbəyli isə, orkestrdə
skripka çalırdı.
Hacıbəylinin Qori seminariyasındakı yoldaşlarından bir çoxu, maarif və
mədəniyyət xadimləri, müəllimlər: Terequlov, A.Qasımov, F.Ağayev və başqaları
orkestrdə çalır, xorda oxuyurdular. İlk tamaşanın rejissoru H.Ərəblinski, Məcnun rolunun
ifaçısı isə Hüseynqulu Sarabski idi. H.Sarabski uzun illər boyu bu rolun gözəl və
əvəzolunmaz ifaçısı olmuşdur. Operanın ən çətin məsələlərindən biri isə Leyli roluna ifaçı
tapmaq idi. O, dövrdə müsəlman qayda-qanunlarına görə qadınlar səhnəyə buraxılmırdı.
Uzun axtarışlardan sonra, tamaşanın təşkilatçıları Əbdürrəhim Fərəcov adlı gözəl
səsə malik bir aşpaz şagirdinə ras gəlirlər ki, o da Leyli rolunu yalnız ilk premyerada ifa
edir. Sonrakı tamaşalarda bu rolu müvəffəqiyyətlə ifa edən Ə.Ağdamski olur.
1911-ci ildə bəstəkar təhsilini davam etdirmək üşün Moskvaya gedir və filarmoniya
nəzdində pullu kurslarda solfecio üzrə N.M.Laduxin, harmoniya üzrə isə,
N.N.Sokolovskidən, 1913-cü ildə isə, Peterburq konservatoriyasında harmoniya üzrə
V.Kalafattidən, fortepiano və orqan üzrə V.Şerbakov, Y.Qandşindən dərs alır və eyni
zamanda “Arşın mal alan” operettasını yazır.
Bəstəkarın “O olmasın bu olsun” və “Arşın mal alan” operettaları dünyanın bir çox
dillərinə tərcümə edilmiş və dəfələrlə ekranlaşdırılmışdır. “Arşın mal alan” 50-dən artıq
ölkənin 120-dən çox səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur.
Üzeyir Hacıbəyli vətənə döndükdən sonra, musiqi fəaliyyətini əvvəlcə, "Nicat"
cəmiyyətinin teatr truppası, 1914-cü ildən isə teatr cəbhəsində ona qoşulmuş böyük
qardaşı Zülfüqar Hacıbəyli (1884-1950) və coşğun enerji ilə, publisistliyə başlamış kiçik
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qardaşı Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə "Hacıbəyli qardaşlarının opera-operetta artistləri
dəstəsi" ilə davam etdirmişdir.
1918-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyətinin elan olunmasını, həyat və mübarizə
məramının gerçəkləşməsi kimi qarşılayan Üzeyir Hacıbəyli Cümhuriyyətin himnini və
bir sıra marşlarını, "Azərbaycan" və "Dağıstan" rəqslərini yazır və cəmi 20 ay işıq üzü
görmüş dövlət nəşri türkcə olmuşdur.
Bəstəkar Azərbaycan Demokratik hakimiyyəti illərində “Azərbaycan” qəzetində
bir ildən artıq müxbir kimi fəal çalışır. Qəzetin ilk redaktoru Üzeyir bəyin kiçik qardaşı
Ceyhun bəy idi. Həmin qəzetdə Ü.Hacıbəylinin “İstiqlaliyyət”, “Partiyalarımız”,
“Azərbaycan parlamanı”, “Andronik məsələsi”, “Vəzifəmiz nədir?”, “Lənkəran faciəsi”,
“Qarabağ haqqında”, “Naxçıvan və Qarabağ”, “Milliləşmək”, “Rusiya əhvalatı” və s.
mühüm məqalələri dərc edilmişdir.
Üzeyir Hacıbəyli 1920-ci ilin aprelində hakimiyyətin bolşeviklərə təhvil
verilməsinin qəti əleyhdarı olmuş, ömrü boyu bunun acısını daşımışdır. O, azı iki dəfə
repressiyadan xilas olmuş, ayrı-ayrı illərdə təqib və qalmaqallarla üzləşmişdir.
Ayrı-ayrı tədqiqatçıların araşdırmalarından məlum olur ki, Üzeyir bəyin Sovet
dövründə sağ qalması və yazıb-yaratması kommunist diktatoru, Sovet İKP MK-nin baş
katibi İosif Stalinin Üzeyir Hacıbəyliyə böyük hörmət və ehtiramından irəli gəlimiş və
sonralar onun göstərişi ilə mövcud cəmiyyətdə bəstəkrın nüfuzunu yüksək şəkildə təmin
etmişdir.
1918-ci ildə ermənilərin Azərbaycanda törətdiyi mart qırğını zamanı, bəstəkara
qısqanclıqla yanaşan erməni daşnakları onun evini güllə yağışına tutmuş, qəlpə izləri
1975-ci ildə bəstəkarın ev-muzeyinin açılışı zamanı təmizlənmişdir.
Üzeyir bəyi tüğyan edən erməni-rus qalmaqalından bir neçə dəfə Nəriman
Nərimanov və Siyasi İdarəyə rəhbərlik edən Mircəfər Bağırov bacardığı qədər qorumağa
çalışmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-1930-cu illərdə Üzeyir bəy əsərlərinin başı
üstünü qara buludlar almışdır.
Bu müddətdə Üzeyir bəy konservatoriyanın rəhbərliyindən və fəal mədəni
quruculuq prosesindən kənarlaşdırılmışdır. Lakin, Hacıbəylinin əsərləri səhnədən
düşməmiş, o, imkan verildiyindən də artıq dərəcədə milli-mədəni quruculuqda iştirak
etmişdir.
Azərbaycan musiqi tarixinə 1920-ci illər “təşkilatçılıq” illəri kimi daxil olmuş və
bu təşkilat işlərinin başında Üzeyir Hacıbəyli özü dayanmışdır.
1926-cı ildə Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan Dövlət Konservatoriyanın prorektoru,
sonra isə rektoru vəzifəsində çalışmış, həmin ildə konsevatoriya nəzdində xor kollektivi
yaratmış, bir sıra mədəni təsisatların və musiqi kollektivlərinin, xalq çalğı alətləri
orkestrinin formalaşması, xalqın musiqi irsinin toplanılması və öyrənilməsi, milli musiqi
nəzəriyyəsi və bəstəkarlıq məktəbinin yaranması kimi tarixi işləri fəal şəkildə həyata
keçirmişdir.
Eyni zamanda Bakıdan sonra Naxçıvanda musiqi məktəbinin açılmasında Üzeyir
Hacıbəylinin müstəsna xidmətləri olmuşdur. Onun fikrincə, muxtar respublikanın
paytaxtı kimi, Naxçıvan şəhəri bu işdə müstəsna hüquqi səlahiyyətlərə malik idi, yerli
əhalinin elmə, mədəniyyətə olan marağı, Naxçıvan şəhərində və ərazi etibari ilə ona
bitişik kəndlərdə əhalinin sayı və tərkibi, fəaliyyət göstərən ümumtəhsil məktəblərinin,
klub və mədəniyyət evlərinin və digər müəssisələrin ümumi sayı məktəbin uğurla
fəaliyyət göstərəcəyinin əsaslı təminatçısı kimi şərtləndirilirdi.
Naxçıvanın dahi sənətkarlar və mütəfəkkirlər diyarı olması, Üzeyir bəyin qardaşı
Zülfüqar Hacıbəylinin vaxtı ilə Naxçıvanda yaşayıb-yaratması və Üzeyir bəyi musiqi
mühiti ilə yaxından tanış etməsi, görkəmli ədib Hüseyin Cavidlə Üzeyir bəyin dostluğu,
Cəlil Məmmədquluzadə ilə yaradıcılıq əlaqələrinin olması mədəni kütləvi tədbirlərin
həyata keçirilməsinə böyük şərait yaradırdı.
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1932-1937-ci illərdə "Koroğlu" operasının yaranması Üzeyir bəyi daha da
məşhurlaşdırmış və 1937-ci ilin repressiyasından xilas etmişdir.
Görkəmli yazıçı-dramaturq Hüseyn Cavid opera haqqında öz fikirlərini belə ifadə
etmişdir: “Koroğlu operası Azərbaycanın opera aləmində öz revolyusion coşğunluğu ilə,
bədii yenilikləri ilə, parlaq xalq musiqisi ilə son dərəcə yüksək bir yer tutmaqdadır”.
Moskvada göstərilən “Koroğlu” operasının premerasında İ.Stalin şəxsən iştirak
etmiş və operanı çox yüksək qiymətləndirmişdir. Bundan istifadə edən M.C.Bağırov
Üzeyir Hacıbəylinin fəaliyyəti barədə İ.Stalinə ətraflı məlumat vermiş və onun
Kommunist Partiyasına daxil olmaq istəyini bildirmişdir. Stalin isə böyük
məmnuniyyətlə razılıq vermişdir.
1937-ci ildə sovetlər ölkəsində Azərbaycan növbəti deputatlarını SSRİ Ali Sovetinə
və Millətlər Palatasına seçməli idi. Bu ərəfədə Üzeyir Hacıbəyli də çoxları kimi şərəfli
ictimai-dövlət işinə layiq olanların siyahısında idi. Ona görə də Azərbaycan KP MK-nin
birinci katibi onunla söhbət üçün vaxt ayırır. Söhbət zamanı birinci katib Üzeyir bəyə
Respublikanın hansı regionundan deputatlığa namizədliyinin verilməsini məsləhət
gördüyünü bilmək istəyir.
Üzeyir bəy suala cavab verməyə çətinlik çəksə də bir qədər sonra: “Noraşen
rayonundan (Şərur mahalı) olsa yaxşı olar! - demişdir. Mərkəzi Komitənin birinci katibi
M.Bağırov onun nə üçün Qarabağdan deyil, məhz Noraşen rayonundan seçilmək
arzusunda olduğunu bilmək istəyəndə, Üzeyir bəy:-əslində Şərur adlanan Noraşen rayonu
Azərbaycanın folklor mədəniyyətinin beşiyidir, yoldaş katib! Gələcəkdə Azərbaycan
incəsənətinin inkişafına o beşiyin incilərini daxil etsək Azərbaycan mədəniyyəti daha da
çiçəklənər” deyərək, Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixində, qədim milli-mənəvi dəyəri
olan yallının gələcəkdə qeyri-maddi irs kimi dünya tarixinə düşəcəyini bir əsr öncədən
görürdü. Üzeyir bəy mütəmadi olaraq Naxçıvana gəlir, sakinlərlə görüşür, onların
arzularının gerçəkləşməsini təmin edirdi.
Elə həmin ilin payızında bəstəkar Naxçıvan şəhər Şərur mahalına gələrək Baş
Noraşen kəndindən deputatlığa namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq verir. Kənd
camaatı onu çox yüksək səviyyədə qarşılayır.
Görüşdən sonra klubda kənd bədii özfəaliyyət kollektivinin konserti olur. Yallı
səhnəyə çıxanda bəstəkar həyat yoldaşı ilə birlikdə ayağa qalxaraq onları alqışlayır. 1938ci ildə Üzeyir bəy bu kollektivi Moskvada keçiriləcək Azərbaycan ədəbiyyatı və
incəsənəti günlərinə dəvət edir. Tədbirdə Sovet İKP MK-nin baş katibi İosif Stalin də
iştirak edir. Şərur yallı kollektivinin çıxışı Stalinin çox xoşuna gəlir və o, özündən asılı
olmayaraq: “bu bizim “Suliko”dan da yaxşıdır” deyərək öz fikrini bildirir.
1946-cı ildə Üzeyir Hacıbəyli ikinci dəfə də, Naxçıvandan SSRİ Ali Sovetinə
deputat seçilmiş, on bir il xalqının rifahı naminə, onun xoşbəxtliyi üçün var qüvvəsi ilə
çalışmış, xüsusilə Naxçıvan və naxçıvanlıların mənafeyini qorumuşdur.
O, Naxçıvanın mədəni həyatının, iqtisadiyyatının yüksəlməsinə var qüvvəsi ilə
köməklik edir, Naxçıvanda yerli maliyyə nazirliyi və incənət komitəsi ilə birlikdə
söhbətlər aparıb, burada Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin təşkil olunması üçün
təşəbbüs irəli sürür.
Nəticədə, 47 nəfərdən ibarət orkestrin smetasını tərtib edib, Üzeyir bəyə təqdim
edirlər. O, isə öz növbəsində Naxçıvan Dövlət Xalq çalğı Alətləri Orkestrinin smetasını
Moskva Mədəniyyət Nazirliyində təsdiq etdirib, Naxçıvan İncəsənət Komitəsinə
göndərir.
Üzeyir Hacıbəylinin göstərişi ilə vaxtilə onun sevimli tələbəsi olmuş, məşhur “Barı
Naxçıvan” mahnısının müəllifi Məmməd Cəfərovu isə, həmin orkestrə dirijor və bədii
rəhbər təyin edirlər. Orkestrin fəaliyyəti haqqında o illərdə “Azərbaycan gəncləri”
qəzetində müxtəlif səpgili məqalələr də dərc olunur.
Amansız ölüm, Azərbaycan professional musiqisinin banisi, sağlığnda dünya
şöhrəti qazanmış dahi bəstəkarı, yaradıcılığının çiçəkləndiyi bir dövrdə yaxalayır,
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bəstəkar 23 noyabr 1948-ci ildə vəfat edir. Onun dəfn mərasimində görünməmiş izdiham
yaşanır. Cənazəsi Bülbülün ifasında “Sənsiz” romansının sədaları altında qaldırılır və
Fəxri xiyabanda dəfn olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, çar Rusiyası dövründə xalqımızın soyadı
ruslaşdırıldığından Üzeyir bəyin də familiyası “Hacıbəyov” olmuş, bütün mənbələrdə
belə getmişdir. Lakin, Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə Üzeyir bəyin soyadı bir qayda
olaraq “Hacıbəyli” kimi tarixə düşmüşdür. Uzun illərdir bunun fərqində olmayanlar isə
Üzeyir bəyin soyadını Hacıbəyov kimi yazır və təbliğ edirlər. Bu qətiyyən yol verilməz
haldır, çünki, Üzeyir bəyi təmsil edən ailə Hacıbəylilər, əsl bəy nəsli olmuş və doğum
şəhadətnaməsində “Üzeyir bəy” yazılmışdır. Eyni zamanda Prezidentin rəsmi sərəncamı
ilə bəstəkarın soyadı Hacıbəyli kimi təsdiq olunmuşdur.
Öz əsərlərini övladı hesab edən Üzeyir bəyin, həyatda övladı olmamış, bacısı Sayad
xanımın övladlarına himayədarlıq etmişdir. Onun iki qardaşı Zülfüqar və Ceyhun, iki
bacısı-Abuhəyat və Sayad olmuşdur. Böyük qardaşı Zülfüqar Hacəbəylinin iki övladıMayestro Niyazi Tağızadə (1912-1984, musiqi tariximizdə görkəmli bəstəkar, dirijor),
kiçik oğlu Çingiz Hacıbəyli (1913-1971, istedadlı dirijor) olmuşdurlar ki, onların da, heç
birinin övladı olmamış və bununla da Hacıbəylilər nəsli burada dayanmışdır.
Üzeyir bəyin bu zirvəyə çatmasında geniş dünyagörüşlü dayıları Ağalar və Bahadur
bəy Əliverdibəyovların böyük təsiri olmuşdur. Əliverdibəyovların dərin musiqi duyumu
və zövqü irsən bacısı oğlanlarına və öz övladlarına da keçmişdir: Nazim Əliverdibəyov
(1926-1985) tanınmış bəstəkar, Kazım Əliverdibəyov məşhur dirijor, skripkaçı Rasim
Əliverdibəyov, pianoçu Nüşabə Əliverdibəyova.
Üzeyir bəyin xalası oğlu Bədəl bəy Bədəlov (1875-1932) və Əhməd bəy Bədəlbəyli
Ağdamski (1884-1954) yüksək musiqi qabiliyyətləri ilə tanınmışdır. Bədəl bəy fədəkar
maarif xadimi olmaqla yanaşı, Məcnun rolunda kişi ifaçısı kimi musiqi tariximizə
düşmüşdür. Sonralar Bədəlbəyin oğlanları: Əfrasiyab Bədəlbəyli (1907-1976) bəstəkar,
dirijor; Şəmsi Bədəlbəyli (1911-1986) operettalar rejissoru; nəvəsi Fərhad Şəmsi oğlu
Bədəlbəyli (1947) istedadlı pianoçu və musiqi xadimi olmuşdurlar. Belə bir genetik
qabiliyyət və yüksək musiqi mühiti təkcə Üzeyir bəyi deyil, onun böyük qardaşı Zülfüqar
bəy Hacıbəylini (1891-1950) və kiçik qardaşı yazıçı, salnaməçi, jurnalist Ceyhun bəy
Hacıbəylini (1891-1962) də sənət aləminə gətirmişdi. Üzeyir bəyin əmisi oğlu İsmayılın
oğlu Soltan Hacıbəyov da (1919-1974) taninmiş bəstəkar olmuşdur.
Ümumiyyətlə, adları Üzeyir bəyin bioqrafiyasına qovuşan, onun yaratdığı çağdaş
milli musiqinin ərsəyə gəlməsində, inkişafında və uğurla davam etdirilməsində yaxın
qohumlar olan Hacıbəylilər, Əliverdibəyovlar və Bədəlbəylilər nadir sənətkarlar nəsli
təşkil edirlər. Bu təkcə Azərbaycan musiqi tarixində deyil, həm də bütün dünya musiqi
aləmində diqqətçəkən bir hadisədir.
Bəstəkarın yaradıcılığı dövlətimiz tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılmış
və hər zaman yüksək qiymətləndirilmişdir. Onun ölümündən sonra, Bakı Dövlət
Konservatoriyasına, Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestrinə bəstəkarın adı verilmiş və
abidəsi ucaldılmışdır. Şuşa və Bakı şəhərlərində bəstəkarın ev muzeyləri açılmış, iki
seriyalı “Uzun ömrün akkordları” adlı televiziya filmi çəkilmiş, Azərbaycan MEA onun
musiqi əsərlərinin akademik nəşrinin beş kitabdan ibarət üç cildini çapdan buraxmışdır.
2008-ci ildə 100 yaşlı “Leyli və Məcnun”un yubileyi YUNESKO xətti ilə, 2010-cu
ildə isə bəstəkarın anadan olmasının 125-illik yubileyi bütün dünyada böyük təntənə ilə
qeyd edilmişdir.
Hələ sovetlər dövründə bəstəkarın ölümündən sonra, hər il Mayestro Niyazinin
təşəbbüsü ilə, 18 sentyabrda musiqi ictimaiyyətinin nümayəndələri Üzeyir Hacıbəylinin
Fəxri xiyabandakı məzarını ziyarət edər, həmin gün, indiki Bakı Musiqi Akademiyasının
önündə, onun adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestrinin konserti olardı.
1995-ci ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən bu
ənənə ömürlük tarixə həkk olunur və hər il 18 sentyabr respublikamızda “Üzeyir musiqi
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günü” kimi qeyd edilməyə başlanır. Milli dəyərləri xalqımızın varlığının vacib şərti hesab
edən ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: ”Milli dəyərləri olmayan millət həqiqi
millət, milli dəyərləri olmayan xalq həqiqi xalq ola bilməz. Bizim milli dəyərlərimiz
əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaşayışında formalaşıbdır. Biz öz milli dəyərlərimizlə
fəxr edirik”. Bu gün dahi rəhbərin yolunu uğurla davam etdirənlər görkəmli şəxsiyyətin
arzularını inamla həyata keçirirlər.
2009-cu ildən ölkəmiz Üzeyir Hacıbəyli adını daşıyan beynəlxalq musiqi
festivalına ev sahibliyi edir. Festival çərçivəsində dünyanın hər bir yanından ən qabaqcıl
və aparıcı orkestrlər tam heyət ilə ölkəmizə gəlir, Üzeyir bəyin əsərlərini səsləndirir və
onun xatirəsinə yüksək ehtiramlarını bildirirlər.
Ümummilli liderin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin mədəniyyət
siyasətindəki rolu, habelə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili, UNESKO
və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan və dünya
mədəniyyətinə göstərdiyi əvəzsiz xidmətləri böyük rəğbət hissi ilə qarşılanır.
Fondun muğam sənətimizin inkişafına, Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada
tanınmasına, milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə həsr etdiyi davamlı tədbirlər olduqca
əhəmiyyətlidir. Bu gün dünyanın yaxın və uzaq meridianlarında Azərbaycanın mədəni
simasının xeyli dərəcədə yüksəlməsində, mədəniyyətimizin zəngin xəzinəsinin nadir
inciləri olan 13 qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin: muğam irsi, aşıq sənəti, Novruz
bayramı, Azərbaycan xalçaçılıq sənəti, kəlağayı, Naxçıvan ənənəvi qrup rəqsləri-yallı:
"Köçəri" və "Tənzərə"nin UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınmasında
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın misilsiz xidmətləri və böyük zəhmət
payı vardır. O, milli və mənəvi sərvətimiz sayılan Üzeyir bəy irsinə böyük hörmət və
ehtiramla yanaşaraq bildirmişdir: “Üzeyir irsi, həqiqətən, böyük bir dünyadır. Bu
dünyanın əzəməti ondadır ki, Üzeyir bəy bu gün də, əsl prdaqoq kimi bizi tərbiyə edir,
bizə kədərlənməyi və gülməyi öyrədir. Muğam dramaturgiyasının sirlərini açır. Aşıq
sənətinin qüdrətini dərk etməyə kömək edir”.
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SUMMARY
MAHABBAT BABAYEVA
ETERNAL LIFE IN MUSIC
The article presents world-renowned composer, musicologist, scienfist, publicist,
author of “Leyli and Majnun” the first opera in the East, Uzeyir Hajibeyli`s life activities,
musical comedies, publicist and playwight, all of which gave the Azerbaijani people and
music history services.
At the Same time, the friendship of the composer with the great thinkers and writers
of Nakhchivan Autonomous Republic, scienfists and cultural figures, his candidacy for
deputy from Sharur district, in the creation of the first music school and folk instruments
orchestra in Nakhchivan Autonomous Republic. Defailed information on the inclusion
of “Kochari” and “Tanzara” worms in the UNESKO İntangible Cultural Ibritaje list.
Key words: music, yalli, culture, opera, folklore, history, concert, collective.
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РЕЗЮМЕ
MАХАББАТ БАБАЕВА
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ В МУЗЫКЕ
В статье рассматривается жизнь Узеира Гаджибейли, всемирно известного
композитора, музыковеда, ученого, публициста, автора первой оперы на Востоке
«Лейли и Меджнун», говорится о его роли и месте в истории отечественной
музыки, о его профессиональных музыкальных произведениях, публицистике и
драматургии, также о других выдающихся заслугах перед азербайджанским
народом.
В статье анализируются сведения о дружбе композитора с известными
интеллектуалами и писателями Нахчыванской Автономной Республики, деятелями
науки и культуры, о выборе его депутатом из Шарурского района, о больших заслуг
в создании первой музыкальной школы и оркестра народных инструментов в
Нахчыванской Автономной Республике и о роли в признании шарурских «Яллы» в
мировом масштабе, а также о включении яллы «Кочари» и «Танзера» в Список
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Ключевые слова: музыка, яллы, национальная культура, опера, фольклор,
история, концерт, коллектив
Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Cavid İsmayılov tərəfindən
təqdim olunmuşdur.
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XALQ RƏSSAMI CƏLİL HÜSEYNOVUN NATÜRMORT JANRINDA
YARATDIĞI ƏSƏRLƏRİN BƏDİİ HƏLLİ
Məqalədə Xalq rəssamı Cəlil Hüseynovun natürmort janrında icra etdiyi
əsərlərinin bədii xüsusiyyətləri haqqında konkret məlumat verilmişdir. Bunun üçün bir
neçə əsər üzərində aparılmış bədii təhlillər məqalənin maraq dairəsini genişləndirmişdir.
“Şahmat”, “Meyvələr”, “Gilasla” və digər əsərlər üzərindəki təhlillər həmin tablolarda
sənətkarın səciyyəvilik, fərdilik anlayışını müəyyənləşdirərək, ümumilikdə rəssamın
yaradıcılığına məxsus üslub xüsusiyyətləri haqqında fikrin yaranmasında da böyük
əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Açar sözlər: rəssam, natürmort, kompozisiya, rəng, çalar, təəssürat, detal,
təsvir,təzad.
İngiliscə still-life, almanca stilleben, italyanca natura olaraq xarakterizə edilən
natürmort janrında ölmüş və yaxud cansız təbiət anlamında canlı varlıqlar xaricində qalan
obyektlərlə, ətrafımızdakı hərəkətsiz təbiət elementləri, xüsusilə, çiçəklər, meyvələrin
mövzu olaraq seçilməsi və bu mövzuya yaradıcı münasibətin bədii tətbiqi Cəlil Hüseynov
yaradıcılığında da özünəməxsus formalarla qarşımıza çıxır. Burada obyektlərin praktik
istifadələri xaricində simvolik əlaqələr baxımından da əhəmiyyətli olduğunu təsdiqləyən
təsvirlərin rəng, işıq, kölgə, forma baxımından mükəmməlliyi onların fərdi formalara
malik olması ilə öz izahını tapır.
Ümumiyyətlə, natürmort janrına müraciət edən çoxsaylı rəssamların hər birinin
yaradıcılığında eyni elementin təkrarı ilə nə qədər qarşılaşsaq da bu təkrarın içində bir
“təkrarolunmazlığın var olmasının” şahidi oluruq. Bir çox rəssamların natürmortlarında
meyvələr və çiçəklər son dərəcə canlı və həqiqi tərənnüm edilsə belə, detallar diqqətlə
təsvir edilmiş olsa belə, fərdi yaradıcılıq üslubu onların birinin digərindən fərqli
xüsusiyyətlərə malik olduğunu təsdiq edir. Şəffaflıq və işığın təsiredici qüvvəsindən
məharətlə istfadə edən istedadlı rəssam C.Hüseynovun natürmortlarına diqqət edildikdə
elementar sadə bir həndəsi nizamın olduğunu, detallar arasında sistemli əlaqələndirmənin
şahidi oluruq. Və yaxud fərqli detalların adi təsvir elementlərinin fərqli düzülüşlərinin
seçilməsində rəssam yaradıcılığının özünəməxsusluğu diqqət çəkir.
Misal üçün rəssamın 1997-ci ildə yaratdığı “Meyvələr” adlı natürmortundakı
seçilmiş quruluş hər şeydən öncə diqqəti cəlb edir. Əsərdəki özünə xas realizm və işıqkölgə arasındakı sərt əleyhdarlıq maraq doğurur. Əslində, əsərdəki detallar olduqca sadə
və adidir. Vazanın adi düz forması, meyvələrin o qədər də eqzotik olmaması, masa və
örtüyün olduqca sadə olması və s. bu kimi nüansları deyilənlərə aid etmək olar. Lakin
əsərin böyük maraq doğuran tərəfi onun məkan təsvirinin planlarının aydın ifadə
olunması, məkan şəraitinin, işıqlandırmanın və uzaqlaşdırmanın doğurduğu rənglərin
münasibətlərinin mükəmməlliyidir. Qeyd edilənlərə eyni zamanda təsvirin rəng vəhdəti
kimi bədii həll də daxildir.
Natürmort əsasən soyuq tonlardan ibarət məkan daxilində xırda isti tonların
əlaqələndirilməsi ilə həyata keçirilmişdir. Əsərdə fon olaraq seçilmiş boz rəngin digər
detalların da tərənnümüdə daha tünd çalarlarından istifadəsi harmonik bədii ifadə
yaratmışdır. Sadə dörkünc formalı, düz ayaqlardan ibarət masanın üzərində sərilmiş ağ
süfrənin dağınıq təsviri ilə, masa üzərinə qoyulmuş vazanın içərisindəki meyvələrin bir
hissəinin kənara tökülməsi arasında yaranmış “bədii dağınıqlıq” arasında yaranmış
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əlaqələndirmə əsərin dolğun və məna kəsb edən görüntüsünü təqdim edir. Sadə cansız
mühitin təsviri kimi deyil, yaranmıç təəssürat anlayışını əsərdə önə çəkən rəssam diqqəti
kompozisiyanın dolğunluğuna səbəb olmuşdur.
Arxa divarda əlavə verilmiş planşetin üzərinə sərilmiş boz damalı parça hissəsinin
bir qismi də masanın arxa yan tərəfindən verilmişdir. Bununla fon və elementlər
arasındakı yaxın rənglər, eləcə də vazanın ağ tonu meyvələrin qıpqırmızı, parlaq ifadəsini
xüsusi olaraq önə çəkmişdir. Adətən, meyvələrlə verilmiş natürmotrlarla onların daha iri
formaları, diqqət çəkən quruluşları əsərin məqsədini ifadə edir. Məsələn: XIX əsrin
realist rəssamlarının natürmortlarındakı meyvələrin həcmli təsvirləri, tonlar və boyanın
qalınlığı öz gözəlliyi ilə göz oxşayır. C.Hüseynov isə bu məqsədə ölçülərin, qabarıq
formaların deyil, məhz yaxın tonların yaratdığı daha geniş bir rəng mühitində kiçik
formasına rəğmən böyük təzad yaradan rənglərin istifadəsinin yüksək bədii tətbiqi ilə nail
olmağı məqsədəuyğun hesab etmişdir.
Oxşar bədii həllə rəssamın 2012-ci ildə yaratdığı digər bir natürmortunda da rast
gəlinir. Qeyd edək ki, bu oxşarlıq təkrarlıq anlayışını deyil, üslub xüsusiyyətini
əsaslandırır. Əsərlər arasındakı yaxınlıq, əsasən, soyuq boz tonun çalarlarından istifadə
edilməsdir. Ümumiyyətlə, diqqət edildiyində C.Hüseynovun natürmortlarında olduqca
mürəkkəb, çoxsaylı detalların istifadəsinə o qədər də yer verilmədiyinin şahidi oluruq.
Lakin burada sadə, bəsit təsvir formasını deyil, əksinə olaraq, rəssamın şəxsi təxəyyülünə
sığacaq şəkildə detalların real tərənnümündən fərqli olaraq, onları digər elementlərlə
əlaqələndirərək, obyektin əsas xüsusiyyətlərinin önə çəkilməsinə, rənglərin psixoloji
xüsusiyyətlərinin məharətli istifadəsi ilə onun maraqlı ifadəsinə çalışılmışdır.
Qeyd edilən əsərdə arxa fonda boş planşet qoyulmuşdur. Onun üzərində hər hansı
bir təsvirin olmaması, divarla eyni tonda verilməsi monotonluq yaratmadan, işıq-kölgə
oyunun məharətli istifadəsi ilə daha fərqli təsviri qarşımıza çıxarır. Planşetin arxa
tərəfində bir-birinin arxasında saxlanan digər kətan üzindəki işlərin kiçik görüntüləri gəlir
ki, bütün bunlarla rəssam ümumilikdə yaradıcı emalatxana mühiti təəssüratını əsas
təsvirlə birləşdirərək “cansız təbiət” anlayışına canlılıq bəxş etmişdir. Təbii ki, tabloda
heç bir canlı iştirak etmir. Lakin canlı bir mühitin yaratdığı təəssürat müxtəlif detalların
dağınıq təsviri ilə, əşyaların uyumlu və ya uyumsuzluğunun yaratdığı harmoniyası ilə öz
təsdiqini tapır.
Qara şərab qədəhinin natürmortun əsas obyekti kimi iştirak etməsi üçün rəssam
burada onun digər elementlərdən daha böyük ölçüsünə cəhd etmədən əsas olana daha
yaradıcı yanaşması ilə onu həll etməyə çalışmışdır. Məsələn: bütün digər detallar yaxın
çalarlarda olduğu halda, öndəki sadə formalı, incə ayaqlı qədəhinin tünd tonu ilə yanaşı,
arxa planda verilmiş qəhvə rəngli damalı parça üzərində açıq güllü parçanın sərilməsi,
bir-birinin ardı-ardına düzülmüş kətanlar ön səhnənin arxasında sanki köməkçi detallar
kimi çıxış etməkdədirlər. Natürmortda iştirak edən bütün detalların bir-birinə yaxın olan
nümunələrlə əvəz olunması, mərkəzdə tək iştirak edən qədəhinin daha da ön plana çıxaraq
əsas olmasını təsdiqləməsi əsərin məqsədini açıqlayır. Rəssam tabloda sırf görünənin
kətan üzərindəki real tərənnümündən yayınaraq, rənglərin, elementlərin məntiqi
əlaqələndirilməsi ilə məqsədinə nail olmağı bacarmışdır.
C.Hüseynovun 100x90 sm ölçüsündə 2013-cü ildə çəkdiyi natürmortunda da
səciyyəvi xüsusiyyətlərin olması ilə yanaşı, həm də fərqli kompozisiya quruluşu, fərqli
yanaşma əsərin maraq doğurmasına səbəb olur. Burada da masa üzərində meyvələrin
təsviri ilə yaradılmış natürmort nümunəsi ilə rastlaşsaq da bundan əvvəlki “Meyvələr”
adlı tablodakı bədii həllin əksinə olaraq meyvələrin daha həcmli ölçüdə və parlaq şəkildə
verilməsi diqqət çəkir.
Rəssam burada təsvir obyektinin məkan daxilindəki əlaqələndirməsinə də ciddi
diqqət yetirərək arxa fon-ətraf elementlərlə olan təzadlı formanı mükəmməl şəkildə
uyğunlaşdırmağı bacarmışdır. Mavi fon üzərində ağ parlaq planşetin yerləşdirilməsi ön
səhnənin daha qabarıq nəzəri cəlb etməsi məqsədini güdür. Daha sonra üzərində soyuq
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və isti rənglərin istifadəsində tamamlanmamış təsvir olan kətanın yan hissələri əsas
təsvirin imkan verdiyi qismlərindən görünməkdədir. Maraq doğuran faktlardan biri də
həmin kətan üzərindəki rənglərin natürmorun yerləşdiyi sahədə bir fraqment kimi
istifadəsidir ki, rəssam bununla sadəcə “təsvir köçürtmədən” uzaqlaşaraq, mövcud
detalların əsərin harmonik ifadəsindəki məqsədli yerini müəyyənləşdirmişdir. Bütün bu
qeyd edilən detallar, əsasən, açıq tonlarla yerinə yetirildiyindən natürmortun arxa fon
rolunu icra edən planşetin tünd qəhvəyi rəngi onların aydın qavranılaraq gözü yormadan
baxılmasına imkan yaratmışdır.
Rəssam qeyd edilən natürmortda meyvələrin fəza və məsafə anlayışını yeni stildə
həll edərək onları konkret olaraq hər hansı bir element üzərində deyil, sanki bir kənardan
atılaraq boşqabın əyilmiş formasını və buna görə də onun içindəki meyvələrin bir
hissəsinin dağılaraq ətrafa saçıldığı səhnəni məharətlə həyata keçirmişdir.
C.Hüseynov natürmortlarında bəzəyici elementlərdən istifadə etməyərək əsas
olanın mahiyətinə varmağı daha üstün hesab etdiyindən bu tabloda da hər hansı bir
mürəkkəb dekorativliklə rastlaşmırıq. Meyvələr bir vaza daxilində deyil, onların real
forması kənar bəzəklərin istifadəsi verilmədən də estetiklik yaratmışdır. Belə ki, sadə ağ
boşqabın içində saplı iki iri armudun yan-yana verilməsi, onların kənarından dağılan
albalıların parlaq tonları və dağınıqlığı dolğun və maraq cəlb edən kompozisiya ilə
tamaşaçısını tanış edir.
C.Hüseynovun “Şahmat” (2015) adlı natürmortu, əsasən, keçən əsrin kubist
rəssamlarının natürmortlarındakı bədii həllin təsrindən yararlanmış olsa belə, fərdi üslub
diqqəti cəlb edir. Ümumiyyətlə, XIX əsrdə bir çox rəssamların mövzu olaraq seçdiyi
natürmortlər XX əsrdə, xüsusilə, kubizmdə fərqli bir texnika ilə tətbiq olunmağa başladı.
Obyektlərin parçalanaraq hər yandan görünüşünü əks etdirən kubist anlayışda təsvir
plastik bir müstəqilliyə çatır. Bu zaman sənətkarlar əsərdə illüzyanın gərəksizliyi
üzərində dayanmağı daha məqsədəuyğun hesab edirlər. Musiqi alətləri, qəzet, kitab,
qədəh, içki şüşələri, oyun kartları, tənbəki, qab, dolça, stəkan, fincan, bıçaq, kürsü kimi
əşyaları istifadə edən bir çox Avropalı rəssamlar bu janra yeni bir anlayış gətirirlər. Onlar
bununla tamaşaçını duyğulandırmadan zəkaya və düşüncəyə istiqamətli bir sənət
meydana gətirmək istəyirlər. Sonsuza gedən dərinlik yerinə forma səthləri ön plana çıxır.
Musiqi alətləri, məişət əşyaları kimi elementlər eyni anda dəyişik bucaqlardan təsvir
edilməyə başlanır. Kubist sənətkarlar obyektlərə daha çox varlıq və poetiklik
qazandırmağı bacarmışdırlar.
“Şahmat” adlı əsərdə yuxarıdan verilən konkret görünüş digər detallarında
“oyundakı iştirakı” kimi çıxış edir. Arxa fonun qarışıq detalları və soyuq rəngləri fonunda
masa üzərində qurulmuş, oyunu yarımçıq qalmış ağ-qara damalı şahmatın ciddi təsssüratı
nəzəri özünə cəlb edir. Bir kənarda oyundan çıxmış fiqurlar pərakəndə şəkildə atılmış
olsa da əsərdə bir nizam hökm sürməkdədir. Qeyd edildiyi kimi tamaşaçı burada zəka və
düşüncəyə hakim tabloda insanın daha çox maraq dairəsinə hakim kəsilən təsvirin
romantik, lirik duyğuların əvəzinə insan düşüncəsinə hakim kəsilən mənəzərəsi ilə
qarşılaşır.
Şahmat masasının iki tərəfində içində çay olan fincanlar yerləşirilmişdir ki, buda
geniş bir təəssürat yaradır. Bilirik ki, naürmort cansız mühitin təsviri deməkdir. Burada
da dərəcəsindən asılı olmayaraq cansız əşyaların iştirak etməsinə baxmayaraq, insan
iştirakının pərdəarxasında qalan fəaliyyəti haqqında fikirlərin bədii həllə cəlb edilməsi
həm də əsərdə sanki bir daxili dinamizm, canlılıq yaradır. Maraqlı orasıdır ki, bütün əsər,
əsasən, açıq, boz tonlarla yerinə yetirilsə belə, qeyd etdiyimiz həmin dinamizm heç bir
hərəkətin olmadığı tabloda özünü aydın şəkildə hiss etdirir.
Əsərin məqsədini açıqlayan əsas səhnə ağ və qaranın qarşılıqlı və məqsədli həlli ilə
həyata keçirilmiş, kənardakı tonlar belə kəskin təzad stilinə girmədən yaxınlıq əlaqəsində
özünü göstərir. Lakin masanın tünd qara rəngi ətraf aləmin dağınıq yaradıcı mühiti təmsil
etməsi təsviri monotonluqdan çıxararaq, onun daha maraqla qarşılanmasına səbəb
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olmuşdur. “Şahmat oyunu çoxdan başlayıb, gərgin mübarizə gedib, çaylar belə içilmədən
soyuyub…” – əsərin tamaşaçısına diqtə etdiyi məzmun iki zehni düşüncənin mübarizə
yaşantılarıdır ki, rəssam bunu böyük məharətlə bədiiləşdirməyi bacarmışdır.
C.Hüseynovun tamaşaçı marağına hakim kəsilən natürmortlarından biri də
“Gilasla” (2018) adlanır. Müxtəlif detalların, digər meyvələrin iştirak etməsinə
baxmayaraq, müəllif bütün bunların gilasla olan ifadəsindəki bədiiliyini daha önə
çıxarmağa çalışmışdır. Digər natürmortlarından fərqli olaraq daha parlaq, isti tonların
iştirak etdiyi əsərdə kəsilmiş yemiş dilimlərinin pərakəndə şəkildə masa üzərində
dağılması, süfrənin narıncı, qəhvəyi rənglərlə həll edilməsi, ağ sadə meyvə vazası – bütün
bunlar “bədii dağınıqlığın” harmonik ifadəsini canlandırır. Gilaslar isə təsvirin
aralıqlarında verilmişdir. Burada rəng oyununun məharətli istifadəçisi kimi rəssamın birbirinə uyğunlaşdırlmış çalarlar, xarakterik formalar arasında onlara tərs dayanan
gilasların görünüşünü verməsi maraq oyadan təsvir formasını meydana gətirməsi ilə
nəticələnmişdir. Açıq bozumtul fon üzərində isti və soyuq tonlarla keçid yaradan
elementlərin parlaqlığı tabloda bir canlılıq yaratmışdır.
Cəlil Hüseynovun natürmort janrında icra etdiyi əsrlərində “cansız təbiət”
anlayışının içində gizlənən bir “canlılığın”, “dinamizmin” hökm sürdüyü sadəcə rənglərin
oyunu, parlaq tonlar, işıq-kölgə münasibətləri ilə deyil, detalların və kompozisiyanın öz
məqsədini açıqlayan mövqeyə sahib bədii həlli ilə yerinə yetirildiyini deməyə əsas verir.
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SUMMARY
SIDDIQA HAJIYEVA
PICTORIAL SOLUTION OF PRODUCTION CREATED IN STILL LIFE GENRE OF
PEOPLE`S PAINTER CALIL HUSEYNOV
Specific information had been given in the article of works` artistic features carried out in
still life genre of people`s painter Jalil Huseynov. Graphic analyses on some works however had
expanded article`s interest rate. Having determined distinctive, individuality conception, analyses
on “Shahmat” “Meyveler” (fruits), “Gilasla” (with cherry) and others in paintings had a great
importance in producing an idea concerning style and creativity of the artistan in general.
Keywords:artist, still life,composition, colour, shades, imperession, the detail, description,
contrast.
РЕЗЮМЕ
СИДДИГА ГАДЖИЕВА
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, СОЗДАННЫХ
ХУДОЖНИКОМ ДЖАЛИЛОМ ГУСЕЙНОВЫМ В ЖАНРЕ НАТЮРМОРТА
В статье представлена конкретная информация о художественных особенностях
произведений народного художника Джалила Гусейнова в жанре натюрморта.
Художественный анализ, проведенный на нескольких работах, входит в круг интересов
данной статьи. Анализ таких произведений художника, как «Шахмат», «Фрукты» и
«Вишни»
сыграл важную роль в формировании представления о специфике и
индивидуальности художника, а также для составления представления об особенностях
стиля, характерных для творчества этого художника в целом.
Ключевые слова: художник, натюрморт, композиция, цвет, оттенки, впечатление,
деталь, описание, контраст
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ
1.Jurnаlın əsаs məqsədi pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və
informatika, biologiya və incəsənət üzrə yazılmış mövcud tələblərə cаvаb verən keyfiyyətli elmi
məqаlələrin dərc edilməsindən ibаrətdir.
2.Jurnаldа bаşqа nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqаtlаrın nəticələri оlаn yığcаm və
keyfiyyətlə redаktə оlunmuş orijinal elmi məqаlələr dərc edilir.
3.Məqаlələrin həmmüəlliflərinin sаyının üç nəfərdən аrtıq оlmаsı аrzuоlunmаzdır.
4.Məqаlələrin keyfiyyətinə, оrаdа göstərilən fаktlаrın səhihliyinə müəllif birbаşа
cаvаbdehdir.
5.Dərc оlunаn hər məqаlə hаqqındа redаksiyа heyəti üzvlərindən ən аzı birinin, həmin sаhə
üzrə mütəхəssisin rəyi təqdim olunmalıdır.
6.Məqаlələr üç dildə - Аzərbаycаn, ingilis və rus dilərində çаp оlunа bilər. Məqаlənin
yаzıldığı dildən əlаvə digər 2 dildə açar sözlər və хülаsə verilməlidir.
7.Məqаlənin mətni kоmpyuterdə А4 fоrmаtında “14” ölçülü hərflərlə, səhifənin
pаrmetrləri yuхаrıdаn 2 sm, аşаğıdаn 2 sm, sоldаn 3 sm, sаğdаn 1,5 sm məsаfə ilə, sətirdən-sətrə
“defislə” keçmədən, sətir аrаlığı 1 intervаl оlmаq şərtilə Times New Rоmаn şriftində yаzılır.
Mətnin dахilində оlаn cədvəllərin pаrаmetri sоldаn və sаğdаn 3,7 sm оlmаlıdır.
8.Səhifənin bаşlığındа sağ küncdə “12” ölçülü qаlın və böyük hərflərlə müəllifin
(müəlliflərin) аdı və sоyаdı, sоnrа аşаğıdа “12” ölçülü adi şirftlə işlədiyi təşkilаtın аdı (məs:
Nахçıvаn Müəllilər İnstitutu, Nахçıvаn Dövlət Unversiteti, АMEА Nахçıvаn Bölməsi və s), 1
intervаl аrа verməklə «12» ölçülü qаlın və böyük hərflərlə məqаlənin аdı, аşаğıdа 1 intervаl аrа
verməklə məqalənin yazıldığı dildə xülasə və açar sözlər yаzılır. Məqаlənin əsаs mətni yenə də
1 sətir bоş burахmаqlа yаzılır.
9.Mövzu ilə bаğlı elmi mənbələrə istinаdlаr оlmаlıdır. Məqаlənin sоnundа verilən
ədəbiyyаt siyаhısı “12” ölçülü hərflərlə yаzılmаlıdır. İstinаdlar əlifbа аrdıcıllığı ilə deyil,
ədəbiyyаtlаrın mətndə rаst gəlindiyi аrаdıcıllıqlа nömrələnməli və məsələn, [1] və yа [1, s. 119]
kimi işаrə оlunmаlıdır. Eyni ədəbiyyаtа mətndə bаşqа bir yerdə təkrаr istinаd оlunаrsа, оndа
istinаd оlunаn həmin ədəbiyyаt əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. «Ədəbiyyаt» sözü səhifənin
оrtаsındа qаlın hərflərlə yаzılmаlıdır.
Ədəbiyyаt siyаhısı yаzıldığı dildə аdi hərflərlə yığılır. Məs:
Kitаblаr:
Mehrаbоv А., Cаvаdоv İ. Ümumtəhsil məktəblərində mоnitоrinq və qiymətləndirmə.
Bаkı, 2007, 182 s.
Məcmuə məqаlələri:
Həbibbəyli I.Ə. Nахçıvаndа elm və mədəniyyət /Аzərbаycаn tаriхində Nахçıvаn. Bаkı:
Elm, 1996, s.73-91.
Jurnаl məqаlələri:
Seyidоv M.А., Seyidоvа А.M. Kimyəvi elementlərin tədrisində fənlərаrаsı əlаqədən
istifаdə metоdikаsı // Nахçıvаn Müəllimlər Institutunun Хəbərləri, 2008, №1 (13), s. 97-100.
10. Məqаlənin хülаsəsində müəllifin аdı və sоyаdı “12” ölçülü kiçik və qаlın, mövzunun
аdı böyük və qаlın, хülаsənin özü və açar sözlər isə аdi hərflərlə yаzılır. Хülаsə məqаlənin
məzmununu tаm əhаtə etməli, əldə оlunаn nəticələr ətrаflı verilməlidir. Məqаlənin müхtəlif
dillərdə оlаn хülаsələri bir-birinin eyni və məqаlənin məzmununа uyğun оlmаlıdır.
11.Məqаlələrin ümumi həcmi, qrаfik mаteriаllаr, fоtоlаr, cədvəllər, düsturlаr, ədəbiyyаt
siyаhısı və хülаsələr də dахil оlmаqlа 5-15 səhifədən ibarət оlmаlıdır.
12. Çap olunmuş əlyazma disketlə birlikdə jurnаlın redaksiyasına şəxsən təqdim edilir.
Əlyazmaların elektron qaydada təqdim edilməsi də mümkündür. Bu zaman əlyazma jurnalın
elektron poçtuna (elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net) göndərilir.
13. Müəlliflər redaksiyaya əlyazma ilə birgə doldulmuş anket də təqdim edirlər. Anketdə
müəllif hаqqındа ətraflı məlumаt (sоyаdı, аdı və аtаsının аdı, iş yeri, vəzifəsi, elmi dərəcəsi və
elmi аdı, ünvаnı, iş və ev telefоnlаrı, elektrоn pоçt ünvаnı) verilir.
Qeyd: “Nахçıvаn Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər” jurnаlının hər bir nömrəsində müəllifin
yаlnız bir məqаləsinin çаp edilməsi nəzərdə tutulur.
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TO THE ATTENTION OF AUTHORS
1. The main purpose of the journal is the publication of SCIENTIFIC articles of high
quality meeting determined needs written on pedagogy, psychology, history, philology,
mathematics and informatics, biology and art
2. Briefly and perfectly edited SCIENTIFIC articles which are the results of novel
researches not presented to other publications are published in the journal.
3. The number of co-authors of the articles with more than 3 is undesirable.
4. The author is directly responsible for the quality of the articles and the correctness of the
facts suggested in the article.
5. At least, one of the members of editorial staff, the review of specialist in that field should
be presented about every article to be published.
6. The articles may be published in 3 languages - Azerbaijani, English and Russian. Except
the language of the article, key words and resume should be given in 2 other languages.
7. The text of the article is presented to the editorial office of the journal written in
computer, with A4 format, in “14” size type, with the margin parameters of 2 cm at the top, 2 cm
at the bottom, 3 cm on the left and 1,5 cm on the right, without shifting with “hyphen” from line
to line, with the line space of 1 interval and in Times New Roman type. The parameters of the
schedule in the text must be – 3,7 cm from right and left.
8. At the top of the page, the title of the article is written in “12” bold type and capital
letters leaving 1 interval space, with the name and surname of the author (authors) written in “12”
bold type leaving 1 interval space (for example, Nakhchivan Teachers’ Institute, Nakhchivan
State University, Nakhchivan section of ANAS and so on). The main text of the article is written
below leaving 1 line space.
9. SCIENTIFIC sources should be quoted related to the theme. The list of references given
at the end of the article should be written in “12” size type. The list of references should not be
numbered in alphabetic order, it should be numbered in the order as the quoted references are met
in the text. For example, it should be marked as [1], [1, p.119]. If the same reference is quoted
once again in another place of the text, the very reference should be shown in previous number.
The word “Reference” should be written in bold type. The list of references is given in case letters
in the language which is written. For example,
Books:
Mehrabov, A., Javadov I. Monitoring and evaluation in comprehensive schools. Baku,
2007, 182 pp.
Articles in bouk:
Habibbaily I.A. Science and Culture in Nakhchivan/ Nakhchivan in Azerbaijan history.
Baku: Science, 1996 p.73-91
Articles in journal:
Seyidov M.A., Seyidova A.M. Usage methods of interdisciplinary relationships in the
teaching of chemical elements// News of Nakhchivan Teachers’ Institute, 2008, № 1 (13), p.97100.
10. In the resume of the article, the name and surname of the author sould be written in
“12” size case, bold letters; the title of the theme should be written in capital and bold letters; and
the resume itself is written in ordinary letters. The resume should encompass the theme
completely, the results obtained should be given in detail. The resumes of the article in different
languages should overlap and be relevant to the content of the article.
11. The total volume of the article should not exceed 15 pages including graphic materials,
photos, tables, formulae, the list of references and resumes.
12. The printed manuscript is presented to the editorial office together with the floppy disk.
Manuscripts are also available electronically. In this case, the manuscript is sent to the journal's
e-mail (elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net).
13. The authors also submit a review with the manuscript. In the review, the author will be
given detailed information about the author (surname, name and patronymic, workplace, post,
degree of science and SCIENTIFIC title, address, work and home phones, electronic mail
address).
Note: Only one article by the author is considered to be published in every issue of
“Nakhchıvan Teachers Institute. Scientific works”.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
1. Основная цель журнала – публикация качественных научных статей по педагогике,
психологии, истории, филологии, математике и информатике, биологии и искусствоведению,
отвечающих установленным требованиям.
2. В журнале публикуются результаты исследований в виде оригинальных и тщательно
отредактированных научных статей, ранее не представленных к другим изданиям.
3. Количество соавторов более трех человек нежелательно.
4. Автор носит прямую ответственность за качество содержания статьи и достоверность
указанных в ней фактов.
5. Для опубликования статьи в журнале необходимо представить рецензию одного
специалиста по этой области научных знаний и представления одного из сотрудников
редколлегии.
6. Статьи могут быть написаны на одном из трех языков - азербайджанском, английском
или русском. Ключевые слова и аннотации должны быть написаны и на двух других языках.
7. Текст статьи должен быть сверстан на компьютере шрифтом Times New Roman,
(размер шрифта -14 pt) на бумаге A4 с полями: верхним – 2 см; нижним – 2 см; правым – 3 см;
левым – 1,5 см, без переносов с межстрочным интервалом 1,5 см. Параметры внутритекстовых
таблиц - 3,7 см с правой и левой стороны.
8. Текст статьи должен быть написан следующим образом: в правом верхнем углу
первой страницы имя и фамилия автора (авторов) заглавными жирными и прямыми буквами
(размер шрифта -12 pt), ниже прописным шрифтом (размер шрифта – 12 pt) - место работы
(например, Нахчыванский институт учителей, Нахчыванский государственный университет,
Нахчыванский отделение НАНА и т. д.), далее через интервал по середине заглавными
жирными и прямыми буквами (размер шрифта -12 pt) – название статьи, ниже через интервал
с начала строки с отступом - аннотацию и ключевые слова на языке оригинала, далее через
интервал - основной текст статьи
9. В статье делаются ссылки на научные источники по тематике. Список литератур,
данный в конце статьи, пишется прописными буквами размером 12 pt. Ссылки нумеруются по
последовательности размещения их в тексте, а не по алфавиту. Ссылки вставляются прямо в
тексте научной работы в виде [1, с. 2] или просто [1]. При повторной ссылке указывается номер
той же литературы. Слово «Литература» пишется жирными буквами по середине, через
интервал за текстом.
Список литературы составляется прописным шрифтом на языке оригинала. Напр:
Книги:
Мехрабов А., Джавадов И. Мониторинг и оценка в средних школах. Баку, 2007, 182 с.
Статьи в сборнике:
Габиббейли И.А. Наука и культура в Нахчыване / Нахчыван в истории Азербайджана.
Баку: Наука, 1996, с. 73-91.
Журнальные статьи: Сейидов М.А., Сейидова А.М. Методика применения химических
методов в обучении химическим элементам // Известия Нахчыванского института учителей,
2008, №1 (13), с. 97-100.
10. В аннотации имя и фамилия автора пишутся прописными и жирными, название
статьи заглавными и жирными, а сама аннотация и ключевые слова прописными буквами.
Аннотация должна полностью отражать содержание статьи, подробно освещать полученные
результаты. Аннотации на разных языках должны быть идентичны, соответствовать
содержанию статьи.
11. Общий объем статьи должен быть в пределах 5-15 страниц, включая графические
материалы, фото, таблицы, список литературы и аннотации.
12. Напечатанная рукопись вместе с дискетой лично представляется в редакцию. Можно
представить рукописи и через интернет. При этом рукопись можно отправить на mail-адрес
редакции (elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net).
13. Автор вместе с рукописью представляет в редакцию и анкет автора, который
содержит подробные сведения о нем (фамилии, имени и отчестве, месте работы, должности,
ученой степени и ученом звании, адресе, рабочем и домашнем телефоне, электронном адресе)
Примечание. В каждом номере журнала «Нахчыванский институт учителей. Научные
труды» предусмотрена публикация одной статьи автора.
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DÜZƏLİŞLƏR ÜÇÜN SƏHİFƏ
*Dövri nəşrin 2019-cu ilə aid 3-cü №-də( səh.2, yuxarıdan 2-ci abzas) getmiş “reystrə”
sözü “Reyestrə” kimi oxunmalıdır.
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