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Annotasiya. Məqalədə ali təhsilin magistratura səviyyəsində bütün
ixtisaslaşmalar üzrə tədris planlarına daxil edilmiş “Ali məktəb
pedaqogikası” fənninin öyrədilməsinin səmərəli təşkili məsələləri
araşdırılır. Problemin təhlilinə hərtərəfli yanaşmaq məqsədilə ölkəmizdə magistratura təhsilinin təşkili xüsusiyyətləri barədə bəzi
mülahizələr irəli sürülür. Müəllif xüsusilə magistratura təhsilinin
təşkilində konkret şəraitin, təhsil ənənələrinin nəzərə alınması,
magistraturaya hazırlığın bakalavriat səviyyəsindən başlaması,
magistr olacaq bakalavrlarda zəruri olan keyfiyyətlərin müəyyən
edilməsi kimi məsələlərə diqqət çəkir. Məqalədə, həmçinin “Ali
məktəb pedaqogikası” fənninin öyrədilməsini təmin edən mühazirə,
seminar, praktik məşğələlərin və tələbələrin müstəqil işlərinin
səmərəli təşkilinə dair konkret təcrübə qısa şəkildə təqdim olunur.

On the teaching the subject “Higher school
pedagogy”
Abstract. The issues of effective organization of teaching the
subject "Higher school pedagogy" included in the curricula of all
specialties at the master's level of higher education is investigated
in the article. In order to take a comprehensive approach to the
analysis of the problem, some considerations are made about the
characteristics of the organization of master's education in our
country. The author pays special attention to the issues such as
taking into account the specific conditions, educational traditions
in the organization of master's education, preparation for master's
degree beginning at the bachelor's level, the definition of the
necessary qualities for bachelors who will become masters.The
article also briefly presents specific experience in the effective organization of lectures, seminars, practical trainings and free work
of students, which provides the teaching of the subject "Higher
school pedagogy".

К преподаванию предмета «Педагогика высшей
школы»
Aннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективной
организации преподавания предмета «Педагогика высшей
школы», включенного в учебные планы по всем специальностям
на уровне магистратуры высшего образования. С целью комплексного подхода к анализу проблемы выдвигаются некоторые
соображения об особенностях организации магистерского образования в нашей стране. Автор особенно обращает внимание
на такие вопросы, как учет конкретных условий и традиций
образования в организации обучения в магистратуре, начинание
подготовки к магистратуре на уровне бакалавриата, определение
у бакалавра качеств, необходимых для будущего магистра. В
статье также представлен конкретный опыт эффективной организации лекций, семинаров, практических занятий и самостоятельной работы студентов, обеспечивающий преподавание
дисциплины «Педагогика высшей школы».
9

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 3

Ali məktəb pedaqogikası nisbətən yeni elm
sahəsidir. O, təxminən, XX əsrin ortalarından
ümumi pedaqogikadan ayrılmağa başlayıb.
Bütün elm sahələri kimi ali məktəb pedaqogikasının müstəqil elm kimi formalaşması həyati tələbatlarla bağlıdır. Məhz XX əsrdən
başlayaraq cəmiyyətin inkişafına insan amilinin
təsiri xaraktercə yeni istiqamətlər aldı. Bu hal
mütəxəssis hazırlığına da təsir göstərdi. Artıq
istənilən sahədə kadrların uğurlu fəaliyyəti
üçün onların peşə bilik və bacarıqları kifayət
etmirdi. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlər
yaranması, insanlarla münasib ünsiyyət əlaqələri, işgüzar münasibətlərə yeni yanaşma
bacarıqları tələb edirdi. Bunun üçün isə mütəxəssisin pedaqoji-psixoloji hazırlığı zəruri
idi. Buna görə də ali məktəb təhsilinin yenidən
qurulması, pedaqoji kadr hazırlığının yeni sisteminin yaradılması, professor-müəllim heyətinin psixoloji-pedaqoji mədəniyyətinin inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət verilməyə
başlandı. Ölkəmizdə təhsilin çoxpilləli sisteminin tətbiqindən sonra ali təhsilin magistratura
səviyyəsində mütəxəssislərin pedaqoji-psixoloji
hazırlığının təmin edilməsi məqsədilə “Ali
məktəb pedaqogikası” adlı fənnin tədrisi zəruri
sayıldı.
Uzun müddətdir ali məktəbin magistratura
səviyyəsində dərs deyirəm. Hər il magistraturaya yeni qəbul olunmuş tələbələrlə ilk məşğələdə onlara belə bir sual verirəm: “Nə üçün
magistraturada təhsil almaq istəyirsiniz?” Əsasən, belə cavablar alınır:
- “təhsilimi davam etdirmək istəyirəm”
(səbəbi izah olunmur)
- “tam ali təhsil almaq istəyirəm”
- “ali məktəbdə işləmək istəyirəm”
- “elm sahəsində çalışmaq istəyirəm”
- “magistr təhsili almadan işə qəbul etmirlər”
və s.
Bu cavablardan hər birində müəyyən dərəcədə həqiqət vardır. Onlardan hər birini ayrılıqda
təhlil etmək fikrində deyiləm. Yalnız ikisi
haqda (ikinci və axırıncı) qısaca deyə bilərəm
ki, əslində onlar bir-biri ilə əlaqədardır. Tələbələrə mənbə göstərməklə izah edirəm ki, bakalavr təhsili tam ali təhsildir. Bundan sonra
isə, adətən, sonuncu cavab sual şəklində verilir:
“Nə üçün magistr təhsili almadan işə qəbul

Pedaqogika
etmirlər?”
Məhz bu zaman magistratura təhsili haqqında cəmiyyətimizdə anlaşılmayan cəhətlər
üzə çıxır. Aydınlaşdırılması gərəkir ki, nə
üçün magistratura təhsili almadan ali məktəbdə
işləmək olmaz, doktoranturada təhsilini davam
etdirə bilməzsən, bu təhsili almadan hansı sahələrdə və niyə işə qəbul etməzlər? və.s
Fikrimizcə, bu sualların cavabı tələbələrə
bakalavriat səviyyəsində aydın olmalıdır. Bakalavr artıq gələcək iş karyerasını dəqiq müəyyən edib, həyatını necə qura biləcəyi haqda
möhkəm inama malik olmalıdır. Magistratura
səviyyəsində təhsilini davam etdirməyə kimlər
getməlidir? İxtisasa uyğun peşə bilikləri daha
yüksək olanlarmı? Təcrübə göstərir ki, təkcə
ixtisas üzrə geniş biliklərə malik olmaq ümumiyyətlə müasir həyat üçün, o cümlədən, təhsilini magistratura səviyyəsində davam etdirmək
üçün kifayət deyildir.
Magistratura səviyyəsində təhsil almaq
üçün hansı keyfiyyətlərə malik bakalavrlar
seçilməlidir? Bəli, məhz seçilməlidir!
Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu
yazının, çox yaxşı tanış olmadığım geniş
dünya təcrübəsi üçün qəbul ediləcəyi fikrindən
uzağam. Mənim fikrimcə, təhsil problemlərinin
həllində, o cümlədən təhsilin məzmunu və
metodlarında milli xüsusiyyətlər, bəlkə də
yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır. Bu baxımdan, gəldiyim qənaətlər daha yaxşı tanış
olduğum təhsil mühitinə aiddir.
Belə hesab edirəm ki, magistr hazırlığı üçün
zəruri keyfiyyərlərə bunları daxil etmək olar:
- araşdırmaya, təhlil etməyə, mahiyyət və səbəbləri öyrənməyə maraq və meyillərin olması;
- öyrənməkdən doymamaq, çalışmaqdan yorulmamaq;
- məntiqi təfəkkürə, yaradıcı təxəyyülə, möhkəm iradəyə malik olmaq;
- fakt və hadisələrə dair bilikləri təhlil etmək,
sistemləşdirmək, ümumiləşdirmək, düzgün
əqli nəticələr çıxarmaq bacarıqlarına malik
olmaq;
- tənqidi yanaşma və düşüncəyə, obyektiv və
real qiymətləndirmə bacarıqlarına malik olmaq;
- əldə etdiyi nəticələr barədə elmi qənaətini
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əsaslı və kompleks şəkildə üzə çıxarmaqla,
özünü və elmi nailiyyətlərini təqdim etmək
qabiliyyətlərinin formalaşması.
Bu keyfiyyətlərdən ilk üçü bakalavriat səviyyəsində formalaşmalıdır. Bunun üçün bakalavriat təhsilinin son kursunda seçmə fənlərin
öyrədilməsi zamanı sadalanan keyfiyyətlərə
malik tələbələrlə işin metodikası düzgün qurulmalıdır. Qısaca desək, seçmə fənnin mövzusuna dair biliklərin mənimsədilməsindən
daha çox göstərilən keyfiyyətləri formalaşdıra
bilən metodikalara üstünlük verilməlidir.
Magistr hazırlığı üçün təqdim edilən son
üç keyfiyyət isə əvvəlki üç keyfiyyətə əsaslanmaqla magistratura təhsili müddətində formalaşdırılır.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək istəyirəm ki,
magistratura təhsilinə hazırlıq, belə demək
yerinə düşərsə, magistraturaya qəbul prosesinin
ilkin elementləri də məhz buradan başlamalıdır.
Fikrimcə, magistraturaya qəbul üçün sənəd
vermək səlahiyyəti bakalavriat səviyyəsində
qazanılmalıdır. Bakalavriat səviyyəsini bitirənlərin hamısına qazandıqları peşə sahəsində
mütəxəssis kimi çalışmaq, bir az əvvəl sadalanan keyfiyyətlərə malik bakalavrlara isə
həm də magistraturada təhsilini davam etdirmək
səlahiyyəti verilməlidir.
Bu qaydanın icra mexanizminə gəldikdə
isə magistratura üçün xüsusi qeydi (lisenziyanı,
zəmanəti) ixtisas kafedrasının təqdimatı əsasında fakültə dekanlığı verə bilər (Təəssüf ki,
2020-ci ildə tərtib edilmiş mütəxəssis hazırlığı
üçün Dövlət standartlarına əsasən tədris planlarından Yekun Dövlət Attestasiyası çıxarılmışdır).
Məlum olduğu kimi, magistratura səviyyəsində təhsilin əsas məqsədlərindən biri
müəyyən ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığı
ilə məşğul olan elmi-pedaqoji kadrlar hazırlamaqdır. Yəni ali təhsil müəssisələrində akademik fəaliyyətlə məşğul olacaq müəllimlərin
sistemli hazırlığının ilkin mərhələsi magistratura
ilə başlayır.
Müasir dövrdə hər bir ali məktəb müəllimi
gələcək mütəxəssislərin şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının pedaqoji-psixoloji qanunauyğunluqlarına dair biliklərə malik olmalıdır.
Ali məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesinin tək-

dair

milləşməsi, yeni xarakter kəsb etməsi professor-müəllim heyətinin yüksək pedaqoji-psixoloji
mədəniyyətə malik olmasını tələb edir. Bu
isə, ali məktəb pedaqogikası kimi bir fənnin
tədrisini zəruri edir.
Fikrimizcə, bu fənnin tədrisi üçün auditoriya
məşğələlərinə ən azı 48 saat ayrılmalıdır.
Ali məktəb pedaqogikası müxtəlif profilli
mütəxəssislər hazırlanmasına xidmət etdiyindən
ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə vəzifələri konseptual
əsaslar, metodikalar və texnologiyalar baxımından fərqli ola bilər. Bizim əsas məqsədimiz
ali pedaqoji kadrlar hazırlığı olduğundan ali
məktəb pedaqogikasının fundamental vəzifələrini bu cür müəyyənləşdirə bilərik:
1. Fasiləsiz pedaqoji təhsilin, onun mərhələlərinin (peşəyönümü (ali məktəbəqədərki
hazırlıq, ali məktəbdə hazırlıq, ali məktəbdən
sonrakı hazırlıq) konseptual əsaslarının işlənib
hazırlanması.
2. Müxtəlif tip təhsil müəssisələri müəllimlərinin peşə hazırlığının ənənəvi və çoxpilləli
sistem üzrə hazırlığı məsələlərinin tədqiqi,
peşə hazırlığının nəzəriyyə və metodikasının
işlənməsi.
3. Tələbə gənclərin tərbiyəsi prosesinin
mahiyyəti və qanunauyğunluqlarının tədqiqi.
4. Təlim prosesinin məzmunu və qanunauyğunluqlarının, müxtəlif növlərinin öyrənilməsi,
metodiki tövsiyələr və yeni, mütərəqqi pedaqoji
texnologiyaların işlənib hazırlanması.
5. XXI əsr müəllimi modelinin əsaslandırılması və işlənib hazırlanması.
6. Ali məktəbin professor-müəllim heyətinin
fəaliyyətinin öyrənilməsi və təhlili, müxtəlif
metodikaları və təlim texnologiyalarının müəyyən edilib yayılması.
7. Ali məktəblərdə ictimai təşkilatların,
tələbə özünüidarəsinin inkişafını, müəllim hazırlığında onların rolunu öyrənmək.
8. Ali məktəbdə təlim-tərbiyə prosesinə
rəhbərlik, idarəetmə strukturlarının fəaliyyətinin
optimal forma və metodlarının müəyyən edilməsi məsələlərinin öyrənilməsi.
Göstərilən vəzifələrin həllindən ötrü tədris
planında “Ali məktəb pedaqogikası” fənni
üçün ayrılmış 4 kreditlik tədris yükünü (4)
aşağıdakı məşğələlərdə yerinə yetirməyi məqbul
hesab edirik:
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- mühazirələr;
- seminar məşğələləri;
- sərbəst (müstəqil) işlər;
Fikrimizcə, mühazirələr ən azı aşağıdakı
mövzuları əhatə etməlidir:
1. Cəmiyyət və təhsil.
Bakalavriat səviyyəsində pedaqoji ixtisaslarda təhsil almış magistratura tələbələri ümumi
pedaqogika kursundan təhsil anlayışı haqda
lazımi qədər məlumata malik olurlar. Lakin
ümumi pedaqogika ümumtəhsil məktəblərində
təhsilin məzmunundan, bu məzmunu əks
etdirən sənədlərdən, təhsilin proses və nəticə
xarakterindən bəhs edir. Ali məktəb pedaqogikasında isə təhsil bəşəri sivilizasiyanın inkişafının əsas amili kimi öyrənilir .
İkinci bir tərəfdən, deyildiyi kimi, ali
məktəb pedaqogikası müxtəlif peşə istiqamətləri
ilə məşğul olan mütəxəssislərin hamısının pedaqoji hazırlığını təmin etmək üçün zəruri
hesab edilmişdir. Buraya ümumi pedaqogika
sahəsində bilikləri olmayan tələbələr də daxildir.
Buna görə də kursun proqramına daxil edilməsi
zəruri olan “Cəmiyyət və təhsil” mövzusunun
tədrisi, təxminən, aşağıdakıları əhatə etməlidir:
- təhsil-cəmiyyətin sosial təcrübə məkanı
və mənəvi fəaliyyətin xüsusi sahəsi kimi;
- təhsilin tarixi qaynaqları;
- təhsilin ictimai xarakteri;
- təhsil və mədəniyyət;
- pedaqoji təhsilin yaranması.
2. Ali məktəb pedaqogikasının mövzusu
və vəzifələri.
Bu mühazirədə xüsusi vurğulanmalı iki
məsələ vardır:
- ali məktəb pedaqogikası ümumi və məktəb
pedaqogikasının müddəaları əsasında yaranmışdır. Lakin o, eyni zamanda müəyyən peşə
üzrə mütəxəssislər hazırlığına xidmət etdiyindən, həm də peşə pedaqogikasının xüsusiyyətlərindən faydalanmalıdır;
- ali məktəb pedaqogikası gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığının pedaqoji əsaslarına
dair nəzəri biliklər verməklə yanaşı, elmi-pedaqoji araşdırma vərdişləri formalaşdırmağı
da təmin etməlidir.
Buna görə də göstərilən mühazirədə aşağıdakı məsələlərdən bəhs edilməlidir:
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1) Ali məktəb pedaqogikasının ümumi əsasları.
2) Ali məktəb pedaqogikasının müasir metodoloji cəhətləri.
3) Elmi-pedaqoji araşdırmaların əsasları.
4) Ali məktəbdə pedaqoji prosesin xüsusiyyətləri.
3. Ali məktəb didaktikası. Təlimin prinsipləri.
Ali məktəb pedaqogikasının bölmələrindən
biri olan didaktika təhsil sistemi üçün müəllim
və digər mütəxəssislər hazırlığı üzrə təlim
prosesinin məqsədi, vəzifələri, məzmunu, qanunauyğunluqları, prinsipləri, metodları, vasitələri, texnologiyaları, formalarını müəyyən
edir və əsaslandırır.
Xüsusi vurğulanmalıdır ki, bütün peşə pedaqogikalarının didaktika bölməsi vardır. Onların xüsusiyyətləri təhsil müəssisəsinin tipindən, təlimin məqsəd və vəzifələrindən,
təlim materialının məzmunundan, təlim metodikası və texnologiyalarından və s. asılı
olaraq fərqli ola bilir. Buna görə də ali məktəb
pedaqogikasının didaktika bölməsindən oxunan
mühazirə, əsasən aşağıdakı plan əsasında qurulmalıdır:
- ali məktəb didaktikası haqda anlayış;
- peşə təliminin məqsəd və vəzifələri;
- ali təhsil proqramları;
- ali məktəb təliminin prinsipləri.
4. Didaktik metod və vasitələr.
“Metod” anlayışı təlim-tərbiyə prosesində
hər hansı məqsədə nail olmağın yollarını və
qaydalarını ifadə edir. Müəllimin təlim metodunu seçməsi təlim fənnindən, didaktik məqsəddən, təlim materialının məzmunundan, təlimin təşkili formalarından, ali məktəbin tədris-metodik bazasından asılı olur.
Bu mühazirənin təşkili zamanı ümumi pedaqogikadan tanış olan ənənəvi metodlarla
yanaşı tələbələrin tədqiqatçılıq və idraki qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə yönəldilən diskussiya, briqada metodu, məsləhətləşmə metodu, həmçinin aşağıda sadalanan metodlar
da şərh edilməlidir:
- təlimin praktik metodları (tapşırıq, alqoritm,
məsəslə həlli, təcrübə, didaktik oyunlar);
- təlimin axtarıcılıq – yaradıcılıq metodları
(müşahidə, eksperiment, “labirint”, “əqli hü-
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cum”, “akvarium”, “fikirləş, eşit, təklif et”);
- tələbələrin müstəqil işləri metodları;
- nəzarət-qiymətləndirmə metodları.
5. Ali məktəbdə təlim prosesinin təşkili
formaları.
Məlumdur ki, təlimin harada, proses iştirakçılarının nə kimi tərkibi ilə və nə müddətdə
aparılması təlimin təşkilat formalarını müəyyən
edir. Təlimin təşkilat formaları təlim materialının didaktik məqsədindən, məzmunundan,
pedaqoqun pedaqoji mədəniyyətinin səviyyəsindən, ali məktəbin tədris-metodiki bazasından
asılı olaraq müəyyənləşdirilir.
Bu mühazirənin məzmununda əsas fikir
təlimin təşkilinin nəzəri, praktik, qarışıq (kombinə edilmiş) və nəzarət formalarının izahı ilə
yanaşı, gələcəkdə ali məktəbdə ilk dəfə çalışacaq gənc pedaqoqlara hər bir formada təlimin
təşkilinin uğurlu nəticələnməsinə dair tövsiyələrin izahı verilməlidir.
6. Tərbiyə işinin təşkilinin nəzəri əsasları.
Məlumdur ki, tərbiyə insanın bütün ömrü
boyu davam edən fasiləsiz prosesdir. İnsanların
əhatə olunduğu mühitdən, yaş dövrlərindən,
zəmanənin və cəmiyyətin tələblərindən asılı
olaraq tərbiyənin xüsusiyyətləri, məzmunu,
forma və vəzifələri müxtəlif olur. Bu mənada
ali məktəbdə gənclərin gələcək peşələrinə
uyğun mütəxəssislər yetişdirilməsi işinin ayrılmaz tərkib hissələrindən biri də onların şəxsiyyətinin inkişaf və tərbiyəsidir.
Ali məktəbə daxil olan gənc artıq müəyyən
həyati təcrübəyə, şəxsi keyfiyyətlərə, sosiallaşma səviyyəsinə malikdir. Birinci kurs tələbələrində müəyyən dünyagörüşü formalaşmış,
əxlaqi görüşləri, estetik zövq yaranmışdır. Ancaq bir mütəxəssis kimi onun şəxsiyyətinin
formalaşması hələ tamamlanmamışdır.
Məhz buna görə də “Ali məktəb pedaqogikası” fənninin məzmununa tərbiyə məsələlərinin
təşkili və uğurlu nəticələrini təmin edəcək
gedişi barədə bilik və bacarıqlar daxil edilməlidir.
Bu mühazirə zamanı əsas fikir verilməli
məsələlər bunlardır:
- tələbələrin tərbiyəsinin konseptual əsasları;
- gələcək pedaqoqların mənəvi keyfiyyətləri.
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7. Tərbiyə prosesinin metodik əsasları.
Bu mühazirədə izah edilməli məsələlərdən
biri tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları və
onlar əsasında müəyyənləşdirilən tərbiyə prinsipləridir. Aydınlaşdırılmalıdır ki, tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları və tərbiyə prinsipləri nə qədər yaxın olsalar da müxtəlif pedaqoji kateqoriyalardır.
Bu mühazirədə tələbələrə çatdırılmalı olan
ikinci məsələ tərbiyənin məzmunu, metodları
və təşkili formalarıdır. Fikrimizcə, tərbiyə
işinin məzmunundan bəhs edərkən ona təsir
edən bu amillər üzərində xüsusi dayanmaq
lazımdır:
- informasiya məkanının kəskin dəyişmə
və genişlənməsi;
- gənclərə məqsədyönlü şəkildə mənfi təsir
göstərməyə çalışan mənbələrin artması;
- cəmiyyətlərin həyatında etnik faktorların
rolunun artması və bu zəmində milli münasibətlərdə gərginliklərin çoxalması;
- dinin insanların mənəvi inkişafına təsirinin
güclənməsi və.s .
Tərbiyənin metodlarından danışarkən xalq
tərbiyəsinin metodlarının etnopedaqoji təhlilinə
xüsusi fikir verilməlidir.
8. Ali
məktəbşünaslıq
məsələləri
Ölkəmizdə son dövrlərdə aparılan təhsil
islahatları ali məktəblərin təşkili, idarəedilməsi,
ali məktəblərə rəhbərlik, ali təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətin təşkili məsələlərini
də əhəmiyyətli dərəcədə əhatə etmişdir. Buna
görə də belə hesab edirik ki, bu mühazirənin
əsasında “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1)], Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi [2], Ali təhsil
müəssisələrinin bakalavriat və magistratura
səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili
Qaydaları [3] kimi dövlət sənədləri durmalıdır.
Fikrimizcə, bu mühazirə “təhsil pilləsi” və
“təhsil səviyyəsi” anlayışlarının; ali təhsil
müəssisələrinin növlərinin; ali məktəbdə pedaqoji fəaliyyətin funksiyalarının; ali məktəb
müəllimlərinin pedaqoji fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətlərinin izahını əhatə etməlidir.
II Seminar məşğələləri
Magistratura səviyyəsində təcrübə göstərir
ki, seminar məşğələlərinin təşkilinin ənənəvi
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qaydasında bəzi dəyişikliklər etmək “Ali məktəb pedaqogikası” fənnin əsas məqsədinə, akademik fəaliyyətlə məşğul olacaq gələcək mütəxəssis hazırlığına müsbət təsir göstərir.
Seminar məşğələlər ̶ təlimin müzakirələr
vasitəsilə təşkilini həyata keçirən təşkilat formasıdır. Bu məşğələlərin əsas təlim məqsədi
mühazirələr zamanı təqdim olunmuş nəzəri
materialın idrakı müstəqillik və fəallıq göstərərək mənimsənilməsidir.
Seminar məşğələlər mühazirə materialına
uyğun olaraq ali məktəb pedaqogikasının ümumi əsasları, didaktika, tərbiyə işinin nəzəri və
metodiki əsasları və ali məktəbşünaslıq bölmələri üzrə təşkil edilir. Tələbələrin idrakı fəallığı və müstəqilliyini təmin etmək üçün rollu
oyunlar, problemli və qeyri-standart məsələlər
üzrə diskussiyalar, təqdimatlar üzrə fikir mübadiləsi və s. kimi metodlardan istifadə edilməsi
müsbət nəticə verir.
Seminar məşğələlərin təşkilində tətbiq etdiyimiz bir üsul isə tələbələrin fəallığına, ali
məktəbdə təlim-tərbiyə prosesinin öyrənilməsinə daha yaxşı təsir edir. Seminar məşğələlərin
sonu praktik məşğələ kimi keçirilir. Bu zaman
ali məktəbdə təlim-tərbiyə prosesinin təşkili
praktik olaraq öyrənilir.
Məşğələ zamanı pedaqoqun qısa izahından
sonra tələbələr verilmiş tapşırıqların qruplara
bölünərək yerinə yetirirlər.
Tapşırıqların təxmini mövzuları bunları
əhatə edir:
Tədris prosesinin təşkili üzrə:
- ixtisaslar üzrə dövlət standartlarının mahiyyəti və quruluşu;
- dövlət standartlarına əsasən tədris planlarının tərtibi;
- tədris planlarına əsasən hər fənn üzrə
tədris proqramlarının tərtibi;
- tədris proqramlarına əsasən tədris ədəbiyyatının tərtibi qaydaları;
Elmi araşdırmalar sahəsində bacarıqlar qazanılması üzrə:
- araşdırma mövzusunun müəyyən edilməsi;
- araşdırmanın obyekti, predmeti, məqsədi
və vəzifələrinin müəyyən edilməsi;
- mövzunun planının tərtib edilməsi;
- araşdırmanın plan üzrə mərhələli şəkildə
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yerinə yetirilməsi;
- alınmış nəticələrin ümumiləşdirilməsi,
sistemləşdirilməsi və tərtibi.
Məşğələlərin səmərəli təşkili üçün tapşırıqlar
əvvəlcədən təqdim edilir və növbəti məşğələdə
təqdimatı və ya müzakirəsi-diskussiyası aparılır.
III Sərbəst işlər
Fikrimizcə, təlimin bu təşkili formasını tələbələrin müstəqil işləri adlandırmaq daha
düzgün olardı. Tələbələrin müstəqil işləri təlim
prosesinin mühüm tərkib hissəsi olub, daha
çox auditoriyadan kənar vaxtlarda yerinə yetirilir. Tələbələrin müstəqil işlərinin uğurlu
həlli üçün onların müəllim tərəfindən planlaşdırılması və alınmış nəticələrin yoxlanılması
zəruridir. Tələbələrin müstəqil işləri təkcə hər
hansı fənnin tədrisinin uğurlu nəticələnməsi
üçün deyil, həm də daha çox tələbələrdə müstəqil işləmə vərdişləri aşılamaq, problem üzərində lazımı fikri əməliyyatlar apara bilmək
qabiliyyəti formalaşdırmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Bu işlərin mütəmadi və səmərəli
təşkili, eyni zamanda problemin müstəqil və
yaradıcı həllinə, çətinlikləri aradan qaldırmaq
qabiliyyətinin formalaşmasına səbəb olur.
Tələbələrin müstəqil işləri mühazirələrdə
öyrənilmiş nəzəri bilikləri tamamlamaqla bərabər, həm də tələbələrdə müstəqil işləmə vərdişləri, idraki müstəqillik və fəallıq formalaşdırmaq məqsədi daşıdığından onlar çox müxtəlif
tematika üzrə tərtib edilə bilər. Belə mövzulara
dair bir neçə nümunə göstərək:
Müstəqil işlər üçün yaradıcı tapşırıqlar
1. Müasir didaktikanın bir neçə problemini
göstərin. Onlardan hansı daha aktualdır.
2. Pedaqoji prosesin bəşəri mahiyyəti barədə
təqdimat hazırlayın.
3. Müasir cəmiyyətimiz üçün “tərbiyə”,
“təlim” və “təhsil” anlayışlarından hansı prioritet olmalıdır? Nə üçün?
4. “Ali təhsil” və “təhsilin aliliyi” anlayışlarının ifadə etdiyi mahiyyətə dair təqdimat
hazırlayın.
5. Müasir dövrdə ensiklopedik təhsillə təmayüllü təhsilin əhəmiyyətinə dair təqdimat
hazırlayın.
6. Verilmiş mövzulardan biri üzrə eksperimental işin metodikasını hazırlayın:
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• Müstəqil işlərin səmərəlilik şərtləri.
• İnteraktiv təlimin üstünlükləri.
• Tərbiyədə xalq oyunlarından istifadənin
əhəmiyyəti.
• İdraki fəallığın inkişafında tapmacalardan
istifadə imkanları.
7. “Pedaqoji ideya”, “pedaqoji fikir”, “pedaqoji görüşlər” anlayışlarının mahiyyətini izah
edin.
8. Tələbələrin öyrənmə fəaliyyətinin formaları barədə təqdimat hazırlayın.
9. Təlim metodunun həm də təlim priyomu
və təlimin təşkilat forması kimi çıxış etməsi
nədən asılıdır? Əsaslandırın.
10. Sizcə, ali məktəbdə təlimin nəzəri, yaxud praktik təşkili formalarına üstünlük verilməlidir? Əsaslandırın.
11. Ali məktəbdə seçmə fənlərin əhəmiyyəti
və təşkili barədə təqdimat hazırlayın.
12. Nə üçün tərbiyə insanın həyatı boyu
davam edir?
13. İctimai tərbiyə ilə ailə tərbiyəsi arasında
fərqi izah edin. Hansı gərəklidir?
14. Hansı daha dominant olmalıdır: hüquqi
qanunlar yaxud əxlaqi qanunlar?
15. “Ağsaqqallar” və “liderlər” mövzusundə təqdimat hazırlayın.
16. Sizə səlahiyyət verilsə, hansı keyfiyyətlərə malik şəxsi ali məktəb rektor (prorektor,
dekan, kafedra müdiri, müəllim) təyin edərsiniz?
“Ali məktəb pedaqogikası fənninin tədrisinə
dair” adlı məqalədən doğan nəticələri bu cür
ümumiləşdirə bilərik:
1. Ali təhsilin magistratura səviyyəsində
təhsilin təşkilində bəzi təkmilləşdirmələr aparılmalı, magistraturaya qəbul zamanı bakalavrların təkcə bilik səviyyəsi deyil, elmi araş-
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dırmalara maraq və meyilləri, yaradıcı və
məntiqi təfəkkür qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır.
2. “Ali məktəb pedaqogikası” fənninə ayrılmış kreditlərin sayı artırılmalı, seminar və
praktik məşğələlərə daha üstünlük verilməlidir.
3. Ali məktəb pedaqogikası müxtəlif profilli
mütəxəssislər hazırlanmasına xidmət etdiyindən
onun vəzifələri konseptual əsaslar, metodikalar,
texnologiyalar baxımından fərqli müəyyən
edilə bilər.
4. Fənnə dair seminar məşğələlərin təşkili
zamanı tələbələrin idrakı fəallığı və müstəqilliyini təmin etmək üçün rollu oyunlar, problemli
və qeyri-standart məsələlər üzrə diskussiyalar,
təqdimatlar kimi metodlardan istifadə müsbət
nəticə verir.
5. Tələbələrin müstəqil işləri onların elmi
araşdırmalara maraq və meyillərini artırmağa,
müstəqil düşünmə və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına, problemin dərk edilib, həll
yollarının düzgün müəyyənləşdirilməsi bacarıqlarının formalaşmasına yönəldilməlidir.
Ədəbiyyat
1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 05 sentyabr 2009-cu il.
2. Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi. 21 yanvar 2011-ci il.
3. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və
magistratura səviyyələrində kredit sistemi
ilə tədrisin təşkili Qaydaları. 24 dekabr
2013-cü il.
4. Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı. Magistratura səviyyəsinin ixtisas üzrə təhsil
proqramı. 060119-Pedaqogika. Bakı, 2012.
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Annotasiya. Məqalədə əməkdar elm xadimi, professor Hüseyn Həşimlinin
Naxçıvanlı yazıçılar və “Məktəb” jurnalı” adlı monoqrafiyasının elmi,
pedaqoji məziyyətlərindən bəhs olunmuşdur. Burada müasir ədəbiyyatşünaslıq elmimizin tanınmış simalarından olan professor Hüseyn Həşimlinin XX əsrin əvvəllərində nəşr olunmuş “Məktəb” jurnalı ilə
Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndələrinin əməkdaşlığı, bu
əlaqələrin verdiyi faydanı ilk mənbələr əsasında təhlil etməsi, problemin
indiyədək öyrənilməmiş səhifələrini üzə çıxarması xüsusi olaraq diqqətə
çəkilir. Məqalədə monoqrafiyadakı problemi əhəmiyyətli və maraqlı
edən cəhətlərdən biri kimi müəllifin Hüseyn Cavidin jurnaldakı şerləri,
onların yazılma tarixinin müəyyənləşdirilməsi, müxtəlif nəşrlər üçün
yenidən işləməsi, düzəlişlərin aparılması sahəsində araşdırmalarına da
diqqət yetirilmişdir. Əsər belə bir qənaəti təsdiqləyir ki, XX əsr
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının zənginləşməsi və inkişafında Naxçıvan
ədəbi mühitinin nümayəndələrinin də xidmətləri olmuşdur.

Nakhchivan writers and "Maktab"(“School”)
journal
Abstract. The article has dealt with the scientific and pedagogical
merits of the monograph Nakhchivan writers and "Maktab" journal" by
honored scientist, professor Huseyn Hashimli. The cooperation between
prominent representatives of Nakhchivan literary environment and
“Maktab” journal published in the early twentieth century by Professor
Huseyn Hashimli, one of our well-known figures of modern literary
science, analyzing the benefit that these relations gave on the basis of
primary sources, revealing the unexplored pages up to know of the
problem is especially noteworthy. The article had also paid attention to
author`s defining Huseyn Javid`s poems and their dates of writing in the
journal which is one of the aspects that make problem important and interesting in the monograph, reworking on the various publications, his
investigations in the field of making amendments. The work confirms
such a conclusion that the representatives of the Nakhchivan literary environment also contributed to the enrichment and development of the
XX century Azerbaijani children's literature.

Нахчыванские писатели и журнал «Мектеб»
(«Школа»)
Aннотация. В статье говорится о научных и педагогических
качествах монографии заслуженного деятеля науки, профессора
Гусейна Гашимли Нахчыванские писатели и журнал «Мектеб»
(«Школа»). Здесь особо отмечается, что профессор Гусейн Гашимли,
один из видных деятелей современной литературоведческой науки,
на основе первоисточников проанализировал вопросы сотрудничества
видных представителей литературной среды Нахчывана с изданным
в начале XX века журналом «Мектеб», выявил ту большую пользу,
которую принесли эти связи, также осветил не изученные до сих
пор страницы данной проблемы. В статье также было уделено внимание как одному из важных и интересных аспектов проблемы в
монографии - вопросам определения автором исследования стихов
Гусейна Джавида в журнале и даты их написания, также установления
фактов их переработки для различных изданий, внесения в них
поэтом исправлений. Анализ монографии приводит к такому выводу,
что в обогащении и развитии азербайджанской детской литературы
XX века была заслуга и представителей Нахчыванской литературной
среды.
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Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm
xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor
Hüseyn Həşimlinin “Elm və təhsil” nəşriyyatında yeni, sayca iyirmi səkkizinci kitabı“Naxçıvanlı yazıçılar və “Məktəb” jurnalı”
adlı monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Əvvəlki
kitablarında olduğu kimi, bu tədqiqatında da
H.Həşimli XX əsrin ilk onillikləri Azərbaycan
ədəbiyyatının və mətbuatının unudulmuş,
yaxud lazımınca öyrənilməmiş bir sıra səhifələrini araşdırmağa davam etmişdir. Bəllidir
ki, həmin dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatı, mətbuatı çoxşaxəli, zəngin axtarışlar və yüksəliş
yolu keçmişdir. Bu prosesin tərkib hissəsi
kimi uşaq ədəbiyyatı və mətbuatının inkişafı
da diqqəti çəkir. O zaman Bakıda uşaqlar
üçün nəşr olunan “Dəbistan” (1906-1908),
“Rəhbər” (1906-1907) jurnalları ədəbi-pedaqoji
mühitdə əhəmiyyətli iz qoya bildilər.
1911-1920-ci illərdə “Məktəb” jurnalı bu
sahədə daha böyük işlər görməklə Azərbaycan
uşaq ədəbiyyatının və mətbuatının inkişafına
böyük töhfələr verdi. Tanınmış pedaqoqlar
Qafur Rəşad Mirzəzadə və Əbdürrəhman Tofiq
Əfəndizadənin rəhbərliyi ilə 29 noyabr 1911ci ildə Bakıda nəşrə başlayan bu jurnalın səhifələrində Nəriman Nərimanov, Abdulla Şaiq,
Abbas Səhhət, Süleyman Sani Aхundov, Əli
Nəzmi, Əhməd Cavad, İbrahim bəy Musabəyov, Əliabbas Müznib, Əmin Abid, Cəfər
Cabbarlı, Şəfiqə xanım Əfəndizadə, Məmməd
Qarayev, Əlisəttar İbrahimov, Ağaəli Qasımov,
Cəfər Bünyadzadə, Cəmo bəy Cəbrayılbəyli,
Balaqardaş Səttaroğlu və digər müəlliflərin
təlim-tərbiyə mövzusunda müxtəlif janrlı bədii
əsərləri, həmçinin məqalələri dərc olunurdu.
Məktəbli uşaqların təlim və tərbiyəsi üçün
tədrisdənkənar vasitələrdən biri kimi jurnalda
verilən hekayələr, lirik şeirlər, təmsillər, folklor
nümunələri, rus ədəbiyyatından tərcümələr,
təbiət hadisələri, bitki və heyvanat aləmi haqqında məqalələr şagirdlərin yaş və qavrama
səviyyəsinə uyğun idi.
Jurnalın yaradıcıları Qafur Rəşad Mirzəzadə
və Əbdürrəhman Tofiq Əfəndizadə dərginin
ilk sayında öz məqsədlərini dəqiq və aydın
şəkildə belə ifadə etmişdilər: “Bizim bu “Məktəb” jurnalını nəşr etməkdə məqsədimiz məktəb
şagirdlərinin irəliləmələrinə acizanə bir xidmətdir. “Məktəb” jurnalını oxuyacaq şagirdlərin
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biliyi geniş bir dairə alar isə, o vəqtdə biz də
məqsədimizə yetişmiş olarıq. Buna görə, uşaqlarını məktəbdə oxumağa həvəsləndirdikləri
kimi, “Məktəb” jurnalını oxumağa da həvəsləndirmək ata-anaların və müəllimlərin vəzifəsidir”. Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi
olan şair və yazıçıların jurnalda fəaliyyəti də
yaradıcı heyətin bu ali məqsədinin həyata keçirilməsi işinə layiqli xidmət nümunəsidir ki,
professor Hüseyn Həşimli indiyədək tədqiqata
lazımınca cəlb edilməmiş belə bir mövzuya
müraciət etmiş, onu hərtərəfli şəkildə, ilk
mənbələr əsasında, həm də məntiqi ardıcıllıqla,
müqayisələr, paralellər, ümumiləşdirmələr
aparmaq yolu ilə öyrənmişdir.
Kitabın giriş hissəsində “Məktəb” jurnalının
nəşri tarixi, başlıca məramı, əsas müəllifləri
barədə müfəssəl məlumat verilmişdir. Sonrakı
bölmədə isə məşhur romantik sənətkarımız
Hüseyn Cavidin “Məktəb” jurnalında verilmiş
əsərləri təhlilə cəlb edilmişdir. “Məktəb” jurnalında Hüseyn Cavidin üç əsəri dərc olunmuşdur: “İlk bahar”, “Bir qız” (“Qız məktəbində”) və böyük türkçü İsmayıl bəy Qaspıralının vəfatı münasibəti ilə yazdığı “İsmayıl
bəy” şeiri. İlk iki şeir H.Cavidin kitablarında
dəfələrlə nəşr olunmuş, müxtəlif tədqiqatçılar
tərəfindən təhlil edilərək dəyərləndirilmişdir.
“İsmayıl bəy” şeiri isə uzun illər boyu işıq
üzü görməmiş (ideoloji-siyasi mülahizələrə
görə), yalnız son onilliklərdə Cavidin kitablarına
daxil edilmişdir. Həmin bədii nümunələrin
ideya-məzmun xüsusiyyətlərini, didaktik-tərbiyəvi mahiyyətini, bədii məziyyətlərini şərh
etməklə yanaşı, monoqrafiya müəllifi bu əsərlər
barədə ayrı-ayrı vaxtlarda irəli sürülmüş bir
sıra fərqli mülahizələrə də diqqət yetirərək
bəzi dəqiqləşdirmələr aparmışdır. Kitabın bu
bölməsində H.Həşimli müqayisəli təhlillər
yolu ilə müəyyənləşdirmişdir ki, H.Cavidin
“İlk bahar” şeirinin “Məktəb”dəki ilk variantı
ilə sonrakı nəşrlərdə verilən mətni arasında
bir sıra fərqlər vardır. Daha dəqiqi, H.Cavid
özü ilk variant üzərində sonradan müəyyən
redaktə işi aparmışdır. Təsəvvür aydınlığı
üçün variantlardakı fərqlərə aid aşağıdakı nümunəni göstərək. Şeirin son iki misrası “Məktəb” jurnalında bu cürdür:
Əl-ələ, qol-qola seyran edirlər,
Tanrıya şükr olsun, -deyib gedirlər.
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Sonrakı variantda isə belədir
Əl-ələ, qol-qola şadan olurlar,
Haqqın qüdrətinə hеyran olurlar.
Hüseyn Cavidin dillər əzbəri olan “Qız
məktəbində” şeiri “Məktəb” jurnalının 22 may
1912-ci il tarixli 13-cü sayında “Bir qız”
adıyla oxuculara çatdırılmışdır. Tədqiqatda
həmin şeirin də ilk və sonrakı variantları arasında bəzi fərqlər qeydə alınır. Məsələn, “Məktəb” jurnalındakı mətndə aşağıdakı misralar
var:
- Nasıl, zənginmidir atan?
- Əvət, zəngin, mülkədar.
- Öylə isə neyçin böylə sadə
Geydigin paltar?
Müəllif redaktəsindən sonra “Qız məktəbində” adıyla verilən variantda həmin misralar
belədir:
- Nasıl, zənginmidir baban?
- Əvət, zəngin, bəyzadə...
- Öylə isə, gеydiyin gеyim niçin
böylə sadə?...
Kitabda bu kimi müqayisəli təhlillərin aparılması həm də ulu Cavidin bədii sözə həssas,
son dərəcə məsuliyyətli münasibətini göstərmək
baxımından da önəmlidir.
“Məmmədəli Sidqinin hekayələri ədəbipedaqoji yaddaş işığında” adlı fəsil kitabın
həcm və məzmunca daha əhatəli, maraq doğuran bölməsidir. Bu fəsil, hər şeydən əvvəl,
XX əsrin ilk on illiklərini öyrənən ədəbi və
pedaqoji fikrin tədqiqatçıları üçün maraq
doğura biləcək araşdırmadır. Qeyd edək ki,
H.Həşimlinin Məmmədəli Sidqi irsinə müraciəti
təsadüfi deyil. Professor Bakıda 1918-1919cu illərdə M.Ə.Sidqinin redaktorluğu ilə çıxmış
satirik “Şeypur” jurnalının bütün saylarını
transliterasiya edərək 2014-cü ildə kitab halında
oxuculara çatdırmış, həmçinin “Məmmədəli
Sidqi və “Şeypur” jurnalı” adlı tədqiqatında
və bir sıra məqalələrində unudulmuş ziyalının
yaradıcılığının müxtəlif aspektlərini və nümunələrini araşdırmışdır. “Naxçıvanlı yazıçılar
və “Məktəb” jurnalı” monoqrafiyasının ikinci
fəslinin əvvəlində Məmmədəli Sidqi haqqında
verilən məlumat onun yaradıcılıq portretinin
əsas cizgilərini oxuculara çatdırmaq baxımından
da əhəmiyyətlidir.
Böyük maarifçi-pedaqoq Məhəmməd Tağı
Sidqinin oğlu Məmmədəli Sidqi Səfərov ata-
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sının məktəbində və Naxçıvan şəhər məktəbində
oxumuş, gənc yaşlarından müəllimlik şəhadətnaməsi alaraq əvvəlcə Naxçıvan Rus-Azərbaycan məktəbində və digər təhsil müəssisələrində müəllimlik etmişdir. Məmmədəli Sidqi
sonralar mətbuat və teatr sahəsində fəaliyyət
göstərmiş, ədəbi-mədəni mühitdə layiqli mövqe
tutmuşdur. Onun maarifçi baxışları atası Məhəmməd Tağı Sidqinin ideallarına, xalqın mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi naminə göstərdiyi
əməllərinə sadiqliyi ilə diqqəti çəkir.
H.Həşimlinin bu tədqiqatında Məmmədəli
Sidqinin 1914-1915-ci illərdə “Məktəb” jurnalında işıq üzü görmüş pedaqoji hekayələri
ilk dəfə tədqiqata cəlb olunmuşdur. Onun didaktik-tərbiyəvi məzmuna malik hekayələri
dərginin izlədiyi əsas məqsədlə bilavasitə
bağlı olan bədii nümunələr kimi dəyərlidir.
Yetişən nəslin mədəni səviyyəsini artırmaq,
mənəvi aləmini zənginləşdirmək, onlarda formalaşdırılması zəruri olan elm və ədəbin üzvi
birliyinə nail ola bilmək maarifçi-pedaqoqun
idealı, məramnaməsi idi. Məmmədəli Sidqinin
uşaqlar üçün yazdığı hekayələrdə atası böyük
maarifçi Məhəmməd Tağı Sidqinin müvafiq
əsərlərinin də təsiri duyulur. Professorun
müəyyənləşdirdiyi kimi, Məmmədəli Sidqi
hətta iki hekayəsinin daxilinə atasının “Nümuneyi-əxlaq” dərsliyindəki imla mətnlərindən
kiçik parçalar da qatmışdır.
Məmmədəli Sidqinin “Məktəbə gec gələn
şagird”, “Bədnəfs uşaq”, “Çalışqan məktəb
şagirdi dilindən” , “Dərsə həvəsi olmayan şagird”, “Bu da bir pis şagird”, “Mütaliə sevən
Əhməd”, “Cümə günləri” kimi pedaqoji hekayələrini ilk dəfə ətraflı şəkildə araşdırıb dəyərləndirən H.Həşimli bildirir ki, maarifçi
ədib yaxşı şagirdləri təqdir edib nümunə göstərdiyi kimi, qüsura yol verən uşaqların səhv
hərəkətlərini də nəzərə çatdırır, onların islahına
çalışır, məktəbliləri zərərli vərdişlərdən uzaq
durmağa səsləyirdi. Bir pedaqoq-yazıçı kimi
M.Ə.Sidqi başa düşürdü ki, tərbiyə prosesində
qarşıya qoyulmuş vəzifələri layiqincə yerinə
yetirmək, mənəvi cəhətdən sağlam nəsillər
formalaşdırmaq üçün yaxşının tərənnümü ilə
yanaşı, naqislərin də əsl mahiyyəti, müxtəlif
nöqsanları da tənqid kontekstində əyani şəkildə
göstərilməlidir ki, məktəblilər nəyin pis, nəyin
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yaxşı olduğunu daha dəqiq ayırd edə bilsinlər.
Təhlillərdən öyrənirik ki, M.Ə.Sidqi pedaqoji
hekayələrində geniş süjet qurmağa lüzum duymamış, şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə əlaqədar
fikirlərini, oxuculara çatdırmaq istədiyi nəcib
əxlaqi-didaktik tövsiyələri təsvir predmeti
kimi seçdiyi hər hansı obrazın hərəkət və davranışları timsalında ümumiləşdirməyə üstünlük
vermiş, yaxşıları təqdir, pisləri tənqid etmiş,
hər bir hekayənin sonunda əsas ideyanı məxsusi
vurğulamışdır.
Naxçıvan ədəbi mühitinin tanınmış nümayəndələrindən biri kimi yazıçı, publisist, tərcüməçi Əli Səbri Qasımov da Hüseyn Həşimlinin tədqiqatları sayəsində elmi mühitə
təqdim olunan maarifçilərdəndir. Professor
Qori Seminariyasının məzunu olan Əli Səbrinin
həyatı və yaradıcılığı haqqında monoqrafiya,
dövri nəşrlərdə məqalələr nəşr etdirmiş, həmçinin bir sıra əsərlərini ilk dəfə müasir oxuculara
çatdırmışdır. Bu tədqiqatın üçüncü fəslində
isə Əli Səbrinin “Məktəb” jurnalı ilə yaradıcılıq
əlaqələri araşdırılmışdır. Onun məşhur rus
ədibi L.N.Tolstoyun “Kəndli və su adamı”
hekayəsini dilimizə çevirərək 1912-ci ildə
jurnalda dərc etdirməsinə diqqət yetirən H.Həşimli həmin tərcümənin ideya-bədii xüsusiyyətlərinə, tərbiyəvi qayəsinə nəzər salmış,
həmçinin orijinalla müqayisəli təhlilini də
vermişdir. Tədqiqatdan onu da öyrənirik ki,
Ə. Səbri “Məktəb” jurnalının problem və qayğılarına da diqqət yetirmiş, digər mətbuat orqanlarında dərc etdirdiyi məqalələrdə ziyalıları
dərginin nəşrinə maddi və mənəvi yardım
göstərməyə çağırmışdır.
Yazıçı, publisist, tərcüməçi kimi Ələkbər
Qərib Naxçıvanlının həyat və yaradıcılıq fəaliyyəti uzun bir dövr ərzində öyrənilməmiş,
unudulmuşdur. Qori Seminariyasının məzunu
olan Ələkbər Qəribin həyat və yaradıcılıq
yolu da professor Hüseyn Həşimlinin uzun illərin axtarışları, zəhməti sayəsində üzə çıxarılmışdır. Tədqiqatçı-müəllif kitabın son fəslində
göstərir ki, Ələkbər Qərib Abbasovun zəngin
və çoxşaxəli yaradıcılığı mövzu, problematika,
üslub, janr xüsusiyyətləri ilə seçilən dəyərli
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ədəbi nümunələrdir. Ədibin publisistik yaradıçılığı sosial-pedaqoji problemlərə maarifçisənətkar mövqeyinin nümayişidir. Ə.Qəribin
ömür və sənət yolu barədə müfəssəl məlumat
verən monoqrafiya müəllifi onun “Məktəb”
jurnalı ilə əlaqələrini əhatəli şəkildə araşdırmışdır. Xüsusən, Ə.Qəribin 1913-cü ildə həmin
dərgidə verilmiş “Bacı və qardaş” hekayəsinin
təhlili diqqəti çəkir. Tədqiqatçı bu nəticəyə
gəlir ki, hekayədə bir tərəfdən uşaq məişətindən
maraqlı epizodlar canlandırılmış, digər tərəfdən
də sağlam həyat tərzi üçün zəruri olan təmizkarlıq, səliqəli olmaq, vaxtında qida qəbul
etmək kimi mətləblər, həmçinin heyvanlara,
ümumən təbiətə qayğı məsələsi də bədii şəkildə
ifadə olunmuşdur. Kitabda Ə.Qəribin 1912-ci
ildə rus sentimentalist yazıçısı N.M.Karamzindən tərcümə etdiyi “Bədbəxt Liza” əsərinin
“Məktəb” nəşriyyatında çap olunaraq jurnalın
abunəçilərinə pulsuz göndərilməsi, həmin tərcümənin orijinalla müqayisəsi və s. barədə
deyilənlər də maraq doğurur. Monoqrafiyanın
“Əlavələr” bölməsində naxçıvanlı müəlliflərin
“Məktəb” jurnalında 1912-1915-ci illərdə nəşr
olunmuş əsərlərinin tam mətnləri verilmişdir
ki, bu mətnlər qoyulan problemlər üzrə oxucunun geniş və hərtərəfli məlumatlanmasına,
onlarda əhatəli təsəvvürlərin yaranmasına
imkan verir.
Son olaraq deyək ki, professor Hüseyn Həşimlinin səmərəli axtarışlarının bəhrəsi olan
“Naxçıvanlı yazıçılar və “Məktəb” jurnalı”
kitabı ədəbiyyat və mətbuat tarixinin tədqiqi
baxımından faydalı olduğı kimi, pedaqoji fikrimizi öyrənənlər, uşaq ədəbiyyatı və uşaq
mətbuatı tariximizi araşdıranlar üçün də dəyərli
mənbələrdən biridir. Ədəbi və pedaqoji materialın belə bir qarşılıqlı əlaqə və münasibətlərinin öyrənilməsi diqqət çəkən, yaxşı bir niyyətdir. Qənaətimiz belədir ki, professor Hüseyn
Həşimli Naxçıvan ədəbi mühitinin tarixi inkişaf
yolu haqqında elmi nailiyyətlərini artıracaq,
davamlı edəcək, tədqiqatçı alimlərə, geniş
oxucu auditoriyasına yeni-yeni töhfələr verəcəkdir.

Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İsmayıl Əliyev
tərəfindən təqdim olunmuşdur
Məqalə daxil olmuşdur: 10 avqust 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir:15 sentyabr 2020-ci il
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Akademik M.P.Şetininin eksperimental məktəbində humanist
paradiqma
Annotasiya. Məqalə novator-pedaqoq akademik M.P.Şetinin rəhbərliyi ilə yaradılmış eksperimental ümumtəhsil məktəbi təsvir
edilir. Burada vurğulanır ki, Mixail Şetininin məktəbinin əsas
məqsədi Rusiyanın mənəvi dirçəlişinə, Vətənə və insanlara xidmət
etməkdən ibarətdir. Məqalədə, həmçinin təhsilin mövcud vəziyyətinə
və xüsusilə şagirdlərin yaradıcılıq bacarıqlarının erkən inkişafına
təsir edən yollar göstərilmişdir. Eyni zamanda, şagirdlərdə fənni
bilməklə yanaşı, ümummədəni, şəxsi və əqli inkişafı, ümumi orta
təhsilin inkişaf potensialının reallaşdırılmasını təmin edən yeni
təhsil standartlarının əsas məqsədi olan öyrənmə bacarığı kimi
mühüm bacarıqların formalaşdırılmasının vacibliyi vurğulanır.

The humanist paradigm in the experimental
school of Academician M.P.Shetini
Abstract. The article describes an experimental secondary school
established under the leadership of innovative pedagogue academician
M.P Shetini. It is emphasized that the main purpose of Mikhail
Shetini's school is to serve the spiritual revival of Russia, the Motherland and the people.The article also shows the ways that affect
the current state of education and especially the early development
of students' creative skills. It also emphasizes the fact that, in
addition to knowledge of the subject, it is also important to
provide students with general cultural, personal and cognitive development, that is, to equip with such important skills as the
ability to learn, which is the main objective of the new educational
standards that are called upon to realize the developing potential
of general secondary education.

Гуманистическая парадигма в экспериментальной школе академика М.П.Щетинина
Aннотация. В данной статье дается описание экспериментальной общеобразовательной школы, созданной под руководством педагога-новатора академика М.П.Щетинина. В ней
подчеркивается, что главная цель школы Михаила Щетинина
- это духовное возрождение России, служение Отечеству, служение людям. В статье также указаны пути, влияющие на текущее состояние образования и особенно на пути раннего
развития творческих способностей учащихся. При этом подчеркивается важность формирования у учащихся наряду со
знанием предмета таких важных умений и навыков, как
умение учиться, что является основной целью новых образовательных стандартов, обеспечивающих общекультурное, личностное и психическое развитие, реализацию развивающего
потенциала общего среднего образования.
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Во все времена ценились и уважались
люди умеющие сохранять мудрость, ясность
духа, долготерпение, миролюбие, профессионализм и другие нормальные человеческие качества в любых, даже еще более
сложных, обстоятельствах. В образовательной сфере таким светочем является Михаил
Петрович Щетинин.
Имя Михаила Петровича Щетина принадлежит к блестящей плеяде педагоговноваторов, которую с изумлением и радостью открыло для себя общество благодаря печати и телевидению. Их появление
в наше время не случайно: поиски М.П.Щетинина, как и В.Ф.Шаталова, Е.Н.Ильина,
С.Н.Лысенковой, Ш.А.Амонашвили, других
мастеров, созидают новую педагогику - педагогику сотрудничества - в противовес
той «педагогике застоя», которые долгие
годы обслуживала схоластику и начетничество в важнейшей отрасли общественного
знания - науке о том, как растить человека.
По приглашению Учреждения Российской академии образования «Лицей-интерната комплексного формирования личности
детей и подростков» мне и моим коллегам
Института образования Азербайджанской
Республики выпала уникальная возможность посетить экспериментальную школу,
расположенную в селении Текос г. Геленджик. Государственное общеобразовательное
учреждение «Лицей-интерната комплексного формирования личности детей и подростков» Федерального агентства по образованию функционирует по заданию Правительства Российской Федерации в русле
программы «Школа XXI века».
Прежде хотелось бы отметить важные
особенности этого образовательного учреждения.
Ежегодно из школы выпускается 108
человек. Главные особенности школы: нет
классов и одновозрастных групп детей, отсутствие традиционных уроков (вместо них
– творческие мастер-классы ребят всех возрастов), нет звонков, обычных школьных
учебников, нет педагогов в традиционном
понимании.
В 2015 году на базе установленного со-

трудничества, по инициативе Михаил Петровича при лицее было открыто азербайджанское отделение. Были развернуты
кружки по изучению азербайджанского
языка, ковроткачества и танцев. Дети с огромной любовью изучают культуру Азербайджана, поют песни, посвященные нашему родному краю. Здесь как нельзя
лучше претворяются в жизнь идеи мультикультурализма.
Если спросить как проходит процесс
обучения, то здесь очень важны два момента: техника «погружения», и методика
взаимообучения в разновозрастных группах
при свободной «циркуляции» учебного материала, представляющего собой интегрированные курсы наук. Эти курсы разрабатываются самими учащимися; ими же и
преподаются.
Здесь имеет место мощная системноинтегративная работа, основанная на принципе «погружения». Погружение как способ
познания используется в начале знакомства
с учебным предметом, чтобы вызвать интерес к нему. При традиционной урочной
системе каждый следующий уро как бы
стирает предыдущий, обесценивая его
значимость. Происходит эффект интерференции, когда учитель стирает доминанту.
Чтобы определиться, найти «свой» предмет,
нужно глубоко погрузиться в него, а не барахтаться на его поверхности, скользить
по касательной. Причем работа должна
строиться так, чтобы в различных видах
деятельности были задействованы все анализаторы (зрение, слух, моторика), индивидуальные занятия чередовались с групповыми и коллективными, репродуктивные
задания с творческими.С утра и до позднего
вечера Михаил Петрович по обыкновению
на ногах: зарядка, работа в поле, кафедры,
задушевные беседы со школьниками в сумерках, на природе, костры… Михаил Петрович также как и Шалва Александрович
Амонашвили верит в безграничные возможности ребенка. «Люди по природе чисты. Я верю, что человек добр с самого начала, мы выпестованы такими природой.
Эту природу и должна сберечь школа», 21
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говорит М.П.Щетинин.
Чудо-школа расположена в живописной
местности. С самого утра в этом удивительном детском образовательном учреждении бурлит жизнь – в аудиториях и в
саду идут занятия, на стройплощадках стучат молотки, на танцполе репетирует ансамбль «Колокола России». Школа была
создана как эксперимент в системе среднего
образования. Выдающий педагог-новатор
наших дней, академик РАО Шалва Александрович Амонашвили дал следующее
определение школы М.П.Щетинина: «Самое
главное основание школы М.П.Щетинина
- это утверждение прекрасного во всем: и
в том, как чистится картошка и как укладывается кирпич за кирпичом, и в том, как
танцевать и петь, что читать и как разговаривать с человеком».
Академик использует новаторские методы в педагогике, которые способствуют
раннему творческому развитию. В 14 лет
учащиеся заканчивают среднюю школу, а
к 18-20 годам имеют по три высших образования. Его опыт и его педагогические
находки изучают педагоги разных стран.
Неоднократно он становился «Человеком
года» в сфере образования.Всемирная организация ЮНЕСКО трижды признавала
разработанную им систему образования
лучшей в мире и занесла имя М.П. Щетинина в список величайших людей ушедшего
тысячелетия.
Главная цель школы Михаила Щетинина
- это духовное возрождение России, служение Отечеству, служение людям.Щетининым вводились также педагогические
новшества: сокращение времени уроков,
отмена оценок, домашних заданий и т. п.
Появление такой школы в наше время не
случайно: поиски М.П.Щетинина созидают
новую педагогику – педагогику сотрудничества – в противовес той «педагогике застоя», которые долгие годы обслуживала
схоластику и начетничество в важнейшей
отрасли общественного знания - науке о
том, как растить человека.
Михаил Петрович считает, что предопределения как такового нет. Человек не
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есть какое-то чугунное изваяние, что у
него есть возможность трансформироваться.
Подтверждением этому являются последние
новейшие открытия в области микробиологии, квантовой физики. До недавнего
времени ученые были уверены, что жизнь
клетки определяется генами, что развитие
живого организма происходит строго по
заложенной в ДНК генетической программе.
Это означало наше полное бессилие – родившись, мы сразу получали все карты на
руки и изменить ничего не могли. Какая
наследственность досталась, такая и будет.
Брюс Липтон цитобиолог, ученый, медик,
преподаватель с богатым опытом исследований в своей области, хорошо известный
во всем мире тем, что проложил мост, соединяющий науку и духовность, пишет:
«Гены - всего лишь молекулярные «чертежи», согласно которым некий «подрядчик»
строит клетки, ткaни и оргaны человеческого
телa. Но кто выступает в роли тaкого «подрядчикa»? Конечно же, нaше физическое
и энергетическое окружение, - иными словaми, внешняя средa! Именно онaотвечaетзa
то, кaк функционирует клеткa». Из беспредельного космического пространства к
нам сегодня приходят новые дети. Дети
индиго. Образование нуждается в коренном
изменении.
Весьма интересны наблюдения, сделанные разными журналистами, посетившими
эту школу. Вот лишь малая часть этих наблюдений:
Артём Соловейчик, гл. редактор газеты
«Первое сентября»:«На пустом месте (в
прямом смысле этого слова, ибо нынешняя
школа Щетинина построена на пустыре)
состоялась совершенно новая организация
педагогики...»
Ирина Кирьянова, корреспондент «Литературной газеты»:«Целую неделю, вернувшись из Текоса, я, кажется, только и
доказывала, что действительно видела то,
о чём рассказываю… Чистый родник, сотворённый руками Человека посреди обезображенной человечеством природы, - вот
что такое эта Школа».
Корреспондент газеты «Первое сентября»
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Александр Адамский:«Пока только Щетинин смог сделать так, что разные дети движутся в учении своим, исключительно индивидуальным темпом. И поэтому по физике
щетининский ученик может учиться в 9
классе, а архитектуру изучать по вузовской
программе. Это и есть непрерывное образование. Кто смог такое сделать? Это представить себе трудно, а не то что придумать
и осуществить. Конечно, Щетинин – гений.
Конечно, Михаил Петрович – художник,
мыслитель, выдающийся деятель нашей
культуры».
Еще важной особенностью школы
М.П.Щетинина является то, что вся деятельность, включая сложные строительные
работы, роспись стен, художественное
оформление интерьеров начинается только
тогда, когда все, кто в ней участвует, постигнут общий смысл предстоящего дела,
придут к полному согласию. И тогда работа
не просто спорится: все делается, как говорит М. П. Щетинин, «без репетиций»
сразу набело, без черновых проработок,
по вдохновению, т. к. любой чувствует ответственность пред всеми, перед своим родом, перед Космосом. М. П. Щетинин, поясняя свою позицию, часто прибегает к
таким сравнениям: мы - часть Вселенной,
часть природы; а в природе ничего не репетируется, любая былинка, прорастая и
развиваясь, вписывает себя в вечность
сразу; все в природе живет, а не готовится
жить. Поэтому и растущая личность должна
понимать, все ее шаги, действия - это «вписывание себя в вечность».
С большой тревогой М.П.Щетинин говорит о нынешней ситуации в мире. В
1979 году он отправился на поиски человека,
который стал медленно вымирать как представитель Homo Sapiens.«Человек! Тот, кто
впервые назвал так когда-то нашего предка,
сделал выдающееся педагогическое открытие, – Человек - чело веков, то есть лоб,
ум, лицо столетий, ум, формировавший
века, ум как результат миллиардов лет эволюционного развития природы. Мы не с
нуля начинаем, мы берем эстафету у многовековой истории развития жизни. И мы

должны, говоря в классе: «Здравствуйте,
дети!», иметь в виду глубоко осмысленное:
«Здравствуйте, века!», -говорит М.П.Щетинин.
Восхищает мужество этого необыкновенного человека. Несмотря на все тяготы,
выпавшие на долю этого человека, школа
сохранилась. Созданная Иоганном Генрихом
Песталоцци экспериментальная школа,
просуществовала небольшой период. А
школе Щетинина уже 21 год! Японцы, посетившие эту школу, назвали ее школой
своей мечты. Его заслуги на «школьной
ниве» время от времени отмечались наградами и званиями – почётными грамотами,
значками «Отличник народного просвещения РСФСР» и УССР, медалью «За трудовую доблесть», званием «Заслуженный учитель России». В настоящий момент М.П.Щетинин действительный член Российской
Академии Образования.
После многих лет испытаний, выпавших
на долю Михаил Петровича, он принимает
решение создать собственную школу. Так
появилась школа-интернат в Текосе на базе
которой было создано качественно новое
образовательное учреждение – школа-комплекс, включающая, наряду с общеобразовательной программой, музыкальную, хореографическую, художественную и спортивную школы. Сюда хотят устроить своих
детей огромное количество родителей –
конкурс иной раз доходит до 3 тысяч на
место! На базе школы защищают кандидатские и докторские диссертации, проводят
мастер-классы.
Американский психолог Эрик Берн выдвинул теорию–о зависимости характера
и даже судьбы человека от того, какие
сказки он любил в детстве. На примерах
из своей практики Берн показал, как в раннем детстве закладывается жизненный сценарий человека, из каких «кирпичиков» и
«камешков» он строится и на чём замешан.
Не упрощая и не принижая роли родителей
и влияния на ребёнка окружения, он высказал предположение, что немалое значение
в сочинении жизненного «сценария» имеют
сказки, песни, стихи и рассказы. Выбирая
23

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 3

любимые сюжеты и истории, малыш таким
образом сам пишет себе азимут судьбы.
Процесс этот неотвратимый–ведь, как правило, к четырём годам у каждого человека
имеется первый, самый важный набросок
жизни. Михаил Петрович интуитивно это
понял в раннем детстве. Как и то, что страх
перед школой, учителями, гневом родителей
за невыученные или прогулянные уроки
убивает в ребёнке, рождённом созидать,
творческое начало.
Очень интересно проходила наша задушевная беседа с этим удивительным человеком. Михаил Петрович -собеседник редкого ума. В нем – нерастраченные запасы
мудрости и душевного здоровья. Наши беседы носили глубокий философский характер, ибо касались души человека, его
взаимосвязи со всем мирозданием. Вот что
он говорит по этому поводу: «Наша жизнь
складывается из микроскопических деталей,
почти незаметных, иной раз кажущихся
нереальными мгновений. Я давно обратил
внимание на эту «капельность» огромного
мира. В макромире любит, страдает, строит
связи микрокапелька, которая называет
себя человеком. И когда эта капелька живет
в огромном мире, то и мир живет в ней. А
если капелька погружена только в свой
внутренний мир, то она быстро высыхает
и исчезает, не сделав ничего важного. Так
получилось, что Бог возложил на мои плечи
счастливую ношу – создание Школы третьего тысячелетия. Мне даны от природы
такие качества, как сочувствие, предвидение,
интуиция. Всегда чувствую, что должно
случиться что-то серьёзное, и начинаю переживать».
В ходе нашей беседы Михаил Петрович
пытался раскрыть перед нами суть процесса
обучения в Текосе. Весьма интересны были
его рассуждения на тему образовательного
пространства. Вот что он говорит об этом:
«Всё начинается с того, с кем ты встречаешься. Чтобы контакт состоялся, надо прежде всего познакомиться с самим ребёнком,
с его родом, вникнуть в его заботы, проблемы, надежды. Если ты начинаешь демонстрировать себя, выдвигать те требо-
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вания, которые приняты в нашем учреждении,– это встречей назвать нельзя. Ребёнок
никогда в таком случае не будет с тобой
работать. Сам по себе образ жизни человека
–это главное, что лежит в основе образования. К сожалению, словом «образование»
мы с лёгкостью именуем обычный учебный
процесс. Но образование–это участие человека в созидании всего мира! «Образовалось пространство», «образуется государство»–следовательно, есть то, что созидает его целиком. Если ребёнок образует
мир–мир образует его. Если ребёнок образует всё, что его касается,–в этот момент
он становится образованным. Как только
он перестал входить в отношения со всем
потоком жизни – он перестал быть образованным. Если ты перестал работать на
жизнь, на всех окружающих тебя людей,
на природу, на звёзды–можно в два счёта
стать глупым, недалёким, необразованным.
Когда ты работаешь на все элементы жизненного поля–ты, собственно, и являешься
живым! Если ты своим образом, своим поведением, своей мыслью, своим словом
зовёшь, и тебя слышат и отвечают–тогда
твоя образованность продолжается».
Интересны были его рассуждения на
тему таких понятий как образование, ребенок, власть. Вот некоторые отрывки из
этих рассуждений: «Когда я образ жизни
несу, тогда я сильный, потому что никогда
не одинок. Ведь образ–это не только идеал
моей жизни, это идеал жизни вообще!
Когда у народа есть образ–у него есть
жизнь. Мы же так и говорим: каков образ
жизни народа–не представление его о жизни,
а именно образ. «Об»–отвечающий Богу,
«Ра»–космический стрежень, охватывающий
собой всё вокруг, «Аз»–означающий «я
часть всего творческого процесса, развивающегося по божьей воле мира». ОБРАЗ
– это очень крупное, весомое слово. Чтобы
не спорить с лингвистами, остановимся
вот на чём: коль скоро лики святых именуются образа, значит, образ–это святость.
И когда мы говорим об образе, мы имеем в
виду высшее, или идеальное. Вот и получается, что когда я несу в себе идеальное –
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я созвучен всему миру. Если я всему миру
созвучен–тогда я универсум в этом универсуме. Если я веду себя в соответствии с
ожиданиями мирового пространства, тогда
мои мысли–суть моё дело, мои слова –инструмент, которым я пользуюсь, чтобы
улучшить качество всего, что вокруг. Только
выстроенный таким образом, я могу всё
изменить. Точнее, всякий раз менять, потому
что я правлю в процессе служения, в процессе любви. Вдумайтесь в суть слова
«власть»–это же ластиться, ласкать. А ластятся только к близкому человеку! Владеть
–значит, быть в ладу. Владелец–это тот,
кто уладил и потому правил. И когда мы
всё время ладим, мы постоянно занимаемся
образованием».
В условиях антропологического кризиса
необходимы новые формы сохранения и
развития рациональности, ориентированные
на преодоление односторонней практики
«исчисления бытия» (М.Хайдеггер) и полноценное, гармоничное развитие всего потенциала человеческого разума. Иными
словами, необходимо развитие новой разумности.
Современный человек, «бегущий от
мышления» и отчуждаемый от творчества,
утрачивает способность думать, понимать,
осознавать, самостоятельно генерировать
идеи. Нынешняя система образования, как
канал трансляции социокультурного опыта
в виде информации и готового знания, осуществляет не развитие понимания и осознанности, а скрытое, неосознаваемое изменение способа осмысления бытия. Система образования является механизмом
подчинения человека сущности техники,
формирования закрытого сознания. Пер-

спективы цивилизации, переход от идеологии потребления к инновационному развитию связаны с фундаментальным изменением образа мышления и коренным пересмотром системы образования как исторически преходящего способа производства
интеллекта.
Хочется резюмировать все сказанное
выше о данной воспитательной системе
словами индийского философа, гуманиста,
ректора Индийского Университета Сатья
Саи Бабы: «Образование должно учить человека, что такое жизнь и какова её цель.
Оно должно очищать сердце и прояснять
видение. Оно должно предотвращать осквернение руки, сердца и головы из-за привычки
оскорбительного отношения к человеку,
обществу и нации. Оно должно развивать
добродетели и поднимать моральный и духовный уровень образованных людей».
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Annotasiya. Məqalədə müasir dövrdə şəxsi inkişafda özünütəkmilləşdirmənin sosial, pedaqoji, psixoloji aspektləri təhlil edilmiş,
özünütəkmilləşdirmənin həyata keçirilməsi yolları qeyd edilmişdir.
Qeyd olunur ki, özünü inkişafın müasir yolları ilk növbədə intellektual, mənəvi və psixoloji təcrübələrdən keçir. Belə ki, şəxsiyyətin
müəyyən olunmuş məqsədləri onu fəaliyyətə təhrik etməklə özünüinkişafın yaranmasına və formalaşmasına səbəb olur. Şəxsiyyətin
özünü inkişafetdirməsinə dair metodik təhlilər və özünü inkişaf
yollarının əsas mərhələləri məqalədə qeyd edilimşdir. Sonda belə
bir fikir xüsusi qeyd olunur ki, hər bir fərdin özü şəxsi inkişafın
mərhələlərini və ya onların tətbiqi ardıcıllığını müəyyənləşdirməlidir.
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The role of self-development in the personal
development
Abstract. In modern times social, pedagogical, psychological
aspects of self-improvement in the personal development are
analyzed, ways to implement self-improvement are noted in the
article. The defined goals of personality lead to the emergence
and formation of self-improvement by stimulating it to the
activity. Methodological analysis of personal self – improvement
and ways of the main stages in the self- improvement are noted.
In conclusion, it is emphasized that each individual must determine
the stages of personal development or the sequence of their application.

Роль самосовершенствования в развитии
личности

Aннотация. В статье проанализированы социальные, педагогические, психологические аспекты самосовершенствования
в личностном развитии в современный период, обозначены
пути реализации самосовершенствования. Отмечается, что
современные пути саморазвития проходят прежде всего через
интеллектуальные, духовные и психологические практики.
Таким образом, поставленные цели личности приводят к возникновению и формированию саморазвития, побуждая его к
деятельности. Методический анализ саморазвития личности
и основные этапы пути саморазвития изложены в статье. В
заключение особо отмечается такое мнение, что каждый индивид сам должен определить этапы личностного развития
или последовательность их применения.
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Şəxsiyyətin

Cəmiyyətin istehsal qüvvəsinin artdığı,
sosial münasibətlərin təkmilləşdiyi dövrdə
şəxsiyyətin rolu və onun imkanlarının reallaşmasına tələbat da artır.
Şəxsiyyətin inkişafı insanın bütöv psixoloji
keyfiyyət dəyişmələri proseslərinin cəmi olub,
onun funksional hazırlığının təkmilləşməsi və
onda elə yeni cəhətlərin formalaşmasıdır ki,
belə şəxsin özü həyat problemlərini nisbətən
müvəffəqiyyətlə həll etməyə qadirdir.
Mühit şəraiti və şəxsi ehtiyatlar prosesində
elə qarşılıqlı hərəkətlər vardır ki, insan psixikasının strukturunda xüsusi imkanların reallaşmasına kömək edən keyfiyyət dəyişiklikləri
yaradır.
Şəxsiyyət insanın psixoloji siması olub,
şüura, mənliyə malik olan, öz hərəkətlərinə
cavabdeh, ictimai münasibətlərin fəal iştirakçısı
olan adamdır. Şəxsiyyət müəyyən ictimaitarixi dövrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən, gerçəkliyi dərk edib müəyyən istiqamətdə dəyişdirən, ünsiyyətə girməyi bacaran konkret canlı
insandır.
Pedaqoq və psixoloqların şəxsiyyət anlayışının mahiyyəti barəsindəki fikirlərini araşdırdıqda məlum olur ki, onlar müxtəlif nəzəriyyələr ətrafında birləşsələr də, hər birinin
özünün bu və ya digər müstəqil yönümlü olan
baxışı vardır.
Sosiallaşma prosesi ailədə, ictimaiyyətin
sosial institutlarında, qeyri-formal birliklərdə
aparılır. A.A.Reana görə sosiallaşma sınanmışın
və sosial təcrübə nəticəsində alınanların mexaniki göstəricisidir. Bu təcrübənin mənimsənilməsi özünəməxsus şəkildə olur, eyni
sosial vəziyyətlərin mənimsənilməsi fərqli
olur. A.A.Reana görə bu əsas iki fərqli–sosiallaşma və fərdiləşmə proseslərin birliyinə
arxalanır. B.F.Lomov qeyd edir ki, şəxsiyyətin
inkişafında iki proses birləşir. Bir tərəfdən,
şəxsiyyətə hər şey ictimai əlaqələrdən daxil
olur: şəxsiyyətin insanlarla və ictimaiyyətin
müxtəlif sahələri ilə əlaqəsi genişlənir və dərinləşir və buna görə də o, ictimai təcrübəyə
malik olur, digərlərinin işlərini mənimsəyir
və özününkü edir. Şəxsiyyətin bu inkişafı
onun sosiallaşmasıdır. Digər tərəfdən ictimaiyyətin həyatına uyğunlaşaraq, yəni ictimaiyyətdə
fərdi inkişaf dəyişkənliyi keçirir. Bu prosesin

inkişafında

özünütəkmilləşdirmənin

rolu

bir xüsusiyyəti hər bir şəxsiyyətdə həyat tərzinə
aid və daxili dünya yaranmasıdır [5, s.218].
Şəxsiyyət çoxsaylı amillərin mürəkkəb və
qarşılıqlı təsirinin nəticəsi kimi meydana çıxır.
Fərd inkişaf edir, insan təkmilləşir, yetkinləşir,
formalaşıb şəxsiyyətə çevrilir. Şəxsiyyətin
formalaşması obyektiv və subyektiv, təbii və
ictimai, daxili və xarici, insanların iradə və
şüurundan asılı olan və olmayan amillərin
birlikdə təsirinin nəticəsidir.
Filosof-sosioloq Ş.Qasımlıya görə formalaşma anlayışı şəxsiyyətin struktur elementlərinin təşkilini, quruluşunu, şəxsiyyətin sosial
keyfiyyətlər qazanması prosesini tamamilə
özündə əhatə edir. Şəxsiyyətin qərarlaşması
və inkişaf prosesinə birbaşa, yaxud dolayı
yolla təsir göstərən bütün amillər “formalaşma”
anlayışına daxildir. Şəxsiyyətin formalaşması
dedikdə, şəksiz, oraya insanın yaşadığı ətraf
mühitin onun şəxsiyyətləşməsinə təsiri, insanın
bioloji genetik və psixoloji keyfiyyətlərinin
təsiri, elmi-texniki və sosial tərəqqi amillərinin
təsiri daxildir. Bir sözlə, “şəxsiyyətin formalaşması anlayışı onun qərarlaşması və inkişaf
prosesini bütövlükdə əks etdirir. Daha sadə
şəkildə ifadə etsək, deyə bilərik ki, şəxsiyyətin
formalaşması-insanın bioloji (irsiyyət), sosial
(mühit) və ictimai tərbiyə amillərinin təsiri
ilə inkişafı, özünüdərk, özünütəkmilləşdirmə
yolu ilə yetkinləşməsi prosesidir” [5, s.364].
İnsan nə qədər kamilləşirsə, nəzəri biliyini,
təcrübi hazırlığını nə qədər artırırsa artırsın,
ömrünün hansı mərhələsində yaşayırsa yaşasın,
yenə də hər gün öyrənir, hər gün inkişaf edir
və elə buna görə də formalaşma daimi proses
rolunda çıxış edir. Şəxsiyyətin sosial doğuluşu
insanın ilk faydalı işlərindən, özünütanıma
müstəqilliyindən, vəzifə borclarını yerinə yetirməyə başlamasından təsdiqlənir. O fərd
mövcudluğundan sosial varlıq mövcudluğuna
yüksəlir və kamilləşə-kamilləşə şəxsiyyət missiyasını yerinə yetirir. Məhəmməd Peygəmbərin
“doğulandan qəbir evinə qədər öyrənmək” tələbi də elə bu prosesə uyğun olaraq ifadə
edilib.
Qeyd edək ki, şəxsi inkişaf, şəxsi artımı
göstərən amillər: özünütəkmilləşdirmək, özünüinkişaf etdirmək, həyat yolu, şəxsiyyətin
potensialının inkişafı, fəaliyyəti ilə bağlıdır.
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Özünütəkmilləşdirmək çətin intizam xüsusiyyətidir. O, müəllimlər, filosoflar, tibb işçilərində, elm adamlarında böyük maraq doğurur. Lakin hər şeydən əvvəl, özünütəkmilləşdirmək prosesi psixi təbiətlidir. “Özünütəkmilləşdirmək” (self-realization) ifadəsi ilk
1902-ci ildə Londonda nəşr olunmuş fəlsəfə
lüğətində əksini tapıb.
Ümumilikdə, özünütəkmilləşdirmək prosesi
özünü realizə etmək kimidir-həyatda özünü
tapmaq, dünyada öz yerini tapmaqdır.
Özünütəkmilləşdirmə yollarından bəhs etməzdən əvvəl şəxsiyyətin inkişafında özünü
təkmilləşdirmə haqda sosial, pedaqoji və psixoloji şərhlərə nəzər salmaq gərəkdir.
“Özünütəkmilləşdirmək psixi inkişaf amili
olub, üç mühüm tələb səviyyəsində özünü
göstərir:
1. Sosial;
2. Psixoloji;
3. Pedaqoji” [1, s. 231].
Sosial inkişaf tələbi–elə bir elementdir ki,
bu şəxsiyyət fəaliyyətinin məqsədyönlü istiqamətini və bütün cəmiyyətin həyat fəaliyyətini
müəyyənləşdirir. O, həm də şəxsiyyətin mədəni
səviyyəsi, xüsusi sosial strukturunun gələçək
inkişafını və yeniləşməsini nəzərdə tutur.
Psixoloji tələb şəxsiyyətin fəaliyyətinin
idarə olunmasını, onun psixoloji-fizioloji inkişafının məqsəd və vəzifələrini təyin etməklə,
psixi formalaşma və özünütəkmilləşdirməyə
kömək olur.
Pedaqoji tələb tərbiyəçinin məqsədyönlü
təsiri ilə şəxsiyyətin ilkin vəziyyətdən fəaliyyətə
başlamasına şərait yaradır və burada şəxsiyyətə
özünəməxsus fərdi keyfiyyətlərini tam realizə
etməyə kömək edir.
Şəxsiyyətin çalışdığı əmək qrupu, oradakı
mənəvi-psixoloji mühit, qrup rəhbərinə münasibət, onun səriştəliliyi və təşkilatçılıq bacarığı
onun özünütəkmilləşdirmə prosesini nəzərə
çarpacaq dərəcədə sürətləndirir.
İnsan inkişaf pilləsində nə qədər yüksəkdə
durarsa, onun şəxsiyyət kimi qiyməti də bir o
qədər çox artar. Əlbəttə, insanın inkişaf səviyyəsi ondakı fərdi təcrübənin, şəxsiyyətin daxili
aləminin zənginliyi, onun şəxsi təcrübəsinin
zənginliyi ilə bağlıdır.
Şəxsi inkişafda özünütəkmilləşdirmə məq-
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sədilə şəxsiyyət fəaliyyət prosesində müəyyən
məqsədlər planlaşdırmalıdır. Şəxsiyyətin realizə
etmək istədiyi məqsədlər həm xarici, həm də
daxili niyyətlərə bağlıdır. Şəxsiyyətin müvəffəqiyyətli fəaliyyəti onun, zəruri məqsədlərə
çatmaq üçün obyektiv imkanlarını qiymətləndirməkdən çox asılıdır.
Şəxsiyyət qarşısında qoyduğu məqsədləri
şərti olaraq strateji və taktiki məqsədlərə
bölmək olar. Strateji məqsədlər özünüaktuallaşdırma ilə bağlı olub, özündə aşağıdakıları
birləşdirir; peşə seçmə, iş yeri, xeyirli kontakt
bağlama, istehsal üçün zəruri materialların
əldə olunması və s. Taktiki məqsədlər isə bu
və ya digər formada strateji məqsədlərə xidmət
etməklə nəticələrin əldə olunması ilə bağlıdır.
Qarşıya aydın qoyulmuş məqsəd insana
tənzimləyici, stabilləşdirici təsir göstərir. Bu
məqsədə canlatma və ona çatma əmək adamının
həyat fəaliyyətində vacib şərtlərdən biridir.
Məlumdur ki, həyat daim hərəkətdədir. Həyat məqsədləri də, həyatın özü kimi onun xüsusiyyətləri də həyatın axınından asılı olaraq
güclü şəkildə dəyişilə bilir.
Psixoloqlar müəyyən etmişlər ki, insanın
dəyərli oriyentasiya sistemi hər yeddi-səkkiz
ildən bir nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişilir.
Oriyentasiyaların dəyişməsi şəxsiyyətdaxili
böhran kimi gedir. Bu zaman insan yeni həyat
mənası axtarmaqla, qarşıya yeni məqsədlər
qoymaq haqqında düşünür.
Amerika psixoloqları M.Vodkoku və D.Frensisin nəzəriyyəsinə görə, 20-24 yaşlarında
karyerası başlayan insan 30 yaşınadək müəyyən
kompatensiya əldə edir.
40 yaşına qədər o, nailiyyətlərini analiz
edir və qarşıda ola biləsi dəyişiklikləri nəzərdən
keçirir. Məhz bu mərhələdə insanların çoxu
həyatda müvəffəqiyyət əldə edir.
60 yaşdan sonra insan təqaüdçü həyatına
qədəm qoymaq haqqında fikirləşir.
Normal inkişaf şəraitində insanın mühüm
həyat dəyərləri sırasında sevgi və iş aparıcı
yer tutur. Bu mövqelərdən kənarlaşan şəxsiyyət
sosial-istehsalat izolyasiyasına düşür.
İnsan şəxsiyyətinin ən məhsuldar mərhələsi
- orta yaş stadiyası – 40 yaşdan 60 yaşa qədərdir. Bu əsil yaradıcılıq yüksəliş dövrüdür ki,
şəxsiyyət öz üzərində və başqaları ilə işləyir,
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həyat təcrübəsini gənclərə verir, valideynlik
hissləri onda daha da dərinləşir.
Daha sonrakı, ahıl yaş stadiyasında insan
yaşlanılmış həyat haqqında düşünür və həyatı
olduğu kimi qəbul edir, qarşıda gözlənənləri
dərindən dərk edir və qarşıdan gələn mütləq
ölüm haqqında düşünür.
Beləliklə, həyatın hər bir zaman kəsiyində
şəxsiyyətin müəyyən olunmuş, aydın məqsədləri olmalıdır. Bu müəyyən olunmuş məqsədlər
fəaliyyətə təhrik edir və inkişafa səbəb olur.
Özünüinkişaf etdirməyə və özünüinkişaf
etdirmə fəaliyyətlərinə başlayarkən ən böyük
amil insanın bu işdə şəxsi arzusunun və təşəbbüsünün olmasıdır. Bu yolda ilk addım motivasiya və hədəfin müəyyən olunmasıdır.
Özünüinkişaf etdirmək və özünüinkişaf
yolları, həyatın bütün səviyyələrini əhatə edən
bir neçə əsas mərhələdən ibarətdir:
– mənəvi inkişaf;
– emosional vəziyyət;
– intellektual potensial;
– fiziki sağlamlıq;
– peşəkar nailiyyətlər;
– sosial vəziyyət.
“Özünüinkişaf etdirmək özü üzərində şüurlu
və davamlı bir iş prosesinin təşkilidir. Bu proses insanın həyat məqsədlərinə uyğun gələn
bacarıqların, keyfiyyətlərin və düzəlişlərin
inkişafını əhatə edir. Şəxsiyyətin özünüinkişaf
etdirməsinin əsasını yüksək sinir fəaliyyətinin
insanın yaşadığı və inkişaf etdiyi şərtlərə uyğunlaşma funksiyası və özünə hörmət etmədir.
İdeal üçün səy göstərməyin səbəbləri fərqli
ola bilər. Buraya sevgi, peşə və maddi stimullar,
maraqlar, habelə fikir və inanclar daxildir”.
Şəxsiyyət özünüinkişaf etdirmək məqsədilə
bir neçə vacib şərtə əməl etməlidir:
• özünü başqaları ilə müqayisə etməli, özünümüşahidə etməli, özünə hörmət etməli, özünütənqid etməli;
• özünüinkişaf etdirmə proqramı tərtib etməli;
• iradə və mülayim xarakterə malik olmalı.
İnsanın özünüinkişaf etdirmə və özünüinkişaf etdirməsinin müxtəlif formaları arasında
ciddi sərhədlər yoxdur.
Hər cür özünüinkişaf etdirmə növündə
mövcud olan, lakin fərqli səviyyələrdə olan

inkişafında

özünütəkmilləşdirmənin

rolu

ilk ümumi komponent, göstərici fəaliyyətdir.
Bir insanın özünüinkişaf etdirməsinin və özünüinkişafının müxtəlif formalarında istiqamətləndirmə fəaliyyətinin, inkişafının dialektikası davranışın tənzimlənməsində iradə və
şüurun artması ilə əlaqədardır.
Onu da qeyd etməliyik ki, şəxsi inkişafda
insanın özünüinkişaf etdirmə və özünüinkişaf
etdirməsinin bütün formalarında özünü göstərən
ikinci ümumi komponent özünü təhsildir. Özünütəhsil öz mənasında könüllü bir prosesdir.
Özünütəhsil müəyyən bir müstəqillik tələb
edir, iradənin aktiv tərəflərini (fəaliyyət, əzm,
özünütənzimləmə) və iradənin məhdudlaşdıran
tərəflərini-dözümlülük, özünü idarəetmə, özünü
nizamlamaq, özünə qulluq, özündən çəkinmə
və s. tələb edir. Bütün bunlar davranışın özünü
idarə etməsi üçün son dərəcə vacibdir. Çünki
öncə hərəkətləri gücləndirmək, onları məhdudlaşdırmaq, sonra öz güc və qabiliyyətlərini
idarə etmək, daha sonra tənzimləmək vacibdir.
Özünüinkişaf etdirmə və özünüinkişafın
geniş müasir yolları intellektual, mənəvi və
psixoloji təcrübələrdir. Hər bir fərd onda olan
çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün mane
olan stereotipləri dəf etməli, şəxsi inkişafın
mərhələlərini və ya tətbiqi ardıcıllığını müəyyənləşdirməlidir. Şəxsi inkişafın yüksəlməsi
məqsədilə özünütəkmilləşdirərkən zəif cəhətləri
aradan qaldırmaq, ciddi səy göstərmək, yüksək
motivasiya yaratmaq və daimi fəaliyyətin olması zəruri şərtlərdəndir.
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Annotasiya. Məqalədə göstərilmişdir ki, vücudumuz kimi beynimizin
də qayğı və diqqətə, kütləşməmək üçün məşq etməyə, yaxşı qidalanmağa və dincəlməyə ciddi ehtiyacı vardır. Bu cəhətdən xəyal
gücünün, yaradıcı düşüncənin inkişaf etdirilməsi, yaddaşın möhkəmləndirilməsi, beyin yarımkürəciklərinin harmoniyasının təmin
olunması üçün həyat fəaliyyətinin hafizə ilə bağlı müxtəlif sahələrində, o cümlədən hazırlıq kursları və orta ümumtəhsil məktəblərində fənlərin tədrisi prosesində zehin xəritələrindən uğurla
istifadə oluna bilməsi haqqında fikirlər irəli sürülür, konkret olaraq
kimya fənni üzrə “Atomun quruluşu” mövzusunun tədrisi üçün
hazırlanan zehin xəritəsinin nümunəsi təqdim edilir. Məqalədə,
həmçinin zehin xəritələrinin hazırlanması və onlardan geniş
istifadə ideyası tarixi, onun müasir tətbiqi vəziyyəti, bu sahədə
dünya miqyaslı mütəxəssislər haqqında məlumatlar verilir.

On the prospects of using mental maps in the teaching process
Abstract. Like our body, our brain is in dire need of care and attention, training for remaining updated, good nutrition, and rest.
In this regard, it is suggested that mind maps can be successfully
used in the teaching of subjects in various areas of life, including
training courses and secondary schools, to develop imagination,
creative thinking, memory, and the harmony of the cerebral hemispheres. An example of a mind map prepared for the teaching
of "The structure of the atom" in chemistry is presented. The
article also provides information about the history of the idea of
making mind maps and their widespread use, the state of its
modern application, world-class experts in this field.

О перспективах использования ментальных
карт в учебном процессе
Aннотация. В статье показано, что наш мозг, как и наш организм, серьезно нуждается в заботе и внимании, физических
упражнениях, полноценном питании и отдыхе. В этом аспекте
выдвигаются идеи о том, что для развития силы воображения,
творческого мышления, укрепления памяти, обеспечения гармонии полушарий головного мозга ментальные карты могут
быть успешно использованы в различных областях жизнедеятельности, связанных с памятью, в том числе и в процессе
преподавания предметов на подготовительных курсах и в
средних общеобразовательных школах. В статье представлен
пример ментальных карт, разработанный для преподавания
темы «Строение атома» по химии. В ней также представлена
информация об истории идеи разработки ментальных карт и
их широкого использования, о современном состоянии ее
применения.
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Ən dəyərli xəzinəmiz olan hafizəmiz beynimizin fəaliyyətinin əsas məhsuludur. İnsan
beyni iki bölmədən ibarətdir: sağ və sol beyin
yarımkürəcikləri. Beynin hər iki bölməsi dörd
hissəyə bölünür və bunlar, insanda duyğusal,
qısa müddətli, uzun müddətli yaddaşın mövcudluğunu təmin edir. Araşdırmalara görə altalta yazılar, ardıcıllıqlar, riyazi, məntiqi, sıxıcı,
monoton bilgilər beynin sol yarımkürəciyinə
yüklənir. Bilgini uzun müddət yadda saxlamaq
istəyiriksə, beynin sağ bölməsini də hərəkətə
gətirməliyik. Beynimizin sağ bölməsi ritmlərin,
rənglərin, rəsmlərin, xəyal qurmağın, hafizənin,
yaradıcılığın təməlidir. Təsadüfi deyil ki, biz
dərslərimizdə yadda saxlanmasını tələb etdiyimiz bilgini verdikdə “təsəvvür edin”, “gözünüzün qarşısına gətirin” ifadələrini işlədirik.
Bu zaman bilgi qalıcı olur. Deməli, hafizəmizdə
yaxşı qalan bilgilər əyləncəli, daha cəlbedici
olan bilgilərdir.
Əzbərlənən bilgi, qısa müddətli yaddaşa
qeyd olunur. Bu isə o bilgini, təkrar etmədikcə,
tez unutmağımıza səbəb olur. Bilgi əzbərlənmədiyi halda uzun müddət yadda qalır. Bizim,
demək olar ki, hamımız imtahana, alış-verişə
gedərkən, iş toplantılarında, elmi konfranslarda
iştirak edərkən və s. hallarda qısa müddətli
yaddaşımızdan istifadə edir və uğursuzluqla
rastlaşırıq. Çünki olanları yadda saxlamaq
üçün başqa yöntəm bilmirik.
Beyin üçün tarazlıq çox vacibdir. Sağ və
sol ayaq neçə bərabər uyumla çalışırsa, sağ
və sol beyin yarımkürəcikləri də uyumla çalışmalıdır. Beynimiz təqribən bir milyard neyrondan (sinir hüceyrəsi) ibarətdir. Bu sayda
neyronun bilgi tutumu dünyadakı bilgilərin
böyük bir qismini yadda saxlamaq qabiliyyətinə
malikdir. Bilginin neyrona yüklənməsi öyrənmədir. Neyrona yüklənən bilginin olduğu yerdən geri çağrılması xatırlamadır.
Yaddaş (hafizə) ağılda qalan öyrənmədir.
Yeni məlumatlar öyrənməkdə olan insanlar,
yaddaşdan qabaq, bir növ qaralama dəftəri
rolunu oynayan keçici hafizələrində bilgiləri
tutarlar. Beyin tərəfindən bu bilgilərin qalıcı
bir hala gətirilməsinə qərar verildikdə müvafiq
sinapslar (sinir qovşaqları) güclənir, yaxud
yeniləri yaranır ki, bunlar da yeni öyrəndiklərimizdir.
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Üç cür yaddaş olur. Duyğusal yaddaş, qısa
müddətli yaddaş və uzun müddətli yaddaş.
Duyğusal yaddaş–beş duyğu orqanımıza
yönəlik yaddaşdır. Duyğularımıza xitab edən
bilgi 2 saniyə qədər yadda saxlanar və sonra
bir daha xatırlanmaz. Məsələn, heç görmədiyimiz bir telefon nömrəsinə baxıb onu təkrar
etməsək, həmin nömrə bir neçə saniyədən
sonra unudulacaqdır.
Qısa müddətli yaddaş–30 saniyə ilə 20
dəqiqə arasında yadda qalan bilgini ifadə edir.
Bu bilgi təkrar edilməzsə, uzun müddətli yaddaşa keçməz və unudular.
Uzun müddətli yaddaş–alınan bilginin 20
dəqiqədən ömrümüzün sonuna qədər ağlımızda
qalmasını təmin edən yaddaşdır.
Nəzərə alınmalıdır ki, beynimizin ortalama
bilgi tutumu hər biri 1000 səhifə olan 10 milyon kitab qədərdir. Yəni “Artıq öyrənə bilmirəm” deyən insanlardakı vəziyyət, beyinlərinin
dolu olması deyil (çünki bu, mümkün deyil),
əvvəlki bilgilərin yerinə oturması üçün zamana
ehtiyac duymaları və özlərini yorğun hiss etmələri hesabınadır. Bu bilgilər yerinə oturduqdan sonra beyin, yeni bilgilər öyrənməyə hazır
olur.
Beynimiz müdhiş bir orqandır. Vücudumuzun 2%-ni təşkil etməsinə baxmayaraq qalan
98%-ni idarə edir. Beynimizdə hər hansı standart kompüterlərə nəzərən daha güclü sinir
hüceyrələri mövcuddur və fəaliyyətdədir. Beynimizi gənc bir cocuğa baxdığımız kimi bəsləyib ona heyranlıq duysaq, daha yaxşı formalaşaraq böyüyər, yetkinləşər; qayğısına qalmadıqda isə yetkinləşməz və küt olar.
Ürək döyüntülərimizin ortalama sayı dəqiqədə 60-a bərabərdir. Hər bir döyüntüdə
milyonlarca beyin hüceyrəsinə qan vasitəsilə
oksigen və qida maddələri daşınır. Daşınan
qan beynimizi və hafizəmizi fəaliyyətdə saxlayan özünəməxsus yanacaq rolu oynayır. Əhvali-ruhiyyəmiz nə qədər yüksək olsa beynimizi
qidalandıran yanacaq (qan) da o qədər keyfiyyətli olacaqdır. Miskin adamların beyni traktor
yanacağı ilə qidalandığı halda, yüksək əhvali-ruhiyyəli adamların beyni raket yanacağı
ilə qidalanmış olur. Hansı daha üstün sayılır?
Beyin hüceyrələrimiz tamamilə yeyib-içdiyimiz maddələrdən, onların çevrilmə məh-
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sullarından ibarətdir. Uşaqlıq, gənclik yaşlarından etibarən nə qədər yaxşı bəslənsək, möhkəm
bir hafizənin də bünövrə daşlarını sağlamlaşdırmış olarıq.
Orqanizmimizin hər zaman yaxşı formada
qalması və sağlam olmağımız üçün fiziki
aktivliyin, idmanın, təmiz havada çox gəzməyin
əsas şərtlərdən biri olduğunu KİV nümayəndələri, mütəxəssislər, həkimlər hər gün təkrar
etməkdədirlər. İnsan həyatını bəzən velosiped
sürməyə bənzədirlər; velosipedçinin hərəkətsiz
halda tarazlığı pozulduğu kimi, insanın da
hərəkətsiz vəziyyətdə yaşam tarazlığı pozulur,
xəstəliklər baş qaldırır. Bəs vücudumuz kimi
beynimizin də baxıma, qayğı və diqqətə
ehtiyacı yoxdurmu? Onun da xamlaşmaması,
kütləşməməsi üçün mütəmadi olaraq məşq
etməyə, götür-qoy etməyə, zehni, yaddaşı qorumağa, itiləşdirməyə ehtiyacı vardır. Çünki
hər bir adam möhkəm hafizəyə malik olmaqla
daha gec yaşlanmaq və daha uzun yaşamaq
arzusundadır.
Hafizəmiz və zehin xəritələri.
Hafizəmiz möhkəmləndikcə və itiləşdikcə
həyatda aşağıdakı uğurları qazanmaq
şansımızolar:
- vəzifə borcunu daha yaxşı yerinə yetirərik;
- fikrimizi cəmləşdirmək, toparlamaq səviyyəmiz artar;
- danışmaq bacarığımız yaxşılaşar;
- zehni cəhətdən daha çevik olarıq;
- özümüzə güvənimiz artar;
- şagird, yaxud tələbəyiksə imtahanları
daha uğurla başa vurarıq;
- zehni cəhətdən daha dayanıqlı olarıq;
- yeni tanıdığımız adamların doğum günlərini, adlarını, onlarla əlaqədar önəmli bilgiləri
xatırlayaraq sağlam ilişkilər qurmağımız asanlaşar;
- söz ehtiyatımız artar;
- yeni xarici dili sürətlə öyrənmə imkanımız
artar;
- interneti, kompüteri daha asan mənimsəyə
bilərik;
- yeni aldığımız bilgiləri hafizəmizə qeyd
etmə imkanı qazanarıq;
- ən çox sevdiyimiz şeiri, sözü, yazını rahat
xatırlamamız mümkün olar;

- şagird və tələbələrin sinifdə öyrənmə imkanı 20%-dən 80%-ə qədər arta bilər;
- beyində qalıcı hala gələn bilgi praktik
həyatda asanlıqla xatırlanar;
- yaşlandıqda Alsheymer (tam unutqanlıq)
xəstəliyinə tutulma riskimiz azalmış olar və s.
Göstərilənlərlə bərabər zehin xəritələrinin
hazırlanması və onlardan istifadə zehni itiləşdirdiyinə görə vaxt çatışmazlığını aradan qaldırmaq [1], müəyyən ekstremal vəziyyətlərdə
ani və düzgün qərarlar qəbul etmək, mümkün
şahmat yarışlarında seytnota düşməmək, imtahanlarda, test tapşırıqlarının cavablandırılmasında, bilik yarışlarında vaxtı düzgün bölmək, idman yarışlarında beyin-vücud koordinasiyasını təmin etməklə uğurları artırmaq və
s. cəhətindən çox əhəmiyyətlidir. Orta ümumtəhsil məktəblərində kimya fənni üzrə “Atomun
quruluşu” mövzusunun tədrisi üçün hazırlanan
zehin xəritəsi nümunə kimi təqdim edilmişdir
(Şəkil).
Zehin xəritələrinin hazırlanması və onlardan
geniş miqyaslı istifadə ideyası ötən əsrin sonlarında irəli sürülmüş, qısa müddət ərzində
Böyük Britaniya alimi Tony Buzan dünya
üzrə bu sahədə aparıcı mövqeyə çıxmışdır
[3]. İnsan beyni, öyrənmə, hafizə məsələlərində
Tony Buzan kursları və məktəbindən qidalanan,
illər ərzində uğurlarını daha da artıran Türkiyə
universitetlərinin məzunları Aykut Açkalmaz
və Gökhan Telkenar hazırda zehin xəritələri,
sürətli oxuma, öyrənmə bacarıqları, yaradıcılıq
sahələrində dünyanın aparıcı mütəxəssislərindən
hesab olunurlar [2].
Xəyal gücünü, yaradıcı düşüncəni inkişaf
etdirdiyinə, yaddaşı möhkəmləndirdiyinə,
beyin yarımkürəciklərinin harmoniyasını təmin
etdiyinə görə öyrənmə və öyrətmə vasitəsi
kimi həyat fəaliyyətinin, demək olar ki, bütün
sahələrində, o cümlədən hazırlıq kurslarında,
orta ümumtəhsil məktəblərində fənlərin tədrisi
prosesində özəl düşüncə məhsulu olan zehin
xəritələrindən uğurla istifadə oluna bilər
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Annotasiya. Məqalədə təhsilin keyfiyyətinə təsir edən əsas amillərdən bəhs edilir. Təhsilin məzmununun daimi yeniləşməsi,
müasir təlim metod və texnologiyalarından tədrisdə səmərəli
istifadə, kurikulumun tələblərinə uyğun qiymətləndirmə sistemindən
istifadə, müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksək olması, milli
dəyərləri nəzərə almaqla inkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemindən
istifadə, pedaqoji təcrübənin peşəkar müəllimlər tərəfindən həyata
keçirilməsi və s. keyfiyyətli təhsili şərtləndirən amillər kimi xarakterizə olunur. Bununla yanaşı ali təhsilin bakalavr səviyyəsində
təhsil alan istedadlı tələbələrin ustad müəllimlərin təcrübəsinə yiyələnməsinin, onların məşğələlərini dinləyib müzakirə edilməsinin
əhəmiyyəti şərh edilir və qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsindən
nümunələr verilir.

On the factors affecting the quality of education
Author:

education, quality of education, professionalism in education, talented student, advanced
experience, pedagogical experience

Abstract. The article discusses the main factors affecting the
quality of education. Constant updating of the content of education,
effective use of modern teaching methods and technologies in teaching, use of assessment system in accordance with the requirements
of the curriculum, high level of professionalism of teachers, use
of education system of developed countries taking into account
national values, non-implementation of pedagogical practice by
professional teachers, etc. are characterized as conditioning factors.
At the same time, the importance of talented students studying at
the bachelor's level in higher education to master the experience
of master teachers, listening to and discussing their lessons is explained, and examples from the work experience of advanced
teachers are given.
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Aннотация. В статье речь идет об основных факторах, влияющих на качество образования. Постоянное обновление содержания образования, эффективное использование в обучении
современных методов и технологий обучения, использование
системы оценивания в соответствии с требованиями учебного
плана, высокий уровень профессионализма учителей, использование системы образования развитых стран с учетом национальных ценностей, реализация педагогической практики
профессиональными педагогами и т.д. характеризуется как
факторы, влияющие на качественное образование. В связи с
этим подчеркивается важность того, чтобы талантливые студенты, обучающиеся на уровне бакалавриата высшего образования, приобретали опыт мастеров-преподавателей, слушали
и обсуждали их занятия, в целях чего и приводятся примеры
из опыта работы ведущих преподавателей
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Hər bir dövlətin qüdrətli olması üçün onun
iqtisadiyyatı, hərbi gücü, mədəniyyəti, dünyanın
ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsində olmalıdır.
Göstərilənlərə nail olmaq üçün birinci növbədə
həmin ölkələrin təhsil sistemi yüksək səviyyədə
olmalı, prioritet təşkil etməlidir. Müdrik bir
kəlamda deyildiyi kimi “Millətlər necə oxuyurlarsa elədə yaşayırlar”.
Təhsilin yüksək səviyyəsi isə keyfiyyətli
təhsildən keçir. Fikrimizcə, keyfiyyətli təhsili
şərtləndirən amillər aşağıdakılardan ibarətdir:
-təhsilin məzmununun daimi yeniləşməsi;
-müasir təlim metod və texnologiyalarından
tədrisdə səmərəli istifadə;
-kurikulumun tələblərinə uyğun qiymətləndirmə sistemindən istifadə;
-müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksək
olması;
-milli dəyərləri nəzərə almaqla inkişaf etmiş
ölkələrin təhsil sistemindən istifadə;
-pedaqoji təcrübənin peşəkar müəllimlər
tərəfindən həyata keçirilməsi və s.
XXI əsrdə bütün sahələrdə olduğu kimi
təhsil sahəsində də qloballaşma gedir. Bunun
mahiyyətini yaddaş məktəbindən təfəkkür
məktəbinə keçid təşkil edir. Təfəkkürün dəyişməsi özünü kosmik təfəkkürlü gənclərin
fəailiyyətində daha qabarıq şəkildə göstərir.
Təhsildə aparılan islahatlar yeni təhsil mühitinin yaradılmasına, müəllimlərin peşəkarlıq
səviyyəsinin artmasına müsbət təsir edir.
Təcrübə göstərir ki, şagirdlərin marağı ən
çox canlı ünsüyyət və dialoq üzərində qurulan
dərslərə yönəlir. Bu marağın təmin olunmasında
interaktiv metod və İKT-nın təlim prosesində
səmərəli tətbiq edilməsidir. Bu gün təhsil
müəsissələri müasir maddi-texniki bazaya
malik olsa da və ən yeni İKT avadanlıqlarla
təmin olsa belə, peşəkar müəllim olmadan
təhsilin keyfiyyətini müasir tələblər səviyyəsinə
qaldırmaq çox çətin olardı.
Bəs peşəkar müəllim hansı keyfiyyətlərə
malik olmalıdır? Fikrimizcə, müəllim hər şeydən əvvəl öz peşəsinin vurğunu olmaqla yanaşı,
tədris etdiyi fənni öyrənənlərə sevdirməyi bacarmalıdır. Bunun üçün isə müəllim şagirdlərin
dərk etmə (Bium taksonomiyası, Qardner nəzəriyyəsi) səviyyələrini bilən, özünə inam,
özünü qiymətləndirməyi bacaran (Qultman
şkalası) uşaqların ehtiyaclarını təsnifləşdirmə
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(A.Maslonun ehtiyaclar nəzəriyyəsi) nəzəriyyələri ilə tanış olmalıdır. Bu nəzəriyyələri öyrənmədən müəllim yalnız üzdə görünən (öyrənənlərin davranışını, onların cavablarını, fəallığını, təlimə marağını, diqqətli olub-olmadığını və s.) məsələləri müşahidə edə bilir.
Bəs müəllimin peşəkarlıq səviyyəsini necə
yüksəltmək olar? Düşünürəm ki, bunun üçün
ilk növbədə pedaqoji fakültədə keçirilən pedaqoji təcrübələrdən başlamaq lazımdır. Təcrübə saatları müəllimlərin dərs yüklərini balanslaşdırmaq məqsədilə verilməməlidir. Bir
dəfə də olsun ümumtəhsil məktəblərində dərs
deməyən müəllimin təcrübə aparmasını düzgün
hesab etmirəm. Göstərilən hallar müəllim hazırlığına mənfi təsirini göstərməyə bilməz.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təhsilin
keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə bir sıra
işlər görülmüşdür. Belə ki, seminar dərslərində
tələbə mövzunu izah etdikdən sonra biliyini
qiymətləndirməni özləri aparırlar. Burada əsasən aşağıdakıların nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab edirəm:
-mövzunun tam və dolğun əhatə etməsini;
-izahda sistematik və ardıcıllıq prinsiplərinin
gözlənilməsini;
-cümlələrin quruluşunda qrammatik qaydalara əməl olmasını;
-nitqin təmizliyi, aydınlığı, səlistliyi, dinamikliyi, sadəliyi, səsin tempi, ən əsası dərsin
şagirdlər tərəfindən başa düşülməsi və onların
fəallığı və s. Sonda tələbə öz fəaliyyətinə qiymət verir. Belə qiymətləndirmədə tələbə ilə
müəllimin verdiyi qiymətlər əksər hallarda
üst-üstə düşür. Bu qayda ilə aparılan dərslərdə
tələbələr seminar dərslərinə daha məsuliyyətlə
hazırlaşırlar.
Başqa bir məqam kollokviumların təşkil
edilməsidir. İmtahan sulları bir qayda olaraq
ilk seminar dərslərində hər bir tələbəyə şəxsən
təqdim edilir. Kollokvium sualları imtahan
suallarının təxminən 1/3 hissəsini təşkil edir.
Kollokviumlar müəllimin ciddi nəzarəti altında
keçirilir. Belə ki, mobil telefonlar, mühazirə
dəftəri, dərslik və dərs vəsaitləri və s.yığışdırılır.
Üç mərhələdə aparılan kollokviumlar I mərhələdə aparılan suallar, ikinci mərhələdə I və
II mərhələdə aparılan kollokviumların əsas
sualları isə III mərhələdə təkrar salına bilər.
Kollokviumun sualları hər bir tələbə üçün
fərdi olur. Bu formada aparılan kollokviumların
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üstün cəhəti orasındadır ki, I köçürmə hallarının
qarşısı alınmaqla yanaşı, I və ya II kollokviumlarda müəyyən səbəbdən iştirak etməyən
tələbəyə şərait yaranır ki, III yekun mərhələdə
qiymətini düzəldə bilsin. Bu qayda ilə aparılan
kollokviumların üstün cəhəti orasındadır ki,
tələbələr imtahanlara artıq III kollokviumda
hazır olurlar.
İnstitutda neçə illərdir ki,”Sabahın Müəllimi” layihəsi həyata keçirilir. Bu layihənin
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müəllimlik sənətinə xüsusi maraq göstərən istedadlı tələbələr
bu layihəyə cəlb etməklə gələcəyin müəllimlərinin peşə hazırlığını xeyli yaxşılaşdırmaq
olar. Bu tələbələr Naxçıvan şəhər 12 №-li
tam orta məktəbində (ən nümunəvi məktəb)
ustad müəllimlərin dərslərini dinləyirlər. Müəyyən hazırlıq dövrü keçdikdən sonra sinif müəllimi, nəzəri dərsləri aparan müəllim və sinif
yoldaşlarının iştirakı ilə dərs keçirilir. Burada
əsasən aşağıdakı məqamlara diqqət yetirilir:
- təcrübəçi məqsədinə nail ola bildimi?
-müxtəlif elektron vasitələrini necə istifadə
etdi?
-iş metodu düzgün seçilmişdirmi?
-iş formaları (cütlərlə, qruplarla, kollektivlə
iş) düzgün seçilmişdirmi?
-mövzunun başqa fənlərlə əlaqəsi (inteqrasiya) göstərildimi?
-şagirdlərin bir-biri ilə, müəllimlə ünsiyyət
qurmaları necə idi?
-vaxt bölgüsündən necə istifadə edildi?
- şagirdlərin biliyi düzgün qiymətləndirildimi? və s.
Sonda dərsin qrup yoldaşları, sinif müəllimi
və nəzəri dərsi deyən müəllimin iştirakı ilə
müzakirəsi keçirilir. Müzakirədə ilk sözü təcrübəçi müəllimə verilir. Təcürbəçi dərsdə buraxdığı nöqsanları və onların səbəblərini izah
edir. Sonra tələbə yoldaşları, sinif müəllimi
və nəzəriyyə müəllimi dərsin müsbət və mənfi
cəhətlərini qeyd edirlər.
Ən yaxşı dərs aparan tələbə və sinif müəllimi, nəzəriyyə müəlliminin təqdimatı ilə institutun rektorluğu tərəfindən mükafatlandırılır.

Bu dərslər ancaq dərsdənkənar vaxtlarda təşkil
edilir.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədrinin sərəncamına əsasən alimlər orta məktəblərdə
ayda bir dəfə dərs aparmaları tövsiyə olunur.
Bu sərəncamın üstünlüyü orasındadır ki,
məktəb müəllimlərinin və valideynlərin kurikulumla bağlı müəyyən çətinlikləri olduqda onu
yerindəcə həll etmək mümkün olur. Deyilənlər
şübhəsiz təhsilin keyfiyyətinə öz müsbət təsirini
göstərir.
Düşünürəm ki, Finladiya təhsilindən bəhrələnmək də təhsilimizə yaxşı nəticə verə
bilər. Finlandiya dünya təhsilinin əsas monitorinq PİSA-nın sıralanmasında ən qabaqcıl
yerlərdən birini tutur. Finladiya təhsil sisteminin
özəlliyi nədir? Təhsilin mühüm cəhəti onun
“relaxed”, yəni həddindən artıq rahat olmasıdır.
Ekspertlərin fikrincə Finlandiya özünün təhsil
sistemini qurarkən Çin mədəniyyətindən müdrikliyi, Şərq döyüş üslubundan “diqqətin konsentrasiyası” fəlsəfəsini özü üçün istifadə etmişdir. Bu fəlsəfəyə görə maksimal effektivlik
əldə etmək üçün gərginliyə ehtiyac yoxdur,
axı gərginlik stress deməkdir, bu halda orqanizmin əsas vəzifəsi inkişafa deyil, xilasa yönəlir. Bu sistemin əsas xüsusiyyəti humanizm
prinsiplərinə əsaslanaraq öyrənənlərin bərabərliyi və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlverişli
mühitin yaradılmasıdır.
Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin
əsas meyarı peşəkarlıqdırsa, peşəkarlığın əsas
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Annotasiya. Məqalədə göstərilir ki, bəzi Azərbaycan ailələrində
valideyn-övlad münasibətlərindəki qeyri-səmimilik, arzuolunmaz
zorakılıq və yaxud valideyn qayğısından məhrum olma halları
uşaqlarda ruh düşkünlüyü, aqressivlik, tez-tez özünə qapanmalara
gətirib çıxarır. Bütün bu proseslər uşaqların gələcək həyatına
psoxoloji travmalar vurur. Valideynləri tərəfindən incidilən, daima
narahat hisslər keçirən uşaqlar adətən gələcəkdə yüksək mövqe
qazana bilmirlər, özlərini tənha hiss edirlər, özlərinə inanmırlar,
asanlıqla depressiyaya uğrayırlar.Məqalədə, həmçinin valideyn
məhəbbətinin övlad üçün əvəzsiz olduğunu göstərmək, valideynlərin
məsuliyyətsizliyi nəticəsində övladlarının sağlamlığına, psixologiyasına və gələcək həyatına vurulan travmaların səbəblərini aşkarlamaq və ailələrdə yaranan psixoloji iqlimin uşaqların psixologiyasına
göstərdiyi mənfi təsirlərin aradan qaldırılması yollarını müəyyənləşdirməyə cəhd edilir.

Ways to solve the problems of children suffering
from depression
Abstract. The article shows that in some Azerbaijani families, insincerity in parent-child relationships, undesirable violence or
deprivation of parental care lead to depression, aggression and
frequent isolation in children. All these processes have psychological
traumas in the future lives of children. Children who are hurt by
their parents , have always anxious feelings are usually unable to
gain a high position in the future, feel lonely, lack self-confidence,
and easily become depressed. The article also seeks to show that
parental love is irreplaceable to a child, to identify the causes of
trauma to children's health, psychology and future lives as a result
of parental irresponsibility, and to identify ways to address the negative effects of family psychology on children's psychology.

Пути решения проблем детей, страдающих
депрессией
Aннотация. В статье указывается, что в некоторых азербайджанских семьях случаи неискренности, нежелательного насилия в отношениях между родителями и детьми или лишения
родительской заботы приводят детей к депрессии, агрессивности, частым замыканиям в себе. Все эти процессы наносят
психологическую травму будущей жизни детей. Дети, обиженные родителями, постоянно испытывающие тревожные
чувства, обычно не могут добиться высокого положения в будущем, чувствуют себя одинокими, не верят в себя, легко
впадают в депрессию. В статье также делается попытка
показать, что родительская любовь неоценима для ребенка,
выявить причины травм, нанесенных здоровью, психологии
и будущей жизни детей в результате безответственности родителей, определить пути преодоления негативных последствий
психологического климата, складывавшегося в семьях и оказывающего влияние на детскую психологию.
38

Qızıllı Əliyeva

Depressiyadan əziyyət çəkən uşaqların problemlərinin həlli yolları

Depressiya XXI əsrin ən geniş yayılmış
xəstəliklərindən hesab edilir.
Son zamanlar hətta gənclər arasında da bu
xəstəlik geniş yayılmışdır.
Psixoloqların fikrincə hər 100 gəncin 4də ciddi depressiya əlamətləri müşahidə edilməkdədir. Depressiyası olan hər kəs duyğularına
məğlub olmuş, zəif, müvəffəqiyyətsiz biri
olur. Bəzən insanlar boşanma, iqtisadi problemlər, sevilən birinin ölümü, pis ev şərtləri
və s. kimi hadisələrdən sonra depressiyaya
düşə bilərlər. Müşahidələr göstərir ki, məktəbdə,
ailədə problemlər yaşayan, eyni zamanda valideynlər və müəllimlər tərəfindən haqsızlığa
uğrayan uşaqlar daha çox depresiyaya uğrayırlar. Depressiyanın ən böyük fəsadları düzgün
qurulmayan ailələrdə baş verir.
Ailə bir cəmiyyətdir. Ailə hər cür yaxşılığın
və pisliyin öyrədildiyi bir məktəbdir və cəmiyyətin ən vacib dayağıdır. Ailə həm də qarşılıqlı sevgi və inam əsasında yaranan mənəvi
ittifaqdır. Qədim yunan ixtiraçısı və riyaziyyatçısı Arximed deyirdi ki, sevgi elə bir teoremdir ki, onun hər gün sübut olunmağa
ehtiyacı vardır. Ailə sevgisi uşaqların psixologiyasına həmişə müsbət təsir etmişdir. Psixoloqlar pozitiv böyüdülən uşaqların kədərləndirici hadisələr, eləcə də qəzalı və xoşagəlməz hadisələrin öhdəsindən daha asanlıqla
gəldiklərini izah edirlər. Onların fikrincə, bu
uşaqlar depressiyaya düşdükdə psixoloji enerjilərini müdafiə məqsədi ilə sərf edirlər.
Valideynlər övladlarının onlar üçün dəyərli
olduğunu, onları çox sevdiklərini onlara hiss
etdirməlidirlər. Onları ruhlandırmalı, xoş sözlər
deməli, saçını oxşamaq kimi fiziki təmas göstərməlidirlər. Eyni zamanda bacı və qardaşların
bir-birinə dayaq olmalarını aşılamalıdırlar.
Əksinə olduqda uşaqlarda yaranan travmalar
onların cəmiyyətə adaptasiya olunmasına öz
mənfi təsirini göstərir. Ailədə yaranan narazılıqlar, söz-söhbətlər uşaqlardan yan keçmir.
Axı onlar bu xoşagəlməz hadisələrin birbaşa
iştirakçısına çevrilirlər. Uşaqlara qarşı nə qədər
çox tənqidi yanaşılarsa onlar özlərini bir o
qədər pis hiss edəcəklər.
Bir çox ailələrdə valideynlər övladlarına
qarşı sərt cəza tədbirlərinə əl atırlar. Bəzi ailələrdə uşaqları ana və ya ata ilə qorxudurlar.

Artıq belə ailələrdə ata-ana sevgisi yox dərəcəsində olur və uşaqlarda qorxu hissi yaranır.
Valideyn övladına sevgi, məhəbbət, güvən,
inam vermirsə, övlad tədricən ailədən və evdən
uzaqlaşır. Artıq o valideyn özü bilə-bilə öz
övladını itirir. Ailədə valideyn öz övladlarına
ədalətsiz şəkildə yanaşırsa, ədalətsiz cəza
üsullarından istifadə edirsə müsbət nəticədən
söhbət gedə bilməz. Övladın öz doğma valideynləri tərəfindən haqsız olaraq incidilməsi
ailə faciəsinin bir növüdür. Sosioloqların dediyi
kimi bəzi valideynlər övladlarına oyuncaq
kimi yanaşırlar. “Səndən adam olmaz”, “ Əlindən heç nə gəlmir,” Sənin bildiyin heç nə
yoxdur”və s. bu kimi kobud davranışlarla övladlarını özlərinə rəqib kimi yetişdirirlər. Bu
isə valideyn-övlad münasibətlərinin bitməsi
deməkdir. Zaman keçdikcə, bu münasibətlər
daha da pisləşir, incəlir, qırılır, qopur, sonu
bilinməyən xoşagəlməz hadisələrlə nəticələnir.
Uşaqların valideyn üçün bir imtahan vəsiləsi
olduğunu deyirlər. Bununla nə nəzərdə tutulur?
Cavabını isə belə açıqlamaq olar: -İnsan bu
dünyada müsafirdir. Dünya imtahan dünyasıdır,
bu həyat bir çox sınaq və imtahanlarla doludur.
Dünya həyatında qarşılaşdığımız sevinc-kədər,
bolluq-darlıq və onlara olan münasibətimiz
bizi əbədi aləmdəki yerimizə hazırlayır. Başlıca
imtahan ünsürlərindən biri də övladlarımızdır.
Övladlar insan üçün tamamilə fərqli bir nemət
və fərqli bir imtahandır. Unutmamaq lazımdır
ki, övlad Allahın insana verdiyi bir əmanətdir
və hər bir valideyn onu göz bəbəyi kimi qorumağa çalışmalıdır. Əgər ona düzgün qayğı
göstərilərsə, sevgi və məhəbbətlə yanaşılarsa,
gözəl tərbiyə verilərsə və başqalarına faydalı
insan olaraq yetişdirilərsə, onunla bağlı imtahan
qazanılmış olar. Lakin uşağı valideyn sevgisindən, qayğısından və s. məhrum edərsə bu
imtahanda uduzmuş olar (Əraf, 7/190).
Həmçinin bu dünyada Rəbbini unudaraq
öz doğma övladlarını atanlar, tez-tez incidənlər,
fiziki cəza verənlər adətən bunun əksi ilə qarşılaşır və dünyaları başlarına yıxılır. Əldə olan
bütün nemətlər kimi övladımıza da Allah Təalanın bizə verdiyi əmanət kimi baxılmalıdır.
Rəbbimizin bəxş etdiyi digər nemətlərlə birlikdə, ailə üzvlərinə də sahib çıxmalı və bu
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dəyərli əmanətə xəyanət edilməməlidir.
İslam dini uşaqlarla əlaqəli ana-atanın
üzərinə dörd mühüm vəzifə yükləmişdir: gözəl
ad qoymaq; öz hərəkətləri ilə uşaqları sıxıntıya
salmamaq, yaxşı təhsil vermək; vaxtı gələndə
evləndirmək və ya ərə vermək. Bu vəzifələri
çox yaxşı dərk etmək lazımdır. Çünki bu vəzifələr bütöv bir ömrü əhatə edir.
Uşağı tərbiyə etmə mövzusunda da onunla
aradakı pərdəni saxlamaq mühüm əsaslardan
biridir. Bir tərəfdən təmkin və ciddilik mühafizə
edilərkən, digər tərəfdən onun sevinc və kədərini paylaşmaq da çox əhəmiyyətlidir. Bu
baxımdan istər öz uşaqlarımız olsun, istərsə
tərbiyə etmək üçün bizə etibar edilmiş uşaqlar
olsun, onların yaxşı tərbiyə almalarını istəyiriksə, onlarla aramızdakı məsafə daim qorunmalıdır. Heç vaxt uşağın incə qəlbi tərbiyəçi
tərəfindən qırılmamalıdır.
Uşaqlar kiçik yaşlarından özlərini kiməsə
bənzətməyə çalışır, daim özünə ideal prototip
axtarma ehtiyacını hiss edir. Əsasən ana-ata
uşağın nümunə olaraq seçdiyi insanlardır. Böyüdükcə öz ailəsində axtardığı ideal modeli
tapa bilməyən uşaq kənara yönəlir. Bu da
onun mənəvi dünyasında ziddiyyətlərə səbəb
olur. Axtardığı idealı ailəsində tapan uşaq isə
xoşbəxt və dinc bir həyat yaşayır.
Ana məhəbbətinin öz övladı üçün bir məlhəm olmasını danılmaz faktlarla sübut etmək
olar. Lakin bəzən cəmiyyətimizdə anaların öz
övladlarını atması, incitməsi və onlarla düzgün
rəftar etməməsi və s. xoşagəlməz hadisələrin
şahidi oluruq. Ana məhəbbətindən məhrum
uşaqların cəmiyyətdə öz yerini tuta bilməməsi,
özlərinə inamsızlıqları, insanlarla ünsiyyət
qura bilməməsi, həddindən çox kövrək olması
insanı olduqca məyus edir.
Uşaqlar ananın əhvalına qarşı çox həssasdırlar, onu asanlıqla sezirlər. Ana hətta xəlvətdə
ağlasa da, uşaqlar bunu başa düşür və xiffət
edirlər. Uşaqlar bilavasitə ananın həyatı ilə
yaşayırlar, ananın əhvalı uşaq ürəyinə yoldur,
onların psixi sağlamlığına güclü təsir göstərir.
Ana güləndə, şad olanda uşaqlar özlərini bəxtəvər sanırlar. Bu onların sağlam, nikbin böyümələrinə səbəb olur.
Valideynlər ailədə əlverişli psixoloji iqlimi
düzgün qurmalıdırlar. Mütəxəssislərin fikrincə,
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ailədə psixoloji iqlimin yaradılmasında ana
daha fəal rol oynamalıdır. Ailədə yaranan
emosional münasibətlərin mərkəzində ana dayanır. Həyatda emosional çalarlar bilavasitə
ana ilə bağlıdır. O, bu mühüm vəzifəni müvəffəqiyyətlə yerinə yetirirərək, onları emosional yolla məharətlə tənzim edir. Ağlayan
uşağı ovundurmaq üçün ananın onu bəlkə də
bircə dəfə oxşaması, bağrına basması kifayətdir.
Bəli, ana ən yaxşı psixoloq, ən mahir nevropatoloqdur.
Psixoloqlar uğurlu və uğursuz ailələrin
həyat tərzini öyrənərkən çox maraqlı bir fakt
müəyyən etmişlər. Uğurlu ailələrdə öz ailə
həyatından razı olan valideynlərin hər biri
həyat yoldaşına tənqidi yanaşmaqdan daha
çox özünə tənqidi yanaşır. Uğursuz ailələrdə
isə əksinə valideynlərin hər biri günahı özündə
deyil, həyat yoldaşında axtarır, şəri həmişə
onun üstünə yıxır. Övladlarını yerli-yersiz
danlayaraq usandırırlar. Əvəzində uzun illər
haqsızlığa düçar olan ailə üzvləri zamanzaman depressiyaya uğrayırlar. Valideynlər
bilməlidir ki, övladından yüksək tərbiyə,
hörmət gözləyirsə, ilk növbədə özü övladına
bu keyfiyyətləri göstərməlidir. Valideyn övladını
düzgün tərbiyə etmək istəyirsə səmimiliklə
tələbkarlığı yanaşı şəkildə həyata keçirməlidir.
Övladına kobud, aqressiv, mərhəmət göstərmədən yanaşan valideynlər bilməlidir ki, belə
bağışlanılmaz hərəkətləri övladın qəlbində
ona qarşı heç bir zaman əriməyən buz qatı
yaradacaqdır. Övlad səmimi, xoşxasiyyət valideyn gördükdə köks ötürəcək və kaş mənim
də atam və ya anam belə olardı deyə düşünəcəkdir. Valideynlər övladlarını yerli-yersiz
tənbeh etməklə onları məcazi mənada itirirlər.
Valideyn qayğısından məhrum uşaqlar cəmiyyətdə öz yerlərini tapa bilmirlər. Ruh düşkünlüyü, aqressivlik , özünə qapılmaq, depressiyaya
uğramaq kimi hallar baş verir. Bütün bu proseslər uşaqların gələcək həyatına travmalar
vurur. Valideynləri tərəfindən daima qorxu
içərisində yaşayan uşaqlar, adətən, yüksək
mövqe qazana bilmirlər, özlərini tənha hiss
edirlər, özlərinə inanmırlar. Çox zaman isə
valideynlərinin buraxdığı səhvləri təkrar edirlər.
Bu isə cəmiyyətdə müvəffəqiyyətsiz tərbiyə
olunmuş uşaqların sayının artması deməkdir.
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Bu isə ailənin problemi, cəmiyyətin problemi,
uşaqların yaxınlarının problemi deməkdir.
Mütəxəssislər hesab edir ki, valideyn-övlad
münasibətlərinin yaxşı olmasını arzulayan valideynlər bilməlidir ki, onlar övladlarına dostyoldaş olmasalar, onları tez-tez yerli-yersiz
danlasalar, onlar arasında hörmət, məhəbbət,
qarşılıqlı anlaşma, güvən hissi olmayacaqdır.
Valideynlər öz problemlərini övladlarına tam
səmimi şəkildə anlatsalar uşaq ondan çəkinməz
və o da öz problemini onunla bölüşər. Övladların düzgün tərbiyə olunması hər bir valideyn
üçün çox önəmlidir və vacibdir.
Əziz valideynlər, uşaqları tərbiyə etmək
vacibdir. Amma onlarla qəddarcasına və kobud
şəkildə rəftar etmək olmaz. Dünyanın ən əvəzedilməz varlığı olan övladlarınıza qarşı səbirli
və mehriban olun. Onları sevin, əzizləyin və
dəyərləndirin. Balaca ürəklərinə qəm-kədər
doldurmayın. Onlar sizin buraxdığınız səhvlərin
acısı ilə yaşayıb, qəm çəkməsinlər. Həyatda
baş verən hadisələr qarşısında aciz qalmasınlar.
İllərlə davam edən xoşagəlməz hadisələrin
acısı ilə yaşayıb, depressiyaya düşməsinlər.
Həyat insana bir dəfə verilir. Onların gələcək
həyatları sizin buraxdığınız səhvlərin notları
üzərində qurulmasın.
Sosioloqlar deyir: “ Övladlarınızın fikirlərinə
hörmətlə yanaşın. Onların hər bir fikrinə diqqətlə qulaq asın və önəm verin. Onları qıcıqlandırmağa çalışmayın. Məsləhət verərkən öz
fikirlərinizi onlara mədəni şəkildə çatdırın.
Onların hər bir hərəkətinə tez-tez müdaxilə
etmək düzgün deyil”.
Valideynlərin ailələrində yaratdıqları xoşagəlməz halların aradan qaldırılması vacib
şərtlərdən biridir. Depressiyadan əziyyət çəkən
uşaqların problemlərinin həlli yolları haqqında
səy göstərilməlidir. Öz məsuliyyətsizliyinin
acı nəticələrini övladlarına yaşadan valideynlərlə həm pedaqoji, həm də psixoloji mövzu-

larda söhbətlər aparılmalıdır. Eyni zamanda
həm psixoloji, həm də pedaqoji mövzularda
seminarlar təşkil olunmalı, tədbirlər keçirilməlidir. Valideynlərin məsuliyyətsizliyi nəticəsində
övladlarının sağlamlığına, psixologiyasına və
gələcək həyatına vurulan travmaların səbəblərinin aradan qaldırılması yolları haqqında səy
göstərilməlidir.
Beləliklə, valideyn məhəbbətinin övlad
üçün nə qədər dəyərli olduğu qarşıya məqsəd
qoyularsa yaranan problemlərin həllinə müsbət
təsir göstərmiş olar. Övladlarla mülayim davranmaq haqqında müəyyən təkliflər hazırlamaq
müsbət səmərə verər.
Bu gün bəzi Azərbaycan ailələrində etibarın
itməsinin, valideyn-övlad münasibətlərində
problemlərin yaranmasının, zorakılıq kimi
halların müşahidə edilməsinin ağır fəsadları
haqqında orta məktəblərdə, ali və orta ixtisas
müəssisələrində tez- tez söhbətlər aparılmalı,
tədbirlər keçirilməlidir. Müzakirə olunan mənfi
hallar, insanlarda yaranan xoşagəlməz hadisələr
diqqətdə saxlanılmalıdır. Gələcəyimiz olan
övladlarımızın sağlam böyüməsi, depressiyadan
uzaq olması ən vacib şərtlərdən biri olmalıdır.
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Müəllif:

Annotasiya. Məqalə ali məktəblərin auditoriyadankənar tədbirlərində
tələbələrin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması
işində nəzərə alınması zəruri sayılan psixoloji amillərdən bəhs
olunur. Məqalədə bədii yaradıcılıq qabiliyyətləri anlayışının
mahiyyəti açılır, tələbələrin bədii yaradıcılığa sövq edilməsi
istiqaməti üzrə görülən işlərin məzmunu şərh edilir. Məqalədə,
həmçinin auditoriyadankənar tədbirlərdə tələbələrin bədii yaradıcılığa
istiqamətləndirilməsi və bu sahədəki məqsədyönlü fəaliyyətləri
onların mənəvi mədəniyyətinin, əxlaqi keyfiyyətlərinin, estetik
tərbiyəsinin formalaşdırılması və ən ümdəsi şəxsiyyətyönümlülük
səviyyəsinin yüksəldilməsi məsələləri də yer alır.

Aytən Mövsümlü

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə
dissertant
Azərbaycan Respublikasının
Təhsil İnstitutu
E-mail: a.movsumlu@mail.ru

Açar sözlər:

ali məktəblər, auditoriyadankənar tədbirlər, bədii yaradıcılıq,
yaradıcı fəaliyyət, yaradıcılıq
qabiliyyətləri, psixoloji amillər, pedaqoji prosesdə psixoloji
amillər, estetik mədəniyyət,
mənəvi keyfiyyətlər, şəxsiyyətyönümlü inkişaf

Author:
Aytan Movsumlu
PhD student
Institute Of Education Of The
Republic Of Azerbaijan
E-mail: a.movsumlu@mail.ru

Key word:
universities, extracurricular activities, artistic creativity, creative activity, creative abilities,
psychological factors, psychological factors in the pedagogical process, aesthetic culture,
moral qualities, personality
oriented development

Aвтор:
Айтен Мовсунлу

Диссертант по програме
доктора философии
Институт образования Азербайджанской Республики
E-mail: a.movsumlu@mail.ru

Ключевые слова:

высшие школы, внеаудиторные мероприятия, художественное творчество, творческая деятельность, творческая способность, психологические факторы, психологические факторы в педагогическом процессе, эстетическая культура, нравственные
качества, личностноориентированное развитие

Psychological factors contributing to the formation
of students' artistic abilities in extracurricular
activities
Abstract. The article discusses the psychological factors that
need to be taken into account in the formation of artistic creativity
of students in extracurricular activities of universities. The article
reveals the essence of the concept of artistic creativity, explains
the content of the work done to encourage students to artistic
creativity. The article also deals with the issues of directing
students to artistic creativity and purposeful activities in this field
in extracurricular activities, the formation of their spiritual culture,
moral qualities, aesthetic education and, most importantly, raising
the level of personality.

Психологические факторы, обусловливающие
формирование у студентов способности в художественном творчестве на внеаудиторных мероприятиях
Aннотация. В статье говорится о важности учёта психологических факторов, способствующих формированию на внеаудиторных мероприятиях способности студентов в художественном творчестве. В ней раскрывается сущность понятия
«способность в художественном творчестве», а также содержание работ, направленных на развитие художественной способности у студентов. В статье отводится место вопросам
развития у студентов способности в художественном творчестве
и формирование на этой основе нравственной культуры, поведенческих качеств, эстетического воспитания и, самое
главное, обучение, ориентированное на формирование личности.
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Azərbaycanda Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət
Strategiyasında əsas istiqamətlərdən biri şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunun yaradılması
hesab olunur. Dövlət Strategiyasında şəxsiyyətyönümlü təhsilin yeni məzmununun yaradılması təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərənlər qarşısında ciddi vəzifələr qoyur. Hansı
ki, bu vəzifələrin müvəffəqiyyətlə həll olunması
işində ali məktəbdə çalışanlar da yaxından iştirak etməlidirlər. Əslində, Azərbaycanda şəxsiyyətyönümlü təhsilin yeni məzmunun yaradılması işində ali məktəblərdə çalışanlar yaxından iştirak etməyə ciddi cəhd göstərməli,
bu işin həyata keçirilməsində məqsədyönlü,
planlı, mütəşəkkil olaraq çalışmalıdırlar. Çünki
Dövlət Strategiyasında şəxsiyyətyönümlü təhsilin yeni məzmunun yaradılması kadr hazırlığı
işinə də mühüm təsir göstərmiş olur. Bu mənada, ali məktəblərdə müxtəlif ixtisaslar üzrə
təhsil alanların biliklərin əsaslarına yiyələndirilməsi ilə yanaşı, onların şəxsiyyətyönümlü
inkişafının təmin olunması da mühüm aktuallıq
kəsb edir. Bunun üçün ali məktəblərdə tələbələrə
biliklərin əsasları ilə yanaşı, bir sıra yaradıcı
qabiliyyətlərin aşılanması da vacib hesab
olunur.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, ali
məktəblərdə tələbələrin auditoriyadankənar
tədbirlərdə biliklərə yiyələndirilməsi və bu
kontekstdə onların şəxsiyyətyönümlü inkişafının
təmin edilməsi ilə bağlı yeni məzmunda işlərin
həyata keçirilməsinə zəruri ehtiyac duyulur.
Ona görə ki, təhsil strategiyasında şəxsiyyətyönümlü təhsilin yeni məzmunun yaradılması
bütün pedaqoji işçilər qarşısında təxirəsalınmaz
vəzifələr qoyur. Əlbəttə ki, bu vəzifələrin
yerinə yetirilməsi üçün mühazirələrlə yanaşı,
auditoriyadankənar tədbirlərdə də məqsədyönlü,
planlı və mütəşəkkil işlərin aparılması hər bir
ali məktəb işçisinin müqəddəs borcu hesab
edilməlidir. Bunun üçün ali məktəblərdə bədii
yaradıcılıq sahələrinin müasir dövrün tələblərinə
uyğun təşkil edilməsi zamanı tələbələrin psixoloji hazırlığının nəzərə alınmasına ciddi ehtiyac duyulur. İlk növbədə ona görə ki, tələbələrin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına görə işin struktur vahidləri
diqqəti cəlb edir. Bu struktur vahidlərin bir
tərəfində “bədii” sözü dayanırsa, ikinci tərəfində

“yaradıcılıq” sözü yer alır, üçüncü tərəfində
isə “qabiliyyət” anlayışı göz önünə gəlir. Qeyd
etmək vacibdir ki, bu vaxta qədər metodik
ədəbiyyatda “bədii yaradıcılıq qabiliyyəti”
anlayışı vahid bir termin kimi qəbul edilməmişdir. Lakin estetik-bədii tərbiyə məsələlərinə
aid nəzəri-elmi ədəbiyyatda belə ifadəyə rast
gəlmək mümkündür.
Bəzən bədii yaradıcılıq deyəndə hər hansı
bir fərdin yalnız ifaçılıq yaradıcılığı nəzərdə
tutulur. Ona görə də həmin anlayışın mahiyyətinin bir qədər ətraflı şərh edilməsinə ehtiyac
duyulur.
“Bədii yaradıcılıq qabiliyyəti” ifadəsini
leksik bir vahid kimi üç qismə, üç hissəyə
ayırsaq, “bədii”, “yaradıcılıq”, “qabiliyyət”
sözlərini də ayrı-ayrılıqda şərh etmək lazım
gələcəkdir [8, s.6]. Bu söz birləşməsinin
önündə gələn “bədii” sözü “yaradıcılıq” sözünü
aydınlaşdırmağa xidmət edən leksik vahiddir.
Çünki burada yaradıcılığın bədii növündən
söhbət getdiyinə diqqət yönəldilir. “Yaradıcılıq”
sözü isə fəaliyyət növü kimi nəzərdə tutulur.
Burada bədii növün əsasında fəaliyyət yaradıcılığı vasitə kimi göstərilir. Bu zaman “bədii”
sözü ilə “yaradıcılıq” sözü mürəkkəb söz şəklində işlənməklə konkret fəaliyyət növünü
özündə ifadə edir. Professor F.B.Sadıqov göstərir ki, “bədii” sözü əksərən incəsənət əsərlərinin həzinliyini, emosionallığını, ürəyəyatımlılığını ifadə edir. “Bədii” sözü “yaradıcılıq”
sözü ilə birlikdə işlədikdə isə həmin əsərlərin
duyulması, qavranılması və düzgün qiymətləndirilməsi bacarığı başa düşülür. Deməli,
“bədii yaradıcılıq” ifadəsi incəsənət əsərlərinə
yaradıcı münasibət, onların həssaslıqla duyulması, emosional qavranılması və düzgün
qiymətləndirilməsi mənasında işlədilir. Beləliklə, qiymətləndirilən konkret obyekt üzə
çıxır, müəyyənləşir. Bu, həyatdakı ən yaxşıların
(təbiətdə, cəmiyyət və incəsənətdə olan yaxşılar
nəzərdə tutulur–F.S.) bədii şəkildə inikası olan
gözəllikdir. V.Q.Belinskinin fikrincə, “bütün
gözəllik ancaq canlı varlıqdır”. Bizcə, bu ifadəyə birtərəfli yaşamaq düzgün sayılmaz.
Çünki cansız tablolarda əks olunan hərəkətsiz
təsvirlərin özü də həyatın özünü, cisim və hadisələri insan təfəkküründə canlandırır [8, s.67]. Deməli, bədii yaradıcılıq vasitəsilə tələbə43
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lərin qabiliyyətləri aşkara çıxarılaraq formalaşdırılır. Nəzərə alsaq ki, qabiliyyətlər psixologiya elminin əsas tədqiqat sahələrindən
biri hesab olunur. Bu zaman deməliyik ki, qabiliyyətlərin aşkara çıxarılması üçün yalnız
psixoloji yanaşma mövqeyindən çıxış etmək
lazım gəlir.
Qeyd olunduğu kimi, ali məktəb tələbələrinin bədii yaradıcılığa istiqamətləndirilməsinin
müvafiq psixoloji şərtləri və amilləri mövcuddur. Bunları nəzərə almadan tələbələri
bədii yaradıcılığa sövq etmək düzgün sayıla
bilməz. Əgər sövq edilsə də, onları yaradıcı
fəaliyyətə yönəltmək çətin olar. Ona görə ki,
onlar əmək məhsulları surətlərinin yaradılması,
yəni fikrən yeni obrazlar yaratmaq səriştəsinə
malik deyillər. Axı təxəyyül–əmək məhsulu
surətlərinin yaradılmasında ifadə olunan, eləcə
də, problem situasiyanın qeyri-müəyyənliklə
xarakterizə olunduğu hallarda davranış və
qavrayış proqramının yaradılmasını təmin
edən yaradıcı fəaliyyətin zəruri elementidir
[5, s.304]. Deməli, ali məktəb tələbələrini
bədii yaradıcılığa cəlb etmək üçün öncə onların
təxəyyül səviyyəsini öyrənmək lazım gəlir.
Sual olunur. Məhz nəyə görə təxəyyül səviyyəsini öyrənmək vacib sayılır? Ona görə ki,
təxəyyül səviyyəsi həm aşağı, həm orta, həm
də yuxarı səviyyədə olur. Aşağı səviyyəli təxəyyül tərzi hər hansı bədii yaradıcılıq nümunəsinə səthi yanaşma imkanlarını özündə əks
etdirir. Orta səviyyəli təxəyyül tərzi hər hansı
bədii yaradıcılıq nümunəsinin yaradılması və
təqdimatında rol oynayır. Yüksək səviyyəli
təxəyyül isə təbiətdə, cəmiyyətdə, incəsənətdə
olan bütün gözəlliklərin duyulmasında, qavranılmasında və qiymətləndirilməsində ciddi
fəallığı ilə özünü büruzə verir. Yüksək təxəyyül
səviyyəsində təqdim edilən bədii yaradıcılıq
nümunələri mənəvi mədəniyyətin tərkib hissəsinə çevrilir.
Mənəvi mədəniyyətin əsas tərkib hissələrindən biri olan bədii yaradıcılıq tələbələrin
mənəvi tələbatının ödənilməsinə xidmət edir,
onları mənəviyyatca zənginləşdirir, təkcə emosional baxımdan deyil, həm də intelektual cəhətdən inkişaf etdirir, bəşəriyyətin əldə etdiyi
mənəvi sərvətlərə qovuşdurur. Tələbələrin
təlim və tərbiyəsində mühüm yer tutan bədii
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yaradıcılıq onların dünyagörüşlərinin, əxlaqiestetik baxışlarının, yaradıcı təxəyyüllərinin,
zövq və hisslərinin formalaşmasında misilsiz
rol oynayır [3, s.14]. Bu zaman xüsusi qabiliyyətlər sayəsində özünü göstərən bədii yaradıcılıq məhsulları kütləvi ünsiyyət vasitələrinə
çevrilir. Burada söhbət adi ünsiyyət vasitəsindən
getmir. Söhbət bədii yaradıcılıq məhsulunun
müəllifi ilə kütlə arasında mənəvi-estetik ünsiyyətin yaradılmasından gedir.
Bədii yaradıcılıq nümunələri, eyni zamanda,
mühüm ünsiyyət vasitəsidir. Sənətkarla kütlə
arasında, keçmiş və müasir nəsillər, ölkə və
xalqlar arasında mənəvi-estetik ünsiyyət yaradan bədii yaradıcılıq nümunələri bəşər sivilizasiyanın gələcək yüksəlişində misilsiz
xidmətlər göstərir.
Bəllidir ki, hər hansı bir sənət nümunəsini,
müəyyən bir obrazı yaradarkən bədii təxəyyülsüz keçinmək qeyri-mümkündür. Bədii təxəyyül keçmiş duyğuların, qavrayışların, təsəvvürlərin, hislərin, təəssüratların xəyalda,
xatirələrdə bərpa edilməsi və şüurlu surətdə
yenidən işlənib hazırlanması əsasında bədii
obrazlar yaratmaq bacarığıdır, həmin obrazlar
yaratmaq prosesi və onun nəticəsidir. Təxəyyül
insanın hər cür yaradıcılıq fəaliyyətinin zəruri
ünsürüdür. Çünki insan öz əməyinin nəticəsini
qabaqcadan təsəvvüründə canlandırmalıdır.
Geniş ümumiləşdirmə və tipikləşdirmə prosesindən ibarət olan sənətkar təxəyyülü yaradıcılıq fəaliyyətinin bütün mərhələləri üçün:
gerçəkliyin dərk olunması, qayə, ayrıca bədii
obraz və bütünlükdə incəsənət əsəri yaradarkən
material üzərində işləmək və s. kimi mərhələlər
üçün səciyyəvidir. Təxəyyül həmişə qarşıya
qoyulmuş məqsədlə, üzərində sənətkarın işlədiyi
materialla, sənətkarın şəxsi və ictimai təcrübəsi
ilə bağlıdır. Dərk etməyin dərinliyi, qabaqcıl
dünyagörüşü, humanizm, zəngin şəxsi təcrübə,
həyat faktlarını qavramağın emosionallığı
bədii təxəyyülün inkişafına kömək edir. Bədii
təxəyyül isə materialın öyrənilməsi, seçilməsi
prosesini, bir növ, başa çatdırır və onu canlı,
müsbət və yaxud mənfi ictimai tipik xarakter
halında formalaşdırır. “Təxəyyül bədii əsərin
qavranılması, fikri məsələnin həll edilməsi,
fəaliyyətin planlaşdırılması prosesində bilavasitə
iştirak edir və onların məhsuldarlığını şərt-
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ləndirən əsas amillərdən birinə çevrilir” [3,
s.14-15]. Deməli, ali məktəb tələbəsinin təxəyyül tərzinin yüksəldilməsi onun ideoloji
sahədəki fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir,
idraki fəallığını artırır və mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasına köməklik göstərir.
Ona görə ki, bədii təxəyyülün məhsulu olan
bədii yaradıcılıq nümunələri tələbələrin ideoloji,
mənəvi, əxlaqi hisslərinin yüksəlməsini təmin
edir.
Bədii yaradıcılıq ideoloji, idraki, mənəvitərbiyəvi, sosial kommunikativ funksiyaları
özünün bədii obrazları, bədii təxəyyülü, bədii
təfəkkür vasitələri ilə həyata keçirir.
Təbiidir ki, indi sosial tarixi şərait, ölkənin
ictimai iqtisadi inkişaf səviyyəsi dəyişdiyi
üçün hazırda bədii təmayüllü ali məktəblər
qarşısında duran vəzifələr də dəyişilmiş və
daha konkret xarakter almışdır. İndi əsas vəzifə
tələbələrin hər birində yüksək məvəni kamilliyin, bədii zövqün, yaradıcı təxəyyülün, sağlam
dünya görüşünün formalaşdırılmasından ibarətdir [3, s.14]. Göründüyü kimi, tələbələrin
bədii təxəyyülün inkişafı onların mənəvi mədəniyyətinin hərtərəfli inkişafına öz müsbət
təsirini göstərmiş olur.
Bədii yaradıcılığın əsas xüsusiyyəti bundadır
ki, o, mənəvi mədəniyyətin bütün digər komponentlərindən fərqli olaraq, öz tələbinə görə
istər insanın müxtəlif tələbatlarını ödəyən, istərsə də insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrini
özündə təzahür etdirən bədii mədəniyyətin
çoxfunksiyalı və çoxaspektli ünsürü kimi çıxış
edir. Bədii yaradıcılığın və onun bütün komponentlərinin əsas məqsədi hərtərəfli inkişaf
etmiş şəxsiyyətin yetişdirilməsi, onun mənəvi
zənginləşməsi və dünya görüşünün formalaşmasıdır. Başqa sözlə desək, şəxsiyyət bədii
yaradıcılığın həm subyekti, həm də obyektidir.
Əlbəttə, bədii yaradıcılığın insanın mənəvi
aləminin formalaşmasına təsiri öz-özünə, avtomatik şəkildə baş verə bilməz. Bunun üçün,
birinci növbədə, tələbənin özünün yaradıcılığa
marağı olmalı, bunu özünə məqsəd etməlidir.
Habelə təhsil və tərbiyə işləri ilə məşğul olan
adamlardan da yüksək peşəkarlıq tələb olunur
[3, s.16]. Deməli, tələbələrin yaradıcı qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılması üçün auditoriyadankənar tədbirlərdən yaradıcı mühit kimi

istifadə etmək məqsədəuyğun sayılır. Bu o
deməkdir ki, qabiliyyətlər anadangəlmə olsa
da, onların mühitdə formalaşmasına ehtiyac
duyulur.
Yaradıcı qabiliyyətlərin geniş amillərin hesabına meydana gəlməsini elm inkar etmir.
Lakin qabiliyyətlərin yaranıb formalaşması
işində əhəmiyyət kəsb edən genetik faktorların
zəruriliyi haqqında qəti hökm vermək düzgün
sayıla bilməz. Doğrudur, dünyanın bu sahədə
çalışan alimləri irsi keyfiyyətləri və genetik
normaları heç də inkar etmirlər. Əksinə, şəxsiyyətin formalaşmasında, onun yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin üzə çıxmasında genetik amillərə üstünlük verənlər daha çoxdur. Lakin bu
o demək deyil ki, yaradıcı qabiliyyətlər yalnız
genetik amillər hesabına üzə çıxır. Unutmaq
olmaz ki, yaradıcı şəxsiyyətlər çox zaman yaşadıqları mühitdə meydana gəlir və formalaşırlar. Məsələn, Şah İsmayıl Xətainin 25 ulu
babası müqəddəs şeyxlər kimi məşhur olmuşlar.
Onların müqəddəs məzarları indi də Ərdəbil
qəbiristanlığında xalqın ziyarətgahına çevrilmişdir. Lakin bu nəsildə yeganə sərkərdə Xətaidir. Onların heç birində Xətai kimi şairlik
istedadı olmamışdır. Lakin Xətai dövrünün
ən görkəmli şairlərindən olmuşdur və bu gün
də gələcək nəsil üçün örnək hesab edilir [8,
s.10]. Ona görə ali məktəb tələbələrinin qabiliyyətlərini auditoriyadankənar mühitdə formalaşdırmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Tələbələrin qabiliyyətləri onların bir şəxsiyyət
olaraq fərdi psixoloji xüsusiyyətləri kimi dəyərləndirilir. Belə ki, tələbə şəxsiyyətinin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərindən biri olan qabiliyyətlər onların müəyyən fəaliyyətinin müvəffəqiyyətli icrasının şərtini təşkil edir. Hansı
ki, tələbə fəaliyyətinin müvəffəqiyyətli icrası
üçün zəruri olan bilik, bacarıq, vərdişlərə yiyələnmə dinamikasında özünü bariz şəkildə
göstərən qabiliyyətlər şəxsiyyətyönümlü inkişafın əsasına çevrilir. Təsadüfi deyil ki, psixoloji ədəbiyyatda qabiliyyətlərə tərif verilərkən
göstərilir ki, qabiliyyətlər şəxsiyyətin fərdipsixoloji xüsusiyyətləri olub müəyyən fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasının şərtini təşkil
edir və onun üçün zəruri olan bilik, bacarıq
və vərdişlərə yiyələnmə dinamikasındakı fərqlərdə ifadə olunur [2, s. 423]. Deməli, tələbələrin
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qabiliyyətləri onların şəxsiyyətlərinin fərdipsixoloji xüsusiyyətləri kimi müəyyən fəaliyyət
prosesində onun üçün ən zəruri sayılan bilik,
bacarıq, vərdişlərə yiyələnmə dinamikasındakı
fərqlərdə o zaman ifadəsini tapır ki, bu prosesdə
mədəniyyət normaları gözlənilmiş olsun və
bədii yaradıcılıq üçün həlledici əhəmiyyət
kəsb edən yeni yaradıcılıq modellərinin aşkara
çıxarılmasına səbəb ola bilsin.
Ali məktəblərdə təlim prosesində mədəniyyət normalarının gözlənilməsi və yerinə
yetirilməsi müəyyən halda bir tərəfdən yaradıcılıq üçün həlledici əhəmiyyətə malik olan
yeni forma və prinsiplərin meydana çıxmasına
səbəb olur, digər tərəfdən isə tələbənin mədəni
inkişaf səviyyəsinin yüksəlməsi onun asudə
vaxtdan səmərəli və fəal şəkildə istifadə etməsinə kömək göstərir. Asudə vaxta və ondan
istifadə olunmasına münasibət dəyişilir [3,
s.17]. Bütün bunlara isə ali məktəb tələbələrinin
bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasının psixoloji şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi hesabına nail olmaq mümkündür.
Lakin bu o demək deyil ki, bədii yaradıcılıq
anlayışı sırf psixoloji termin kimi qəbul edilməlidir.
Unutmaq olmaz ki, tələbələrin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması üçün
zəruri sayılan şərtlər pedaqoji prosesdə nəzərə
alınmalıdır. Deməli, tələbələrin bədii yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin formalaşdırılması ifadəsinə
pedaqoji termin kimi yanaşılmalıdır.
Əgər bədii yaradıcılıq qabiliyyətləri müəyyən pedaqoji vasitələrin, imkan, forma və yolların müəyyənləşdirilməsi hesabına formalaşdırılırsa, deməli, “bədii yaradıcılıq qabiliyyəti”
ifadəsi pedaqoji termin kimi işlədilməlidir.
İnkar etmək olmaz ki, uşaqların “yaş”, “fərdi”,
“cinsi” xüsusiyyətləri psixoloji ədəbiyyatda
psixoloji termin kimi qəbul edildiyi kimi, pedaqoji ədəbiyyatda da eyni məzmun kəsb
edən termin kimi qəbul edilmişdir. “Bacarıq”,
“vərdiş”, “maraq”, “meyil”, “diqqət”, “hafizə”,
“yaddaş” haqqında da eyni sözləri demək olar.
Bu baxımdan “tələbələrin bədii yaradıcılıq
qabiliyyətləri” anlayışının pedaqoji aspektdə
işlədilməsinə əsas verən qanunauyğunluqlar
vardır. Ona görə də “bədii yaradıcılıq” anlayışının təbiətdəki, cəmiyyətdəki, incəsənətdəki
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gözəlliklərin duyulması, qavranılması və qiymətləndirilməsinin müəyyən fəaliyyətdəki inikası kimi başa düşülməsi bizə imkan verir ki,
bu anlayışın ikinci tərəfində işlədilən “qabiliyyət”i pedaqoji meyar kimi götürək və onu
(yəni qabiliyyəti) bədii yaradıcılığın ölçü
vahidi mənasında işlədilməsinə rəvac verək.
Çünki müəyyən pedaqoji prosesdə “qabiliyyət”,
“bədii yaradıcılığın” əlamətini, keyfiyyətini
müəyyənləşdirir [8, s.12]. Göründüyü kimi,
pedaqoji prosesdə tələbələrin bədii yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasını şərtləndirən psixoloji amilləri nəzərə almaqla onların
şəxsiyyətyönümlü inkişafını təmin etmək
mümkündür. Bu o deməkdir ki, auditoriyadankənar tədbirlərdə tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə, idrak fəallıqlarının
yüksəldilməsinə, intellektual inkişaflarına,
dünyagörüşlərinin formalaşdırılmasına, ən ümdəsi onların şəxsiyyətyönümlü inkişafının
təmin edilməsinə təsir göstərən bədii yaradıcılıq
fəaliyyəti onların bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması işində müstəsna rol
oynamış olur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə auditoriyadankənar tədbirlərdə tələbələrin bədii
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması
işində zəruri sayılan psixoloji amillərin nəzərə
alınması ilə bağlı elmi ideyalar irəli sürülür,
bir sıra zəruri tövsiyyə və təkliflər verilir.
Hansı ki, bunları məqalənin elmi yenilikləri
kimi qiymətləndirmək olar.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədə auditoriyadankənar tədbirlərdə tələbələrin bədii yaradıcılığa istiqamətləndirilməsi
və bu zaman onların qabiliyyətlərinin formalaşdırılması ilə bağlı praktik yanaşmalardan
və qabaqcıl təcrübə nümunələrindən istifadə
edilmişdir. Qeyd olunanlardan ali məktəblərin
auditoriyadankənar tədbirlərinə rəhbərlik edənlər, bədii yaradıcılıq sahəsində fəaliyyət göstərənlər və bu problemlə bağlı tədqiqat aparanlar
faydalana bilərlər.
Nəticə etibarilə deməliyik ki, ali məktəblərin auditoriyadankənar tədbirlərində tələbələrin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması ilə həyata keçirilən məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil işlərin təşkili
zamanı bir sıra psixoloji amillərin nəzərə alın-
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ması haqqında danışılan problemin müvəffəqiyyətli həllinə nail olmaq mümkündür.
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Annotasiya. Məqalədə təhsil sistemində praktik psixoloji xidmətin əsas istiqamətləri nəzərdən keçirilir. Müəyyən olunmuşdur ki, praktik psixoloqun fərdiyyətinin formalaşması sоsiаllaşma prosesində daha uğurla gedir. Praktik
psixoloq özünün peşə bacarıqlarına bu qaydada baş verən sosial inkişaf
sayəsində nail olur. Bu inkişaf, həm də təhsil mühitində, onun iş yoldaşları və
şagirdlərlə sosial əlaqələrinin təsiri ilə gedir. Həmin əlaqələrin məzmununun
öyrənilməsi müəllimlərin fərdi üslubu və rəhbərlik bacarığının formalaşmasının
qanunauyğunluqlarını aydınlaşdırmağa imkan verir. Məqalədə qeyd olunur ki,
təlim və tərbiyə ilə məşğul olan hər hansı şəxs tərəfindən uşağın hüquqları pozulduqda praktik psixoloq onun maraqlarını fəal surətdə müdafiə etməli, öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqil və peşəkar qərarlar verməli, uşağın inkişafına
uyğun gəlməyən, ona zərər vuran təlim və tərbiyə metodlarının tətbiq olunmasının
qarşısını almalıdır.

The main directions of practical psychological
service in the education system
Abstract. The article considers the main directions of practical psychological
services in the education system. It has been established that the formation of
the individuality of the practical psychologist is more successful in the process
of socialization. A practical psychologist achieves his professional skills through
social development in this way. This development also takes place in the
educational environment, under the influence of his social connections with
colleagues and students. The study of the content of these relationships allows
to clarify the regularities of the formation of individual style and leadership
skills of teachers. The article states that in case of violation of the rights of the
child by any person engaged in training and education, the practical psychologist
must actively defend his interests, make independent and professional decisions
within his authority, prevent the use of teaching and upbringing methods incompatible with the child's development.

Основные направления практической психологической службы в системе образования
Aннотация. В статье рассматриваются основные направления практической психологической службы в системе образования. Установлено,
что формирование личности практического психолога идет более успешно
в процессе социализации. Практический психолог достигает своих профессиональных навыков благодаря социальному развитию, происходящему
в этом порядке. Это развитие идет как в образовательной среде, так и под
влиянием его социальных связей с коллегами и учениками. Изучение содержания этих связей позволяет прояснить закономерности формирования
личностного стиля и управленческого мастерства учителей. В статье отмечается, что при нарушении прав ребенка любым лицом, занимающимся
обучением и воспитанием, практический психолог должен активно
отстаивать его интересы, принимать самостоятельные и профессиональные
решения в рамках своих полномочий, предотвращать применение методов
обучения и воспитания, которые не соответствуют развитию ребенка,
причиняют ему вред.
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Təhsildə psixoloji xidmət bütün təhsil sisteminin sadəcə olaraq vacib hissəsi deyil, o
həm də elmi, tətbiqi, praktik və təşkilati istiqamətlərin bütövlüyünü nəzərdə tutan inteqral
hadisədir. Təhsil müəssisələrində praktik psixoloqlar konkret bir problemin həlli ilə bağlı
uşaqlarla, sinif kollektivi ilə, müəllimlər və
valideynlərlə işləyirlər.
Qeyd edək ki, praktik psixoloq uşaqla qarşılıqlı münasibətinin ilk mərhələsində onun
sistematik məktəb təliminə hazırlığı vəziyyətini
müəyyənləşdirir. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi
üçün hal-hazırda praktik psixoloqlar üçün
xeyli kompleks müayinə (diaqnostika) proqramları və metodikaları vardır. Bu metodikalardan düzgün istifadə etməklə psixoloq hər
bir uşağın təlimi və tərbiyəsi üçün optimal
təsir vasitələrinin müəyyənləşdirilməsinə nail
ola bilər [2, s.41].
Onu da qeyd edək ki, həyatı özünütəyinetmə
böyük məktəb yaşı dövründə meydana gəldiyinə görə, bu prosesdə psixoloji hazırlıq praktik
psixoloqdan aşağıdakı cəhətləri nəzərə almağı
tələb edir:
1. Məktəblilərdə yüksək səviyyədə psixoloji
strukturların, hər şeydən əvvəl özünüdərketmənin formalaşdırılması;
2. Şəxsiyyətin daxili zənginliyini, məzmunca
dolğunluğunu təmin edən tələbatların formalaşma səviyyəsini; mənəvi yönəlişliklərin, zaman perspektivləri və dəyərlərə yönəlişliklərin
səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi;
3. Hər bir böyük məktəblinin öz qabiliyyətləri
və maraqlarını dərk etməsinə və bunun nəticəsi
kimi onun fərdiyyətinin təşəkkülünə nail olmaq
[4, s.23].
Praktik psixoloqun işgüzar fəaliyyətinin
önəmli istiqamətlərdən biri psixoprofilaktikadır.
Onun başlıca vəzifəsi uşağın normal intellektual
və mənəvi inkişafına əngəl yaradan, ləngidici
təsirə malik amilləri vaxtında aşkara çıxarmaq
və aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Bu məsələ
ilə məşğul olan psixoloji xidmət işçisi kimi
praktik məktəb psixoloqu öz fəaliyyətində
uşaqların psixi inkişaf qanunauyğunluqlarından
irəli gələn biliklərə, ilk növbədə psixologiya
və tibbin hüdudlarında yerləşən patosixologiya
və defektologiya elmlərinin təqdim etdiyi
praktik biliklərə istinad edir.

Xüsusən, qeyd etmək lazımdır ki, təhsil
sistemində psoxoloji xidmətin yerinə yetirdiyi
praktik vəzifələrdən biri pedaqoji prosesin
birbaşa iştirakçıları olan uşaqlara, müəllimlərə,
valideynlərə və təhsil müəssisələri rəhbərlərinə
praktik təsirdən ibarətdir. Bu təsirin gedişində
psixoloq qeyd olunan subyektlərə təlim və
tərbiyənin gedişində birbaşa kömək göstərmiş
olur. Bu halda praktik psixoloq, pedaqoq, psixoterapevt, məsləhətçi və korrektor rolunda
çıxış edir [2, s.71].
Belə ki, müasir tibb elmi bir çox xəstəliklərin, xüsusilə ürək-damar, mədə bağırsaq tipli
xəstəliklərin psixogen mənşəli olduğunu sübuta
yetirmişdir. Bu eynilə insanın psixologiyası,
davranışı və münasibətlər sistemində birbaşa
təsiri olan endokrin sistemə də aiddir. Bu
sahədə praktik iş aparan psixoloq bu tipli xəstəliklərin yaranması və kəskinləşməsi haqqında
xəbərdarlıq edir, insanların psixologiyası və
davranışına xüsusi metodlarla təsir edir, üzvi
reyaksiyalarla bağlı xəstəliklər haqqında konkret
tövsiyələr verməklə, onların müalicəsi üçün
əlverişli imkan yaratmış olur.
Məlumdur ki, təhsil sisteminin idarəetmə
strukturlarının işçiləri idarəetmə sahəsində
adamlara, qrup və kollektivlərə rəhbərlikdə
psixoloji köməyə ehtiyac duyurlar. Ona görə
də, təhsildə idarəetmə strukturunun işçiləri
idarəetmə psixologiyası, insanların qarşılıqlı
münasibətlərinin psixologiyası, habelə qrup
fəaliyyətinin səmərəliliyini şərtləndirən amillər
haqqında zəruri psixoloji biliklərə malik olmalıdırlar [3, s.50].
Qeyd olunmalıdır ki, təlim və tərbiyə işi
ilə məşğul olan hər bir yaşlı adamın uşaqların
inkişafı və onların idarə olunması haqqında
biliklərə sahib olması onun fəaliyyətinin səmərəliliyinə stimul yaradan amillərdən biridir.
Bu biliklər ixtisas və peşə hazırlığı sistemində
ali pedaqoji təhsil müəssisələrində zəruri minimum həcmində verilsə də, zaman keçdikcə
bu biliklərin çoxu qismən və ya tam şəkildə
köhnəlir, daim yeniləşməyə, tamamlanmağa
ehtiyac duyur. Psixoloji xidmət bu və ya digər
pedaqoqun bütün pedaqoji fəaliyyəti dövründə
mövcud biliklərin korreksiyası funksiyasını
da yerinə yetirir [5, s.85].
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təhsil
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müəssisələrində çalışan psixoloq digər bilik
sahələrinin nümayəndələri-pedaqoqlar, defektoloqlar, sosioloqlar, həkimlər, hüquqşünaslarla
birlikdə uşaqların taleyi ilə bağlı olan müxtəlif
vəzifələrin yerinə yetirilməsində iştirak edir.
Bu vəzifələr sırasında ilk növbədə öz yaşıdlarından əhəmiyyətli şəkildə fərqlənən, xüsusi
diqqət, qayğı, spesifik münasibət tələb edən
uşaqlarla iş prosesində pedaqoji işin qeyriadi forma və metodlarından istifadə olunmasının
zəruriliyi ön planda durur. Burada söhbət hər
şeydən əvvəl öz inkişafı baxımından həmyaşıdlarından geridə qalan və istedadlı uşaqlardan
gedir. Birinci qrupa aid edilən uşaqların təlim
və tərbiyəsində onların imkanlarına uyğun
yüngül, çətinlik dərəcəsi aşağı olan öyrədici
proqramlar, ikinci qrup üçün isə, əksinə, adi
uşaqlardan fərqli olaraq daha mürəkkəb, dolğun
proqramların tətbiqi tələb olunur.
Ona görə də, məqsədyönlü hazırlanmış
belə proqramlar, ilk növbədə, ilkin pedaqojipsixoloji ekspertizadan keçirilməli, müxtəlif
ixtisasdan olan mütəxəssis pedaqoqların rəyləri
əsasında qiymətləndirilməli, müvafiq kateqoriyalardan olan uşaqların optimal inkişafının
təmin edilməsi baxımından yararlığı müəyyənləşdirilməlidir. Bu zaman belə bir cəhət
xüsusilə diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır
ki, öz inkişafında geridə qalan, fiziki və psixi
cəhətdən zəif olan uşaqlar üçün hazırlanmış
yüngülləşdirilmiş təlim və tərbiyə proqramları
onların normal uşaqlardan geridə qalmasının
daha da dərinləşməsinə gətirib çıxarmasın.
Əksinə, belə proqramlar inkişafetdirici məzmuna malik olmalı, geridə qalan uşaqların
sürətli inkişafını təmin etməli, psixoloji baxımdan adi normal uşaqlarla onlar arasındakı
fərqlərin azaldılmasına xidmət etməlidir [3,
s. 58]. Bu cür asan, lakin sürətli inkişafetdirici
proqramların hazırlanması istedadlı uşaqlar
üçün mürəkkəb inkişafetdirici proqramların
hazırlanmasından xeyli çətindir. Ona görə də,
praktik psixoloqun fəaliyyətində psixi inkişaf
baxımından geridə qalan, ləngimə halları müşahidə olunan uşaqlarla isə yaşıdlarını üstələyən
uşaqlara nəzərən daha çox vaxtın ayrılması
zərurəti yaranmış olur.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən
uşaqlarla iş prosesində onların gələcək taleyi

Pedaqogika
ilə birbaşa əlaqəsi olan problemlər yaranır.
Uşağın pedaqoji-psixoloji baxımdan əvəzlənməsi mümkün olmayan ciddi əqli qüsurları
tibbi-psixoloji ekspertiza ilə təsdiqləndikdə
onun kütləvi məktəbdə təhsilini davam etməsi
və ya onun mümkünsüzlüyü ilə bağlı məsələlərin həlli zərurəti meydana çıxır. Belə hallarda
praktik psixoloqun üzərinə daha böyük məsuliyyət, obyektiv qərar qəbul etmək məsuliyyəti düşür. O, uşaq haqqında ixtisaslı və
məsuliyyətli ekspert rəyi verməli, onun gələcək
taleyi üçün pedaqoq, həkim, defektoloq, hüqüqşünas və b. ilə birgə bu məsuliyyəti bölüşməlidir.
Bəzi ölkələrdə ali və orta məktəblər, liseylər,
gimnaziya, kollec, məktəbəqədər müəssisələr
və digər təhsil ocaqları öz təhsil ehtiyaclarına
uyğun olaraq praktik psixoloji xidmət üzrə
strukturlarını formalaşdırırlar. Bir sıra ölkələrdə
isə praktik psixoloqlar tam sərbəst, heç bir
yuxarı orqandan asılı olmayaraq özəl xidmət
qurupu kimi də fəaliyyət göstərirlər. Həmin
ölkələrdə özəl qruplar istisna olmaqla, digər
psixoloji xidmət qrupları müəyyən dövlət hakimiyyəti orqanlarının tabeliyinə daxildir.
Dövlət tabeçiliyində olan psixoloji xidmət
strukturları öz növbəsində özündən yuxarı
struktura tabe olmaqla, onlar qarşısında məsuliyyət daşıyırlar.
Mənbələrdə müasir dövrdə dünya psixoloji
xidmət sistemində praktik psixoloqun ixtisaslaşma və peşə hazırlığı baxımından tətbiqi
xarakterli, dörd əsas istiqamət mövcuddur:
1. Psixodiaqnostika;
2. Psixoloji məsləhətlər;
3. Psixoprofilaktika;
4. Psixokorreksiya [2, s.87].
Psixodiaqnostika adlanan birinci istiqamət
uşağın psixoloji müayinəsində peşəkar metodların tətbiqini nəzərdə tutur. Bu metodlar
sırasında standartlaşdırılmış test metodları və
kliniki ekspert metodları iki əsas qrup olaraq
fərqləndirilir. Bunlarla yanaşı, müasir psixodiaqnostika təcrübəsində əsas tədqiqat metodları
sırasında müşahidə, sorğu, eksperiment kimi
metodların da tətbiqi geniş vüsət almışdır.
Qeyd edək ki, psixodiaqnostika üzrə ixtisaslaşmış praktik psixoloqun başlıca vəzifəsi
təhsil sistemində uşaqların və yaşlı adamların
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psixologiyası və davranışını etibarlı diaqnostik
müayinə metodları vasitəsilə ölçüb qiymətləndirməkdən və buna əsaslanan ixtisaslı psixoloji xarakteristikalar və tövsiyələr hazırlamaqdan ibarətdir. Bu istiqamət üzrə peşəkar
praktik xidmət göstərən psixoloq təcrübədə
yalnız bu və ya digər psixodiaqnostik metodikaların tətbiqi texnikasını bilməklə kifayətlənə
bilməz. O, həm də psixodiaqnostika nəzəriyyəsinə dərindən bələd olmalı və bilik sahəsinin
tarixi və müasir problemlərini, onun inkişafı
mərhələlərini, təkmilləşməsi sahəsində keçdiyi
inkişaf yolunu bilməlidir.
Psixodiaqnostika üzrə mütəxəssis öz praktik
fəaliyyətində elm və təcrübəyə bəlli olan metodların tətbiqi ilə yanaşı, zəruri hallarda yeni
metodikalar yaratmağı, onların elmi qiymətləndirilməsi, etibarlılığı sahəsində yaradıcı iş
aparmağı bacarmalı, mövcud metodikaların
modifikasiyasını işləyib hazırlamaq sahəsində
öz peşəkarlığını təsdiq etməlidir.
Praktik psixodiaqnostika üzrə mütəxəssisdən
psixoloji müayinə vasitəsilə əldə edilən nəticələri elmi cəhətdən təhlil etmək, onların korreksiya imkanlarını müəyyənləşdirmək bacarığı,
interpretasiya nəticələri standart normalarla
müqayisə etmək qabiliyyəti tələb olunur.
Praktik psixoloqun fəaliyyətində xüsusi ixtisas hazırlığı tələb edən ikinci istiqamət psixoloji konsultasiyadır. Qeyd edək ki, bu istiqamət özündə aşağıdakı xüsusi iş formalarını
əks etdirir:
1. Keçirilmiş psixodiaqnostik müayinələrin
nəticələrinə əsasən psixoloji- pedaqoji tövsiyələrin işlənib hazırlanması və dəqiq formulə
edilməsi;
2. Psixoloji məsləhətlərə ehtiyacı olan şəxslərlə
söhbətlərin keçirilməsi;
3. Müəllimlər və valideynlərin ixtisasının artırılması çərçivəsində psixoloji maarifləndirmə
sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi [4, s.73].
Praktik psixoloqun fəaliyyətində üçüncü
istiqamət xəbərdarlıq xarakterli vəzifələrin
yerinə yetirilməsinə yönəldilmiş psixoprofilaktik işlərdir. Onların məzmununda uşağın
inkişafında arzuedilməz nəticələrə gətirib
çıxara biləcək halların qarşısının alınması:
məsələn, inkişafda, təlim və tərbiyədə ləngimə,
geridəqalma, arzuedilməz vərdişlərin və xa-

rakter əlamətlərinin, axmaq adətlər və meyllərin
təzahürü. Profilaktik istiqamətdə iş aparan
psixoloq inkişafda anomaliyaya səbəb olan
amilləri müəyyənləşdirməyi, onları vaxtında
görməyi və aradan qaldırmağı bacarmalıdır.
Onu da qeyd edək ki, praktik psixoloq bu
baxımdan müəllimlər, tərbiyəçilər və valideynlər arasında iş aparır, uşağın inkişafına
əngəllər yaradan, geridəqalmaya gətirib çıxaran
səbəbləri vaxtında müşahidə etmək, görə
bilmək məqsədilə onların xüsusi psixoloji hazırlığı sahəsində iş aparır.
Həmçinin, məktəbəqədər müəssisənin və
məktəb psixoloqunun peşəkarlıq səviyyəsi,
qarşıda duran problemləri savadlı həll etməsi,
əsasən psixoprofilaktik işlərin aparılmasından
asılı olaraq qiymətləndirilir. Əgər hər hansı
bir yaş dövründə uşağın normal inkişaf şəraiti
pozularsa, sonrakı mərhələdə əsas fəaliyyəti
və diqqəti, şübhəsiz ki, korreksiya üzərinə
yönəltmək və xüsusi inkişafetdirici iş aparmaq
lazım gəlir.
Daha dəqiq desək, praktik psixoloq psixoprofilaktik işlər vasitəsilə müəllimlərdə,
uşaqlarda, valideynlərdə və ya onları əvəz
edən şəxslərdə ümumi psixoloji mədəniyyət
formalaşdırır, psixoloji biliklərdən uşaqlarla
iş zamanı istifadə olunmasını, hər bir yaş
mərhələsində uşağın mükəmməl inkişafı üçün
şəraitin yaradılması gedişində yol verilən pozuntular haqqında vaxtında xəbərdarlıq edilməsini nəzərdə tutur.
Psixoloji korreksiya adlanan dördüncü istiqamət psixoloqun uşağa və yaşlıya mövcud
qüsurların və çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədinə xidmət edən birbaşa təsir
göstərməsini nəzərdə tutur.
Qeyd edək ki, bu istiqamətdə çalışan praktik
psixoloq psixokorreksiyanın psixoterapiya,
sosial-psixoloji trenniq, autotrenniq, birbaşa
hipnotik təlqin texnikasını, müştəriyə təlqinedici
təsir üsullarını peşəkarcasına mənimsəmiş olmalıdır.
Belə ki, praktik psixoloqun təhsil sistemində
fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən biri
psixoloji maarifləndirmədir. Psixoloji maarifləndirmə yaşlıların və uşaqların psixoloji biliklərə yiyələnməsini nəzərdə tutur.
Psixoloqun maarifləndirmə istiqamətində
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fəaliyyəti müxtəlif formalarda (mühazirə, söhbət, seminarlar, sərgilər, ədəbiyyatın seçilməsi
və s.) ola bilər. Maarifləndirmə işinin əsas
mahiyyəti insanın psixi inkişafı şərtləri və
qanunauyğunluqları, psixologiya elminin müasir
vəziyyəti ilə tanışlıqdan ibarətdir. Bu sahədə
iş aparan psixoloq uşqlarda və valideynlərdə
psixoloji biliklərin praktik əhəmiyyəti, formalaşmaqda olan insana psixoloji yardımın
faydası haqqında təsəvvürlər formalaşdırır,
pedaqoji prosesdə uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasının zəruriliyini
əsaslandırır.
Təcrübi fəaliyyətdə psixoloq bir qayda
olaraq psixoloji xidmətin adları qeyd olunan
dörd istiqamətin hər biri ilə məşğul olur. Lakin
bu istiqamətlərin hər biri konkret olaraq ayrıayrılıqda geniş və dərin, kifayət qədər yüksək
xüsusi hazırlıq, vaxt, əhəmiyyətli peşəkarlıq
təcrübəsi tələb edir.
Xüsusi ilə də, praktik psixoloji xidmət sahəsində çalışan psixoloqlarla bu sahədə fəaliyyət
göstərən idarəetmə orqanlarının fəaliyyətində
qarşılıqlı əlaqələrin yeni formalarının yaranması
da gələcəkdə bir sistem şəklində qurulmalıdır.
Yerlərdə, uşaq təlim-tərbiyə müəssisələrində
iş aparan psixoloqlar öz iş təcrübələrini, əldə
etdikləri nəticələri ümumiləşdirir, sistemləşmiş
şəkildə tabe olduqları yuxarı idarəetmə orqanlarına təqdim edirlər. Bu orqanlar isə, öz
növbəsində yerlərdə iş aparan praktik psixoloqlara zəruri təşkilati və elmi-metodiki köməkliklər göstərirlər.
Praktik psixoloq əsasən mərkəzi və ya
yuxarı psixoloji xidmət orqanının təsdiq etdiyi
proqramlar arasında öz işini qurmalıdır. Bu
proqramlarda adətən praktik psixoloqun aparacağı işlərin növləri, onların məzmunu və
həcmi, icrasına ayrılan vaxtın müddəti və s.
öz əksini tapmalıdır [5, s.103].
Peşəkar fəaliyyət prosesində psixoloji xidmət
sahəsinin işçiləri ilə təhsil sisteminin digər
yarımstrukturları arasında müəyyən münasibətlər formalaşmışdır. Bu münasibətlər təhsil
sisteminin yüksək icra orqanları tərəfindən
təsdiq edilmiş “Təhsil sistemində psixoloji
xidmət haqqında Əsasnamə” ilə tənzimlənir.
Təhsil sistemində praktik psixoloji xidmətin
strukturunda psixoloji maarifləndirmə işi özü-
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nəməxsus yer tutur. Onun əsas məqsədi təhsil
sisteminə daxil olan müxtəlif tipli müəssisələrdə
çalışan müəllim və tərbiyəçiləri psixologiya
elminin son nailiyyətləri ilə tanış etməkdən,
pedaqoq və valideynləri uşaqların inkişafında
və davranışında müşahidə olunan normadan
kənara çıxma halları haqqında məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Deməli, təhsil müəssisələrində psixoloji maarifləndirmə işi təhsilləndirici və profilaktik məqsəd daşıyır.
Praktik psixoloq müəllim, tərbiyəçi və valideynlər arasında müxtəlif formada maarifləndirmə işi aparmaqla, onların “Uşaq psixologiyası”, “Ailə psixologiyası”, “Şəxsiyyət və
şəxsiyyətlərarası münasibətlər psixologiyası”,
“Ünsiyyət psixologiyası” və s. kimi konkret
bilik sahələri ilə tanış edir, uşaqların inkişafı,
təlimi və tərbiyəsi, pedaqoji təsir üsullarının
psixoloji xüsusiyyətləri, yaş dövrlərinin dəyişməsi ilə əlaqədar uşaqların psixologiyasında
meydana çıxan böhranların psixoloji təbiəti
ilə tanış edir, yaranan münaqişələrin həlli
yolları haqqında məsləhətlər və tövsiyələr
verir [6, s. 52].
Təhsilləndirici maarifləndirmə istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər sırasında xüsusi hazırlığı olmayan şəxslərlə terminoloji sahədə
görülən işlər mühüm yer tutur. Maarifləndirmə
sahəsində görülən işlərin əsas təşkilat forması
qrup şəklində aparılan işlərdir. Bunların sırasında mühazirələr, söhbətlər, diskussiya xarakterli disputlar, seminarlar, trenninqlər, zəruri
ədəbiyyatın seçilməsi və s. əsas yer tutur.
Qeyd olunan maarifləndirici tədbirlərin həyata
keçirilməsinin əsas vasitəsi verbal-kommunikativ vasitələrdir. Bu cür təsir formaları monoloji (mühazirə), dioloji diskussiya) və qrup
(disputlar) ünsiyyətinin imkanları nəzərə alınmaqla təşkil olunur. Maarifləndirmə işinin tematik məzmunu müəllim, tərbiyəçi və valideynlərin sorğuları və psixoloqun təşəbbüsləri
əsasında müəyyənləşdirilir. Psixoloq ehtiyac
yarandıqda bəzi problemli məsələlərin müzakirəsini qabaqcadan planlaşdırır.
Qeyd etmək lazımdır ki, maarifləndirmə
ilə bağlı mövzuların müəyyənləşdirlməsində
psixoloq müəllim, tərbiyəçi və valideynlərin
sorğularını nəzərə almalı və planlaşdırma zamanı həmin mövzulara daha çox üstünlük
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verməlidir.
Psixoloji maarifləndirmə işində verbalkommunikativ vasitələrlə yanaşı qeyri verbal
(əyani) vasitələrdən də geniş istifadə olunur.
Məktəbəqədər müəssisələrdə və məktəbdə
stendlərdən, xüsusi tövsiyə mətnlərindən, illüstrativ materiallardan, kitab və broşüralardan,
test və anket nümunələrindən ibarət guşələrin
hazırlanması məqsədəuyğundur. Bundan başqa,
psixoloq öz iş otağında yaratdığı kitabxanada
ailə, valideynlər üçün və nigah məsələlərinə
aid olan xüsusi seçilmiş ədəbiyyatlar da cəmləşdirə bilər. Müəllim və tərbiyəçilər üçün
guşədə pedaqoji- psixoloji ədəbiyyatların saxlanması məqsədəuyğundur.
Məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələrində
və məktəbdə psixoloqun yardıma ehtiyacı
olan şəxslərə göstərdiyi kömək əsasən kommunikativ təsirə əsaslanmaqla tövsiyə xarakteri
daşıyır. Bu qarşılıqlı təsir müəssisə rəhbərliyinin,
müəllim və tərbiyəçilərin, həmçinin valideyn
və uşaqların sorğuları əsasında həyata keçirilir.
Belə qarşılıqlı əlaqə psixoloq tərəfindən keçirilən sorğular əsasında hazırlanmış informativ
və korreksiyaedici-profilaktik məzmunlu tövsiyələrin hazırlanması yolu ilə reallaşmış olur.
Psixoloji məsləhətlərin təşkilinin əsas forması
fərdi məsləhətdir [3, s.52].
Qeyd etmək lazımdır ki, məktəbəqədər
uşaq tərbiyə müəssisələrində psixoloji məsləhətlərin təşkilinin spesifik xüsusiyyətləri vardır.
O, uşağın inkişafı, təlimi və tərbiyəsi ilə bağlı
problemlərə istiqamətlənmişdir və birbaşa
məsləhətvermə məzmunu daşıyır. Məktəbəqədər yaşlı uşaq hələlik sorğu ilə müraciət etmək imkanına malik olmadığına görə, bu məsələ ilə bağlı əsas təşəbbüskarlar uşağın ən
yaxın əhatəsində olan yaşlılardır. Psixoloq
bağçada müşahidələr aparmaqla uşaqların qarşılaşdıqları əsas çətinlikləri müəyyənləşdirməli
və onların aradan qaldırılmasında onlara kömək
göstərməlidir.
Praktik psixoloqun tövsiyələri mümkün
münaqişələrin yumşaldılması, dramatikləşməsinin qarşısının alınması strategiyasına yönəlməli və bu məqsədə xidmət etməlidir [6,
s.125].
Qeyd edək ki, təhsil müəssisəsinə cəlb
edilmiş uşaqların davranış qüsurlarına görə

onların günahlandırılması halları baş verdikdə,
assosial davranışının motivlərini müəyyənləşdirmək, onun təzahürlərini aradan qaldırmaq
psixoemosional və psixosomatik baxımdan
müalicəsi və tərbiyəsi məqsədilə əlaqədar
şəxslərə məsləhət və tövsiyələr verilir.
Həmçinin psixoloq ona ünvanlanan sorğuların təhlili əsasında yaşlıların uşaqla qarşılıqlı
münasibətində yaranan real çətinliklərin aradan
qaldırılması üçün elmi cəhətdən əsaslandırılmış
psixoloji təsir strategiyasını qurur, taktiki variantlarını müəyyənləşdirir.
Onu da qeyd edək ki, təhsil sistemində pedaqoji prosesin psixoloji təminatı praktik psixoloqun öhdəsinə düşən vəzifələrdən biridir.
Bu, praktik psixoloji xidmətin qarşısında qoyulmuş istiqamətlərdən biri kimi ontogenetik
inkişaf prosesində fərdin inkişafının psixoloji
qanunlara müvafiq qurulmasında pedaqoji təsirlərin rolunu nəzərə almağı vacib şərt kimi
irəli sürür.
Qeyd olunan cəhət öz özlüyündə pedaqoji
prosesin xüsusi təşkil edilmiş təsir sistemində,
yəni təlim və tərbiyə prosesində şəxsiyyətin
formalaşmasının psixoloji qanunauyğunluqlarına uyğunlaşdırılması zərurətini bir tələb
olaraq qarşıya qoyur. Pedaqoji prosesdə təhsilləndirici vəzifənin yerinə yetirilməsi təhsil
(inkişafetdirici) proqramların psixoloji müşayiəti əsasında, tərbiyə prosesi isə tərbiyəedici
situasiyaların psixoloji təminatı vasitəsilə
həyata keçirilir.
Sonda onu qeyd edək ki, təhsil sistemində
praktik psixoloji xidməti həyata keçirən psixoloqlar pedaqoqların yaxın köməkçisi və
həmkarlarıdır. Onlar ümumi məqsəd ətrafında
səfərbər olmaqla, öz qarşılıqlı fəaliyyətlərini
işgüzar əməkdaşlıq prinsipi üzərində qururlar.
Praktik psixoloq pedaqoji fəaliyyətin layihələşdirilməsi və qurulmasında iştirak etməklə
yanaşı, pedaqoq və tərbiyəçilərin peşəkarlığının
yüksəldilməsi və şəxsi inkişafı üçün əlverişli
şəraitin yaradılmasında fəal iştirak edir. Təhsil
sahəsində fəaliyyət göstərən praktik psixoloqların özünəməxsus peşə xüsusiyyətlərinin
olması bu fəaliyyətin mürəkkəbliyindən xəbər
verir. Fəaliyyətin çoxşaxəliliyi və insan amili
ilə çalışmaq psixoloqların özünü dərketməsini
və öz fəaliyyətinə kənardan baxa bilməsini
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Annotasiya. Məqalədə II sinifdə riyaziyyat dərslərinin təşkili məsələləri diqqətə çatdırılmışdır. Burada hesab əməlləri, onların
məlum xassələrinin öyrədilməsi ilə bağlı məsələlərdən bəhs edilir.
İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda ədədlərin nömrələnməsi və
onlar üzərində əməllərin öyrədilməsi işi 4 konsentr üzrə aparılır.
Bunlardan ikincisi məhz 2-ci sinifə aid edilir. Şagirdlər 100
dairəsində toplama və çıxma hallarının şifahi şəkildə yerinə yetirilməsini mənimsəyirlər. Bu əməllərin qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsi
daha məqsədəuyğun sayılır. Belə bir fikir vurğulanır ki, 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.

On the organization of mathematics lessons in
the second grade
Abstract. The article draws attention to the organization of mathematics lessons in the second grade. It deals with the problems
of arithmetic operations and the teaching of their known properties.
Numbering of numbers and teaching operations on them in the
mathematics course of primary school is carried out on 4 concentrations. The second of them belongs to the 2nd grade. Students
learn to perform addition and subtraction verbally in 100 circles.
It is more expedient to study these actions in interaction. It is
emphasized that in the teaching of mathematics, mathematical
operations should remain in the mind of the student not as the
writing of abstract symbols, but as knowledge and skills necessary
in various life situations, and he should be ready to master more
complex knowledge.

К организации уроков математики во
втором классе
Aннотация. В статье рассмотрены вопросы организации
уроков математики во II классе. Здесь представлен круг вопросов, связанных с обучением арифметическим действиям
посредством их известных свойств. При этом констатируется,
работа по нумерации чисел и обучению действиям над ними
в курсе математики начальных классов ведется по 4 концентрам.
Второй из них представляются именно во 2 классе. Учащиеся
овладевают устным выполнением действий сложения и вычитания в круге 100. При этом более целесообразным считается
изучение этих действий во взаимодействии. Подчеркивается
такая мысль, 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.
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Təlim prosesinin metodoloji əsasını fəlsəfənin idrak nəzəriyyəsi təşkil edir. İdrak dünyanın insan şüurunda əks olunması prosesidir.
Dünyanın dərk olunması hissi idrakdan, yəni
duyğu və qavrayışdan başlayır. Əldə olunan
praktik materiallar məntiqi olaraq mücərrəd
təfəkkürdə təhlil olunur, ümumiləşdirilir və
nəticə çıxarılır. Çıxarılan nəticə isə praktikada
yoxlanılır. Bütün qanunauyğunluqlar bu yolla
öyrənilir və bu əsasda elmi qanunlar müəyyən
edilir.
Respublikamızın təhsil sisteminin müxtəlif
mərhələləri arasında qarşılıqlı ardıcıllıq mövcuddur. Təhsil sisteminin hər bir mərhələsi və
hər bir pilləsi öz işini əvvəlki mərhələ əsasında
və əvvəlki pillənin davamı kimi quraraq, onu
tamamlayır, inkişaf etdirir və dərinləşdirir.
Biz keçən il I sinifdən etibarən təlimin metodik
sisteminin düzgün qurulması və sonrakı təhsilin
təməlinin keyfiyyətini təmin etmək üçün tədqiqatımıza başladıq və bu il II sinif üçün
davam etdiririk.
Fənn üzrə standartlar nəticəyönümlü və
şagirdyönümlü olduğundan, riyaziyyat dərsinin
təşkili forma və üsullarının reallaşdırılmasında
fəal təlim metodlarından istifadə edilməsi
məqsədəuyğun hesab edilir. Fəal təlim şagirdlərin idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil
prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq
şəraitində həyata keçirilən təlimi nəzərdə tutur.
Şagirdlərin parta arxasında oturaraq kitab oxuması, iş vərəqlərini doldurması, müəllimi dinləməs ilə yanaşı, eyni zamanda kitabxanada,
komputerlə qrup və ya fərdi şəkildə fəaliyyət
göstərməsi onun əsas əlamətlərindən hesab
edilir. Belə yanaşma tərzində təlim şagirdlərin
təkcə yaddaşının yeni elmi biliklərlə (informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə deyil, həm
də təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə, ən mühüm
bacarıq və vərdişlərin əldə olunmasına yönəldilir. Bu zaman şagirdlər açıq sual vermək,
problemləri araşdırmaq, tədqiqat aparmaq və
müzakirə etmək imkanı qazanırlar. Onlar təlim
materialının mənimsənilməsi prosesində fakt
və hadisələrin səbəb nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.
Beləliklə uşaqlar həm tədris, həm də sosial
xarakterli problemlərin müstəqil həllinə cəlb
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olunur, müxtəlif informasiya mənbələrindən
istifadə edir, sistematik olaraq müstəqil şəkildə
bilik ehtiyatını əldə edirlər.
Riyaziyyat dərsinin təşkili forma və üsulları
hansı xüsusiyyətlərə fikir verməyi lazım bilir?
1. Diqqət ilk növbədə şagird şəxsiyyətinin
formalaşdırılmasına yönəlir. Orta məktəblərdə
şagirdlərə bal sistemilə qiymət verilmir. Bu
elə şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması anlamı daşıyır. Müəllim şagird münasibətlərinin
subyekt formasına uyğun üfiqi qurulması qiymətləndirmə aparılmasını lüzumsuz edir. Qiymətləndirmə formativ şəkildə aparılır.
2. Müəllim təlim fəaliyyətinin əlaqələndiricisi, şagirdlərin məsləhətçisi və köməkçisi
kimi çıxış edir.
Müəllim fasilitatordur və şagirdləri müstəqil
biliklər əldə etməyə istiqamətləndirir.
3. Problemin həlli prosesində şagirdlər fəal
tədqiqatçı olur. Müəllim isə şagirdlərə müstəqil
tədqiqat aparmağa istiqamət verir.
4. Bilik və bacarıqlar şagirdlər tərəfindən
müstəqil əldə edilir. Yaxşı müəllim bilikləri
hazır verən yox, biliklərin şagirdlərin özləri
tərəfindən müstəqil əldə edilməsinə imkan
yaradandır.
5. Müəllim şagird, şagird şagird arasında
əməkdaşlıq üçün şərait yaradılmalıdır. Biliklərin
şagirdlər tərəfindən müstəqil əldə edilməsi
üçün, qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait
yaradılmalıdır. Bu zaman elə yeni yanaşma
meydana çıxa bilər ki, müəllim üçün də bir
yenilik olar.
6. Dərslərin inteqrativ təşkilinə üstünlük
verilir. Bu zaman həm üfiqi, həm də şaquli
əlaqələrə yer verilməlidir.
7. Qeyri standart dərslərin tətbiqinə geniş
yer verilir. Qeyri standart dərslərdə iş üsullari
və formaları şagirdlərin dərs zamanı fəallığını
artırmağa və tam səmərə ilə fəaliyyət göstərmələrinə stimul verir.
Artıq silsilə yazı olduğu üçün iş formaları
haqqında geniş məlumatın verilməsini məqsədəuyğun saymırıq. Lazım gələrsə bu haqda
keçən ilki məqaləmizdən məlumat əldə edə
bilərsiniz. Lakin fərdi, cütlərlə, böyük və kiçik
qruplarla iş formalarının hər biri II sinif riyaziyyat dərslərinin də təşkilində istifadə olunur.
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Riyaziyyat kursunu mənfi olmayan tam
ədədlərin nömrələnməsi və onlar üzərində
əməllərin öyrədilməsi işi üçün böldüyümüz 4
konsentrdə hesab materialı, kəmiyyətlər, həndəsə materialı və cəbr elementləri inteqrativ
şəkildə düzülmüşdür.
Riyaziyyatın ibtidai kursunun konsentrlərə
ayrılması onun bir tədris fənni kimi xüsusiyyətlərindən və kiçik yaşlı məktəblilərin psixoloji
anatomik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.
İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda ədədlərin nömrələnməsi və onlar üzərində əməllərin
öyrədilməsi işini böldüyümüz 4 konsentrdən
ikincisi məhz 2-ci sinfi əhatə edir. Şagirdlər
100 dairəsində toplama və çıxma hallarının
şifahi şəkildə yerinə yetirilməsini mənimsəyirlər
və bu əməllərin qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsi
daha məqsədəuyğun sayılır. Bəzən riyaziyyatçılar toplama ilə vurmanı, çixma ilə bölməni
də bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyi
məsləhət görürlər. Lakin hər nə qədər toplama
ilə vurma, çixma ilə bölmə qarşılıqlı əlaqədə
olursa olsun əməllərin öyrədilməsi sırasına
müvafiq olaraq, birinci və ikinci pillə əməllərinin öz aralarındakı uyğunluğundan istifadə
etmək daha məqsədəuyğundur.
I paraqrafın məzmununa 1-dən 100-ə qədər
ədədlərin adlandırılması (nömrələnməsi) və
onların ardıcıllığı daxildir. Daha sonra 100
dairəsində ədədlərin öyrənilməsi prosesi təktək kublardan onluq və 10 onluqlar blokundan
yüzlük blokun yaradılması ilə başlanır və
uyğun mərtəbə blokları adlanır: təkliklər bloku,
onluqlar bloku, yüzlük bloku. Beləliklə də
ikirəqəmlilərin mərtəbə toplananların cəmi
şəklində göstərilməsi, ədədlər ailəsinin uyğun
tərkiblərlə verilməsi, tək və cüt ədədlərin öyrənilməsi, I sinifdə “bərabərlik” və “bərabərsizlik”anlayışları ilə tanış olmuş şagirdlərin
II sinifdə “=”, “˂”, “˃” və “≠” işarələri vasitəsilə ifadələr arasında müqayisələr apara bilməsinə gətirib çıxarır.
Deməli, II sinifdə natural ədədlərin nömrələnməsi işi şagirdlərin ədədlər mərtəbəsilə
tanışlıqlarından başlayır. Hər səhifədə çalışmaların düzülüş formasının, hardasa məzmun
xətlərinin ardıcıllığı gözlənilməklə yerləşdirilməsi təlimin səmərəsini artıran istiqamətlərdəndir. Dərslərin qeyri standart dərs for-

malarından istifadə etməklə təşkili isə daha
keyfiyyətli təlim üsulu hesab olunur. Nömrələmə işini asanlaşdıran vasitələrdən biri həndəsi
fiqurlar və ya əşyalardan istifadə etməyə geniş
yer verilməsidir.
Əşya ilə ədədlər arasında funksional asılılıq
yaradaraq ədədlərin müqaisəsini aparmaq şagirdlərin təfəkküründə verilən tapşırıqla əlaqədar illüstrasiya yaradır.
Hər konsentrdə əvvəlcə nömrələmənin genişləndirilməsi işi aparılır. Yəni, 1-ci sinifdə
20 dairəsində ədədlər və onlar üzərində 1-ci
pillə əməllərinin yerinə yetirilməsi, II sinfin
Ədədlər və əməllər məzmun xəttinə aid bölməsində artıq 100 dairəsində ədədlər və onlar
üzərində həm 1-ci pillə və həm də 2-ci pillə
əməlləri yerinə yetirilməsi həyata keçirilir.
II sinfin sonunadək şagirdlər vurma və
bölmə əməllərini “6” dairəsində qarşılıqlı şəkildə əzbər öyrənirlər. Şagird vurma əməlini
eyni toplananların cəmi formasında öyrənərsə,
onda o, hasili tapmağı bacarmaqla vurma
əməlinin mahiyyətini eyni toplananların cəmi
kimi 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. Vurma və bölmənin qaşılıqlı
tərs əməllər olmasını da “ədəd evi” və “ədəd
ailəsi” formasında öyrənmək daha səmərəli
olur və sonrakı illərdə də vurma və bölmənin
tədrisində əhəmiyyətini saxlayır. Belə ki, “ədəd
ailəsi”ni təşkil edən ədədlərin köməyilə iki
bölmə və bir vurma düzəltmək olur. Bu bölmə
və vurmanın necə düzəldiyi şagirdlərin diqqətinə çatdırılır: ən böyuk ədəd digər ədədlərin
hasilindən alındığından onu qurulmuş “ədəd
evi”nin “dam”ında yazmaq, vuruqları isə bu
ədədin tərkibi kimi hissələrə salmaq olar. II
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.
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Annotasiya. Kiçikyaşlı məktəblilərdə riyaziyyat üzrə elmi anlayışların
formalaşdırılması və onların riyazi nitqinin inkişaf etdirilməsi müasir
riyazi təhsil və məktəb qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdəndir. Məqalədə kiçikyaşlı məktəblilərin riyazi nitqinin inkişafının psixolojipedaqoji və metodiki məsələləri nəzərdən keçirilir. Qeyd olunur ki, sadə
riyazi anlayışların formalaşdırılması şagirdlərin əqli inkişafında, məntiqi
və riyazi təfəkkürün inkişafında aparıcı mövqeyə malikdir. Belə ki, elmi
biliklər əvvəlcə anlayışlar şəklində əyani-illüstrativ, konkret-induktiv
yol və vasitələrlə öyrədilir. İşin nəticəsini yoxlamaq üçün təkrardan
istifadə olunur. Bu proses məhz şagirdlərin nitqini, o cümlədən, riyazi
nitqini formalaşdırmağa, inkişaf etdirməyə kömək edir. Məqalədə
kiçikyaşlı məktəblilərdə riyazi nitqinin inkişafı üzrə işin forma və yolları
nəzərdən keçirilir, əməli tövsiyələr verilir.

Ways of development mathematical speech of primary school students
Abstract. The formation of scientific concepts in mathematics and the
development of their mathematical speech in young schoolchildren is
one of the most important tasks facing modern mathematical education
and school. The article considers the psychological-pedagogical and
methodological issues of the development of mathematical speech of
young schoolchildren. It is noted that the formation of simple mathematical
concepts has a leading position in the mental development of students,
the development of logical and mathematical thinking. Thus, scientific
knowledge is first taught in the form of concepts by visual-illustrative,
concrete-inductive ways and means. It is used repeatedly to check the
result of the work. This process helps to form and develop students'
speech, including mathematical speech. The article considers the forms
and ways of work on the development of mathematical speech in young
schoolchildren, gives practical recommendations.

Пути развития математической речи учащихся
начальных классов
Aннотация. Формирование научных понятий по математике у
младших школьников и развитие их математической речи – важнейшие задачи, стоящие перед современным математическим образованием и школой. В статье рассматриваются психолого-педагогические и методические вопросы развития математической речи
младших школьников. Отмечается, что формирование простых математических понятий занимает ведущее положение в умственном
развитии учащихся, в развитии логико-математического мышления.
Так, научное знание сначала преподается наглядно-иллюстративными,
конкретно-индуктивными способами и средствами в виде понятий.
Он используется многократно для проверки результата работы.
Именно этот процесс способствует формированию, развитию речи
учащихся, в том числе и математической. В статье рассматриваются
формы и способы работы по развитию математической речи у
младших школьников, даются практические рекомендации.
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Dil ünsiyyət vasitəsidir və bunu hamı bilir.
Lakin insanların bir-birini tez və ya dərhal
başa düşməsi üçün deyilən və ya tələffüz
edilən cümlələr həm formaca, həm də mənaca
aydın başa düşülən olmalıdır. Öz fikrini dəqiq
və aydın ifadə etmək ünsiyyətdə ən zəruri
məsələdir. Çünki buna hamının: müəssisə rəhbərinin, adi işçinin, müəllimin, mühəndisin,
şagirdin, tələbənin ehtiyacı var və ümumiyyətlə,
cəmiyyətin buna tələbi var. İnformasiya ötürənlə
informasiya qəbul edənin icra etdikləri işin
keyfiyyəti onların nitqinin düzgünlüyü və anlaşılma dərəcəsindən asılıdır. Bu cəhətdən,
gənc nəslin dilinin və nitqinin düzgün formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi ilk növbədə
məktəb təlimindən, müəllimlərdən asılıdır. Bu
işdə informasiya vasitələrinin, o cümlədən
dərsliklərin də böyük rolu vardır.
Məlumdur ki, məktəb təlimi qarşısında
duran vəzifələrdən biri də şagirdlərdə düzgün,
lakonik, ifadəli, məntiqi nitqin formalaşdırılması
və inkişaf etdirilməsidir. Şagird nitqinin inkişaf
etdirilməsi bütün tədris fənlərinin öhdəsinə
düşür. Şagirdlərin nitq mədəniyyətinin formalaşmasında müəllimin aparıcı rolu inkarolunmazdır. Burada müəllimin iki keyfiyyəti
özünü göstərir:
1. Müəllimin nitqinin düzgünlüyü və elmiliyi,
2. Şagirdlərdə düzgün nitqin formalaşmasına
daimi tələbkar olması.
Uşaqlarda nitqin formalaşması ailədə və
bağçada başlayır. Riyazi nitqin formalaşması
uşaq bağçasından başlayır və ibtidai siniflərdə
davam etdirilir.
Uşaqlarda riyazi dilin və nitqin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsini aşağıdakı
mərhələlərə ayırmaq olar:
I – Bağça mərhələsi. Bu mərhələdə riyazi
dil ana dili ilə əlaqəli şəkildə tədricən formalaşır
və riyazi biliklər təsəvvür səviyyəsində formalaşdırılır.
II – İbtidai siniflərdə şagirdlərin riyazi
dilinin və ya nitqinin formalaşdırılması və
qismən inkişaf etdirilməsi. Bu mərhələdə, xüsusən III-IV siniflərdə şagirdlər hər hansı
riyazi alqoritmi, əməli və ya xassəni şərh
etməyi öyrənirlər.
Elmi ədəbiyyatda qeyd olunur ki, beyin
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materiyanın inkişaf etmiş ən yüksək formasıdır.
Təfəkkür isə beynin ali məhsuludur. Təfəkkürün
hasil etdiyi fikri, biliyi, informasiyanı dil vasitəsilə ifadə edirik, başqalarına çatdırırıq. Fikirlə sözün münasibəti elmi psixoloji məsələ
olub, tədqiq olunan problemin mərkəzi hissəsini
təşkil edir.
“Təfəkkür və nitqin başlanğıcı və əsas
vahidi sözün daxilində, mənasında özünü göstərir. Söz, səslə mənanın canlı biliyi olub,
təfəkkür nitqinə aid bütün əsas xassələri özündə
saxlayır. Psixoloq və linqvistlər səslə sözün
mənasının vahidliyini müəyyən etdikdə, sözün
səs və mənası arasındakı mexaniki əlaqəsizliyi
dəf edirlər. Çünki, məhz sözün mənasında
həmin vahidliyin düyünü yerləşir ki, psixoloqlar
buna nitq təfəkkürü deyirlər”. Lakin, sözün
mənası dəyişməz qalmır, inkişaf edir. Söz həmişə eyni obyektə deyil, müəyyən obyektlər
qrupuna (sinfinə) aid olur. Bu səbəbdən də
hər bir söz gizli ümumiləşdirmə rolunu oynayır.
Ümumiləşdirmə isə əşya və hadisələrin bilavasitə hissetmə və qavrayış vasitəsilə hissi
dərketmə təfəkkürünə, yəni, keyfiyyətinə daha
mürəkkəb reallığın inikasına dialektik keçid
hesab olunur. Ümumiləşdirmədə “Canlı müşahidədən mücərrəd təfəkkürə və ondan da
praktikaya” keçidi baş verir. Analiz və sintez
prosesləri təfəkkürdə baş verir. “Təfəkkür obyektləri nə dərəcədə elementlərinə ayrılırsa,
bir-biri ilə əlaqəli olan elementləri də o dərəcədə
vahid şəkildə birləşdirməyə qadirdir, analiz
və sintez yoxdur”. L.S.Viqotski qeyd edir ki,
belə analiz nitq təfəkküründə də baş verir və
əsas vahidlərə parçalanır, lakin bütövün bütün
xassələrini özündə saxlayır. Təfəkkürün və
nitqin başlanğıc və əsas vahidi sözün daxilində
və onun mənasında yerləşir.
Sözün əhəmiyyəti nitqin mənası və fiziki
cəhətinin vahidliyi ilə məyyən olunur. Yəni
sözün əhəmiyyəti təfəkkür və nitqin vahidliyi
ilə müəyyən olunur. Bu da təfəkkür və nitqin
genetik köklərində ortaq hissənin olmasından
irəli gəlir. Bioloji inkişaf prosesində intellektual
fəaliyyətin ilkin forması hərəki, praktik təfəkkürdür ki, xarici mühitin dəyişən situasiyasına uyğunlaşır.
Kiçikyaşlı məktəblilərdə riyaziyyatdan elmi
anlayışların formalaşdırılması və bununla da
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onların riyazi nitqinin inkişaf etdirilməsi müasir
riyazi təhsil və məktəb qarşısında duran ən
mühüm vəzifədir. Çünki bu məsələ şagirdlərin
əqli inkişafında, məntiqi və riyazi təfəkkürün
inkişafında aparıcı mövqeyə malikdir. Elmi
biliklər əvvəlcə anlayışlar şəklində əyani illüstrativ, konkret-induktiv yol və vasitələrlə
öyrədilir. İşin nəticəsini yoxlamaq üçün təkrardan istifadə olunur. Bu proses məhz şagirdlərin nitqini, o cümlədən, riyazi nitqini
foralaşdırmağa, inkişaf etdirməyə kömək edir.
İbtidai məktəbin birinci sinfinə qəbul edilən
şagirdin bir sıra anlayışlar haqqında ilkin təsəvvürləri vardır. O, bu təsəvvürləri bağça təlimində və ya ailə hazırlığında qazanmışdır.
Öyrədilən hər bir riyazi anlayışın biliyə çevrilməsi üçün şagird onu təkrar etməyi və riyazi
çalışmalarda tətbiq etməyi bacarmalıdır.
Şagirdin riyazi nitqinin inkişaf etdirilməsi
ona xas olan əlamətlərlə müəyyən edilir: öz
fikrini aydın, düzgün, lakonik şəkildə ifadə
etməsi. Çünki bugünkü məktəbli gələcəyin
müəllimi, alimi, mühəndisi, həkimi və digər
sahənin mütəxəssisidir.
Məlumdur ki, məktəbdə tədris olunan hər
fənn üzrə şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsinə diqqət yetirilməli və hər birinin öz
məqsədləri var. Məsələn, ədəbiyyat dərslərində
hissi və zəngin olan ifadəli nitqə üstünlük
verilir. Tarix dərslərində nitqin sistemli, hadisələrin əlaqəli və ardıcıl təhlili, faktlara üstünlük
verilməsi məzmununda olması tələb olunur.
Riyaziyyat dərslərində anlayışların düzgün
ifadə olunması, məntiq qanunlarına əməl edilməsi, ziddiyətli ifadələrin, artıq söz və ya ifadələrin işlədilməsi tələb olunur.
İbtidai siniflər riyazi nitqin formalaşdırılması
mərhələsi hesab olunsa da, nitqin inkişafı tədricən həyata keçirilir. Belə ki, riyaziyyat təlim
prosesində iki dildən təbii və riyazi dildən istifadə olunur. Riyazi anlayışların, faktların
öyrədilməsinin birinci mərhələsində şagirdlərin
təbii dilinə (nitqinə) üstünlük verilir və mənimsəməyə nail olandan sonra, riyazi dilə
(nitqə) üstünlük verilir.
Məlumdur ki, riyaziyyat mücərrəd elmdir.
Onun öz işarələri, simvolları və s. vardır. Riyaziyyatın məzmununu şərh edərkən, təbii
dildən və riyazi dildən istifadə olunur. Məsələn,

toplama əməlinin yazılışı: “a+b=c münasibəti
sırf riyazi dildə ifadə olunmuşdur. Lakin, onun
şərhində ana dilindəki sözlərdən istifadə edirik;
a və b ədədlərinin cəmi c ədədinə bərabərdir.
Burada a və b toplananlar, c isə cəm adlanır”.
Riyaziyyat konkret və mücərrəd elm olduğu
kimi onun anlayışları da konkret və lakonik
şəkildə ifadə olunur.
İbtidai siniflərin riyaziyyat kursu məzmunca
elə qurulmuşdur ki, öyrətmə konkret induktiv
şəkildə aparılır və bu xüsusiyyət hesab və
cəbr materiallarına aiddir. Məsələn, I sinifdə
əvvəlcə ədədlərin öyrədilməsi (nömrələmə)
nəzərdən keçirilir. Bu mövzuya ədədlərin adlandırılması, işarə edilməsi, ədədlər ardıcıllığı
və xassələri, ədədlərin tərkib hissələri, iki
toplananın cəmi şəkilində yazılması, ədədi
bir və ya bir neçə vahid artırma, azaltma,
ədədlərin və ədədi ifadələrin müqayisəsi və s.
daxildir.
Bu kimi hazırlıqdan sonra hesab əməlləri
və onların xassələri, şifahi və yazılı hesablama
üsulları, məsələlər həlli öyrədilir. Bu məzmuna
uyğun şagirdlər müəyyən bilik, bacarıq və
vərdişlər qazanırlar. Hər bir anlayışa aid müəyyən təklifi (xassəni, qaydanı) ifadə etməyi
bacarmalıdırlar.
Göründüyü kimi, tədris olunan riyazi material müəyyən sistemə malik olan zəruri didaktik tələbləri (təlimin prinsiplərini) öyrədir.
Bu cəhətdən sistematik şifahi sorğu və təkrarın
aparılması şagirdlərin şifahi nitqinin inkişafına
olduqca müsbət təsir edir.
Riyazi nitqin inkişafında Azərbaycan dili
anlayışlarından, qaydalarından da istifadə olunur. Belə ki, sintaksis və semantik qaydalar
riyaziyyat dərslərində tez-tez tətbiq olunur.
Məsələn, riyazi işarələrdən, simvollardan ədədi
və ya hərfi işarələrdə, bərabərlik və bərabərsizliklərdə, riyazi təkliflərin tamamlanmasında
istifadə edərkən sintaksis qaydalarından istifadə
olunur. Semantik qaydalar isə hər bir riyazi
işarənin, simvolun məzmunca qiymətini müəyyən etməyə imkan verir.
İbtidai siniflərdə ana dili və riyaziyyat fənlərinin tədrisi məzmununda oxşar cəhətlər
vardır. Məsələn, hərflərin və ədədlərin öyrədilməsində ana dilindən “səs və hərf”, riyaziyyatdan “ədəd və rəqəm” kimi mövzular həm
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fənlərarası əlaqələrə xidmət edir, həm də nitqin
inkişafına şərait yaradır.
Şagirdlərin riyazi nitqini inkişaf etdirmək
üçün aşağıdakı məzmunda iş aparmaq olar:
1. Səsli nitq üzrə iş;
2. Riyazi terminlərə aid lüğətli iş;
3.Riyazi nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması;
4. Əlaqəli riyazi nitqin inkişaf etdirilməsi.
Birinci istiqamətdə aparılan işin məzmununa
riyazi terminlərin düzgün tələffüzü və tətbiq
edilməsi aiddir. Belə ki, yeni riyazi anlayışı
öyrədərkən onun işarəsi və adlandırılması
(adı) iri şəkildə yazılır və yazı taxtasında nümayiş etdirilir. Bu vəsait əsasında şagirdlər
həm anlayışı tələffüz edirlər və həm də simvolun yazılışını göstərirlər.
Hər bir riyaziyyat dərsində - şifahi say və
hesablama tapşırıqları məzmununa riyazi terminləri daxil etmək lazımdır. Bu şəkildə gündəlik təkrar şagirdlərin riyazi nitqinin formalaşdırılmasını sürətləndirir. Çalışma nümunəsi
göstərək:
1. Kəmiyyətlərin ölçü vahidlərini düzgün
ifadə edin və hansılar üzərində toplama və
çıxma əməllərini yerinə yetirmək olar: km,
kq, m, dm, mm, kv...?
2. İfadələri riyazi şəkildə tələffüz edin:
(63-47):4; 75-42:6; 25+6x(30-18)
3. İfadələri müxtəlif şəkillərdə tələffüz
edin: 46+12; 48:12; 59-7; 21:3
Tapşırıqların icrasında (tələffüzdə) müəllim
şagirdlərin səhvini düzəldir və düzgün variantı
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yenidən təkrar etməyi şagirddən tələb edir.
Riyazi terminlərə aid lüğətlə işin məzmununa daxil olmalıdır:
- riyazi terminin mənası və əhəmiyyətinin
dərk olunması;
- terminin düzgün tələffüzü və yazılışı;
- terminin tətbiqi ilə müəyyən təklifin tətbiq
edilməsi.
Məsələn, aşağıdakı məzmunda tapşırıq
verilə bilər:
1. Aşağıdakı terminlərin (söz və ya ifadələrin) mənasını və tətbiq yerini göstərin: azalan,
hasil, toplanan, cəm, vuruq, bölünən, bölən,
qismət.
2. Verilən terminlərə görə ədədi ifadəli
tərtib edin: azalan, fərq, çıxılan, hasil, vuruqlar,
bölünən, bölən, qismət.
Göründüyü kimi ibtidai siniflərdə riyaziyyat
təlimi prosesində nəinki şagirdlərin riyazi nitqini, onların ədəbi nitqini də inkişaf etdirmək
üçün geniş imkanları vardır.
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İbtidai siniflərdə hərəkətə aid
məsələlərin həlli xüsusiyyətlərinə
dair
Annotasiya. Məqalədə ibtidai siniflərin riyaziyyat kursunda
hərəkətə aid məsələlərin həlli xüsusiyyətləri və onların öyrədilməsi
məsələlərindən bəhs olunmuşdur. Hərəkətə aid məsələlərin həllini
öyrətmək üçün əvvəlcə şagirdlərə cismin hərəkəti ilə bağlı kəmiyyətlər arasındakı riyazi münasıbətləri öyrətmək lazımdır.
Hərəkətə aid məsələlərdə sürət, zaman və məsafə kəmiyyətləri
iştirak edir. Şagirdlərin ibtidai siniflərdə öyrəndikləri digər kəmiyyətlərdən fərqli olaraq sürət bir kəmiyyət kimi orada simvolik
olaraq daxil edilir. Bu kəmiyyətin mahiyyəti isə yuxarı siniflərdə
fizika fənnində aşkar edilir. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda
sürət anlayışı IV sinifdə yalnız məsələ həlli ilə əlaqədar olaraq
daxil edilir. Bu zaman şagirdlərin həyatda cismin sürəti haqqında
əldə etdikləri təsəvvürlər formalaşdırılır.

Features of problem solving related to motion in
elementary classes
Abstract. In the article features of solving motion problems in
elementary classes are dealt with and solving complex exercises
related to movement is investigated. In order to teach students
solving exercises related to movement, you first need to teach
students the mathematical relations among quantities related to
the motion of the object. Speed, time and distance quantities take
part in exercises related to movement. Unlike other quantities
students learned in elementary classes speed, as a quantity, is
entered symbolically. The nature of this is revealed in physics in
upper classes. In the mathematical course of elementary classes
sense of speed is only entered related to problem solving in the IV
class. At this point thoughts, students gained about the speed of
the object in life, are formed.

Особенности решения задач, связанных с
движением, в начальных классов
Aннотация. В статье рассмотрены особенности решения
задач, связанных с движением, в курсе математики начальных
классов и вопросы их преподавания. Чтобы научить решать
задачи, связанные с движением, необходимо сначала научить
учащихся математическим отношениям между величинами
относительно движения объекта. В вопросах, касающихся
движения, участвуют величины скорости, времени и расстояния.
В отличие от других величин, которые учащиеся изучают в
начальных классах, скорость как величина входит туда символически. А сущность этой величины раскрывается в физике
в старших классах. В курсе математики начальных классов
понятие скорости вводится в IV классе только в связи с решением задачи. В это время формируются представления учащихся
о скорости объекта в жизни.
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Ümumməktəb riyaziyyat kursunda kəmiyyətlər və onlar üzərində əməllər həmişə əsas
obyekt rolunu oynayır. Riyaziyyat kursuna əsas kəmiyyətlərin daxil edilməsi iki məqsədə
xidmət edir:
1. Şagirdlərdə kəmiyyətlər haqqında təsəvvürlərin formalaşdırılması.
2. Kəmiyyətlərin ölçülməsi haqqında bacarıq və vərdişlərin yaradılması.
İbtidai siniflərdə kəmiyyətlərin öyrədilməsi əsasən praktik zəmində həyata keçirilir.
Məsələn, sürət fiziki kəmiyyət kimi IV sinifdə yalnız məsələ həlli vasitəsilə daxil edilir. Sürət
fiziki kəmiyyət olmaqla, həm də mürəkkəb kəmiyyətdir. Çünki sürət bir kəmiyyət kimi zaman
və məsafə kəmiyyətləri ilə xarakterizə olunur.
Beləliklə, cismin hərəkəti üç kəmiyyətlə xarakterizə olunur:
1. Hərəkətə sərf olunan zaman (vaxt) - t;
2. Müəyyən zaman ərzində qət olunan yol - S;
3. Cismin yerdəyişməsini müəyyən zaman daxilində reallaşdıran sürət - V.
Bu kəmiyyətlərdən hər biri ayrı-ayrılıqda axtarılan ola bilər.
Sürətlə zamanın hasili gedilən yola bərabərdir.
sürət  zaman = gedilən yol
Məchul vuruğun tapılması qaydasından istifadə edərək gedilən yol və zaman verildikdə
sürəti, gedilən yol və sürət verildikdə isə zamanı tapmaq olar.
sürət = gedilən yol : zaman
zaman = gedilən yol : sürət
İbtidai siniflərdə hərəkətə aid həll olunan məsələlərdə adətən bərabərsürətli hərəkət nəzərdə tutulur. Şagirdlər hərəkətə aid məsələlər həll etməklə sürət, zaman (vaxt) və məsafə arasındakı asılılığı müəyyən edirlər ki, bunun isə riyaziyyat və fizikada çox böyük əhəmiyyəti
vardır. Bununla yanaşı bu tip məsələlər şagirdin fəza təsəvvürlərinin inkişafına da kömək edir.
İbtidai siniflərdə şagirdlərin həyatda cismin sürəti haqqında əldə etdikləri təsəvvürlər
formalaşdırılır, sürətlə zaman və məsafə arasındakı funksional asılılıq simvolik olaraq daxil
edilir. Belə ki, ibtidai siniflərdə sürət cismin 1 saat, 1 dəqiqə, 1 saniyə ərzində getdiyi yol ilə
xarakterizə olunur. Məsələn, avtobusun hər saatda 80 km getməsi o deməkdir ki, avtobusun
sürəti saatda 80 km-dir. Bunu qısaca olaraq 80km/ saat kimi də yazırlar.
Aydındır ki, hərəkət varsa onda ən azı bir cismi təsvir edən məsafə, zaman və sürət var.
Bir cismin hərəkətinə aid olan məsələlər həll baxımından sadə məsələlər hesab olunur. İbtidai
siniflərin riyaziyyat kursunda bir cismin hərəkətinə aid sadə məsələlərin həlli nəzərdə
tutulmuşdur. Belə məsələlərdən bir neçəsini nəzərdən keçirək:
Məsələ 1. Sürəti 80km/ saat olan avtomobilin 5 saata getdiyi yolu tapın.
Gedilən yol: 80·5=400(km)
Məsələ 2. Sürəti 5km/ saat olan piyada 35 km yolu neçə saata gedər?
Zaman: 35:5=7(saat)
Məsələ 3. 4 saata 200 km yol qət edən yük maşınının sürətini tapın.
Sürət: 200:4=50 (km/ saat)
Əgər hərəkətdə bir yox, bir neçə cisim iştirak edirsə, onda bu zaman hərəkətə aid
məsələlər nisbətən mürəkkəbləşir və şagirdlər tərəfindən çətin mənimsənilir. Bu halda
məsələyə uyğun sxemin qurulması həmin məsələnin daha dərindən dərk edilməsi üçün imkan
yaradır.
Hərəkətə aid məsələlərdə cisimlərin sürətləri, hərəkətə başlama vaxtları eyni və ya
müxtəlif ola bilər, hərəkət istiqamətləri qarşı-qarşıya, eyni istiqamətdə və ya əks istiqamətdə
ola bilər. Məsələ həllinin düzgün metodikası şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün, dünyagörüşünün, bilik, bacarıq və vərdişlərin yüksək səviyyədə formalaşmasında əsas rol oynadığından
ibtidai siniflərdə hərəkətə aid bu tip məsələlərin də öyrənilməsi məqsədəuyğundur. Hərəkətə
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aid bu tip mürəkkəb məsələlərin öyrədilməsi və onların hesablama vərdişlərinin inkişaf
etdirilməsi müəllimdən həm elmi, həm də metodiki hazırlıq tələb edir.
Hərəkətə aid məsələlərin adətən üç növünə baxılır:
1. qarşı-qarşıya hərəkətə aid məsələlər;
2. əks istiqamətdə hərəkətə aid məsələlər;
3. eyni istiqamətdə hərəkətə aid məsələlər.
İndi isə hərəkətə aid məsələlərin növlərinin ayrı-ayrılıqda həlli üzərində dayanaq.
I. Qarşı-qarşıya hərəkətə aid məsələlərin həlli. Metodik ədəbiyyatlarda qarşıqarşıya hərəkətə aid məsələlərin aşağıdakı növlərinə baxılır:
1) cisimlər müxtəlif məntəqələrdən eyni zamanda qarşı-qarşıya hərəkətə başlayır;
2) cisimlər müxtəlif məntəqələrdən müxtəlif saatlarda qarşı-qarşıya hərəkətə başlayır
və eyni zamanda dayanırlar;
Qeyd edək ki, burada birinci növə aid məsələlər ikinci növ məsələlərin həlli üçün
hazırlıq rolunu oynayır. Birinci növ məsələlər üçün isə hazırlıq məsələləri isə yuxarıda
baxdığımız eyni bir cismin hərəkətinə aid məsələlərdir.
Məsələ 1. A və B məntəqələrindən eyni vaxtda qarşı-qarşıya iki velosipedçi yola
düşdü. Bunladan birinin sürəti saatda 15 km, digərinin sürəti isə saatda 13 km-dir.
Velosipedçilər 3 saatdan sonra görüşdülər. Bu məntəqələr arasındakı məsafəni tapın.
Əvvəlcə məsələnin şərti araşdırılır. Məlum olur ki, velosipedçilərin görüşmə anına qədər
getdikləri yol bu iki məntəqə arasındakı yolun uzunluğunu göstərir. Məsələnin şərtində hər bir
velosipedçinin sürəti və görüşmə anına qədər getdiyi yola sərf etdiyi vaxt məlumdur. Bilirik
ki, gedilən yolu tapmaq üçün sürəti zamana vurmaq lazımdır.
Həlli:
1) A məntəqəsindən yola düşən velosipedçi 3 saatda neçə km yol gedər?
3 15  45km
2) B məntəqəsindən yola düşən velosipedçi 3 saatda neçə km yol gedər?
3 13  39km
3) A və B məntəqələri arasındakı
məsafə neçə kilometrdir?
45  39  84km
Cavab: A və B məntəqələri arasındakı
məsafə 84 km-dir.
Qeyd edək ki, velosipedçilərin sürətlərini toplayıb, sərf olunan vaxta vurmaqla da bu
məsafəni tapmaq olar, 3  15  13 ifadəsinin qiymətinin tapılması ilə də məsələ həll edilə
bilər. Lakin bu yazılış daha çox cəbri, formal yazılış olduğuna görə şagird aparılan
hesablamalarla məsələnin şərti arasında əlaqə yaratmaqda çətinlik çəkə bilər. Bu səbəbdən də
məsələnin həllinin addım-addım, daha çox sual verilməklə və uyğun hesablamalar aparılmaqla yerinə yetirilməsi daha məqsədəuyğundur.
Şagird heç bir hesablama aparmadan yalnız sxematik təsvirə əsaslanaraq şifahi
hesablamalar aparmaqla da məsələni həll edə bilər. Məsələnin uyğun sxem və ya cədvəl
qurmaqla həlli alternativ həll yolları nümayiş etdirmə bacarığıdır. Ədəd oxu çəkmə
bacarıqlarına yiyələnmiş şagird hərəkətin sxematik təsvirini çəkə bilər. Burada şagird yalnız
zaman və sürət, gedilən yol anlayışları arasındakı asılılıqları düzgün təsəvvür etməlidir.
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Vaxt ( Saatla)
A kəndindən çıxan velosipedçinin getdiyi yol
B kəndindən çıxan velosipedçinin getdiyi yol
Cəmi

1
13
15
28

2
26
30
56

3
39
45
84

Məsələ 2. Aralarındakı məsafə 675 km olan A və B şəhərlərindən eyni vaxtda iki avtomobil qarşı-qarşıya yola düşdü. A şəhərindən çıxan avtomobilin sürəti saatda 60 km, B şəhərindən çıxan avtomobilin sürəti isə saatda 75 km-dir. Onlar neçə saatdan sonra görüşəcəklər?
Həlli:
1) Avtomobillər 1 saatda neçə kilometr bir-birinə yaxınlaşarlar?
60  75  135km
2) Avtomobillər neçə saatdan sonra görüşəcəklər?
675 :135  5saat
Cavab: Avtomobillər 5 saatdan sonra görüşəcəklər.
II. Əks istiqamətdə hərəkətə aid məsələlərin həlli
Əks istiqamətdə hərəkətə aid məsələlərin ən sadəsi eyni vaxtda bir məntəqədən əks istiqamətlərdə hərəkətə başlayan iki cisim arasındakı məsafənin hesablanmasına aid məsələlərdir.
Məsələ 1. A məntəqəsindən əks istiqamətlərdə eyni vaxtda hərəkətə başlayan avtomobillərdən birinin sürəti saatda 65 km, digərinin sürəti isə saatda 80 km-dir. 5 saatdan sonra bu
avtomobillər arasındakı məsafə neçə kilometr olar?
Həlli:

Məsələnin çertyoju onun iki üsulla həll olunmasına imkan yaradır.
I üsul:
1) Birinci avtomobil 5 saatda neçə km yol gedər?
5  65  325km
2) İkinci avtomobil 5 saatda neçə km yol gedər?
5  80  400km
3)5 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə neçə km olar?
325  400  725km
II üsul:
1) Avtomobillər yola düşəndən 1 saat sonra bir-birindən hansı məsafədə olarlar?
65  80  145km
2) Avtomobillər yola düşəndən 5 saat sonra bir-birindən hansı məsafədə olarlar?
145  5  725km
Cavab: 5 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə 725 km olar.
Məsələ 2. Sürətləri saatda 40 km və 50 km olan iki motosikletçi eyni vaxtda A
nöqtəsindən əks istiqamətlərdə yola düşdülər. Neçə saatdan sonra bu motosikletçilər arasındakı məsafə 270 km olar?
Həlli:
50km/s
A
40km/s
•
270 km
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1) Motosikletçilər yola düşəndən 1 saat sonra bir-birindən hansı məsafədə olarlar ?
50  40  90km
2) Neçə saat sonra bu motosikletçilər arasındakı məsafə 270 km olar?
270 : 90  3saat
Cavab: 3 saat sonra motosikletçilər arasındakı məsafə 270 km olar.
II. Eyni istiqamətdə hərəkətə aid məsələlərin həlli
Bu tip məsələlər hərəkətin başlanma yerinə və başlama vaxtına görə iki növ olur:
1) Hərəkətin müxtəlif məntəqələrdən eyni vaxtda və eyni istiqamətdə başlanmasına
aid məsələlər;
2) Hərəkətin eyni məntəqədən eyni istiqamətdə müxtəlif vaxtlarda başlanmasına aid
məsələlər.
Məsələ 1. Aralarındakı məsafə 100 km olan iki avtomobil eyni vaxtda eyni istiqamətdə
hərəkətə başladı. Birinci avtomobilin sürəti saatda 80 km, ikinci avtomobilin sürəti isə saatda
60 km-dir.İkinci avtomobil birinci avtomobildən qabaqdadır. Birinci avtomobil ikinci
avtomobilə neçə saatdan sonra çatar?
Həlli:
I üsul. Məsələni cədvəl qurmaqla həll etmək olar.
Yol
0
Zaman
I avtomobil
80 km/s
II avtomobil
60 km/s

0

1

2

3

4

5

80km

160km

240km

320km

400km

100km 100  60  100120  100180  100  240  100 300 
 160km  220km
 280km
 340km
 400km

Cavab: Cədvəldən də göründüyü kimi, birinci avtomobil ikinci avtomobilə 5 saatdan
sonra çatar.
II üsul. Məsələni ədəd oxu üzərində modelləşdirməklə həll etmək olar.
80 km
0

80 km
100

80 km

80 km
300

200

80 km
400

III üsul. Məsələni hesab əməllərinin köməyilə həll etmək olar.
1) Avtomobillər arasındakı məsafə: 100 km
2) Avtomobillərin 1 saatda getdiyi yolun fərqi:
80  60  20km
3) Birinci avtomobilin ikinci avtomobilə çatmaq üçün sərf etdiyi vaxt:
100 : 20  5saat
Cavab: 5 saat.
Məsələ 2. Sürəti saatda 50 km olan yük maşını yola düşdükdən 2 saat sonra eyni
məntəqədən eyni istiqamətdə sürəti 75 km olan minik avtomobili yola düşdü. Minik
avtomobili yük maşınına neçə saat sonra çatar?
Məsələni hesablamalar aparmaqla və cədvəl qurmaqla həll edək.
Həlli:
2 saatda yük maşınının getdiyi yol:
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2  50  100 km
Burada tapdığımız 100 km həm də minik avtomobilinin yük avtomobilinə çatması üçün
qət etməli olduğu yolun uzunluğudur. Aydındır ki, minik avtomobili bu yolu yük
avtomobilinə görə daha sürətli hərəkət edərək qət edə bilər. Yük avtomobili isə həmişə
hərəkətdədir. Onda onların 1 saatda getdikləri yolun fərqi 25 km olacaqdır:
75  50  25km/ saat
Minik avtomobilinin yük avtomobilinə çatmaq üçün sərf etdiyi vaxt isə 4 saat olur:
100 : 25  4(saat)
Vaxt (saatla)
1
2
3
4
5
6
Yük maşını
50
100
150
200
250
300
Minik avtomobili
0
0
75
150
225
300
Aralarındakı məsafə (km-lə) 50
100
75
50
25
0
Məsələyə uyğun cədvəl qurmaq şagirdlərdə həm şərti və həlli daha əyani təsəvvür
etmək, həm də məsələnin şərti ilə real situasiya arasında əlaqə yaratmaq bacarıqlarını inkişaf
etdirir.
Nəticə. Hərəkətə aid məsələlərin həllində anlayışların simvolik yazılışına xüsusi diqqət
edilməlidir. Çünki ibtidai siniflərdə öyrədilən biliklər, simvolika yuxarı siniflərdə öz inkişafını tapacaqdır.
Ədəbiyyat
1. Həmidov S.S. Məktəbin ibtidai siniflərində məsələ həlli təliminin nəzəri və metodiki
problemləri. Bakı, 2008.
2. Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.
3. Həmidov S.S., Məcidova A.Ə. Məktəbin ibtidai siniflərində riyaziyyatın tədrisi metodikası.
Bakı, 2016.
4. Qəhrəmanova N., Əsgərova C. Ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinfi üçün riyaziyyat
dərsliyi. Bakı, 2019.
Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rövşən Vəliyev
tərəfindən təqdim olunmuşdur
Məqalə daxil olmuşdur: 25 iyul 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 15 sentyabr 2020-ci il
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Kolleclərdə riyaziyyatdan
dərsdənkənar tədbirlərdə
İKT-dən istifadənin perspektivləri
Annotasiya. Təhsilin bütün pillələrində olduğu kimi, eyni zamanda
kolleclərdə riyaziyyatdan dərsdənkənar tədbirlərdə İKT-dən istifadənin
perspektivləri tədqiq olunmuşdir. Eləcə də, riyaziyyatın nəzəri və praktik
istiqamətlərdə tədrisində İKT-nin tətbiqini ümumi məsələlərinə baxılmışdır.
Həmçinin İKT-nin təhsilin inkisafına müsbət təsiri əks etdirilmişdir.
Məqalədə problemin elmi yeniliyi və praktik əhəmiyyəti də əsaslandırılır.
Qeyd olunur ki, indiki dövrdə fənlərin tədrisində İKT-nin tətbiqi təhsilalanların müasir peşəkar mütəxəssis kimi hazırlığına səbəb olur. Bu
problemin uğurları, həm də dərsdənkənar tədbirlərdə öz müsbət həllini
göstərir. Məqalədə baxılan problemin həlli nəinki kolleclərdə, həm də
təhsilin bütün pillələrində tətbiq oluna bilər. İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın
tədrisinin dərsdənkənar tədbirlərdə özünü əks etdirməsi təhsilalanların
keyfiyyətli bilik, bacarıq və vərdişlərə nail olmasına səbəb olur.

Perspectives on the use of ICT in extracurricular
activities in mathematics in colleges
Abstract. At all levels of educations, at the same time in colleges the
perspectives of the usage of ICT in extracurricular activities in mathematics
have been researched. As well as, general issues of the application of
ICT in the teaching of mathematics in theoretical and practical directions
were considered. At the same time, the positive impact of ICT on development of education has been explained.The article also substantiates
the scientific novelty and practical significance of the problem. It is
noted that the application of ICT in the teaching of subjects at the
present time leads to the training of students as modern professionals.
The success of this problem also shows its positive solution in extracurricular activities. The solution to the problem discussed in the article
can be applied not only in colleges, but also at all levels of education.
The reflection of the teaching of mathematics in extracurricular activities
with the application of ICT leads to the acquisition of quality knowledge,
skills and habits by students

Перспективы использования ИКТ на внеклассных мероприятиях по математике в колледжах
Aннотация. В статье изучены перспективы использования ИКТ
во внеклассных мероприятиях по математике в колледжах, как и на
всех уровнях образования. В ней также были рассмотрены общие
вопросы применения ИКТ в преподавании математики теоретического
и практического направлений. Также было отражено положительное
влияние ИКТ на инклюзивность образования. В статье обосновывается
также научная новизна и практическая значимость проблемы. Отмечается, что в настоящее время внедрение ИКТ в преподавание
дисциплин ведет к подготовке обучающихся как современных специалистов-профессионалов. Об успехах этой задачи свидетельствует
и ее положительное решение во внеклассных мероприятиях. Решение
рассматриваемой в статье задачи может быть применено не только
в колледжах, но и на всех уровнях образования. Саморефлексия
преподавания математики во внеклассных мероприятиях с применением ИКТ приводит к тому, что обучающиеся приобретают качественные знания, навыки и привычки.
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Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra bütün sferalarda aparılan islahatlar, həm də təhsil
sferasında həyata keçirilərək bir sıra dəyişikliklər, yeniliklər və modernləşmələrə səbəb
oldu. İndiki dövrdə təhsilin bütün pillələrində,
eyni zamanda kolleclərdə riyaziyyatın tədrisi
prosesində İKT-dən istifadənin ümumi məsələlərinə baxılması qarşıda durmuşdur. Bu
ümumi məsələlərdə qarşıda duran problemlərdən
biri də riyaziyyatdan dərsdənkənar tədbirlərdə
İKT-dən istifadənin perspektivləridir. Müşahidələr göstərir ki, orta ixtisas və ali təhsil sistemində tələbələrin bilik, bacarıq və vərdişlərə
malik olması ancaq tədris prosesi ilə, yəni
mühazirə və praktik məşğələ ilə məhdudlaşmamalıdır. Buna görə də qeyd edək ki, orta
ixtisas təhsili sistemində riyaziyyatın nəzəri
və praktik istiqamətlərdə yüksək səviyyədə
keyfiyyətli bilik, bacarıq və vərdişlərini əldə
etmək imkanları genişdir. Bunlardan aşağıdakıları göstərə bilərik: təhsildə İKT-nin tətbiqi;
Dövlət Təhsil Standartlarına uyğun tədris planlarının, fənn proqramlarının, dərslik, dərs vəsaitlərinin hazırlanması, metodiki göstərişlərdən
istifadə; kinofilmlərə baxış, debat müzakirə,
tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı; tələbələrlə
məsləhət saatlarının təşkili, kitabxanalardan
istifadə, dərnəklərin keçirilməsi və s.
Göstərilənlərin araşdırılmasından deyə bilərik ki, kolleclərdə tələbələrin İKT-nin tətbiqi
ilə riyaziyyatdan bilik və bacarıqlarının formalaşdırılması işinə ancaq riyaziyyat dərsində
deyil, həm də dərsdənxaric məşğələlərdə yer
verilməsi öz müsbət həllini əks etdirir. O cümlədən, İKT-nin tətbiqi ilə təşkil olunmuş
dəyirmi masa, dərnək bir çox meydana çıxmış
problemlərin uğurlu həllinə xidmət edir. Tələbələrin İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatdan
nəzəri və praktik istiqamətlərdə bilik, bacarıq
və vərdişlərini formalaşdırmaq üçün bəzi təkmilləşdirilmiş yolları göstərmək olar:
Tələbələrin informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları üzrə biliklərinin olması;
Tələbələrin biliklərinin tətbiqi məsələlərin
həllində rol oynaması;
Tələbələrin dərsdənkənar tədbirlərdə könüllü
olaraq iştirak etməsi;
İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyytın tədrisində
tətbiqi məsələlərin riyazi modelinin, alqoritm,
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proqramlaşdırma və realizə olunmasında məşğələlərə xüsusi yer verilməsi;
Tələbələr tərəfindən əldə olunan riyazi biliklərin xüsusiyyətləri və növləri haqqında
məlumatlar toplamaq, referat yazmaq, təqdimat
hazırlamaq məqsədəuyğundur.
Göstərilən məsələlərin həllində müəllimlər
elə iştirak və təşkil etməlidir ki, tələbələr maraqdan düşməsin və onların bilikləri daha da
dərinləşsin, genişlənsin, möhkəmlənsin və sistematikləşsin. Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlirik ki, dərsdənkənar məşğələlərə xüsusi yer
verilməlidir. Deməli, dərsdənkənar işlər müxtəlif fəaliyyət növlərinin toplusu kimi tələbələrin
İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatdan qazandıqları
biliklər müstəqil fəaliyyət prosesi kimi özünü
əks etdirir və bu fəaliyyət müəllimin təlimtərbiyə işində əhəmiyyətli rol oynayır. Dərsdənkənar işlər tələbələrin qazandıqları bilik,
bacarıq və vərdişlərinin genişlənməsi və formalaşmasında xidmətedici növü oynayan amillərdən biridir. Deyilənləri nəzərə alıb qeyd
etmək olar ki, İKT-nin tətbiqi ilə kolleclərdə
riyaziyyatın tədrisi prosesində nəinki məktəbdaxili, eyni zamanda dərsdənkənar işlərin
böyük rolu və mühüm əhəmiyyəti vardır. Aydındır ki, qarşıda duran vacib məsələlərdən
biri müəllim və tələbə maraqlarının uyğunluğunun səviyyəsini artırmaq, tələbələrin riyaziyyat üzrə dərsdənkənar və məktəbdənkənar
işlərə marağının artırılmasıdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 oktyabr 2006-cı il tarixindəki qərarı
ilə Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin
konsepsiyasını (Milli Kurikulum) təsdiq edilmişdir. Bu Milli Kurikulum sənədində həftəlik
dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarının ayrı bənd şəklində verilməsi dərsdənkənar məsələnin diqqət mərkəzində olduğunu
və bu fəaliyyətin tələbələrin bir şəxsiyyət kimi
yetişməsində bir göstərici kimi əks olunduğu
göstərilmişdir.
Dərsdənkənar və məktəbdənkənar təlimtərbiyə işində tələbələr hərtərəfli inkişafa malik
olur, həm də onların fərdi istedad və qabiliyyətlərinin zənginləşməsi formalaşır. Tədqiqatlar
göstərir ki, sinifdənkənar və məktəbdənkənar
tərbiyə işlərinin müasir tələbləri qarşıya qoyulur
və həyata keçilir.
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Müşahidələr göstərir ki, kolleclərdə İKTnin tətbiqi ilə riyaziyyat üzrə dərsdənkənar
və məktəbdənkənar işləri tələbələrin öz arzusu
ilə fərdi, qrup və kütləvi şəkildə aparmaq
olar. Dərsdənkənar işlərin bir sıra başlıca tələbləri aşağıdakılardır:
Dərsdənkənar işlər könüllü xarakter daşımalıdır; dərsdənkənar işlər təhsil müəssisəsinə
yararlı, faydalı olmalıdır; dərsdənkənar işlər
məntiqi təfəkkür əsasında planlaşdırılmalı,
onun icrası zamanı tələbələrin bu istiqamətdə
fəaliyyətinə şərait yaradılmalıdır. İKT-nin
tətbiqi ilə fənlərin tədrisi məktəbdənkənar
müəssisələrdə aparıldıqda tələbələrin məktəbdə
aldıqları bilikləri daha da möhkəmləndirilir,
təfəkkür və peşə maraqları inkişaf edir.
İKT-nin tətbiqi riyaziyyatın tədrisi prosesində, həm də dərsdənkənar müxtəlif növ tədbirlərdə məqsədyönlü, sistemli şəkildə həyata
keçirildikdə basqa meydana çıxan çətinliklərin
və ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına səbəb
olur. Sinifdənkənar tədbirlər həyata keçərkən
bəzi prinsipləri qeyd edə bilərik:
Tədris planı ilə işçi proqramı arasında uyğunluq;
İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın tədrisinin
həllinə istiqamətlənmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi;
İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın modernləşməsinin həyata keçməsi;
Keçirilən konfransda, dərnəkdə və s. tələbələrin İKT-nin tətbiqi ilə riyazi bilik və bacarıqlarının dərinləşməsi və möhkəmlənməsinin nəzərə alınması;
Tələbələrin könüllü iştirakının təmin olunması və s.
Müşahidələr göstərir ki, dərsdənkənar tədbirlər məqsədəuyğun və sistemli şəkildə keçirildikdə İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın tədrisinin bir sıra problemlərinin həlli yararlı şəkildə öz əksini tapır. Qeyd edək ki, dərsdənkənar
tədbirlər ancaq təlim deyil, həm də tərbiyəvi
məsələləri özündə əks etdirir. İKT-nin tətbiqi
ilə riyaziyyatın nəzəri və praktik istiqamətlərdə
tədrisinin öyrənilməsində əsas diqqəti tətbiqi
məsələlərin həllinə yönəltmək lazımdır. Diferensial və inteqral hesabında bütün nəzəriyyələrdə (bölmələrdə) kontrmisalların həllinə
ayrılıqda diqqət vermək lazımdır.

Dərsdənkənar işlərin sistem şəklinə gətirilməsinə N.V.Savinin tədqiqat işlərini göstərmək olar. Onun işlərində o, dövrün proqram
həcminə uyğun olaraq ardıcıllıq prinsipini
vermiş, metodikasını işləmiş və qrup işi ilə
əlaqəsini, fərqli cəhətlərinin təhlilini, dərsdənkənar işlərin təşkilatçılarının rolunu göstərərək, onun rolu və əhəmiyyətini işıqlandırmışdır. O, dərsdənkənar işlərin rolu haqqında
yazırdı: “Dərsdə alınmış biliyin praktiki surətdə
dərinləşdirilməsi və tətbiqində dərsdənkənar
işlər böyük əhəmiyyətə malikdir. Dərsdənkənar
işlər öyrənənin bilik səviyyəsini genişləndirir
və onları peşəyönümlü istiqamətdə hazırlayır”.
Professor F.Seyidovun hazırladığı metodik
ədəbiyyatda dərsdənkənar iş növlərində müxtəlif dövrlərdə proqramdan asılı olaraq müəyyən
dəyişiklik edilmişdir, lakin yeni və ya köhnəliyindən asılı olmayaraq fərdlərin iştirakı və
fərqlənən fərdi, qrup və kütləvi iş formaları
dəyişməmişdir.
Əldə olunan faktlara əsaslanaraq deyə
bilərik ki, İKT-dən istifadə edərək aparılan
dərsdənkənar işlərin təşkilində fərdi işlərin
böyük rolu və əhəmiyyəti vardır. Fərdi işlər
zamanı öyrənənin bilik və bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi ilə yanaşı, tələbələrin inkişafı üçün
cədvəl düsturları, xassələr, teoremlər və s. ehtiyatının dərinləşməsi və möhkəmlənməsi məsələsi müəyyən qədər öz müsbət həllini tapır.
Fərdi işlərin əhəmiyyətini əks etdirən amillərdən
biri də odur ki, bu halda İKT-dən istifadə
etdikdə tələbələrin bilikləri zənginləşir, təkmilləşir və möhkəmlənərək praktik şəkil alır.
Dərsdənkənar işlərin növü dedikdə fərdi və
kütləvi işlər başa düşülür. Fərdi iş dedikdə,
müəyyən bir düstur, xassə, teorem və ya qaydanın əzbərlənməsi; cədvəl düsturlarının, üsullardan alınan düsturların əzbərlənməsi; İKTnin tətbiqi ilə məlumat, çıxış, hesabat və məruzələrin hazırlanması; CD-nin dinlənilməsi
başa düşülür. Kütləvi işlər dedikdə riyaziyyatda
kontrmisallardan, analogiyalardan və s. debatların aparılması (müstəqil hazırlıqda mövzuların seçilərək təqdim olunması yolu ilə);
viktorina; müsabiqə; filmlərin nümayiş olunması başa düşülür.
Göstərilənləri nəzərə alıb qeyd edə bilərik
ki, kolleclərdə İKT-nin tətbiqi ilə dərsdənkənar
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tədbirlər tədris işinin ayrılmaz bir hissəsi kimi
olmaqla onu tamamlayır və məzmununda daha
uğurlu nəticələr verir.
İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın dərsdənkənar
işlərində müəllimlər tələbələrə fərdi yanaşaraq
hər birinə ayrılıqda onların qavrama qabiliyyətlərinə uyğun tapşırıqlar verir. Bu zaman
təhsilalanları qruplara ayırıb kompüterdə işlətmək olar, onda tələbənin özünə inamı və
fənnə marağı artır. Fərdi kompüter qarşısında
oturan təhsilalanla kompüter arasında qarşılıqlı
əlaqə yaranır.
Müşahidələr göstərir ki, dərsdənkənar işlərdə
İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın tədrisində bilik
və bacarıqlara malik olmaq və bunların formalaşdırılmasının üstünlükləri çoxdur. Bu üstünlüklərin biri də informasiya toplamaq,
analiz etmək, ötürmək qabiliyyətinin formalaşmasıdır. İKT-dən istifadə etməklə tələbələr
ümumiləşdirmə, məntiqi əməliyyatlar vasitəsilə
təhlil aparmaq, öyrəndikləri xassə, teorem,
müxtəlif qanun və qaydaları məsələ və misallar
üzərində tətbiq etmək bacarığına yiyələnirlər.
Kolleclərdə günü-gündən maddi texniki bazanın
yaxşılaşması, elektron lövhələrin, kompüter
siniflərinin qurulması təhsilalanların zəruri
bilik və bacarıqlara yiyələnməsinə, yeni bacarıqlara, idrak fəallığının yüksəlməsinə səbəb
olur.
Təhsilin bütün pillələrində olduğu kimi,
həm də kolleclərdə İKT-nin riyaziyyat dərslərinə
tətbiqi dərsdənkənar işlərdə informasiya texnologiyalarının aşağıdakı fəaliyyətləri həyata
keçməsinə üstünlük verir:
dərsdənkənar işlərdə fərdi işin kompüterlərdən istifadə olunması;
dərsdənkənar işlərdə tələbələrin məntiqi
təfəkkür fəaliyyətinin səmərəliliyi yüksəlir;
kompüter modelləri və qrafikləri vasitəsilə
riyazi modellərin qurulması öz həllini tapır;
informasiya texnologiyaları təlimin açıq
sistemini yarada bilir.
Dərsdənkənar işlərdə İKT-nin tətbiqi ilə
öyrənənlərdə tədris materialları ilə müstəqil
işləmək vərdişləri genişlənir və inkişaf edir.
İKT-nin tətbiqi tədris prosesində müxtəlif istiqamətlərdə özünü əks etdirə bilər, yəni tədris
fəaliyyəti; dərsdənkənar fəaliyyət; buraxılış
imtahanlarına hazırlıq fəaliyyəti.
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İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın tədrisinin
təkmilləşdirilməsinə bir sıra amillər də kömək
edər, yəni yeni informasiya texnologiyalarından
istifadə etməklə internetə girişin təmin edilməsi;
dərslik, dərs vəsaitləri, elmi metodik vəsaitlər,
monoqrafiyalar, məqalələr və s. tətbiqi; mütərəqqi ölkələrin təhsil sisteminə inteqrasiya
olmaqla əldə olunmuş yenilikləri dərsdənkənar
işlərdə tətbiq etmək; Dövlət Təhsil Standartları
və Dövlət Proqramlarına uyğun təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi riyaziyyatın tədrisində İKT-nin tətbiqinin dərsdənkənar işlərdə
də yeniləşməsinə səbəb olur.
Elmi monoqrafiyaların, elmi metodik məqalələrin, metodik tövsiyyələrin, göstərişlərin,
informasiya texnologiyalarının və s. tətbiq
olunması, istifadə edilməsi dərsdənkənar işlərdə
öz müsbət həllini əks etdirir.
İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın dərsdənkənar
işlərdə öyrədilməsində yeni proqram və dərsliklərin hazırlanması hələ öz həllini tapmayıb.
Eyni zamanda İKT-nin tətbiqi ilə tədris metodikasının hazırlanması zəruridir.
Müasir dövrdə informasiya texnologiyalarının sürətlə inkişafı dövründə çağdaş cəmiyyət
qarşısında duran əsas problemlərdən biri olan
İKT-nin tətbiqi ilə kadr hazırlığında riyaziyyatın
öyrənilməsinə xüsusi diqqət verilir. Gündəlik
həyatda və əməli fəaliyyətdə insanlar daim
riyaziyyatla qarşılaşır. Buna görə də təhsilin
bütün pillələrində olduğu kimi, həm də orta
ixtisas təhsili müəssisələrində gələcək mütəxəssislərdə hərtərəfli dünyagörüş formalaşdırmaq, riyaziyyatdan dərsdənkənar tədbirlərdə
İKT-dən istifadə də müəllimlər qarşısında mühüm bir vəzifə kimi qoyulmuşdur.
Qeyd edək ki, təlimin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində kolleclərdə dərsdənxaric və
məktəbdənkənar keçirilən tədbirlərin rolu böyükdür. Kolleclərdə dərsdənkənar tədbir tələbələrin könüllülük prinsipinə əsaslanır və
kollec işinin mühüm tərkib hissələrindən
biridir. Deməli, məktəbdənkənar və dərsdənkənar tədbirlərdə interaktiv və fəal metodlardan
istifadə İKT bacarığının tətbiqi və bütün yeni
təlim texnologiyaları və metodlarının, informasiya texnologiyalarının tətbiqi tələbələrin
yaradıcılıq qabiliyyətini və İKT-dən istifadəyə

72

Arzu Əliyeva

Kolleclərdə riyaziyyatdan dərsdənkənar
tədbirlərdə İKT-dən istifadənin perspektivləri

marağı artırır, onlarda məntiqi təfəkkürün inkişafına səbəb olur. Deməli, dərsdən-kənar
və məktəbdənkənar iş riyaziyyat dərslərinin
köməkçi formalarından biridir. Bu situasiya
isə kolleclərdə proqram materialının dərindən
mənimsənilməsinə, möhkəmləndirilməsinə və
sistematikləşməsinə səbəb olur, tələbələri müstəqil bilik, bacarıq və vərdişlərə nail olmasına,
sərbəst ideya şərhinə malik olmasına, təşkilatçılığa hazırlayır.
Kolleclərdə riyaziyyatdan dərsdənkənar və
məktəbdənkənar tədbirlərdə İKT-dən istifadə
müxtəlif tərkibdə və formada özünü əks etdirə
bilər, məsələn: tələbə elmi cəmiyyətinin işi,
riyaziyyat dərnəyinin işi, olimpiada və s. Göstərilən istiqamətlərdə aparılan işlər tədris ili
boyunca planlaşdırılmalı, proqram əsasında
təsdiq olunmalıdır. Riyaziyyatdan nəzəri və
praktik istiqamətlərdə dərsdənkənar işlərdə
fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyaya geniş
yer verilməlidir. Bu proses isə gələcək mütəxəssislərin peşə üzrə hazırlığında rol oynayır.
Orta məktəb təhsili pilləsində olduğu kimi
kolleclərdə də dərsdənkənar iş qrup halında
və ya kütləvi halda həyata keçirilə bilər. Qrup
halında iş dedikdə aşağıdakılar başa düşülür:
divar lövhəsinə müxtəlif əyləncəli və didaktik
materialların hazırlanması; mühazirə və praktik
məşğələlərə aid işlər; riyaziyyat kabinetində
müxtəlif peşə istiqamətində tətbiqi məsələlərin
modellərinin verilməsi və s.
Kolleclərdə dərsdənkənar və məktəbdənkənar işlər gələcək mütəxəssislərin dünyagörüşlü vətəndaş kimi hazırlanmasında rol oynayır.
Tələbələr istehsalat təcrübəsində və digər tədbirlərdə, müsabiqələrdə, olimpiadalarda və s.
iştirak edirlər və bu tədbirlər isə onların bilik,
bacarıq və vərdişlərini gücləndirir, müasir tələblərə uyğun müstəqil həyatda inkişaflarına
stimul verir. Digər dərsdənkənar iş formalarından biri də müəllimin hər həftə konkret
təyin olunmuş məsləhət günüdür. Əgər maddi-texniki baza bu günün tələblərinə cavab
verirsə, onda riyaziyyatdan dərsdənkənar
işlərdə İKT-dən istifadə mühüm rol oynayır
və bu istiqamətdə riyaziyyatın öyrənilməsinə
xüsusi diqqət verilir. Göstərilən işlərin hər
biri məsələnin qoyuluşundan, riyazi modelindən, onun təşkilindən, hansı səviyyədə hazır-

lığından və aparılmasından asılıdır. Buna görə
də dərsdənkənar tədbirlərdə İKT-dən istifadə
dən əvvəldən hazırlıq görülür və qruplarda
anket sorğusu aparmaqla tələbələrin fənnə
marağının nə dərəcədə olduğu müəyyən edilir.
Bu halda aşağıdakı sualların təqdim olunması
daha məqsədəuyğundur:
İKT-yə marağın necədir?; İKT-dən basqa
fənlərdə də istifadə etmək olarmı?; Riyaziyyatda
İKT-dən istifadə səni qane edirmi?; Riyaziyyat
həyatımızın hansı sahələrində lazımlıdır?.
Kollec tələbələri də internet vasitəsilə peşə
istiqamətində “Riyaziyyatın rolu və mahiyyəti”,
“Riyaziyyat və məntiq”, “Riyaziyyat və informatika” və s. kimi mövzular ətrafında təhlillər edib referatlar hazırlayırlar ki, bu da
onların bilik və bacarıqlarının güclənməsinə
səbəb olur. Ümumiyyətlə, İKT-dən istifadə
etməklə riyaziyyatın nəzəri və praktik məşğələlərinə aid mühazirələrin “ağ lövhələrdə”
dinlənilməsi tələbələrin dünyagörüşündə və
gələcəkdə peşə hazırlığında mühüm rol oynayır.
İstər dərsdənkənar, istərsə də məktəbdənkənar
tədbirlərdə İKT-dən istifadə etməklə riyaziyyatın öyrənilməsində internetdən faktlar əldə
edib həyata keçirmək təlimin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılmasında fayda verir və kolleclərdə
tədris işinin yüksək səviyyədə qurulmasına
səbəb olur.
Kolleclərdə mütəxəssislərin hazırlığında
şəxsiyyətin formalaşması və peşə mədəniyyətinin inkişafı, onların hazırlığının keyfiyyətinin
təmin olunma prosesində didaktika işinin təşkili
və aparılması mühüm rol oynayır.
Müşahidələr göstərir ki, kolleclərdə maddi-texniki baza əhəmiyyətli dərəcədə yenilənmişdir, buna görə də dərsdənkənar tədbirlərdə İKT-dən istifadə istiqamətində meydana
çıxan problemlərin aradan qaldırılması tədbirləri
həyata keçməlidir.
Kolleclərdə mütəxəssis hazırlığında və ya
ali məktəbə hazırlıqda İKT-dən, interaktiv və
fəal təlim metodlarından yetərincə istifadə
olunmur. Tələbə riyaziyyat fənninin yalnız
nəzəri və praktik məşğələlərində bilikli mütəxəssis kimi yetişə bilməz, buna görə də onlarda
İKT-dən istifadəyə həvəs yaratmaq vacib və
zəruridir.
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todları riyaziyyat kursunun tədrisinə necə
tətbiq olunmalıdır? Kolleclərdə tədris prosesində İKT-dən istifadə təlim zamanı tələbələrin
biliklərinin dərindən mənimsənilməsi və zənginləşməsinə stimul verməklə, həm də müəllimin sərf etdiyi əməyi də yüngülləşdirən vasitədir. İKT-dən axtarış sistemlərində, internet
resurslarında, tələbə və müəllimlərin istifadəsi
üçün rəsmi saytlarda, dərsliklərdə, dərs vəsaitlərində və s. istifadə etmək olar.
Problemin elmi yeniliyi. İndiki dövrdə fənlərin tədrisində İKT-nin tətbiqi təhsilalanların
müasir peşəkar mütəxəssis kimi hazırlığına
səbəb olur. Bu problemin uğurları, həm də
dərsdənkənar tədbirlərdə öz müsbət həllini
göstərir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
baxılan problemin həlli nəinki kolleclərdə,
həm də təhsilin bütün pillələrində tətbiq oluna
bilər. İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın tədrisinin

Pedaqogika
dərsdənkənar tədbirlərdə özünü əks etdirməsi
təhsilalanların keyfiyyətli bilik, bacarıq və
vərdişlərə nail olmasına səbəb olur.
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Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində uşaqların musiqi tərbiyəsinin
məzmunu
Annotasiya. Məqalədə məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində uşaqların

tərbiyə olunmasında musiqinin təsir gücü, onların estetik tərbiyəsinin
formalaşmasında yeri və rolundan bəhs olunur. Məktəbəqədər yaşda
uşaqların musiqi tərbiyəsinin, bu tərbiyə istiqamətinin təhsilləndirici
funksiyası, musiqi üzrə aparılan təlim məşğələlərinin məzmunu, bu
yaşda uşaqların həyatının müxtəlif illərində musiqi tərbiyəsinə aid bacarıqların formalaşdırılması kimi məsələlərdə şərh olunur, pedaqojimetodik əsaslarının aydınlaşdırılmasına səy göstərilir. Məqalədə belə
bir nəticəyə gəlinir ki, uşaqların musiqi tərbiyəsi məktəbəqədər yaşlı
uşaqlarda dinləmək və ifa etmək mədəniyyətini inkişaf etdirir, bu istiqamətdə qavrayışlarını möhkəmləndirir. Belə bir tərbiyəvi iş uşaqlarda
konsert proqramlarına meyil yaradır, musiqili teatra həvəsləndirir, klassik
musiqiyə, xalqın musiqi yaradıcılığına, bəstəkarların yaradıcılığına sevgi
və məhəbbət hissi yaradır.

The content of children's music education in preschool institutions
Abstract.The article discusses the power of music in the upbringing
of children in preschool institutions, their place and role in the
formation of aesthetic education. Efforts are made to clarify the
pedagogical and methodological bases of music education of
preschool children, the educational function of this direction of
education, the content of music training sessions, the formation of
skills related to music education at different ages of children at
this age. The article concludes that children's musical education
develops the culture of listening and playing in preschool children,
strengthens their perception in this direction. Such educational
work creates a tendency in children to concert programs, encourages
musical theater, creates a feeling of love and affection for classical
music, folk music, the work of composers.

Содержание музыкального воспитания детей
в дошкольных учреждениях
Aннотация. В статье освещаются вопросы о влиянии музыки
на воспитание детей в дошкольных учреждениях, ее месте и
роли в формировании их эстетического воспитания. Рассматриваются такие вопросы, как дошкольное музыкальное воспитание детей, образовательная функция данного направления
воспитания, содержание учебных занятий по музыке, формирование умений и навыков, связанных с музыкальным воспитанием детей в разные годы жизни в этом возрасте, делается
попытка к выяснению их педагогико-методических основ. В
статье делается вывод о том, что музыкальное воспитание
детей развивает у детей дошкольного возраста культуру слушания и исполнения, закрепляет их восприятие в этом направлении. Такая воспитательная работа создает у детей тягу
к концертным программам, побуждает к музыкальному театру,
вызывает чувство любви и привязанности к классической музыке, музыкальному творчеству народа, творчеству композиторов.
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Musiqi zəkanın, emosional mədəniyyətin,
hisslərin, əxlaqın formalaşmasında ən güclü
vasitədir. Musiqi tərbiyəsi musiqiçi hazırlamaq,
tərbiyə etmək deyil, əksinə insanın tərbiyə
olunmasıdır. Müxtəlif incəsənət növləri insana
spesifik vasitələrlə təsir göstərir. Musiqi uşağa
çox erkən vaxtlardan təsir imkanlarına malik
olur. Musiqi estetik tərbiyənin çox zəngin və
təsirli vasitələrindən biridir. Musiqi insanın
zövqünü formalaşdırır, hisslərini tərbiyə edir.
Musiqi böyük emosional təsir gücünə malikdir.
Müasir tədqiqatlar sübut edir ki, musiqi
qabiliyyətinin inkişafı, musiqi mədəniyyətinin
əsaslarının formalaşdırılması, bir sözlə uşaqların
musiqi tərbiyəsi məktəbəqədər yaş dövründən
başlamalıdır.
Uşaqlarda musiqiyə meyl və qabiliyyətlərin
inkişafı onun ümumi inkişafının üzvi bir hissəsidir. Bu zaman uşaqlarda emosional aləm
formalaşır, bu sahəyə aid idraki qüvvələri təkmilləşir, həyatın, təbiətin, incəsənətin gözəlliklərinə baxışları yaranır və zənginləşir. Uşağın
emosiyası, marağı, zövqü məhz musiqi mədəniyyətinə qoşulmaqla yüksək məzmun xüsusiyyəti qazanır. Bütün bunlar göstərir ki,
hələ məktəbəqədər yaş dövründən uşaqlarda
musiqi mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün
şəraitin yaradılması olduqca vacibdir.
Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların musiqi tərbiyəsi üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə
yetirilməsi vacib hesab olunur.
1. Musiqi fəaliyyətinin müxtəlif növləri üzrə
uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf
etdirilməsi;
2. Musiqi tərbiyəsinin məzmunundan asılı
olaraq seçilmiş vəzifənin uğurlu həlli üçün
ilk əvvəl musiqi fəaliyyətinin təşkili formaları,
təlimin metod və priyomlarını, istifadə olunacaq
repertuarın və s.əhəmiyyətinin nəzərə alınması.
Tədqiqatlar göstərir ki, məktəbəqədər yaşlı
uşaqların musiqi təliminin əsasında aşağıdakı
nəzəri məsələlər durur:
1. Musiqi nəzəriyyəsinin elementar əsasları
2. Musiqi janrları və üslubları
3. Musiqi formaları
4. Musiqi ifaçılığı. Xor.Orkestr
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Məktəbəqədər yaşda uşaqların musiqi tərbiyəsinin metodikası aşağıdakı həlli vacib məsələlərin yerinə yetirilməsini tələb edir:
1.Uşaqların musiqi qabiliyyətlərinin və musiqi estetik düşüncəsinin inkişafı metodikası.
2.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların musiqi fəaliyyətinin növ və xüsusiyyətləri.
3. Uşaqların musiqi fəaliyyətinin təşkili formaları
4. Musiqinin uşaq baxçasının gündəlik həyatına daxil olması
5. Ailədə musiqi tərbiyəsi
6. Uşaqların
musiqi tərbiyəsi üsrə
pedaqojikollektivin fəaliyyəti
Məktəbəqədər uşaqların musiqi fəaliyyətinin
inkişafının təhsilləndirici sahəsinin başlıca
məqsədi musiqini emosional şəkildə qavrama
qabiliyyətini formalaşdırmaqdan ibarətdir.
Uşaqların musiqi üzrə səviyyəsinin inkişafı
musiqi məşğələlərində formalaşır, müstəqil
olaraq musiqi fəaliyyəti prosesində yaradıcılıq
imkanları üzə çıxır. Əgər uşaq öz təşəbbüsü
ilə böyük həvəslə oxuyursa, digər uşaqlarla
birlikdə xora gedirsə, musiqi alətlərində çalışırsa, rəqs etməyi bacarırsa deməli, uşağın
musiqi üzrə inkişafının yüksək səviyyədə olduğunu söyləmək olar.
Beləliklə, məktəbəqədər yaşlı uşaqların
musiqi təlimi prosesində iki çox mühüm vəzifənin yerinə yetirilməsi vacibdir:
- uşaqların bədii musiqi fəaliyyətini inkişaf
etdirmək, qayğısına qalmaq;
- bağça dövründə uşaqların musiqi incəsənətinə qoşulmasına şərait yaratmaq;
Musiqi tərbiyəsi estetik tərbiyənin mühüm
vasitəsi kimi məktəbəqədər yaşlı uşaqların
hərtərəfli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır.
Musiqinin köməyi ilə uşaqların maraq və
qabiliyyətləri, ehtiyac və tələbatları formalaşır,
psixika sferasının emosional və intellektual
inkişafı təmin olunur, bununla da musiqi uşaqda ideyalar, fikir və düşüncələr, obrazların
yaranmasına kömək edir. Məhz uşaq bağçasında
uşaqların müxtəlif növ musiqi fəaliyyətinin
əsası qoyulur, onların musiqi mədəniyyətinin
formalaşması imkanları yaranır ki, bu da uşağın doğulduğu ilk günlərdən musiqi tərbiyəsi
işinin necə bir aktuallıq kəsb etdiyini təsdiq
edir.
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Bir cəhəti də qeyd edək ki, uşağın musiqi
üzrə fərdi inkişafını kollektiv məşğələlərə
qarşı qoymaq, onun üstünlüyünü hər vəchlə
müdafiə və təqdir etmək olmaz. Bu, pedaqoji
cəhətdən yanlış bir üsul, mövqedir. Əksinə
uşağın fərdi fəaliyyəti ilə kollektiv fəaliyyəti
birləşdirmək, uzlaşdırmaq, məhz kollektivdə
fərdi – defferensial yanaşma nümayiş etdirmək,
müxtəlif səviyyəli mürəkkəb tapşırıq və çalışmalarla uşağın əhatə olunmasına nail ola
bilmək, imkan və qabiliyyətlərin inkişafı üçün
zəmin yaradar.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafı, tərbiyəsi və təhsili hazırkı şəraitdə ümumdövlət
işinə çevrilmiş, onların mənəvi keyfiyyətlərinin
formalaşmasına diqqət və qayğı günü-gündən
artırılmışdır. Məlumdur ki, məktəbəqədər yaşlı
uşaqların necə olacaqlarını həlledici dərəcədə
onların uşaqlıq illərini necə keçirməsindən,
bu illərdə ətraf aləmdən onların ağıl və ürəyinə
nəyin daxil olmasından xeyli asılıdır, Baxçaya
gələn uşaq dərhal təlim və tərbiyənin güclü
təsirinə məruz qalır. Uşaq bütün tapşırıqları
yerinə yetirməyə çalışır və ilk ictimai tapşırıqlar
alır ki, bu da onun mənəvi inkişafının sonrakı
mərhələləri üçün olduqca münbit zəmin yaradır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların müxtəlif yaşlarda musiqi tərbiyəsi üzrə işin məzmunu
geniş və əhatəlidir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların musiqi təhsilinin məzmununu planlaşdırmalı olsaq, baxça yaşı dövrünün müxtəlif
illəri üzrə uşaqların intellektual bacarığı və
şəxsi keyfiyyətlərinin təxmini konturunu necə
deyərlər, cızmaq olar. Uşaq musiqi sənəti üzrə
zəruri bacarıq və vərdişlərini məhz bağça yaşında əldə edir ki, bu da uşağın müxtəlif növ
yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulmasına imkan
yaradır.
Konkret olaraq baxça yaşlı uşaqlarda həyatın
müxtəlif illərinə aid musiqi tərbiyəsi bacarıqlarını aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:
Həyatın 4-cü ilində:
- Musiqi əsərlərini axıra qədər dinləmək;
- Tanış mahnıları öyrənmək;
- Səsi yüksəkliyi üzrə fərqləndirmək (oktavalar dairəsində);
- İfa zamanı geridə qalmamaq və biribirini qabaqlamaq, digərlərini dalda qoymaq;

- Rəqslər üzrə hərəkətləri düzgün yerinə
yetirmək, digər iştirakçı ilə dövrə vurmaq,
musiqinin altında öz əşya və geyimi ilə düzgün
hərəkət etmək;
- Uşaq musiqi alətlərini adlandıra və fərqləndirə bilmək;
- 4 yaşdan 5 yaşa qədər olan dövr (məktəbəqədər yaşın orta yaş dövrü)üzrə musiqi tərbiyəsi bacarıqları;
- Melodiya üzrə mahnını bilmək;
- Səsin ucalığını fərqləndirmək (birinci və
yeddinci pillələr arasındakı fasilə, birinci pillə
ilə altıncı pillələr arasındakı fasilə);
- Səsini uzadaraq oxumaq, sözü dəqiq söyləmək, birlikdə başlamaq və birlikdə qurtarmaq;
- Musiqini xarakterizə edən hərəkətləri yerinə yetirmək;
- Rəqs üzrə hərəkətləri yerinə yetirmək,
birlikdə dövrə vurmaq və s.
- Əşyalarla davranmağı bacarmaq (kukla,
oyuncaqlar və s);
Həyatın 6-cı ilində musiqi tərbiyəsi üzrə
bacarıqlar:
- Musiqi əsərlərinin janrlarını fərqləndirmək
(marş, rəqs, mahnı), musiqi alətlərinin səsini
fərqləndirmək (fortepiano, skripka və s.)
- Aşağı və yüksək səsləri fərqləndirmək;
- Oxuyanda gərgin olmamaq, asan, ifadəli
səsə malik olmaq, mahnını vaxtında başlamaq
və vaxtında qurtarmaq, musiqi alətlərinin müşayəti ilə oxumaq;
- Musiqinin dinamikası və xarakterinə
uyğun olaraq ritmik hərəkətlər etməyi bacarmaq;
- Mahnının məzmununu müstəqil şəkildə
səhnələşdirmək, hərəkət etməyi bacarmaq,
yallı və süjetli rəqsləri ifa edə bilmək;
- Zərbli musiqi alətləri səsləndirilən melodiyalar altında tək, yaxud çox da böyük
olmayan qrup halında oynamaq.
Həyatın 7-ci ilində musiqi tərbiyəsi üzrə
əldə edilməsi vacib olan bacarıqlar:
-Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin sözlərini və melodiyasını öyrənmək;
- Dinlənilən əsərin janrını müəyyənləşdirmək
və hansı alətlərdə ifa olunduğunu bilmək;
- Dinlənilən musiqi əsərinin hissələrini
fərqləndirmək (başlanğıc və sonu, nəqaratı);
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- Mahnını uyğun diapozonda oxumaq;
- Fərdi və kollektiv şəkildə oxumağı bacarmaq, müşayətlə və müşayətsiz ifa etmək;
- Musiqinin xarakterinə uyğun olaraq ifadəli
və ritmik hərəkət etmək;
- Rəqsə aid hərəkətləri düzgün yerinə yetirmək;
- Rəqslə müşayət olunan mahnını səhnələşdirməyi bacarmaq, oyunlarda obrazlı hərəkətlərin müxtəlif variantlarını düşünüb hazırlamaq;
- Uşaq musiqi alətlərində çox da mürəkkəb
olmayan mahnı və melodiyaları ifa etməyi
bacarmaq.
Bütün bu deyilənlər məktəbəqədər yaşlı
uşaqlarda dinləmək və ifa etmək mədəniyyətini
inkişaf etdirir, bu istiqamətdə qavrayışlarını
möhkəmləndirir. Belə bir cəhət uşaqlarda kon-
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sert proqramlarına meyl yaradır, musiqili teatra
həvəsləndirir, klassik musiqiyə, xalqın musiqi
yaradıcılığına, bəstəkarların yaradıcılığına
sevgi və məhəbbət hissi yaradır.
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Annotasiya. Məqalədə interaktiv təlim metodlarının tədris prosesinə
daxil edilməsindən bəhs olunur. İnteraktiv metodlar şagirdlərin zehni
fəaliyyətinin inkişafında və qavranılmasında, motivasiyanın təşkilində
böyük rol oynayır. Fəal təlimdə istifadə olunan bir çox təlim üsulları
vardır. Lakin bunlardan istifadə edərkən fənnin xüsusiyyətlərinə, mövzuya
və məqsədə uyğunluğu nəzərə alınmalıdır. Qeyd olunur ki, fəal təlim
üsulları şagirdlərin passivliyinin aradan qaldırılmasına, lazım olan
təfəkkür xüsusiyyətlərinin, yaradıcılığının formalaşması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır, təhsilimizdə demokratikləşdirmə,
humanistləşdirmə, diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya prinsiplərini həyata keçirməyə imkan yaradır. Daha sonra təhsildə keyfiyyətin
təminatı üçün innovativ yanaşmaların əhəmiyyətli rolu haqda da ətraflı
məlumatlar verilir.

Importance of new teaching methods in foreign
language teaching
Abstract. The article is devoted to the introduction of interactive
teaching methods in the educational process. The positive and negative
sides of traditional and interactive methods of teaching wish comparison
are noted in this article. Interactive methods have a great role in
development of students’ mental activity and comprehension, organization
of motivation. There are many teaching methods used for interactive learning. However, when applying them, it is necessary to take into
account the features of the subject and their correspondence to the
subject and objectives of the subject. The author notes that these
methods are aimed at eliminating the passivity of students, developing
thinking skills and creativity and improving the quality of education,
and also contribute to the implementation of the principles of democratization, humanization, individualization, differentiation and integration
envisaged by the Education Reform Program of the Republic of
Azerbaijan. For more information about innovative approaches are significant role in further quality assurance in education

Значение методов новых обучения иностранным языкам
Aннотация. Статья посвящена внедрению интерактивных методов
обучения в учебный процесс. Интерактивный метод обучения
придаёт особое значение в организации мотивации и управлении
познавательной деятельности и понимании учеников. Существует
множество приемов обучения, используемых при интерактивном
обучении. Однако при их применение следует учитывать особенности
предмета и их соответствие теме и целям предмета. Автор отмечает,
что данные методы направлены на устранение пассивности учеников,
развитию навыков мышления, креативности и служат повышению
качества обучения, а также способствуют реализации принципов
демократизации, гуманизации, индивидуализации, дифференциации
и интеграции в нашем образовании. Далее дается подробная информация о важной роли инновационных подходов в обеспечении
качества образования.
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Yeni təlim texnologiyaları dünya təcrübəsində özünəməxsus yer tutur. Müstəqil düşünmək, sərbəst fikir söyləmək, interaktiv
təlim metodlarından səmərəli istifadə etmək,
başqasının fikir və mülahizələrini təsdiq və
ya inkar etmək, bir-biri ilə fikir mübadiləsi
aparmaq təhsil keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
təkan verən ən başlıca amillərdən biridir.
Müşahidələr göstərir ki, xarici dilin öyrənilməsində yazılı və şifahi nitq bacarığının
formalaşdırılması, düzgün oxu qabiliyyətinin
inkişaf etdirilməsi təmin olunmalıdır. Məsələn,
tələbə məişətimizdə və ya gündəlik həyatımızda
istifadə olunan əşyaların adlarını öyrənir, nitq
etiketləri vasitəsilə ünsiyyət yaradır və müxtəlif
nitq nümunələri qurur. O, öyrəndiyi dilin hərf
birləşmələrini və onların verdiyi səsləri misallar
vasitəsilə, öz ana dili ilə müqayisəli şəkildə
öyrənir və bu da ona bənzər və fərqli tələffüzü
aşılamağa kömək edir. Eyni zamanda o, kiçik
həcmli mətnləri oxuyur və onların məzmununu
izah edir. Bu, tələbənin şifahi nitqinin inkişafını
daha da təkmilləşdirir, onun ünsiyyət bacarığını
formalaşdırır.
Bu gün müstəqillik yolunda uğurla addımlayan Azərbaycanın təhsil quruculuğu sahəsində
qazandığı nailiyyətlər aparılan ardıcıl və davamlı təhsil siyasətinin nəticəsi kimi meydana
çıxmışdır. Cəmiyyət özünün ən çətin problemlərini həll etmək üçün özünə qayıtmalı,
daxili aləmini, milli-mənəvi dünyasını təzələməli olur. İlk növbədə, insan resurslarının
təkmilləşdirilməsi üçün potensial imkanlarını
səfərbər edir. Gənc nəslin yetişdirilməsini,
geniş mənada vətəndaş tərbiyəsini böyük uğurlarının bünövrəsinə gətirir. Bununla mənəvi
təkamülə nail ola bilir. Azərbaycanda təhsil
islahatı uğurla həyata keçirilir. Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, cəmiyyət üçün
inkişaf etmiş, beynəlxalq standartlara cavab
verə biləcək şəxsiyyətin formalaşdırılması sosial-iqtisadi və mədəni inkişafın əsasını təşkil
edir. Bu şəxsiyyəti yetişdirmək üçün ailə ilə
yanaşı, müəllimlərin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Bu gün qarşımızda duran əsas vəzifələrdən
biri texniki tərəqqi dövründə yeni təhsil islahatından, Milli kurikulum və fəal təlimin üsul
və vasitələrindən xəbərdar olan, İKT-dən istifadə
etməklə dərslərini quran müəllimlər hazırlamaqdır. Təhsildə özülün möhkəm qoyulması
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nailiyyətlərin artmasına səbəb olur. Demək təlimin xüsusilə ibtidai təlimin səmərəlilik dərəcəsinin artırılması başlıca şərt kimi daim
diqqətdə olmalıdır. Təlimin əsas təşkili forması
olan dərs müəllim əməyinin elmi-metodiki və
praktik cəhətlərini özündə ehtiva edir. Buna
görə müəllim fəal təlim mexanizmlərindən səmərəli istifadə etməyə nail olmaq üçün texnoloji
bacarığa malik olmalıdır. Uzun illərin təcrübəsi
göstərir ki, dərsdə müəllimin fəallığına həmişə
üstünlük vermişik. Müəllim bilik mənbəyi
kimi çıxış edib. Tələbələr isə yeni bilikləri həmişə müəllimin məlumatları və izahlarını qavrama və yadda saxlama əsasında mənimsəyiblər.
Müasir dərs fəal təlim mexanizmlərinin tətbiqi
ilə gerçəkləşir.
Təhsil islahatının zəruri etdiyi fəal dərsin
təşkili zamanı problem şərait yaradılmalı,
müəllim bələdçilik etməli, tələbə tədqiqatçı
olmalı, dialoq və əməkdaşlıq təmin edilməli,
psixoloji dəstək göstərilməlidir. Qeyd olunan
tələblərin ödənilməsi ilə fəal dərsin təşkilini
reallaşdırmaq mümkündür.
Tədrisdə müxtəlif metodlardan istifadə olunur. Bunlardan passiv metod, aktiv metod,
interaktiv metod və s.
Passiv metod artıq keçmişdə qalmış bir
metoddur və bundan demək olar ki, istifadə
edilmir. Amma bəzi müəllimlər tərəfindən hələdə tətbiq edilir. Bu metodda şagird yalnız
dərsə qulaq asır, müəllim danışır. Amma illər
keçdikcə aktiv metod ərsəyə gəldi. Bu metod
ərsəyə gəldikdə passiv metodu tətbiq edən
müəllimlər buna qarşı çıxdılar, amma zaman
keçdikcə onlar da aktiv metoddan istifadə etməyə can atdılar.
Aktiv metod illərdir ki, tədrisdə tətbiq
edilir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri əvvəl
bu metoddan istifadə edirdilər. Amma Azərbaycanda hələ də bu metodun tətbiqi daha çoxdur.
Sovet təhsil sistemində passiv metod daha
çox tətbiq edilirdi. Aktiv metodda müəllim
danışarkən hər hansı bir şagird, tələbə də
mövzu müzakirəsinə qoşulur və sinifdə bir
aktivlik olur. Əvvəllər qayda belə olub ki,
müəllim danışdığı müddətdə şagird heç bir
sual verə bilməz, müzakirəyə qoşula bilməz.
Amma aktiv metodda onlar geridə qaldı. Aktiv
metodda müəllim mövzunu izah edərkən şagird
də öz münasibətini bildirir, suallarını verə
bilər və qarşılıqlı şəkildə mövzuya izah olunur.
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Bu həm şagird üçün, həm də müəllim üçün
yaxşı metoddur. Aktiv neçə müddətdir ki,
dünya təhsil sistemində mühüm rol oynadı,
amma artıq inkişaf etmiş ölkələr bu metoddan
istifadə etmir. Çünki artıq intreaktiv metod
ərsəyə gəlib.
İnteraktiv metod inkişaf etmiş ölkələrin
təhsil təcrübəsi göstərir ki, çağdaş insan yetişdirmənin doğru yolu, şagirdi sinifdə təlimin
obyekti kimi yox, subyekti kimi qəbul edən
şagirdyönümlü interaktiv təlim metodlarından
istifadə etməkdir. Artıq Avropa təhsilində əsas
metod kimi interaktiv metod tətbiq edilir. Bu
metodda mövzunun müzakirəsi zamanı müəllimlə şagird arasında müzakirə ilə yanaşı, şagirdlər arasında da müzakirə olur. Məsələn,
müəllim hər hansı mövzu üzrə dərs tədris
edir. Mühazirənin gedişi zamanı artıq tələbələr
arasında da müzakirə başlanması bu interaktiv
metodun göstəricisidir. İnteraktiv metod üçün
kompüter biliklər olmalıdır. Həm də müasir
dünya görüşlü müəllim olmalısan ki, dərs
tədrisi zamanı interaktiv metodu tətbiq edə
biləsən.
Əlbəttə ki, bütün dərslərdə interaktiv metodun tətbiqi vacibdir. Amma dil dərslərində
bu daha çox vacibdir. İlk öncə dil dərsləri
müzakirəli şəkildə olmalıdır. Həm də təkcə
müəllim deyil, tələbələr öz aralarında müzakirələr aparmalıdır. Kompüter sahəsindən istifadə olunmalı, müxtəlif qısametrajlı filmlərə
baxılmalı, musiqilər dinlənilməli, praktik olaraq işlər görülməlidir.Ümumiyyətlə, xarici dil
dərslərində şagirdlərin aktiv olmalarını təşkil
etmək elə asan iş deyil, bu müəllimin bacarığından asılıdır. İndiki gənc öyrəncilərin əsas
tələbatı interaktiv metoddur. Ona görə bütünlüklə tədris interaktiv metoda üstünlük
versə daha yaxşı nəticələr əldə etmək mükündür.
Çünki bu metod artıq sınaqdan çıxmış bir
metoddur.
Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının sürətlə inkişaf etməsi müxtəlif elm sahələrinə aid biliklərin həcminin və
onların mənbələrinin artmasına, cəmiyyətdə
informasiya partlayışına səbəb olmuş, bu biliklərin qeyri ənənəvi təlim metodları əsasında
mənimsədilməsi istiqamətində tədqiqatlar genişlənmişdir. “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda
təhsil sisteminin institutsional əsaslarının

dillərin tədrisində yeni təlim üsullarının əhəmiyyəti

inkişaf etdirilməsi, innovativ təlim metodları
və texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi yolu ilə səriştəyə əsaslanan şəxsiyyət və
nəticəyönümlü təhsil modelinin yaradılması
strateji hədəf kimi qarşıya qoyulmuşdur. Milli
təhsil sistemində həyata keçirilməkdə olan
innovasiya prosesləri təlim-tərbiyənin məqsədi,
məzmunu və metodlarına, müəllimlə şagirdlərin
birgə fəaliyyətinin təşkilinə yeni yanaşmalarla
müşayiət olunur. Təhsilin məzmununda innovasiya prosesləri öz mahiyyəti etibarı ilə
müasir pedaqogikanın iki mühüm probleminin:
a) qabaqcıl və mütərəqqi pedaqoji təcrübənin
öyrənilməsi, ümumiləşdirilməsi və genişləndirilməsi, b) pedaqogika psixologiya elmlərinin
nailiyyətlərinin pedaqoji praktikaya tətbiqi
problemlərinin həllini nəzərdə tutur. Əsrlər
boyu cəmiyyətin sosial sifarişini yerinə yetirən
məktəb təhsili çox geniş təkamül yolu keçmiş,
təlimin çoxsaylı ümumdidaktik metodları formalaşmışdır. Ənənəvi pedaqogikada 50-dən
artıq təlim metodu və hər bir metoda aid çoxsaylı priyomlar mövcuddur. Onların təsnifatında
perspektiv, idarəedici, məntiqi, aqnostik və
kibernetik olmaqla beş əsas yanaşma və təsnifat
meyarlarından istifadə olunur. Ənənəvi təlim
metodlarının hər birində şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətinin xarakteri konkret olaraq
müəyyənləşdirilmişdir. Ənənəvi təlim daha
çox özünün imperativ xarakteri uşaqların şəxsiyyət xüsisyyətlərinin, təlabatları nəzərə alınmadan həyata keçirilən pedaqoji təsirə əsaslanır.
Məhz fəal, interaktiv təlim metodları bu meyarlara tam uyğun gəlir. Fəal təlim metodları
təlim prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq
şəraitində öyrənənlərin idrak fəallığını təmin
etmək inkanları ilə səciyyələnir. “Fəal təlim
metodları”na əksər hallarda sinonim olaraq
“interaktiv təlim” metodları da deyilir. “İnteraktivlik” termini dialoqu, qarşılıqlı təsiri özündə
əks etdirir. “Fəal təlim metodları” bir sıra
ədəbiyyatlarda “problemli-bioloji”, “problemli”,
“evristik” metodlar kimi də səciyyələndirilir.
Fəal təlim dedikdə şagirdlərin təlim idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması üsullarının
məcmuyu nəzərdə tutulur. İnternet resursları
təlimin əyaniliyinə, rahatlığa, mobilliyə zəmanət
verir, təlim üçün zəruri olan əlavə informasiya
mənbələrini seçməyə meydan açır. Aparılmış
elmi tədqiqatların nəticəsi sübut edir ki, qrup
şəklində təlim fərdi təlimlə müqayisədə daha
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yüksək nəticələr əldə etməyə imkan yaradır.
Birgə iş şagirdlərin qabiliyyətlərinin inkişafına
etibarlı təminat verir. Fəal və interaktiv təlimdə
təlim diskusiyalarının təşkili, səmərəli istiqamətləndirici, təhrikedici suallar şagirdləri yeni
bilikləri müstəqil fəaliyyət əsasında əldə etməyə
yönəldir. Fəal təlimdə fakültativ yanaşma
idrakı və yaradıcılıq təlabatlarının tam təmin
edilməsinə, şagirdlərin özünü reallaşdırma
imkanlarının genişlənməsinə yol açır. Müəllim
tərəfindən şagirdlərin fəaliyyətinin stimullaşdrılması, “yaxşı” və “pis” cavablandırma zamanı fərdi qiymətləndirmədən imtina edilməsi
onların öz qüvvələrinə inamını və çalışqanlıq
əzmini artırır. Fəal təlimdə şagirdlərin fəal
idrak mövqeyinin saxlanılması üçün psixoloji
dəstək göstərilməli, sinifdə hörmət və inam
mühiti daim saxlanılmalı, müəllim tərəfindən
şagirdlərin stimullaşdırılması diqqət mərkəzində
saxlanılmalıdır. Fəal əməkdaşlıq və birgə iş
vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi yolu ilə sosial
birgə fəaliyət və birgə yaşayış qaydalarının
mənimsənilməsinə təminat verilməlidir. Bizim
fikrimizcə, interaktiv metodların psixoloji
konsepsiyası sistemli təhlil olunduqda, onun
başlıca pradiqması şəxsiyyət yönümlü təlim
prinsipi olmalıdır [3]. Ənənəvi təlimdə əsas
sima olan təhsilverən (trener, müəllim) özündən
təlim informasiyanı buraxan “filtr”, interaktiv
təlimdə isə köməkçi, informasiya mənbələrindən biri rolunu oynayır. Ənənəvi təlimdə
müəllimin başlıca vəzifəsi şagirdləri təlim
prosesinə cəlb etməkdən və təlim fəaliyyətinin
təşkilinə kömək etməkdən ibarətdir.
Ənənəvi təlimlə müqayisədə interaktiv təlimdə aparıcı ilə qarşılıqlı təsir dəyişir: onun
fəallığı öz yerini şagirdlərə güzəştə getməli
olur, aparıcının əsas vəzifəsi şagirdlərin təşəbbüsü üçün şərait yaratmaqdan ibarətdir. Fəallıq,
təşəbbüskarlıq və birgə fəaliyyətdə əməkdaşlıq
interaktiv təlim metodlarını səciyyələndirən
əsas cəhətdir. Burada şagirdlərin fəallığının
fiziki (danışmaq, yazmaq, dinləmək, rəsm etmək), idraki (müəllimin şərhinə əlavə və düzəlişlər etmək, problemin həllini müstəqil tapmaq və s.) və sosial (sual vermək, suallara
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cavab vermək, fikir mübadiləsi və s.) formaları
birbiri ilə sinxron şəkildə əlaqələnmiş olur.
Ənənəvi təlimin başlıca nöqsanları nəzəri
təmayülün üstün olması, şagirdlərin passivliyi,
metodikaların yeknəsəkliyi, şagirdlərin dalğınlığı, həll yollarının əsasən hazır şəkildə
verilməsi, fərdiləşdirməyə şəraitin olmaması,
vaxt bölgüsünün dəqiq reqlamentləşdirilməsindən ibarətdir.
İnteraktiv təlimin başlıca nöqsanlarına isə
vaxtın reqlamentləşdirilməsinin çətinliyini
müəllimdən dərsə hazırlıq üçün böyük əmək
tələb olunmasını, dəqiq planlaşdırmanın mürəkkəbliyini və s. aid etmək olar. Müasir dövrdə yeniliklərin, yaxud dəbdə olduğu kimi deyilsə innovasiyaların dərsin strukturuna daxil
olması faktı reallığa çevrilmişdir.Ənənəvi dərs
modeli uzun illərdir ki, tətbiq olunsa da, dərsə
verilən ən yeni tələblər belə onun strukturunda
tələbələrin fəallığını təlim edə bilməmişdir.
Aydındır ki, interaktiv dərslər öz strukturu ilə
ənənəvi dərslərdən xeyli fərqləndiyi üçün
onun təşkili müəllimdən peşəkarlıq və yaradıcı
fəallıq tələb edir. Ona görə də, belə dərslərin
strukturuna onun qeyri-adi və maraqlı olması
üçün yalnız interaktiv təlim modelinin elementləri interaktiv texnologiyalar, yəni konkret
interaktiv metod və priyomlar daxil edilməlidir.
İnteraktiv təlim informasiyanın passiv rejimində
deyil, fəal, problemli stuasiya rejimində mənimsənilməsini təmin edir ki, bu da interaktiv
bioloji ünsiyyətə, əqli inkişafa yol açır.
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Annotasiya. Məqalədə görkəmli ictimai-siyasi xadim, ədib,
publisist, maarifpərvər ziyalı Ömər Faiq Nemanzadənin maarifçilik
ideyaları tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Qeyd olunur ki, Ömər
Faiq gəncliyi siyasi-ictimai məramdan tutmuş, ayrı-ayrı mənəvi
əxlaqi sifətlərə qədər, bütün varlığı ilə xalqa, ata-babaların
mütərəqqi, gözəl, nəcib adət-ənənələrinə sahib çıxmağa səsləmişdir.
Məqalədə müəllif milli mətbuatın inkişafında Nemanzadənin fəaliyyətini və bu sahədə mürtəce qüvvələrlə mübarizəsini təhlil obyektinə çevirmiş, həmçinin müəllim hazırlığı məsələsində pedaqoji-psixoloji şəraitin rolunu müəyyən etməyə çalışmışdır. Məqalədə
Ömər Faiq Nemanzadənin maarifçilik ideyaları yeni fikir, yeni
düşüncə və milli təfəkkürün inkişafı baxımından dəyərləndirilmişdir.

Enlightenment meetings of Omar Faig
Nemanzadeh
Abstract. In the article, the enlightenment ideas of the prominent
socio-political figure, writer, publicist, enlightened intellectual
Omar Faig Nemanzadeh became the object of research. It is noted
that Omar Faiq's youth ranged from political and social ideals to
individual moral values, to the people with all his being, He
called on people to follow the progressive, beautiful and noble
traditions of their ancestors. In the article, the researcher analyzes
Nemanzadeh's activity in the development of the national press
and his struggle with the reactionary forces in this field, as well as
provides an opportunity to prepare teachers for educational
activities in the field of teacher training tried to determine the environment and pedagogical-psychological conditions. In the article,
Omar Faig Nemanzadeh's enlightenment ideas are studied in
terms of the development of new thinking, new thinking and
national thinking.

Просветительские взгляды Омара
Фаига Неманзаде
Aннотация. В статье просветительские идеи видного общественно-политического деятеля, писателя, публициста, просветителя Омара Фаига Неманзаде стали объектом исследования.
Отмечается, что Омар Фаиг призывал молодежь, в пределах
от политико-общественных интересов до отдельных морально-нравственных качеств, всем своим существованием следовать
прогрессивным, красивым, благородным традициям народа,
наших предков. В статье автор сделал объектом анализа деятельность Неманзаде в развитии национальной прессы и ее
взаимодействие с реакционными силами в этой области, а
также попытался определить роль педагогико-психологических
условий в вопросе подготовки учителей. В статье были
оценены идеи просвещения Омара Фаига Неманзаде с точки
зрения развития новой мысли, нового национального мышления.
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Görkəmli ictimai-siyası xadim, ədib, publisist, maarifpərvər ziyalı Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığının hər hansı baxımdan
tədqiqi XX əsrin əvvəllərində yalnız xalqın
həyat tarixçəsi deyil, həm də bu dövrə qədərki
problemlərin məcmuyuna ümumi bir baxışdır.
Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığının incəlikləri həm də onu təsdiqləyir ki, o, ötüb
keçənlərə deyil, dünəndən bu günə baxır.
Böyük mütəfəkkir sanki dünəni bugünləşdirir,
dünənə bu günün çalarlarını əlavə edərək
sabaha aparır, əbədiləşdirir. Ömər Faiq Nemanzadənin məqalələri, felyetonları, xatirələri
XX əsrin əvvəllərinin salnaməsini yaratmaqda,
tarixini çatdırmaqda və yazmaqda əvəzsiz rol
oynayır.
Abbas Zamanov Ömər Faiq haqda yazmışdır: “Əsrimizin ilk illərindən başlayaraq,
Qafqazda və Azərbaycanda mətbuat səhifələrində zülmə və istibdada, cəhalət və mövhumata
qarşı ölüm-dirim mübarizələri aparan inqilabçı-demokrat mühərrirlərin sırasında Ömər
Faiqin özünəməxsus fəxri yeri vardır” [1,
s.193].
Demokratik-maarifçi ideyaların yayıldığı
dövrdə öz xalqının mənəvi-mədəni cəhətdən
oyanmasına can atan Ömər Faiq mətbuatın,
məktəbin, elmin, təhsilin nadanlıq və cahilliyə
qarşı mübarizəsini zəruri hesab edir və daha
çox mətbəə və mətbuat üzərində dayanaraq
yazırdı: “...bu gün ancaq hər qüvvətin, hər
xahişin, hər fikrin anası və kökü olan maarif
və mətbuat olduğunu bilməliyik. Ən güclü
top və tüfəngdən artıq bizi mühafizə edəcək
mətbəə və mətbuatdır” [5, s.80]– deyir.
Ömər Faiq müəlliflik etdiyi mətbuat orqanları vasitəsilə fikirlərini, ideyalarını xalqa
öz doğma dilində çatdırmağa çalışırdı. “Mətbuat
dili olmayan bir millətin siyasi vücudiyyəti
də olmaz”–deyən Nemanzadə yazır ki, mətbuat
xalqın dərdini xalqa deməlidir, zəhmətkeşlərin
ağır zəhməti hesabına yeyib yaşayanların mənəviyyat saflığını, mövcud ictimai quruluşun
eybəcərliklərini açıb göstərə bilməlidir.
Ö.F.Nemanzadənin əməkdaşlıq etdiyi “Şərqi-Rus” qəzetində, sonra isə Tiflisdə nəşr
etdiyi “Qeyrət” mətbəsində, “Molla Nəsirəddin”
jurnalındakı fəaliyyəti ilə yanaşı müəllimlik
peşəsini də əsas fəaliyyət növü hesab etmişdir.
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Ömər Faiq xalqın savadlandırılmasını azadlıq
yolunda, özünü dərk və milli oyanış yolunda
müəllimliyi əsas şərtlərdən biri hesab edirdi.
Yazırdı ki, xalqın savad və mədəniyyət dərəcəsi
nə qədər yüksək olarsa, onun azadlıq və yaxşı
həyat uğrunda mübarizəsi də o qədər səmərəli
olar.
O, 1893-1903-cü illər arasında məktəblər
təşkil edərək, Şəki, Şamaxı, Gəncə, həmçinin,
Tiflis şəhərlərində müəllimlik etməyə başlayır.
Belə bir iş o vaxtlar böyük fədakarlıq, mücahidlik, yaradıcı səy tələb edirdi. 1894-cü ildə
Şəkiyə gələrək yerli ziyaların köməyi ilə kiçik
bir cəmiyyət təşkil edir. Cəmiyyətin yaradılmasında əsas məqsəd məktəblər açmaq, xalqın
balalarını bu məktəbə cəlb etmək idi. Ömər
Faiqin xatirələrindən aydın olur ki, uzun söz söhbətlərdən sonra həmin cəmiyyət Qafqazda
ilk “ Üsul-Cədid” üzrə milli bir türk məktəbi
açmışdır.
Tarixən ənənəyə çevrilmiş “əti sənin, sümüyü mənim” deyən valideyn “xeyir duası”nın
bərəkətindən uşaq çox vaxt “ətdən və sümükdən” ibarət barsız ağaca, manqurta çevrilirdi.
Şəki məktəbinin gənc müəllimləri ilk gündən
bu ənənəni qırmağa çalışırdılar. Ömər Faiq
Nemanzadə təzə açdığı bu üsulicədid məktəbində ana dili, tarix, coğrafiya, hesab və imla
dərslərini deyirdi ki, bunlar da yeni nəslin
formalaşması üçün əsas fənlər idi. XIX əsrin
sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan elmin
tərəqqisində geridə qalırdı. Bunun bir səbəbi
Rusiya imperiyasının düşünülmüş şəkildə
apardığı milli müstəmləkə siyasətindən irəli
gəlirdisə, digər səbəbi isə avam xalqın islam
dininə kor-koranə baxışından irəli gəlirdi.
Ömər Faiq də bunları görərək camaat arasında,
mətbuat vasitəsilə geniş təbliğat işi aparır,
elmin, maarifin əhəmiyyətini, mədəni yaşayış
üstünlüyünü xalqa başa salır və qəflət yuxusundan oyatmağa çalışırdı.
Ö.F.Nemanzadə qeyd etdiyimiz kimi, xalqın
tərəqqisini müəllimlərin fəaliyyətində görürdü.
O, belə qeyd edir ki, “millətin tərəqqi dərəcəsi
müəllimlərin dərəcəsilə bilinər. Demək ki,
müəllimlər millətlərinin canlı “qradus”larıdır”
[5, s.106]. Müəllim körpə balalara vətənin
hər daşını, qayasını, yarpağını, küləyini sevdirməklə yanaşı düşmənlərinə qarşı amansız
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nifrət hissi aşılaya bilər və yaxud vətəni gözlərində kiçildə də bilər. Bu fikirlə bağlı Nemanzadə yazırdı: “Müəllim məsələsi yalnız
bizim deyil, hər millətin ölüm-dirim məsələsidir,
bir ovuc ingilislərin topsuz, tüfəngsiz dünyanın
yarısına sahib olmaları, Misirdəki və ya Hindistandakı bir neçə piyan əsgərlərilə deyil,
Londondakı müdir, alim, durbin və fədakar
müəllimləridir. İşin iç üzünə baxmaq istəyənlərə
məlumdur ki, rusları pərişan edən cahil rus
generallarını basan yapon müəllimləri, yapon
müəllim əsgərləri idi. Bilməm bir vaxt hansı
qəzetdənsə oxudum: yapon davasından bir
neçə il əvvəl, Yaponiyadakı rus səfiri bir
bağda qonaqlıq verir. Qonaqlıq münasibətilə,
o bağa gələn yapon ibtidai məktəb uşaqlarına
da çay verirlər. Uşaqlar çayı içən arada xəbərdar
olurlar ki, çay rus səfiri tərəfindən verilib,
bunu duyan kimi uşaqlar: “Biz, bizə düşmən
olanların çayını içmirik...” deyib çayları buraxırlar” [5, s.105].
Köhnə həyat və geriliyin kəskin tənqidi
Ömər Faiq Nemanzadənin maarifçi publisistikasında da geniş əks olunur. “Ömər Faiqin
publisistik əsərləri üçün səciyyəvi olan ilk
böyük keyfiyyət ideyalılıqdır, özü demişkən
məsləkdir, məsləklərindən yaranan ideyalılıqdır.
O, əqidəni, məsləki yalnız yazıçılar, siyasət
adamları, jurnalistlər üçün deyil, bütün vətəndaşlar üçün zəruri bir keyfiyyət hesab edir.
Nemanzadə xalqın azadlığı, tərəqqisi, səadəti
yolunda mübarizə etməyi bacaran adamları
ideal dərəcədə sevir və çalışırdı ki, yeni nəsil
bu cür tərbiyə olunsun, yəni məsləkli və əqidəli
olsun” [6, s.18]. Maraqlıdır ki, Ömər Faiq
Nemanzadə yüksək ideallardan və qayələrdən
ehtikar edən boş boğazlarla həqiqi məsləkli
mübarizələr arasında dərin fərq görürdü. Bu,
əslində əxlaq məsələsidir. Heç şeyə inanmadan və ya nanəcib məqsədlərlə ortalığa
atılanlar həmişə yüksək məfhumları oyuncağa
çevirirlər, yəni əxlaqi normaları qəbul etmirlər.
Belələri hər məsələ barədə əllaməlik etməyi,
hər addım başı lovğalanmağı sevərlər, utanmadan şairə şeir, dramaturqa dram, bəstəkara
opera yazmaq öyrədir, əslində isə hamısına
mane olurlar. Onlar daha “yüksək tələbələrlə”
ortalığa atılsalar da əslində oradan-buradan
sözlər əzbərləmiş, hazır fikirlər və düsturlarla

silahlanmış deletantlardır. Nemanzadə bu cür
adamları boşboğaz adlandırıraq göstərirdi ki,
“Öz-özümüzə balta vurmağımızın təqsiri yalnız
camaatımızda deyil, bəlkə beş on manat məvacib aylıq alan elmsiz, hünərsiz, başı sarıxlı
qulluqçularımız ilə başı qaqarətli həmiyyətsiz
qara qarğalarımızdadır. Bu kimilərin köhnə
idarə istəmələrinə səbəb məhz özlərinin iki
qəpiklik şəxsi mənfəətləri olduğunu camaatımız
başa düşməlidir. Daha bəsdir, müftəxorlarla,
dinini, millətini iki qəpiklik xeyrə satanlara
boyun əymək! Nə vaxta qədər ümumi və milli
nəfimizi buraxıb bəzi sədrdə əyləşən, minbərə
çıxan, qaqaret taxan həmiyyətsizlərin keflərinə
qulluq edəcəyik. Biz də insanıq! Biz də bir
millətik! Nə vaxta qədər xeyir və şərimizi
qanmayacağıq?” [5, s.111]. Beləsinin işi-peşəsi
nə olacaq? Bir adam ki, özü bacarıqsız ola,
yaxud bacarığı olduğu halda düz yol tutmaya,
onun-bunun və xüsusən iş görənlərin paxıllığını
çəkə, onun işi nə olar? Sənəti nə olar?
Ömər Faiq sualı cavablandıraraq göstərirdi
ki, “Hər kəs mənsub olduğu camaatın azadlığı
və səadəti yolunda qanlar tökdükləri halda,
bir baxın bizim camaat rəhbərləri nə cür
cəfəng, müstəbid, zülmlü qərardadlar ilə camaatın hüriyyətinə mane olmaq istəyirlər?
İnsan yanıb-yaxılır ki, rəhbərlərimiz “yadullahü
məəlcəmaətə” (Allahın əli camaatladır–H.H.)
hikmətini bizə minlərcə əlavələr ilə anladıb
camaat qüvvətinin hər cür müvəqqəti cəbbaranə,
zalimanə qüvvətlərdən artıq və daimi olduğunu
bildirəcəkləri yerinə, məqami rəyasətdən bizə
misginanə vəz edirlər” [5, s.125]. Belə fitnəkarlara müəllifin qəzəbi o qədər böyükdür ki,
hətta onlara qarşı “ağızlarını açan kimi ağızlarından vurmaq” kimi amansızlıq dərəcəsinə
çatan tədbirlər irəli sürür. O yazırdı: “Camaatımızın, yəni yaxşı ilə pis barəsində dürüst
etiqadı olan camaatımızın borcu odur ki, həmin
müzür boşboğazları tapıb, ağızlarını açan kimi
ağızlarına vursun, onlara yol verməsin, qudurtmasın və bu yol ilə onların bazarını kasad
edib, meydandan çıxartsın, qovsun, amma bunun üçün yaxşıya və yamana etiqad lazımdır
ki, boşboğazların fikri həmin dəm aşkar olsun”.
Ömər Faiq Nemanzadə bu tip yazılarında
incə və maraqlı bir məsələyə də toxunur. O
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da işi bilənə tapşırmaq məsələsidir. Bəzi
insanlar xeyir vermək istədikləri yerdə, yəni
niyyətləri yaxşılıq olduğu halda işdə, əməldə
zərər verir, pislik edirlər. Bu o zaman olur ki,
başa düşmədikləri, qətiyyən xəbərdar olmadıqları işdən yapışırlar. Məlumdur ki, elə
sahələr və sənətlər var ki, onlar hər bir adamdan
müəyyən hazırlıq, müəyyən əqli inkişaf və
professional səviyyə tələb edir. Məsələn, arabaçıya maşın sürməyi, qəssaba həkimliyi tapşırmaq olmaz, bunun üçün hər adamdan mütləq
müəyyən hazırlıq tələb olunur. Naşı, hazırlıqsız,
savadsız, elmsiz adamlar ixtisas və fikri səviyyə
istəyən məsələlərin həllinə girişsə, bu məsələlərin taleyi elələrindən asılı olsa qarma qarışıqlıqdan başqa bir vəziyyət yarana bilməz.
Bunu nəzərə alaraq Ömər Faiq yazır: “Zəmanəmizin ehtiyac gördüyü məsələlərdən... məcmuələr yazıb “Molla Nəsrəddin” və ya “Qeyrət”
mətbəəsi idarəsinə göndərsinlər. Biz hər kəsin
kitabını öz xərcimiz ilə çap edib nəşr edirik”
[5, s.135].
Ömər Faiq Nemanzadənin müəllimlik və
maarifçilik təcrübəsinin təbii məntiqi nəticəsi
olaraq müsəlman dünyasında “Molla Nəsirəddin”
jurnalının nəşri və fəaliyyətində misilsiz rolu
olmuşdur. O, 1906-cı ildən 1917-ci ilə qədər
“Molla Nəsirəddin” jurnalının məsul katibi vəzifəsində çalışmışdır. Cəlil Məmmədquluzadənin
özü Faiq əfəndinin bu sahədəki xidmətlərini
həmişə ehtiramla xatırlayırdı [2, s.40].
Göründüyü kimi, Ömər Faiq Nemanzadə
xalq kütlələri içərisində maarif və mədəniyyətin
yayılması üçün geniş təbliğat işi aparmış,
elmin, təhsilin böyük əhəmiyyətindən danışmış,

bununla əlaqədar “Molla Nəsirəddin” jurnalında
və başqa mətbuat səhifələrində müntəzəm
çıxış etmiş, elm və mədəniyyət naminə görülən
bütün tədbirlərin həyata keçirilməsində fəal
çalışmışdır.
Yekun olaraq qeyd edim ki, Molla Nəsirəddinçi Ömər Faiq Nemanzadə Azərbaycan
məktəb və pedaqoji fikrin inkişafı tarixində
mühüm yer tutan, onun inkişafı yolunda silinməz iz buraxan, çox şaxəli tarixi xidmətləri
ilə metodik fikri irəli aparan şəxsiyyətlərdən
olmuşdur. Onun müəllimlik fəaliyyətində,
məktub və publisist yazılarında ana dili haqqında fikirləri və s. kimi ümumi pedaqoji istiqamətlər gələcəkdə də öyrənilməyə layiqdir.
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Annotasiya. Məqalədə botanikanın Equisetophyta - buğumlular
şöbəsinin tədrisinin bəzi məsələlərindən bəhs olunur. Burada mövzunun tədrisi zamanı əyanilik, elmilik, sistemlilik və ardıcıllıq
kimi prinsiplərin tətbiq olunmasının əhəmiyyəti haqqında bilgilər
verilmişdir. Bu prinsiplərin tətbiqi zamanı əldə olunan nəticələr
də əksini tapmışdır. Tədris zamanı tərbiyə prosesinin təlim prosesi
ilə yanaşı aparılmasının faydalı cəhətləri qeyd olunur. Belə ki,
məqalədə mövzuya uyğun olaraq təlim zamanı aşılanan ekoloji
tərbiyədən də bəhs olunmuşdur. Bunun üçün bitkilərin tibbi və sənayenin digər sahələrində əhəmiyyətinə aid məlumatların verilməsi
tövsiyə edilmişdir.

Didactic principles applied in the teaching of the
Equisetophyta department in botany classes
Abstract. The article deals with the teaching of articulated in
botany. It provides information on the importance of applying
principles such as visual, scientific, systematic and consistent in
teaching a topic. The results obtained by applying these principles
are also reflected. During the training, the advantages of combining
the educational process with the educational process are noted.
Thus, the article also examines the environmental education
instilled during training in accordance with the topic. For this, it
was recommended to provide information on the importance of
plants in medicine and other industries.

Дидактические принципы, применяемые при
преподавании отдела Equisetophyta на уроках
ботаники
Aннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы
преподавания членистых - отдела Equisetophyta ботаники.
Здесь предоставляются сведения о важности применения
таких принципов, как наглядность, научность, систематичность
и последовательность при преподавании предмета. Результаты,
полученные в ходе применения этих принципов, также нашли
свое отражение. В ней констатируется преимущества совмещения воспитательного процесса с учебным процессом во
время обучения. В статье также говорится и об экологическом
воспитании, которое прививается во время обучения в соответствии с темой. В этих целях рекомендуется на уроке предоставить информацию и о значении растений в медицинской
и других отраслях промышленности.
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Botanika fənninin tədrisində maraqlı mövzulardan biri də “Buğumlular” şöbəsidir. Mövzunun tədrisi zamanı sistemlilik və ardıcıllıq
prinsipinə uyğun olaraq əvvəlcə şöbənin tarixi
və ümumi xarakterik xüsusiyyətləri barədə
məlumat vermək lazımdır. Bunun üçün qeyd
etmək olar ki, buğumlular həm də qatırquyruğukimilər adlanır. Bu şöbəyə məxsus olan
bitkilər öz başlanğıcını üst devon dövründən
götürmüşdür. Buğumluların daş kömür dövründə ağac və otşəkilli formaları geniş yayılmışdır.
Çağdaş dövrümüzə onlardan yalnız qatırquyruğu (Equisetum L.) cinsi gəlib çatmışdır.
Tədris zamanı diqqəti Buğumlular şöbəsinin
adına cəlb etmək maraqlı olar. Şöbənin bu
cür adlandırılması onların buğumlar və buğumaralarından təşkil olunmuş budaqlarının quruluş xüsusiyyətləri, buğumluluq, topa yarpaqlılıq və buğumaralarında interkalyar meristemin mövcudluğu ilə xarakterizə olunur.
Şöbənin xarakterik xüsusiyyətlərinə gəldikdə
isə, bura aid olan bitkilərin yarpaq ayalarının
reduksiyaya uğrayıb tünd yaşıl və ya rəngsiz
dişciklər və ya qın şəklində olması diqqətə
çatdırılır. Bu bitkilərin reproduktiv orqanları
sünbülşəkilli strobillərdən ibarətdir. Müqayisə
üçün qeyd etmək olar ki, bəzi paleozoy növləri
üçün spordaşıyan zonaların olması xarakterikdir.
Onların müasir formalarında sporangioforlar
qalxanabənzər, məhv olmuş nümayəndələrində
isə yarpaqşəkilli formadan başqa bütün formalara malik idilər. Əksər buğumlular bərabərsporlu, az saylı məhv olmuş nümayəndələr
isə müxtəlifsporlu olmuşdur.
Şöbənin xarakterik və morfoloji xüsusiyyətlərinə aid nəzəri məlumatları verməklə,
həm də elmilik prinsipini tətbiq etmiş oluruq.
Bu məlumatları əyanilik prinsipini tətbiq etməklə, canlı təbiət obyektlərindən buğumlulara
aid herbari nümunələri, süni və təsviri vasitələrdən sxemlər və müqayisəli bilikləri cədvəllərlə də izah etmək olar.
Müasir dövrümüzə gəlib çatan qatırquyruğukimilər haqqında məlumat verərkən onların
bir fəsilə–Equisetaceae Richx. ex DC.–Qatırquyruğular, bir Equisetum L.–Qatırquyruğu
cinsində toplanan, əksəriyyəti Şimal yarımkürəsinin mülayim ərazilərinə uyğunlaşan 2630 növdən ibarət olduğu qeyd olunur. Qatır-
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quyruğular birillik və ya güclü inkişaf etmiş
kökümsova və yerüstü zoğa malik çoxillik ot
bitkiləridir [4, s.58]. Qatırquyruğu cinsinin
Azərbaycan ərazisində 6 növü məlumdur:
Equisetum arvense L.–Çöl qatır quyruğu
Equisetum hyemale L.–Qışlayan qatırquyruğu
Equisetum ramosissimum Desf.–Budaqlı
qatırquyruğu
Equisetum palustre L.–Bataqlıq qatırquyruğu
Equisetum fluviatile L.–Çay qatırquyruğu
Equisetum telmateia Ehrh.–İri qatırquyruğu
Bu növlər Azərbaycanın düzən sahəsindən
subalp qurşağa qədər olan ərazilərində yayılmışdır. Dərsdə bu məlumatlar qatırquyruğulara
aid slaydlarla verilir. Tədris zamanı bu bitkilərə
aid digər məlumatlar çöl qatırquyruğu bitkisi
üzərində mənimsədilir. Budaq tipləri öyrədilərkən onların yerüstü zoğlarının I və II dərəcəli
budaqlar əmələ gətirdiyinin qeyd olunması
yerinə düşər.
Çöl qatırquyruğu bitkisinin budaqlarından
bir tipi spordaşıyan olub yaz budağı, digəri
isə vegetativ yay budağı adlanır. Yaz budağı
erkən yazda əmələ gəlir, xlorofilsizdir və budaqlanmır, yay budağı isə sonra kökümsovdan
inkişaf edib xlorofilli olur. Çəhrayı qonur
rəngli yaz budağı yaz fəslində cücərir, sporları
yayıldıqdan sonra quruyur. Yaşıl rəngli yay
budağı yazda cücərir, yay fəsli boyunca inkişaf
edir, payızda isə quruyur. Bütün bu məlumatlar
çöl qatırquyruğu bitkisinin herbari nümunəsi
üzərində mənimsədilərsə, faydalı olar.
Bitkinin budaqları haqqında məlumatlardan
sonra kökümsovuna aid biliklər verilir. Belə
ki, bitkinin kökümsovunun torpaq altında budaqlanıb geniş sahəni tutması qeyd olunur.
Bunlar yaruslar üzrə yerləşir. Çöl qatırquyruğunda kökümsovun buğumları yoğunlaşıb nişasta ilə zəngin yumrucuqlara çevrilir. Kökümsovun buğumlarından əmələ gələn köklər
2 tipdə olur: bir qismi nazik, qısa, zəif budaqlanan olub torpağın səthinə yaxın yerləşir,
digər qismi 1,5-2 m dərinlikdə yerləşib nazik
yan kök dəstələri əmələ gətirir.
Tədris prosesində sistemlilik və ardıcıllıq
prinsipinə uyğun olaraq daha sonra çöl qatırquyruğu bitkisinin anatomik quruluşu haqda
məlumatlar verilir. Bu barədə bitkinin xarici
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mühitə aid məlumatlar slaydlar vasitəsilə
verilir.
Məlumdur ki, tərbiyə ilə təlim prosesi
vəhdət təşkil edir. Tərbiyə təlimin ayrılmaz
hissəsidir. Belə ki, hər hansı bir mövzunu
tədris edərkən, həmin mövzuya uyğun olaraq
tərbiyə də aşılanmalıdır. Bu baxımdan, buğumlular mövzusunun tədrisi zamanı ekoloji
tərbiyə üçün imkan yaradılır. Bu tərbiyəni
vermək üçün sözü gedən bitkilərin faydalı
xüsusiyyətləri, sənayedə, tibbdə istifadəsi haqqında biliklər mənimsədilir. Belə ki, aşağıdakı
məlumatlar bu cəhətdən səciyyəvidir:
Çöl qatırquyruğu bitkisi C vitamini, qlukozid, alkaloid, saponin, flavonoid, piyli yağlar,
aşı və acı maddələr və həmçinin steroid, karotinoid, qətranla zəngindir. Bitkidən təbabətdə
böyrək, ağciyər, sinir, ürək, öd kisəsi daşları
xəstəliklərinin, oynaqlardakı duzlaşmanın, ağrıların müalicəsində və daxili qanaxmalarda
qankəsici vasitə kimi istifadə olunur. Tədris
prosesində bitkinin yeraltı orqanları haqda bilikləri verərkən qeyd etdik ki, bunlarda nişasta
ilə zəngin yumrucuqlar əmələ gəlir. Həmin
yumrucuqlardan insanlar qida kimi istifadə
edir. Bitkinin budaq və gövdəsində xüsusi
maddə var ki, bundan ağac məmulatlarını parıldatmaq üçün istifadə olunur. Həmçinin çöl
qatırquyruğu boyaq əhəmiyyətli bitkidir.

qatı epidermislə örtülmüş gövdəsinin üzərində
qabırğacıqların olması qeyd olunur. Gövdəsinin
möhkəmliyi onun qalınlaşmış divarlarında silisium elementinin toplanmasına görədir. Epidermisin altında mexaniki toxuma yerləşir.
Mexaniki toxumanın arasında ilkin qabığın
parenxim hüceyrələri yerləşir. Qabığın daxilində
havadaşıyan boşluqlar olur. Hüceyrəarası sahələrin çoxluğu qədim qatırquyruğuların bataqlıq ərazilərdə bitdiyini bildirir.
Tədris zamanı bu bitkilərin çoxalması
barədə məlumatların mənimsədilməsi əsasdır.
Çöl qatırquyruğu bitkisinin çoxalmasına aid
aşağıdakı məlumatlar diqqətə çatdırılır:
Bitkinin strobili budaqlanmayan yaz budaqlarının ucunda yerləşir. Sporangioforları
altıbucaqlı qalxancıq formada olub strobil
oxunda yerləşir. Sporangiləri isə qalxancıqların
kənarından asılır. Sporangiləri yetişən zaman
strobilin buğumları uzanır. Çöl qatırquyruğunun
bərabər sporları yaşıl rənglidir və bir hüceyrəlidir. Sporun xarici qatı spor yetişən zaman
spiral şəklində burulmuş 2 hiqroskopik lentşəkilli elater əmələ gətirir. Bu elaterlərin funksiyası quru havada yay kimi burularaq sporların
bir-birinə yapışmasını təmin edir. Bunun da
sayəsində spor topaları əmələ gəlir. Sporlar
yayıldıqdan sonra rütubətli şəraitə düşəndə
şişir və yaşıl qametofitə çevrilir. Sporlar topa
şəklində düşdüyündən cücərtilər yanaşı bitir.
Çöl qatırquyruğu bitkisində qametofitlər ölçüsünə görə fərqlənir. Belə ki, erkək qametofit
dişi qametofitə nisbətən kiçikdir. Çöl qatırquyruğu bitkisinin spermatozoidləri iri olub,
100-ə qədər qamçıya malikdir. Su mühitində
mayalanma baş verir. Anterididən spermatazoidlər çıxdıqdan sonra erkək cücərti quruyur.
Mayalanmış yumurtahüceyrə 4 hüceyrəyə bölünür. Rüşeymdən ilkin olaraq yay budağı inkişaf edir.
Çöl qatırquyruğu bitkisinin yayıldığı ekoloji
mühit haqqında onların əkinlərdə, bağlarda
alaq kimi, aran, dağlıq rayonlarında rütubətli
torpaqlarda, çayların və bulaqların ətrafında
yayıldığı qeyd olunur. Onların yayıldığı ekoloji
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Naxçıvan diyarında sovet hakimiyyətinin qurulması dövründə siyasiictimai vəziyyətin bəzi məsələlərinə
dair (1920-ci il)

Müəllif:

Annotasiya. Məqalədə 23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq
Cumhuriyyətinin süqutundan sonra Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasından, bolşeviklərin öz hakimiyyətlərini
ölkənin qalan ərazilərinə, o cümlədən Naxçıvana yaymalarından
bəhs olunur. Bu zaman yaranmış vəziyyətdən istifadə edən erməni
daşnak qüvvələrinin Naxçıvan ərazisinə soxularaq, burada qırğınlar
törətmələri göstərilir. Həmçinin, daşnaq Ermənistanın Naxçıvanı
ələ keçirmək üçün apardığı mübarizələr də göstərilir. Lakin Türkiyə
hərbi qüvvələrinin Naxçıvana daxil olmaları, həm Naxçıvanı
erməni qırğınlarından qurtarmış, həm də bu ərazinin gələcəkdə
Azərbaycan daxilində qalmasına şərait yaratmışdır.
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On some issues of political and social situation
during the establishment of Soviet power in Nakhchivan region (1920)
Abstract. It is stated about establishment of Soviet power in
Azerbaijan, spread of Bolshevik authorities in the rest territories
of country, as well as in Nakhcivan after the 23-month-old
Azerbaijan Democratic Republic collapse. Armenian dashnak
forces using the existed condition commited slaughters by
invading territory of Nakchivan at that time. Struggles carried
out for taking possession of Nakchivan by dashnak Armenia are
noted as well.But coming of Turkish military forces to Nakchivan
made condition not only for escaping from Armenian slaughters
but also remaning of this territory within Azerbaijan in future.

О некоторых вопросах политико-общественной
ситуации в Нахчыване в период установления
советской власти (1920 год)
Aннотация. В статье рассматриваются вопросы установления
советской власти в Азербайджане после падения Азербайджанской Демократической Республики, просуществовавшей
23 месяца, распространения власти большевиков на остальные
территории страны, включая Нахчыван. В это время армянские
дашнакские силы, воспользовавшись сложившейся ситуацией,
вторглись на территорию Нахчывана и устроили здесь резню.
В статье также показана борьба дашнакской Армении за
захват Нахчывана. При этом отмечается, что вступление турецких военных сил в Нахчыван не только спасло его от армянской резни, но и создало условия для дальнейшего пребывания этой территории в составе Азербайджана.
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diyarı özünü Azərbaycan SSR-in ayrılmaz
tərkib hissəsi hesab etdiyi” bildirilirdi.
1920-ci ilin oktyabrın əvvəllərində Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin təqdimatına əsasən Gəray Əsgərov Naxçıvan İnqilab Komitəsinin sədri təyin edildi.
Oktyabrın 10-da keçirilən iclasda Azərbaycan
SSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığının təlimatı
əsasında Naxçıvan İnqilab Komitəsinin 10
şöbəsi yaradılır. Daxili işlər şöbəsinə Bağır
Əliyev, kommunal təsərrüfata Məcidzadə, təchizata Həmid Qənizadə, səhiyyəyə Əli Abbasov,
torpağa Abbas Qədimov, maliyyəyə Nəğdəliyev,
xalq maarifinə Rüstəmov, xalq təsərrüfatına
Mehdiyev, ictimai təminata Bəktaşov, siyasi
bürodan Allahverdiyev, müavini Novruz Musayev təsdiq olunur [3, s.269)].
Naxçıvan İnqilab Komitəsi fəaliyyətə başladığı ilk gündən bölgədə sabitlik yaratmaq
adı altında milli düşüncəyə malik olan ziyalıları,
sovetləşməyə, eləcə də erməni silahlı dəstələrinin dinc türk və müsəlman əhaliyə qarşı törətdiyi kütləvi məhvetmə siyasəti əleyhinə
mübarizə aparan fəal adamları “qardaş qırğınlarının təşkilatçıları” adı altında həbs etdi.
Belə repressiv aksiyaların ilk kütləvi forması
avqustun sonlarında oldu. Azərbaycanın nüfuzlu
generallarından olan və AXC-nin ordu qurulucuğunda, eləcə də onun struktur bölmələrinin
formalaşdırılmasında [4, s.184-187] yaxından
iştirak edən, Baş qərargah və dəftərxana rəisi
[5, s.198], aprel çevrilişindən sonra Naxçıvana
qayıdan və orada erməni özbaşınalıqlarına
qarşı mübarizəyə qoşulan general mayor Həbib
bəy Səlimov 1920-ci ilin avqustunda həbs
edildi. Onu Sovet hökumətinin əleyhinə təbliğat
aparmaqda, qızıl orduya qarşı vuruşmaqda,
İrana qaçmaqda günahlandıraraq [6, v.v.1-2]
Naxçıvandan Bakıya göndərdilər və orada
güllələdilər.
Avqust-oktyabr aylarında ermənilərdən müdafiə olunmaq üçün dəstə yaradanların və bu
dəstədə iştirak edənlərin də böyük əksəriyyəti
həbs edildi. Bunların içərisində Naxçıvan əhalisi arasında böyük nüfuza malik olan Cəfərqulu
xan Naxçıvanski və Kəblə Muxtar Nehrəmski
də var idi. Onları mülkədar olmaqda, antisovet
təbliğatı aparmaqda, qardaş qırğını törətməkdə
ittiham etdilər. Bolşevik cildinə girmiş ermənilər

1917-ci il fevral burjua demokratik inqilabından sonra Rusiya imperiyası süqut etdi və
bu imperiyada yaşayan xalqların öz müqəddəratını həll etməsi üçün imkan yaratdı. Uzun
illər ərzində azadlığı uğrunda mübarizə aparan
Azərbaycan xalqı yaranmış şəraitdən istifadə
edərək öz müstəqilliyini elan etdi. 28 may
1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti
yaradıldı. Ancaq cəmi 23 aydan sonra Sovet
Rusiyası Xalq Cumhuriyyətini süquta uğratdı
və 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanda sovet
hakimiyyəti quruldu. Bakıdakı çevriliş xəbəri
Naxçıvan diyarına çox tez, elə aprelin 28-də
çatdı. Əhali və hakimiyyət strukturları bu
xəbəri heç də birmənalı qarşılamadı. O dövrdə
Naxçıvan diyarında və onun ətrafında yaranmış
siyasi şərait hadisələrin asanlıqla dinc axara
düşəcəyinə ümid vermirdi. Hələ XI Qızıl Ordu
hissələri Naxçıvana gəlməzdən əvvəl türk
qoşun hissələrinin burada yerləşməsi, Naxçıvan
Milli Komitəsinin 1500 nəfərlik qoşun hissələrinin fəaliyyəti, daşnak Ermənistan Ordusunun
Naxçıvana mütəmadi hücumları, ABŞ, İngiltərə
və Fransa nümayəndəliklərinin müxtəlif formalarda Naxçıvan məsələsinə müdaxilə etmələri siyasi vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirirdi [1, s.233].
1920-ci il iyul ayının 19-da XI Qızıl ordu
hissələrinə Naxçıvanı tutmaq əmri verildi.
İyulun 27-də gecə XI Qızıl ordunun birinci
Qafqaz polkundan olan 30 nəfərdən ibarət
süvari dəstəsi, iyulun 28-də 106-cı polkun
süvari dəstələri Gorus, Şahbuz və Cəhridən
keçərək Naxçıvan şəhərinə daxil oldu [2,
s.32]. Həmin gün bölgənin ali hakimiyyət orqanı – Naxçıvan İnqilab Komitəsi yaradıldı.
Onun tərkibinə M.Bəktaşov, A.Qədimov,
F.Mahmudbəyov, Q.Babayev, A.Bağırov, N.Nəcəfov və Q.Əsgərov daxil oldular. Mirzəlibəy
Bəktaşovun sədrliyi ilə Naxçıvan İnqilab Komitəsi 1920-ci il iyulun 28-də diyar fəhlə və
kəndlilərinə müraciət edərək, Sovet hakimiyyətinin qurulduğunu və Naxçıvanın Azərbaycan
SSR-nin ayrılmaz hissəsi olmasını elan etdi.
10 avqust 1920-ci ildə Azərbaycan SSR
Xalq Komissarlar Sovetinin Sədri N.Nərimanova Naxçıvanın İnqilab Komitəsi tərəfindən
göndərilən məktubda da “Naxçıvan camaatının
çox böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan
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Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Naxçıvanda da həbslərin kütləviliyinə və əhalinin
kütləvi surətdə qırılmasına çalışırdılar.
Erməni daşnaklarının təcavüzünün qarşısını
almaq məqsədilə Naxçıvana gələn general
Veysəl bəy yazırdı ki, şüurlu xalq bolşeviklərin
şüarları ilə əməlləri arasındaki fərqi tezliklə
dərk etməyə başlamışdı. “Bolşeviklərin faktiki
işləri və davranışı, onların ilkin təbliğatının
yaratdığı mühiti büsbütün korladı, əsil kommunistlər alçaldılmış vəziyyətə düşdülər. Ölkənin zorakılıqla ələ keçirilməsində kommunist
planlarının ikinci səhifəsi başladı… Dörd ay
ərzində Bolşevik “incə” ustalıqlarını dərk etdilər… xalq müqavimətə başladı” [7, s.6;40].
Naxçıvanda xilaskar imici formalaşdırmağa
çalışan, lakin bütün bu qırğınlara göz yuman
XI Qızıl ordunun komandanlığı 1920-ci ilin
iyul-avqust ayında verdiyi əmrində bildirirdi:
“Qızıl orduya erməni ordusuna hücum etmək
vəzifəsi tapşırılmayıb. O, yalnız general Dro
və ya erməni ordusunun digər hissələri tərəfindən düşmənçilik hərəkətləri olduğu halda
banditləri və quldurları məhv edəcək” [7, s.6;
37].
Göründüyü kimi, XI Qızıl ordu Naxçıvanda
sabitliyin yaradılmasında maraqlı olsa da, daşnak Ermənistan ilə Bolşevik Naxçıvanı arasında
iğtisaşların hələ davam etdirilməsinə rəvac
verirdi. Daha doğrusu, bolşeviklər Naxçıvan
bölgəsində ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək və naxçıvanlıları daha çətin vəziyyətə
salmaqla öz tərəfdaşlarının sayını artırmaq
istəyirdilər. Onlar müəyyən mənada öz niyyətlərinə çatırdılar. Belə ki, əhalinin müəyyən
hissəsi bolşeviklərin “daşnaklardan biz sizi
xilas edəcəyik” vədlərinə və cəlbedici şüarlara
inanır, onların tərəfinə keçirdilər. Bolşeviklərin
tərəfinə keçən kəndlilər onların vədinə inanaraq
yalnız bolşeviklərə qarşı deyil, daşnaklara
qarşı da mübarizəni dayandırırdılar. Mövcud
vəziyyətdən müəyyən erməni dairələri öz xeyirlərinə səmərəli istifadə edir və bolşeviklərin
hələlik onlara qarşı çıxmayacağını bildiyindən
soyqırım siyasəti yeridir, istilaçılıq və qəsbkarlıq
niyyətlərini daha da gücləndirirdilər.
1920-ci il iyul ayında daşnak silahlı dəstələri
Şərura hücuma keçdilər. Əliyalın əhali ermənilərin vəhşiliklərinə tab gətirə bilməyərək

Tarix
bu əraziləri tərk etdi və İrana keçməyə məcbur
oldu. Tanınmış tarixçi alim Ə.Əliyev yazır:
“Daşnak qoşunlarının ön dəstəsi Yurdçu-Qabullu kəndinə od vurub yandırırdı. Kəndin
müdafiəçiləri istehkamları vuruşsuz tərk edib
geri çəkildilər… Qaçqın kütləsi körpülərdən
keçərək Ərəblərə çəkilirdi. Top-tüfəng atəşinə
tuş gələn kim, at-qatır dırnaqları altında qalan
kim, Arazın qoynuna atılan kim…”[8, s.73].
Bununla kifayətlənməyən ermənilər gecələr
zirehli qatarın projektoru vasitəsi ilə qaçqınların
yerlərini müəyyənləşdirir və onları atəşə tuturdular. Məcburən qaçqına, didərginə çevrilmiş
əhali ev-eşiyindən və mal-qarasından da imtina
etməli olmuşdu. Şərurluların müdafiəsiz olmasından istifadə edən ermənilər əcnəbi qüvvələrin
köməyi ilə Püsyan, Qarabağlar, Xok, Şahtaxtı
cəbhəsini yararaq Naxçıvan istiqamətində hücuma keçdilər. “XI Qızıl ordu hissələrinin
Naxçıvana daxil olub, İnqilab Komitəsi yaratdığından xəbər tutan daşnak komandanlığı
öz hücum həmlələrini dayandırmağa məcbur
olur” [8, s.76].
1920-ci il sentyabr ayının ortalarında daşnaklar Naxçıvan diyarına yenə hücuma keçdi.
Bu hücum nəticəsində Ordubad bölgəsində
yüzlərlə adam qətlə yetirildi. Daşnak quldurları
əhaliyə divan tutmaqdan və onları qarət etməkdən də çəkinmirdilər. Sentyabrın 18-də türk
qoşunlarının və yerli hərbi birləşmələrin köməyi
ilə ermənilərin özbaşınalıqlarına son qoymaq
üçün Ordubada hücum edildi və şəhər düşməndən azad olundu.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, “1920-ci il
noyabrın 7-də daşnakların növbəti təcavüzünə
cavab olaraq XI Qızıl ordunun Qafqaz polkunun
hissələri, türk qoşun dəstələri, yerli əhalidən
təşkil olunmuş 1500 nəfərlik könüllü əsgərlərlə
birlikdə A.Şadlinskinin “Qırmızı Tabor” dəstələri, həmçinin İrandan Naxçıvana qayıtmış
üsyançı Şərur qaçqınları düşmənə qarşı əks
hücuma keçdilər. Əks-hücum bir neçə istiqamətdə - Şərur, Qıvraq, Qarabağlar və Əznəbürd
kəndləri istiqamətlərində başlandı. Hücum o
qədər gözlənilməz və sarsıdıcı olmuşdu ki,
daşnak ordularının vahimə içərisində öz mövqelərini qoyub qaçmaqdan başqa çıxış yolu
qalmamışdı” [2, s.38].
Sözsüz ki, Naxçıvanın Azərbaycanın tər-
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kibində qalmasında daha böyük rolu Türkiyə
oynadı. Türkiyənin Naxçıvana göndərdiyi
hərbi qüvvələrin köməyi ilə daşnak təcavüzünün
qarşısı alındı. Sovetləşmə dövründə isə məhz
onların köməyi ilə Naxçıvan məsələsi beynəlxalq siyasi müstəviyə gətirilərək sərhədləri
müəyyənləşdirildi və ən başlıcası isə, onun
Azərbaycanın tərkib hissəsində qalmasına nail
olundu.
Naxçıvanın Ermənistana qatılmamasında
əhalinin fəallığı da mühüm rol oynadı. Məhz
onların fəallığı nəticəsində Naxçıvanın hər
yerində mitinqlər təşkil edildi. Erməni təbliğatının qarşısı alındı. Ermənistandan göndərilmiş daşnakların Naxçıvanın Ermənistanla
birləşdirilməsi istiqamətində keçirdikləri mitinqlərə və onların silahlandırılmasına qadağa
qoyuldu. Məhz əhali ilə türk qoşunlarının
ittifaqı nəticəsində erməni daşnaklarının keçirdikləri mitinqlərə şərait yaradan kommunist
rəhbərlərdən hesabat vermələri tələb olundu
[9, s.20-29].
Naxçıvan camaatının qəzəbinə düçar olan
ermənipərəst qüvvələr şəhərə buraxılmadı.
Belə ki, 1920-ci ilin 23 dekabrında Ermənistandan Naxçıvana qayıdan Bahadur Vəlibəyovun qatarı Şahtaxtı dayanacağında saxlanıldı
və iki sutka şəhərə buraxılmadı. Bunun səbəbini
Türkiyənin Naxçıvanda yerləşən qoşunlarının
başçısı Veysəl bəy Ermənistan İnqilab Komitəsi
tərəfindən Naxçıvanın fövqəladə komissarı
təyin edilmiş Bahadur Vəlibəyovun özündə
görmüş və ona bildirmişdir: “ Sən Naxçıvanı
Ermənistana satmısan” [9, v.28].
Türkiyənin azərbaycanlıları ciddi cəhdlə
müdafiəsini və əhalinin müqavimətini görən
ermənilər və ruslar da türklərlə müqavilə bağlamaqda meyilli idi. Bu, “Ermənistanın Qərbdən
“üz döndərməsi” artıq ondan kifayət qədər
himayə görə və yardım ala bilməməsi ilə bağlı
idi” [3, s.297].
Mövcud ictimai-siyasi vəziyyətin ermənilərin xeyrinə işləmədiyini görən daşnak Ermənistan Rusiya və Türkiyə ilə müqavilə im-

zalamağa məcbur oldu. Tarixə Gümrü müqaviləsi kimi daxil olan bu müqavilə 1920-ci il
dekabrın 2-də Gümrüdə (Aleksandropolda)
imzalandı. Akademik İ.Hacıyevin gəldiyi nəticəyə görə “1918-1920-ci illərdə Naxçıvan
diyarında baş verən ictimai və siyasi hadisələr
dəhşətli, faciəli bir şəkil almışdı. Elə buna
görə də, Naxçıvan məsələsi Zaqafqaziya sərhədləri çərçivəsindən çıxaraq beynəlxalq aləmi
düşündürən mühüm bir problemə çevrilmiş,
təkcə ölkə daxilində deyil, həm də qonşu ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda müzakirə
edilmişdi. Naxçıvanın gələcək tarixi taleyində,
onun Azərbaycanın tərkibində Muxtar Respublika kimi qalmasında 20-ci illər müqaviləsinin oynadığı çox böyük rol bu gün də öz
əhəmiyyətini saxlamaqdadır” [10, s.3].
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1828-ci il Türkmənçay müqaviləsinin gizli tərəfləri tarixi sənədlərin
dili ilə
Annotasiya. Məqalədə XVIII-XIX əsrlərdə Xəzər regionunun orta və yaxın
Şərqdə gedən geosiyasi rəqabət arenasına çevrildiyi araşdırılır. Bu orbitə
Türkiyə və İranla bərabər Rusiya, İngiltərə və Fransa da cəlb olunurdu. Səfəvi
dövlətinin zəifləməsi Xəzər regionunda hərbi-siyasi vəziyyəti gərginləşdirmişdir.
Bu da Türkiyə və Rusiyanın regionda möhkəmlənmək istəyindən irəli gəlirdi.
Rusiyanın geosiyasi məqsədləri bu zaman I Pyotr tərəfindən dəqiq müəyyən
olunmuşdu: “Bizim maraqlar heç bir dövlətin, hansı olursa-olsun, Xəzər dənizində möhkəmlənməsinə yol vermir”. O dövrdə Fransa və İngiltərə diplomatiyası
Rusiyanın planlarını pozmaq üçün çalışdığı da faktlarla təhlil edilir. Məqalədə
İngiltərənin bu məkanın tamamilə Rusiya təsirinə keçməsini əngəlləmək üçün
bütün imkanlardan istifadə etdiyi də geniş araşdırılır. Öz mənfəətləri uğrunda
ikili oynama əsası üzərində qurulmuş siyasətin işə salınması məqalədə əks
olunur. Tədqiqat zamanı yeni elmi nəticələr əldə edilir.

Secret documents of the Turkmenchay Treaty of 1828
in the language of historical documents
Abstract. The article examines the Caspian region as a geopolitical competitive
arena in the Middle and Near East in the 18th-19th centuries. Along with
Turkey and Iran, Russia, England and France are involved in this orbit. The
weakening of the Safavid state aggravated the military-political situation in the
Caspian region. This was due to the desire of Turkey and Russia to strengthen
in the region. The article examines the desire of Russia, deprived of access to
the Black Sea, to establish its dominance over the Caspian and Caspian regions
and to shift all European-Asian trade from the Turkish-Mediterranean to the
Baltic-Volga-Caspian route. The exact definition of Russia's geopolitical goals
is confirmed by sources such as Peter I: "Our interests do not allow any state to
strengthen in the Caspian Sea". It is also analyzed by the facts that at that time
the French and British diplomacy was trying to break Russia's plans. The
article also examines in detail Britain's use of every opportunity to prevent the
region from falling completely under Russian influence. The article reflects the
implementation of a policy based on double crossing for their own interests
and getting even on the lands of the Ottoman state and Iran. New scientific
results are obtained during the study.

Скрытые стороны Туркменчайского договора 1828
года языком исторических документов
Aннотация. В статье рассматривается превращение Каспийского региона
в арену геополитической конкуренции на среднем и Ближнем Востоке в
XVIII-XIX веках. Наряду с Турцией и Ираном к этой орбите были
привлечены Россия, Англия и Франция. Ослабление Сефевидского государства обострило военно-политическую ситуацию в Каспийском регионе.
Это было вызвано стремлением Турции и России укрепиться в регионе.
Геополитические цели России в это время были четко определены Петром
I: «Наши интересы не позволяют ни одному государству, каким бы оно ни
было, укрепиться на Каспийском море». Дипломатия Франции и Англии в
то время также анализируется фактами, что Россия пыталась сорвать свои
планы. В статье также широко рассматривается тот факт, что Великобритания
использует все возможности, чтобы полностью заблокировать переход
этого пространства под российское влияние. Запуск политики, построенной
на основе бинарной игры для собственной выгоды, отражен в статье. В
ходе исследования получены новые научные результаты.
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Tarix və arxiv sənədlərindən bəlli olduğu
kimi XVIII-XIX əsrlərdə Xəzər regionu orta
və yaxın Şərqdən gedən geosiyasi rəqabət
arenasına çevrilmiş və bu orbitə Türkiyə,
İranla bərabər Rusiya, İngiltərə, Fransa da
cəlb olunmuşdur. Səfəvi dövlətinin zəifləməsi,
Xəzər regionunda hərbi-siyasi vəziyyətin gərginləşdirilməsi, Türkiyə və Rusiyanın regionda
möhkəmlənmək istəyindən irəli gəlirdi. Qara
dənizə çıxışdan məhrum olan Rusiya Xəzər
və Xəzəryanı bölgənin üzərində öz hakimiyyətini qurmaq və bütün Avropa-Asiya ticarətini
Türk-Aralıq dənizindən Baltika-Volqa-Xəzər
yoluna keçirmək arzusunda idi. Rusiyanın
geosiyasi məqsədləri bu zaman I Pyotr tərəfindən dəqiq müəyyən olunmuşdur: “Bizim
maraqlar heç bir dövlətin, hansı olursa-olsun,
Xəzər dənizində möhkəmlənməsinə yol vermir”. O dövrdə Fransa və İngiltərə diplomatiyası
Rusiyanın planlarını pozmaq üçün çalışırdı.
Ən çox da İngiltərə bu məkanın tamamilə
Rusiya təsirinə keçməsini əngəlləmək üçün
bütün imkanlardan istifadə edirdi. O, öz mənfəətləri uğrunda ikili oynama əsası üzərində
qurulmuş siyasətini işə salaraq, iqtisadi, siyasi
və hərbi baxımdan zəifləmiş Osmanlı Dövləti
və İranın torpaqları üzərində hesablaşma aparmağa başlamışdır.
Rusiya, İngiltərənin siyasi manevrlərinə
səssiz qalmayaraq, şərq və cənub istiqamətində
genişlənməyə çalışırdı. Bir tərəfdən Türküstan
marşrutundan Çin, Əfqanıstan və Hindistana
çatmaq istəyən Rusiya, digər tərəfdən Gürcüstan
və Dağıstan üzərindən İstanbul Boğazı və
Fars körfəzinə (keçmiş Kəngər, Bəsrə körfəzi-Z.Ə.) çıxmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur.
Rusiya, bu hədəflərində iqtisadi, siyasi və bəşəri olmaq üzrə başlıca üç yolu sınaqdan keçirmişdir. İqtisadi olaraq İngiltərənin şərqdə
əlində tutduğu bazarlara girmək, siyasi olaraq
cənubdakı dənizlərə enmək və bəşəri olaraq
da Türküstanda etnik və dini yayılmanı başa
çatdırmaq istəyirdi. Ancaq bu siyasətində onun
yeganə rəqibi İngilətərə idi [1, s.25]. O dövrlər
regionda olan amerikalı Morqan Şuster yazırdı:
“İki güclü dövlətdən İngiltərə və Rusiya, Qafqaz regionunda və Təbrizə qədər olan coğrafiyada xalqlara zülm etməyə və onların həyatlarına müdaxilə etməyə başlayıblar” [2, s.8]

Rusiya bu bölgədə möhkəmlənməklə əsas
hədəflərindən biri olan Hindistanı da təsir
altına almaq niyyətində idi. Rus çarı I Pavel
ataman Platova göstəriş vermişdi ki, paraddan
birbaşa cənuba, Hindistanı tutmağa yollansınlar.
Bu da İngiltərədə çox ciddi narahatlıqla qarşılanmışdır. Hətta İngiltərə Qafqaz, İran və
Türkiyədəki maraqlarından əl çəkməyə belə
hazır idi ki, Hindistan onun nəzarətindən çıxmasın. Məhz 1813-cü il oktyabrın 12-də Qarabağda Gülüstan müqaviləsinin imzalanması
bu qorxudan irəli gəlirdi. Qeyd edək ki,
İngiltərə indi İran adlandırdığımız coğrafiyada
Qacarlar dövlət ilə müxtəlif müqavilələr imzalamışdır ki, bu müharibədə qalib gəlmək
üçün İrana kömək etsinlər. Ancaq müharibə
elə bir vəziyyətə gəldi ki, onu davam etdirmək
İran üçün təhlükə yaradırdı. Gülüstan müqaviləsinə gəldikdə isə, qısaca deyək ki, bu müqavilə ilə Naxçıvan və İrəvan xanlıqları istisna
olmaqla Şimali Azərbaycan torpaqları Rusiyaya
ilhaq edilir [3, s.834].
Lakin Rusiya bununla kifayətlənmirdi. Çünki onun regionda qorxusu var idi ki, iki türk
xanədanı: osmanlılar və qacarlar öz aralarında
birlik yaradıb, regionu tam nəzarətə alsınlar.
Lakin Osmanlı dövləti ilə Qacarlar dövləti
arasında gözlənilən ittifaq meydana gəlmədi.
Bunu görən Rusiya təklikdə əvvəl Buxarestdə
Osmanlı ilə məsələni həll etdi, Gülüstanda
isə Qacarlarla məsələni aydınlaşdırdı. Yeni
Rusiya-İran müharibəsi başlananda öz xanlıqlarını qoyub qaçan xanların 1826-cı ildə
ümum müsəlman üsyanına qoşulmaları Rusiyanın yeni işğalına şərait yaratmış oldu. Rusiya
tanınmış və böyük etimad sahibi, sərkərdə
İvan Paskeviç Fyodorovu regiona göndərir.
Paskeviçin gəlişi ilə Rusiya qüvvələri də artırıldı, Şəmkir və Gəncə altındakı gərgin döyüşlərdən sonra Abbas Mirzənin qoşunları
məğlubiyyətə uğradı. Rus qoşunları Naxçıvan
və İrəvanı tutaraq, Arazı keçdilər. Ruslar
Təbrizə kimi gedərək, oranı da ələ keçirdilər.
Bundan sora 1828-ci il fevralın 9-da Təbriz
yolunun üç verstliyində yerləşən kiçik Türkmənçay kəndində ikinci sülh sazişinin sonuncu
iclası keçirildi. Fevral ayının 10-da “İsanın
anadan olmasının 1828-ci ilində” gecə münəccimin təyin etdiyi vaxtda, saat 12:00-da
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barışıq paktı imzalandı. Müqaviləni Rusiya
tərəfindən İvan Paskeviç, İran tərəfindən isə
Mirzə Əbdül Həsən xan imzaladılar. Elə həmin
an müqavilənin bağlanması münasibətilə rus
toplarından 101 yaylım atəşi açıldı [4, s.239256].
Müqavilənin əsas müddəaları Peterburqda
hazırlanmışdır. Onun hazırlanmasında Qafqaz
ordularının komandanı olmuş Yermolov və
Paskeviçin yazışmaları, hesabatları və sənədləri
mühüm rol oynamışdır. 1826-cı ildə burada
birinci ilk müddəalar yazılmış, daha sonra
Cəlaloğlu lagerində, 24 may 1827-ci ildə Qirboyedov və Obresk tərəfindən əlavələr edilmişdir.
Türkmənçay müqaviləsinin Peterburq variantında ermənilərin köçürülməsi və ümumiyyətlə, ermənilərə aid heç bir cümlə olmayıb.
Müqavilənin orijinal nüsxəsi olan “1826, 1827
və 1828-ci illər ərzində Paskeviç və onun
yavəri Buturlin arasında gizli və hərbi yazışmalar” adlı sənəddə ermənilər haqqında bir
cümləyə belə rast gəlinmir [5, s.99-102].
Türkmənçay müqaviləsi Peterburqdan Qriboyedov və digər rus hərbçi və diplomatlara
çatandan sonra 4-cü və 13-cü maddələr tamamilə dəyişdirilmişdir. Müqavilənin 14-cü maddəsinə ermənilər “erməni” sözünü əlavə etmişdir. Əslində cümlədə “erməni” sözü yoxdur.
Tam cümlə belədir: “Hər iki tərəfin bir dövlətdən o birinə keçmiş və ya bundan sonra
keçəcək təbəələri onların keçdiyi hökümətin
icazə verdiyi hər yerdə yurd sala və yaşaya
bilər”. Bu isə sırf qaçqınlarla bağlıdır ki, qaçqınların az bir hissəsi ermənilər idilər. Qalanı
xanlıqlardan İrana köçən türklər idi. Erməni
hüquqları da müqaviləyə əlavə edilmişdir ki,
müqavilədə 12-ci və 15-ci maddələr Peterburq
nüsxəsində yox idi [6].
Ermənilər haqqında bəndlərin müqaviləyə
əlavə edilməsi erməni keşişi Nersesin sayəsində
baş tutdu. Nerses Aştaraklı 60 min nəfərlik
bir erməni ordusu ilə 1827-1828-ci illərdə
Rus-İran savaşında ruslar tərəfindən müharibəyə
qoşuldu. Bundan başqa, Eçmiədzin kilisəsinin
çağırışı ilə Osmanlı erməniləri də rusların tərəfini tutdular. Nerses, Qafqazdakı rus komandanlığı ilə danışıqlar aparıb, Rusiyanın
qalib gələcəyi təqdirdə, ərazidə ermənilər üçün

Tarix
dövlət yaradılması və bu dövlətin Rusiyaya
birləşdirilməsi barədə razılığa belə gəlmişdi
[7].
Nerses Aştaraklı ermənilərin zəbt olunmuş
qədim Azərbaycan torpaqlarına mərhələlərlə
köçürülməsi planını da hazırlamışdı. Həmin
planın ərsəyə gətirilməsində və həyata keçirilməsində Rusiyanın İrandakı səfiri A.S.Qriboyedov yaxından iştirak etmişdi. Keşiş Nerses
1827-ci ilin noyabr ayında Lazarev (Lazaryan)
adlı bir imkanlı məmuru Peterburqdan Təbrizə
çağırıb, ondan ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşdırılmasına yardım göstərməyi xahiş etmişdi.
1827-ci ilin 9 noyabrında Dehqarqanda
keçirilən danışıqlar vaxtı Qriboyedovla Paskeviç
görüşərkən keşiş Nersesin Xoydan göndərdiyi
nümayəndələr onlardan ermənilərin köçürülməsi qayğısına qalmağı xahiş etmişdirlər. Bu
xahişin məzmunu aşağıdakı kimidir: “İndi
bizim erməni millətinin sədaqətli müdafiəçisi
cənab A.S.Qriboyedovdan əsir düşmüş xristianlar haqqında mənim xahişimi unutmamasını
və onları rus ağalığının qüdrətli bayrağı altına
qəbul etməsini rica etdim. Mən, həmçinin
İranda olan bütün ermənilər haqqında zatialidən xahiş etdim və indi cənaba bu barədə
yazaraq cənabınızdan da rica edirəm: İvan
Fyodoroviç Paskeviçi lütfən sövq edəsiniz ki,
barışıq zamanı İranın şəhər və kəndlərində
yaşayan ermənilərin böyük Rusiya imperiyası
himayəsi altında azad surətdə öz vətəni (?)
Ermənistana qayıtması haqqında maddəni müqaviləyə daxil etməyi unutmasın”[ 8, s.3-17].
Erməni varlı ailələri ilə Tiflisdə tanış olan,
onlardan böyük miqdarda pul alan Qriboyedov
da erməni katolikosunun bu xahişinə əməl etməyi unutmamışdı. Türkmənçay müqaviləsinin
15-ci maddəsi bütünlüklə ermənilərin xeyrinə
yenidən yazılmışdı [10, s.314]. Müqavilənin
əsas orijinalı fransız dilində yazılıb, onun sonradan rus və fars dillərinə tərcüməsində çoxsaylı
səhvlər var idi. Elə IV bəndə yazılır: “Sərhəd
xətti Türkiyə torpaqlarının ucundakı kiçik
Araratın zirvəsindən aralıda düz istiqamətdə
ən yaxın nöqtədən başlayaraq, o dağların zirvəsindən keçir ... ” Lakin fars və fransız variantında yazılır: “Sərhəd xətti Türkiyə torpaqlarının ucundakı kiçik Ağrı zirvəsindən ”.
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İkinci müqavilənin orijinal Peterburq nüsxəsində isə yazılır: “İran və Türkiyə sərhədində
kazaklar yerləşdiriləcək” [10].
Təəssüf ki, burada tarixçilərin çox az
diqqət etdiyi bir məqam da var. Bu da Türkmənçay müqaviləsinin mətnində coğrafi yer
adlarımızın bilərəkdən təhrif edilməsi, onların
əsl adlarının dəyişdirilərək tarix səhnəsindən
silinib çıxarılmasıdır. Hər halda Türkmənçay
müqaviləsində Azərbaycan yer adlarının saxtalaşdırılması istiqamətində araşdırmaların
aparılması tarixçilərimiz üçün bir mövzudur
və vacib şərtlərdəndir.
Bu bəndin müqavilədə olması ilə Rusiya
istəyirdi ki, İran və Türkiyə sərhədlərini xristianlaşdırsın və yuxarıda deyildiyi kimi, bu
ərazilərə kütləvi şəkildə kazakların köçürülməsi
planlaşdırılırdı. Ermənilər olmasaydı, ora kazaklar gətiriləcəkdi. Ermənilər yaxında olduğu
üçün onlardan istifadə olunması daha sərfəli
sayılırdı. Ermənilərin bu tarixi hadisəni də
özününküləşdirməyə çalışması, çoxəsrlik arzuları kimi qələmə vermələri əslində başdanayağa yalanlardan ibarət idi (-Z.Ə.).
Müqavilənin orijinal və sonradan dəyişikliyə
uğrayan maddələrində “Ermənistan” sözü yoxdur. Və ola da bilməzdi. Çünki o zaman Cənubi Qafqazda “Ermənistan” adlanan ərazi və
ya dövlət yox idi. Erməni “tarixçiləri” bütün
real tarixi faktları saxtalaşdıraraq, İrəvan və
Naxçıvan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğal
olunması faktını bütün dünyaya guya “Ermənistanın Rusiyaya birləşdirilməsi” kimi təqdim
edirlər.
II Rus-İran müharibəsi 1828-ci il fevralın
10-da Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması
ilə başa çatdı. İşğal olunmuş İrəvan və Naxçıvan
xanlıqlarının Rusiyaya birləşdirilməsi rəsmiləşdirildi. Martın 21-də Rusiyaya ilhaq edilmiş
iki Azərbaycan xanlığı - İrəvan və Naxçıvan
xanlıqlarının “erməni vilayəti” adlandırılması
haqqında çar fərmanı verildi [11, s.272-273].
Gürcü knyazı, general-mayor Çavçavadze
bu vilayətə rəis təyin olundu. Sonradan Çavçavadze yazmışdır: “Onlar (ermənilər nəzərdə
tutulu) bizim adımızı biabır etməklə, bizi milli
ləyaqətimizdən məhrum etməklə kifayətlənməyib, bizi dünyadan sıxışdırıb çıxarmaq üçün
qanla boyanmış tariximizi də, salnamələrimizi

də, tarixi xatirə və abidələrimizi də, tarixi
sərvətlərimizi də danırlar, müxtəlif fırıldaqlarla
öz adlarına çıxırlar” [7, s.13-14].
Çavçavadzenin qızı Rusiyanın İrandakı
səfiri və ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsi planının əsas müəlliflərindən biri olan
A.Qriboyedovun həyat yoldaşı idi. Qeyd edək
ki,“Erməni vilayəti”ndə olan 1125 kəndin
1111-də Azərbaycan türkləri yaşayırdı. Burada
süni ərazi bölgüsü siyasi oyununda, əslində
azərbaycanlıların öz torpaqlarından qovulması
və məhv edilməsi siyasətinin bünövrəsi qoyuldu. “Erməni vilayəti”nin tərkibinə daxil
olan ərazilər İrəvan əyaləti, Naxçıvan əyaləti
və Ordubad dairəsi adlanırdı.“Erməni vilayəti”nin ümumi sahəsi 24 min kvadrat verst
(təxminən 27 min kvadrat kilometr) idi. 1828ci ildə “erməni vilayəti” adlandırılan bu qurum
1840-cı ildə ləğv olundu və 1849-cu ildə keçmiş İrəvan və Naxçıvan torpaqları əsasında
İrəvan quberniyası təşkil edildi.
Ermənilərin ideoloqlarından sayılan Zori
Balayan “Ocaq” kitabında yazır: “1828-ci ildə
məşhur “Türkmənçay” müqaviləsi olmasaydı,
Qriboyedov və Abovyan olmasaydı, rus əsgərləri olmasaydı, bu gün müasir kənd və şəhərlərə çevrilən yüzlərlə yeni yaradılan erməni
ocaqları olmayacaqdı… Təkcə son onillikdə
(60-70-ci illərdə) vətənə iki yüz mindən çox
erməni köçmüşdür”. Məhz bunun nəticəsidir
ki, Qriboyedov ermənilərin tarixi qəhrəmanı
kimi bu gün də onların yaddaşlarında qalır.
XIX əsr Rusiya ədəbi mühitində yetişmiş
yazıçı, eyni zamanda siyasətçi Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedov, 1795-ci ildə polyak əsilli
zabit ailəsində anadan olub. Təhsil aldığı müddətdə fransız, ingilis və italyan, alman, daha
sonra yunan, latın, fars, ərəb və türk dillərini
öyrənir. 1818-ci ildə rus missiyasının katibi
kimi İrana göndərilir və burada iki il işləyir.
Onun İranda yaşadığı həyatı, əsərləri və gündəliklərində yer alır. 1821-ci ildə İrandan qayıtdıqdan sonra Qafqaz generalı A.Yermolovun
rəhbərlik etdiyi ordunun diplomatik katibi vəzifəsinə təyin edilir.
Müraciət etdiyimiz mənbələrdə görürük
ki, Qriboyedovun ermənilərə xüsusi sevgisi
və pərəstişi olmayıb. O, Rusiya təəssübkeşi
idi. Onun üçün Rusiyanın cənubunda iki böyük
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müsəlman ölkəsi sayılan Osmanlı və İranla
sərhəddə xristianlardan ibarət bufer zonanın
olması vacib idi və o, bu planı yüksək şəkildə
yerinə yetirirdi.
A.S.Qirboyedov təkcə Cənubi Qafqazda
və İranda deyil, Yaxın və Orta Şərqdə Rusiyanın
mövqelərini möhkəmlətmək üçün çox şəkildə
çalışırdı. Onun tərtib etdiyi “Təlimat layihəsi”
də bu məqsədlərə xidmət edirdi. A.S.Qriboyedov Cənubi Qafqazın, o cümlədən Şimali
Azərbaycanın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərini Rusiya müstəmləkəçilərinin malı etmək məqsədilə 1827-ci ildə Tiflisdə Rusiya –
Zaqafqaziya kompaniyası yaradılması haqqında
təkliflər vermiş və bu işə Rusiyanın tanınmış
iş adamlarını, sahibkarları cəlb etmişdir. Gələcəkdə tanınmış gürcü və erməni iş adamlarının
da bura cəlb olunması nəzərdə tutulmuşdur.
Onun bu layihəsində yerli müsəlman iş adamlarının nəzərə alınmaması, bu əhaliyə qarşı düşmən mövqeyindən irəli gəlirdi. Burada kazakların bu əraziyə köçürülməsi planı pozulduqdan
sonra onun erməni varlı ailələri ilə tanışlığı,
onlardan aldığı külli miqdarda pullar Türkmənçay müqaviləsinə məhz ermənilərlə bağlı
müddəaların əlavə edilməsinə şərait yaratdı.
O, Türkmənçay müqaviləsinin hazırlanmasında
danışıqların aparıldığı və yazıldığı sənədlərin
redaktoru idi. Demək olar ki, müqavilənin
yazılı formada hazırlanması onun işi idi. Paskeviçin Çara yazdığı məktubda qeyd edilir
ki, Türkmənçay müqaviləsinə 12, 14 və 15-ci
bəndləri məhz Qriboyedov özü əlavə edib.
Onların hüquqi və bədii yazılması prosesində
məhz erməni məsələsi onun sayəsində baş
vermişdir [12, s.73-74].
Sonradan Tehranda diplomat kimi vəzifə
daşıyan Qriboyedov elə ingilis kəşfiyyatına
xidmət edən ermənilər tərəfindən qətl edildi.
1829-cu il yanvar ayının 30-da Tehranın din
xadimi Mirzə Məsihin Adinə məscidində camaatı cihada çağırmağından sonra başlanan
hadisələr zamanı erməni əsilli Mirzə Yaqub,
İran şahının sarayında xacə, onu mühafizə
edən iki erməni zabitin birliyi sayəsində səfirlikdə Qriboyedovla birlikdə olan 37 nəfər
vəhşicəsinə qətlə yetirildi.
Türkmənçay müqaviləsi Rusiya və Qacarlar
arasında 90 il müddətinə bağlanıb. Artıq 200

Tarix
ilə yaxın bir dövr keçməkdədir. Müqavilə hüquqi qüvvəsini itirib. Müqaviləni bağlayan
dövlətlər - Rusiya imperiyası və Qacarlar dövləti artıq yoxdur. Təbii ki, Rusiya bu dövrdən
sonra Türkmənçay və Gülüstan müqavilələrindən əl çəkmiş sayılır. Azərbaycanın İrandakı
keçmiş səfiri Əlyar Səfərli hesab edir ki,
hazırda Şimali Azərbaycanda müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılıb, Azərbaycan xalqı
müstəqil dövlət qurub. Güney isə İranın himayəsi altındadır. Əgər müqaviləni bağlayan
tərəflərdən biri öz müqaviləsindən əl çəkmişsə,
avtomatik olaraq digər tərəf də əl çəkməlidir.
Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, beynəlxalq
hüquqa görə Türkmənçay müqaviləsi ölü müqavilə və ölü imzalara əsaslandığından hüquqi
qüvvəsini çoxdan itirib. Məsələyə hüquqi varislik nöqteyi-nəzərindən baxanda, Rusiyada
1917-ci ilin sosialist inqilabı həmin ildə olan
burjua inqilabından fərqli olaraq, özünü Rusiya
imperiyasının varisi elan etməyib. Müqavilənin
hüquqi tərəfini incələdikcə, məlum olur ki,
İran da gərək bəzi əraziləri Azərbaycana qaytarmalı olsun. Əgər bu gün Xəzər dənizi Rusiyanın daxili dənizi hesab edilmirsə, bu məntiqlə, müqavilədə adı keçən Azərbaycan əraziləri
üzərində hər iki dövlətin hüquqi sahibliyi avtomatik olaraq itirilir və mahiyyət etibarı ilə
bu iki iştirakçı dövlət yad ərazilər üzərində
ancaq işğalçı statusu ilə qalmış olur.
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Annotasiya. Məqalə qeyd olunur ki, inamlar tarixin inkişaf prosesində

ulularımızın həyatının əsas qayəsi olmuşdur. Qədim dövrlərdən etibarən
insan özünü dərk edərkən yaradıcı qüvvə haqqında düşünmüş, ətrafda
baş verənləri anlamağa çalışmış, dünyanı dərk etmək üçün bir sıra
inamlara söykənmişlər. Ailənin milli-mənəvi dəyərlərinin bir hissəsini
ailə mərasimləri təşkil edir. Ailə mərasimlərinin əsasını isə toy və
toydan sonrakı bütün proseslər - uşaqların dünyaya gəlməsi, onların
sağlam böyüməsi, ailə qurması, dünyaya övlad gətirməsi, dünyasını dəyişməsi, bunlarla bağlı proseslərin icrası və s. təşkil edir. Məqalədə toy,
elçilik, uşaqların dünyaya gəlməsi, ananın və uşaqların qorunması ilə
bağlı inanclardan məlumat verilir. Bununla yanaşı, məqalədə yas və
matəmlə bağlı inamlara yer verilir, bu inamların bir çox türk xalqlarının
həyatında eyni xüsusiyyətlərə malik olmasından bəhs edilir. Eyni
zamanda bu inamların günümüzdə də ailə məişətlərində icra olunduğu
görünməkdədir.

The beliefs observed during Nakhchivan family
ceremonies
Abstract. Family rituals are the basis of the family's national and
spiritual values. Family rituals mean the wedding and the whole process
of the wedding, the birth of children, their healthy growth, the execution
of processes related to death, etc. Beliefs have been the main ideal of
our nation's life in all periods of history. Since ancient times, when a
person perceived himself, he thought about creator, tried to understand
what was happening around him, relied on a number of beliefs in order
to understand the world. Our ancient ancestors felt that nature was a
mysterious, magical force, believed in the influence of natural forces on
their lives, and began to worship them since ancient times. Our ancestors
believed that what happened in nature was related to the heavenly
bodies, they sanctified them, and in the most difficult times they turned
to heaven and prayed for help from the Almighty-God.
The article provides the beliefs about wedding, matchmaking, the birth
of children, the protection of mother and children. The article also deals
with the beliefs related to the mourning, and it becomes clear that these
beliefs are common to most Turkic peoples.

Наблюдаемые в нахчыванских семейных церемониях поверья
Aннотация. В статье отмечается, что в процессе развития истории
поверья стали главной неотъемлемой частью жизни наших предков.
С древних времен, когда человек осознавал себя, он думал о творческой силе, пытался понять, что происходит вокруг, опираясь на
ряд убеждений, чтобы постичь мир.Часть национально-нравственных
ценностей семьи составляют семейные обряды. А воснове семейных
обрядов лежат свадебные и послесвадебные процессы - процессы
рождения ребенка, его здорового роста, женитьбы, появления детей,
наступления его смерти, т.е. они окружают человека с рождения и
до смерти. В статье представлена информация о поверьях, связанных
со свадьбой, сватовством, рождением детей, о традициях и защите
детей. Наряду с этим в статье приводятся поверья о трауре, говорится
о том, что они имеют одинаковые черты в жизни многих тюркских
народов. В то же время эти поверья существуют еще и в наши дни
в семейном быту.
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Ulularımızdan bizə miras qalmış, tarixin
keşməkeşli yollarından keçib, zamanın süzgəcindən ələnərək günümüzə qədər gəlib
çatmış mənəvi dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz,
xalqımızın etnik kimliyinin daşlaşmış, silinməyən vəsiqəsidir. Bu gün ermənilərin xalqımıza xas olan maddi və mənəvi dəyərlərimizə
əl uzatması, özününküləşdirməyə çalışdığı bir
zamanda ailə mərasimlərinin və onlarla bağlı
olan adət-ənənələr sisteminin araşdırılması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd etmək olar
ki, tarixin bütün dönəmlərində cəmiyyətdə
gedən, həmçinin xalqın mədəni həyatında baş
verən dəyişikliklər ilk növbədə ailədə özünü
büruzə verir. Ailə milli-mənəvi dəyərləri, mövcud əxlaq normalarını, adət-ənənələri müəyyən
dərəcədə özündə qoruyub saxlaya bilir. Aydındır
ki, insanın mənəvi keyfiyyətləri, milli dəyərləri,
davranışının əsas prinsip və normaları məhz
ailədə formalaşır və onun mənəvi simasını
müəyyənləşdirir. Bu baxımdan xalqımıza xas
olan dəyərləri qorumaq və yaşatmaq üçün ilk
növbədə ailənin milli mənəvi dəyərlərinin qorunması əsas məsələdir. Ailənin milli-mənəvi
dəyərlərinin bir hissəsini isə ailə mərasimləri
təşkil edir. Mərasim müəyyən davranış normalarının, mənəvi dəyərlərin, inamların kollektiv
şəkildə simvolik ayinlərlə ifadə edilməsidir
və xalqın keçdiyi tarixi yolu, onun keçmişini
və bu gününü müəyyənləşdirmək üçün mühüm
əhəmiyyət daşıyır [12, s.64]. Ailə mərasimlərinin bir hissəsini toy və toy prosesinin gedişi
ilə bağlı bütün proses, uşaqların doğulması
onların sağlam böyüməsi, ölümlə bağlı proseslərin icrası və s. təşkil edir.
İnamlar tarixin inkişaf prosesində ulularımızın həyatının əsas qayəsi olmuşdur. Qədim
dövrlərdən etibarən insan özünü dərk edərkən
yaradıcı qüvvə haqqında düşünmüş, ətrafda
baş verənləri anlamağa çalışmış, dünyanı dərk
etmək üçün bir sıra inamlara söykənmişlər.
Qədim əcdadlarımız təbiətin sirli, sehrli bir
qüvvə olduğunu hiss edərək, təbiət qüvvələrinin
onların həyatına təsir etdiyinə inanmış və
onlara qədim zamanlardan sitayiş etməyə başlamışlar. Təbiətdə baş verən hadisələrin səmavi
cisimlərlə əlaqədar olduğuna inanan əcdadlarımız onları müqəddəsləşdirmiş, ən çətin anlarında göylərə üz tutaraq uca yaradandan –

Tanrıdan kömək diləmişlər. Çox qədim zamanlardan türk xalqlarında Təkallahlıq (Təktanrıçılıq) hakim olmuşdur-deyən H.Q.Qədirzadə
yazır ki, onlar (türklər-A.Q.) özlərinin vahid
olan yaradıcılarını Tanrı adlandırır və belə
hesab edirlər ki, Tanrı göydə yerləşib [8,
s.237]. Bu gün də xalq arasında “Allah” mənasını ifadə edir və “Tanri haqqı”, “Yeri-göyü
yaradan ulu Tanrı”, “Tanrı sənə yar olsun!”,
“Tanrı səni qorusun!” kimi alqışlarda və andlarda işlənir. Səma cisimlərindən, onların hərəkətindən, düzülüşündən müxtəlif şəkildə istifadə etmişdir. Ulduzlar vasitəsi ilə qədim
təqvimlər hesablanmış, səhra yolları müəyyənləşdirilmiş, qütblər dürüstləşdirilmişdir
[11, s.293].
M.Paşayeva yazır ki, zəngin astral təsəvvürlərə malik olan qədim Azərbaycan tayfaları
göy üzərindəki planetlərin onların həyatına
təsir göstərəcəyinə inanaraq öz fəaliyyətlərini
səma cisimlərinin hərəkətinə uyğunlaşdırmağa
çalışmışlar [12, s.245] və ailə, məişət həyatında
təbiəti dərk etmə prosesində rast gəldikləri
hadisələrlə bağlı inamlar yaratmışlar.
Hər bir xalqın özünəməxsus zəngin milli
adətləri olduğu kimi Azərbaycan və ümumtürk
xalqının da kökü çox qədimlərə gedib çıxan
adətləri, inamları var. Bu adət və inamların
yaradıcısı xalqdır. Adət və inamlar uzun illər
boyu formalaşır, yüz illər boyu yeni adətlərlə
zənginləşir və günümüzə qədər gəlib çatır.
Bir çoxları aradan çıxarkən yeniləri yaranır
və xalqın həyatının bir parçası halına gəlir.
İnsanlar ailə mərasimlərinin də ən mühüm
mərhələlərinə göy cisimlərinin təsirinə inanmışlar. Ulduzların elçi getmək, nikah kəsdirmək,
səfərə çıxmaq kimi hər hansı bir işi başlamaq
üçün uğurlu anı, günü, saatı müəyyən etməyə
kömək olacağına inanılırdı.
Ölkəmizin digər bölgələrində olduğu kimi,
Naxçıvanda da günümüzdə xalq arasında cümə
və cümə axşamı günləri uğurlu hesab edilir.
Naxçıvanda vaxtı ilə toylar adətən cümə günü
başlayıb bazar gününədək davam edirdi və
gəlini isə bazar günü axşamçağı oğlan evinə
gətirərdilər. Şənbə və çərşənbə isə xeyir işlər
üçün uğurlu gün hesab edilmədiyindən həmin
günlər xeyir işlər görülməzdi. Yeni ailə quran
gənclər ev tikmək istəyəndə belə evin təməlinin
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cümə günü qoyulması ağsaqqallar tərəfindən
məsləhət görülərdi.
Qədim astroloji təqvimlərdə həftənin günləri
planetlərin adları ilə adlandırılırdı. Qədim təqvimə görə, bazar ertəsini Ay, çərşənbə axşamını
Mars, çərşənbəni Merkuri, cümə axşamını
Yupiter, cümə gününü Venera, bazar gününü
Günəş, şənbə gününü isə Saturn təmsil edirdi
[12, s.246]. Bu yeddi səma cisminin Yerə təsir gücünə inanan azərbaycanlılar da hələ çox
qədim dövrlərdən etibarən həftənin günlərini
planetlərlə əlaqələndirərək müxtəlif mənalar
axtarmış, bütün həyatlarının uğurlu keçməsi
üçün vaxt bölgüsünü yeddi planet üzrə müəyyənləşdirməyə çalışmışlar. Qədim dövrlərdən
məhəbbət simvolu hesab edilən Venera planeti
azərbaycanlıların astral təsəvvürlərində Zöhrə
adı ilə məlumdur. Ulularımız bu planetin təsir
gücünə inanaraq bütün xeyir işlərini cümə
günündə başlanmasının uğur gətirəcəyinə,
ümumiyyətlə, cümə günün uğuruna inanmışlar.
Naxçıvanda bu gün də çalışırlar ki, elçiliyə
cümə və cümə axşamı günlərində getsinlər.
Naxçıvanda elçilik üçün münasib vaxt
günün ikindi çağından (günbatan) sonra alaqaranlıq zamanı (8-10 arası) hesab edilirdi.
Sorğular zamanı yaşlılar deyirlər ki, ata-babamızdan belə görmüşük. Ata-babalarımızın elçilik, toy kimi mərasimlərində bu zamanın
seçilməsi onların səmavi cisimlərinə inamları
ilə bağlı idi. Naxçıvanın kənd yerlərində gəlinin oğlan evinə günortadan sonra, xüsusilə
də axşam saat 8-9-da gətirilməsinin uğurlu
zaman sayılması da, görünür, bu inamın qalıqlarıdır. Gəlin gətirməyə gedərkən oğlan
adamları qız evindən nəlbəki, boşqab oğurlayar,
gəlini bəyin maşınına otuzdurduqdan sonra,
oynayarkən oğurladıqları qabları oynaya-oynaya bir-birinə vurub sındırardılar ki, pis nəfisləri
qırsın, nəzərləri sındırsın, bəd ruhları gəlindən
uzaqlaşdırsınlar. Bu inama Naxçıvan toylarında
günümüzdə də əməl edilir. Bu inam Azərbaycanın demək olar ki, əksər bölgələrində də
mövcuddur. Gəlin yola salınarkən qız evindən
oğlan evinin adamlarına bal dürməyi verərdilər.
İnama görə, bu hər iki yeni qohum olanların
mehriban olması anlamına gəlirdi. Təzə gəlin
gəldiyi evin kandarına ayaq basmazdan əvvəl
baş barmağın bala batırıb astanaya sürtərmiş.

Tarix
Türkiyənin Anadolu bölgəsində, həmçinin
Türkmənistanda da [6, s.168] bu adətə əməl
olunur. Bu inama əməl olunması bütün türk
xalqları üçün eyni mənanı, yəni gəlinin ömrügününün xoş keçməsi, özü ilə bərabər düşdüyü
ailəyə xoş güzəran gətirməsi anlamını verir.
Günümüzdə bu adətə Naxçıvanın bəzi kəndlərində bu və ya başqa formada əməl edilir.
Məsələn, Şahbuz rayonunun Türkeş kəndində
gəlin evə gəldikdən sonra yemək süfrəsinə
bal qoyulur. Toy mərasimlərində gəlini bəy
evinə yola salanda arxasınca su, un, daş atardılar. Deyilənə görə, su aydınlıq istəyidi-gəlin
gedib aydınlığa çıxsın, un atmaq da odur ki,
gəlin qədəm basdığı ocağa özü ilə ruzi-bərəkət
aparsın. Daşı atmaq isə, gəlin geri qayıtmasın,
getdiyi yerdə qalıb qayım-qədəm olsun [3,
s.34]. Unla bağlı inamlar digər türk xalqlarında
da mövcuddur. Məsələn, türkmənlərdə gəlin
oğlan evinə daxil olarkən qayınanası onun
üzünə un sürtərdi [8, s.101]. İnama görə un
bolluq-bərəkət rəmzi sayılır. Onu da qeyd
edək ki, inamların yaranması real həyat hadisəsi
və şəraiti ilə bağlı olmuşdur. Xalq öz müşahidələrini yoxlamaq, qəti qərara gəlmək məqsədilə onları dəfələrlə sınaqdan keçirmiş, sonra
isə fikrini qəti hökm şəklində ifadə etmişdir
[11, s.291].
Naxçıvan toylarında günümüzdə də, xüsusən
“Xınayaxdı”da gəlin qırmızı, al rəngdə gəlinlik
geyinər, başına qırmızı şal salınar. El arasında
gəlinin başına salınan şala “duvaq” deyilərdi.
Xalq inamına görə, qırmızı duvaq qızlıq, bakirəlik, təmizlik və xoşbəxtlik rəmzi sayılır.
Bəzi ailələrdə belə yaylıq saxlanılır ki, evin
sonrakı oğlu evlənəndə gəlinin başına salınsın.
Adətən evdə bir neçə oğlu olan analar belə
edir. “Üz duvağı” ilə bağlı inam bütün türk
xalqları üçün xarakterikdir. Naxçıvanda deyirlər
ki, qırmızını əvvəllər xoşbəxtliyin rəngi bilərdilər. Gəlinlərə qırmızı paltar geyindirər,
qırmızı duvaq salardılar başına. Evdən çıxanda
gəlinə qırmızı toyuq verərdilər [1, s.35]. Bu
inam bu gün də bəzi dəyişikliklərə baxmayaraq
kənd toylarında müşahidə olunur.
Naxçıvan kəndlərində gəlin evdən çıxarkən
qız evindən cavanlardan birinə boğazına qırmızı
lent bağlanmış toyuq verirlər. Toyuq-artıb çoxalmaq, cücəli-uşaqlı olmaq diləyidi. Gəlinin
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qabağında qız evindən bir oğlan uşağı ayna
tutar. Aynanı oğlan uşağının tutması gələcəkdə
doğulacaq uşaqların oğlan olması inamını
ifadə edir. Bu aynaya “bəxt aynası” deyirlər.
Bəxt aynası nişanda gətirilir və ciddi şəkildə
qorunur ki, sınmasın. Bəxt aynasının sınması
pis əlamət sayılır. İnama görə, əgər bəxt aynası
sınarsa, sınan kimi gül kolunun altında bastırılanda xəta-bəla sovuşar. “Bəxt aynası” ifadəsi
gəlin köçən qızın bəxtinin ayna kimi aydın,
duru olması ilə bağlıdır. Xalq arasında ayna
xoşbəxtliyin rəmzi hesab edilir. Q.Qədirzadə
yazır ki, dünyanın bir sıra xalqlarında, o cümlədən qədim türklərdə ayna kultu geniş yayılmışdır [8, s.102].
Gəlin gedərkən bir çırağı yandırıb verirlər
gəlinlə gedənlərin birinə və yaxud yengəyə.
Yolda çalışırlar ki, çıraq sönməsin. İnama
görə, çıraq-qədim od-ocaq, işıqlıq, aydınlıq
simvoludur. Həmin çıraq oğlan evində-bəy,
gəlin otağında yanır. O çıraq ən əziz xatirə
kimi gənc ailənin evində qalır. Bu inamlarda
oda tapınma, həm də onun ailə qurma kultu
ilə bağlı olduğunu göstərir. Qədim türk inamına
görə, od soyu-qəbiləni, ailəni qoruyur. Od
yeni, xoşbəxt ailə qurmağa kömək edir. Buna
görə də, oddan xoşbəxtlik, evlənməyə icazə
verməsini diləyirdilər [13, s.162]. İnama görə
od, xoşbəxtlik rəmzi olmaqla bərabər şər qüvvələrdən təmizləyici xüsusiyyətə də malik idi.
Keçmişdə Ordubad bölgəsinin Əylis kəndində
gəlinin belini bağlamamışdan əvvəl onu altında
şam yanan aşsüzənin üstünə çıxarırlar, yəni
odla təmizlənir, belini də orada bağlayardılar.
Naxçıvanın bəzi kəndlərində isə gəlin ata ocağının və ya təndirin başına dolandırılardı.
Gəlini ata evində ocaq başına dolandıranda
ağbirçəklər onun başına üzərlik çevirib deyərdilər: “Odlu, ocaqlı olasan bala. Getdiyin
ocağın çırağını axıra kimi sönməyə qoyma”.
Bu gün də Naxçıvanın bəzi bölgələrində gəlin
köçərkən onu yanan çırağın başına dolandırırlar.
Oxşar inam Şəki-Zaqatala bölgəsində də olmuşdur. Bölgənin gəlin gedərkən ata ocağını
öpməsi, ocağın və ya təndirin başına dolanması,
gəlinlə bərabər ər evinə yanar kösöv aparılması,
gəlin evə daxil olarkən ocağa dəmir atılması
kimi bir çox toy adətlərində odun ailə qurma
kultu ilə bağlı olduğunu müşahidə etmək

mümkündür [12, s.252].
Gəlin gedərkən onun ovcunun içinə daş və
düyü qoyardılar və deyərdilər: “Ay gəlin. Bu
daş kimi ağır ol, bu daş dillənəndə sən də dillən, bu daş kimi sanballı ol. Bir də düyü qoyurmuşlar ki, özünlə xeyir, bərəkət apar, urzalı
ol!” [3, s.32]. Gəlinin getdiyi evdə xoşbəxt
olması, evinin ruzili-bərəkətli olması üçün
həyata keçirilən bu inamlar cüzi dəyişikliyə
məruz qalsa da bəzi elementləri məsələn, ovucunun içinə düyü qoyulması toylarda müşahidə
olunur. Bəzən bəd niyyətlə gəlin gedərkən
dalınca daş çevirirlər. İnama görə, onda gəlin
gedən ev dağılır və gəlin xoşbəxt olmaz.
Vaxtilə Naxçıvan bölgəsində gəlin oğlan
evinə gələndə onun ayağı altına çörək, boşqab,
uzun şiş atardılar. Gəlin boşqabı qırar, çörəyi
öpüb göz üstə qoyar, şişi isə yaxın adamına
verərdi. İndi də Naxçıvanın bütün bölgələrində
gəlinin ayağının altına çini boşqab qoyurlar
ki, qırsın. Qabın qırılması şər qüvvələrin qovulması kimi izah edilir. Onu da qeyd edək
ki, Naxçıvan toylarında günümüzdə gəlinin
ayağı altına çörək və şiş atmaq adəti aradan
çıxmışdır. Yaşlıların dediyinə görə, Şərur bölgəsinin Dəmirçi kəndində gəlin oğlan həyətinə
küçə qapısından deyil, divardan keçirilərək
gətirilirdi. Gəlini divardan keçirmək üçün divarın hər iki tərəfindən pilləkan düzəldilir,
gəlin oradan keçirdi. İnama görə, bundan
sonra gəlinin bu ocağa bağlılığı daha da güclənir. Yəni onun qayıtmasına, boşanmasına
yol qoyulmurdu. Ordubadın Dırnıs kəndində
toy başlamamışdan oğlan evindən buynuzlu
qoç gətirilir, qoçun hər iki buynuzuna qırmızı
alma taxırlar. Bu bölgədə gəlin oğlan evinin
həyətinə girərkən bəy gəlinin başına qırmızı
doğranmış alma və şirniyyat atar. Subayların
hərəsi bu almanın bir parçasını yeyirlər ki,
onlara da qismət olsun. Digər bir inama görə,
axır çərşənbə günündə alma yeyərlər. Onun
toxumunu sayar, on dənəsini yastığın altına
qoyub yatarlar, yuxuda öz qismətlərini görərlər.
Alma nağıl və dastanlarda həyatverici, sonsuzluqdan qurtaran, xəstəlikdən xilasedici,
qocaları cavanlaşdırıcı xarakterə malikdir.
Alma həyat meyvəsi kimi təsvir edilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətin əsasını
ailə təşkil etdiyi kimi, ailənin də əsasını uşaqlar
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və onların tərbiyəsi təşkil edir. Xalq arasında
belə bir deyim var ki, dağılsın o evlər ki,
ordan uşaq səsi gəlməyə. Yeni qurulan ailənin
çoxuşaqlı olması adət və inamlarına hələ “qızbəyənmə” dövründən əməl olunur. Məsələn,
qızbəyənmədə elə ailədən qız seçirdilər ki, o
ailədə qüsurlu uşaq olmasın, sonsuzluq olmasın.
Naxçıvanda uşağı olmayan qadının üzük taxması, toy çörəyi yapması, parça biçimi zamanı
gəlini geyindirməsi pis əlamət sayılır. İnama
görə, təzə gəlində gələcəkdə sonsuz ola bilər.
Gələcək ailənin çoxuşaqlı olması üçün gəlin
ata evindən çıxarılarkən belinin bağlanması
gəlinin belinin möhkəm olması və tez uşağa
qalması inamına gəlir. Keçmişdə yeni ailə
quranların çoxuşaqlı olması ilə bağlı hələ nişanda qız evinə toy xərci olaraq heyvanın bir
oğlan uşağının qabağına qatılaraq aparılması
inamı var idi. “Dizdayağı” zamanı gəlinin
qucağına oğlan uşağının qoyulması, duvaqqapma zamanı gəlinin duvağının bar ağacının
üstünə atılması, bar ağacının budağından istifadə edilməsi inamları əsasən yeni qurulan
ailənin gələcəkdə oğul-uşaq sahibi olmaq
inamları ilə bağlı idi.
Hələ qədim zamanlardan uşağı olmayan
qadınlar müxtəlif pirləri, ocaqları ziyarət edər,
qurban kəsib paylayardılar. Naxçıvanda ən
çox ziyarət edilən yer Əshabi-Kəhfdir. Əshabi-Kəhfə ziyarətə gələn uşağı olmayan qadınlar
iki ağac arasında nənni asar, nənniyə daş
bələyib qoyar və yırğalayar, daş yapışdırar,
daşın ətrafına dolanar, damcıxanada oturar,
şam yandırar, pirin qabağındakı kollara və
kiçik tut ağaclarına parça kəsikləri və saplar
bağlayarlar və s. Əshabi-Kəhfdə mağaranın
yuxarı hissəsində “Cənnət bağı”na yaxın yerdə
deşik var niyyəti olanlar o daşın başına 3 dəfə
dolanırlar. Əshabi-Kəhfə gələn zəvvarlar müxtəlif niyyətlərlə gəlirdilər. Q.Qədirzadə yazır
ki, ziyarətetmənin formaları fərqlidir. Ancaq
qurban kəsib qayıtmaq, bütün məqamları
ziyarət etmək, əski bağlamaq, daşyapışdırma,
daşatma, niyyətlə bağlı olaraq beşikqurmaq,
evcik düzəltmək, ziyarətgahlara nəzir qoymaq,
şam yandırmaq, məqsədə nail olmaq üçün ziyarətgahın ayrı-ayrı məqamlarında yatmaq və
ya uşaqları yatızdırmaq, ziyarətgahda ehsan
vermək, aparılmış yeyəcək və ya şirniyyatın

Tarix
məqamlara sürtüb ziyarətdən qayıtdıqdan sonra
tutiyə kimi paylanması, qurban ətinin paylanması [9, s.40]. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi,
uşağı olmayan qadınlar ziyarətgahda ağacdan
nənni asar və müxtəlif mərasimlər icra edərdilər. Buna oxşar inam yakutlarda da var. Yаkutlаrın inаncınа görə, müqəddəs аğаc insаnlаrа
övlаd vеrir. Оdur ki, dоğmаyаn yаkut qаdınlаrı
müqəddəs аğаcın dibində оturаrаq müxtəlif
mərаsimlər kеçirir və yеr sаhibinə duа еdirlər
[13, s.226]. İnsanlar tərəfindən bu gün də
ata-babalarından qalma bu inamların yerinə
yetirilməsi ona dəlalət edir ki, bu inamların
tarixi çox qədim olmaqla, kimliyimizdən xəbər
verən mənəvi sərvətimizdir.
Daş bələmək, daş atmaq kimi inamlar daş
kultu ilə bağlıdır. Qədim inamlar sistemində
dağlar Tanrıya ən yaxın yüksəklik kimi qəbul
edilərək müqəddəs sayılan təbiət ünsürlərindən
idi. Qədim azərbaycanlılar dağı-daşı canlı bir
varlıq kimi qəbul edərək təsəvvür etmişlər ki,
dağ da insan kimi yaşayır, hətta doğur, balalayır,
sevir, insana yardım edir. Mifik baxışlara görə,
daş göydən, günəşdən gəlmiş, elə buna görə
də, o, müqəddəs başlanğıcdır, qoruyucudur
[14, s.54].
Аzərbаycаn türkləri аrаsındа yаyılаn dаş
və dаğ kultunun tаrixi kökləri оlduqcа qədimdir.
Qədim dünyаnın bir çоx xаlqlаrındа оlduğu
kimi Аzərbаycаndа məskən sаlаn qədim tаyfаlаrın dа dünyаgörüşündə Tаnrılаrın dаğlаrdа
məskən sаlmаsı hаqqındа təsəvvürlər оlmuşdur.
Xаlq аrаsındа müqəddəs hеsаb еdilən bir çоx
ziyаrətgаhlаrın hündür dаğlаrdа yеrləşməsi
də bununlа bаğlıdır [5, s.28].
Naxçıvanda insanlar yalnız Əshabi-Kəhf
ziyarətgahına deyil, digər ərazilərdə məsələn,
Kəngərli rayonunun Şahtaxtı, Culfa rayonunun
Bənəniyar kəndlərində olan pirləri də ziyarət
edib diləklər diləyirlər. O pirlərdə qara daş
vardır, kim niyyət eləyib o daşı qaldırsa,
niyyəti qəbul edilmək inamına gəlinir. Hətta
insanlar arasında belə bir inam vardır ki, hər
kəsin özünün daşı var. “Daşımı başına salma”,
“Mənim daşım ağırdır” və s. Xalq arasında
yayılmış inama görə, qadın müqəddəs qəbrin
üstə yatsa və ya qarnını qəbrin daşına sürtsə
sonsuzluqdan xilas ola bilər. Q.Qədirzadə
V.M.Sisoyeva əsaslanaraq yazır ki, Naxçıvan
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şəhərinin şimal-qərbindəki qəbirstanda bir qoç
daş fiquru qəbri var. Qadınlar gəlib onun qıçlarının arasından keçib, qarınlarını həmin daşa
sürtsələr... guya bu sonsuzluqdan müalicə olunarlar [8, s.132].
Şərur rаyоnunun Şаhbulаq кəndi yаxınlığındа, kəndə gеdən yоlun kənаrındаkı sıldırım
qаyа yеrli əhаli tərəfindən ziyаrətgаh kimi istifаdə оlunur. Burаdа niyyət еdilərək qurbаnlаr
kəsilir, qаyаnın yаxınlığındа bitən аğаclаrа
əski pаrçаlаrı bаğlаnır. Şаhbuz rаyоnunun Bаtаbаt yаylаğındаkı dilək dаşı, yаxud pir аdlаndırılаn qаyаnın içərisi mаğаrа tiplidir. Tаvаndаn uzun fаsilələrlə dаmcı düşür. Xаlq
аrаsındа yаyılаn inаncа görə, kimin bаşınа
tаvаndаn dаmcı düşsə оnun diləyi yеrinə yеtər
[5, s.28].
Naxçıvanda belə bir inam var ki, Humay
adlı bir qadının uşağı olmurmuş. Niyyət eləyib
gedir, başını bir qayanın üstünə qoyub yatır.
Ondan sonra uşağa qalır. O vaxtdan o qayaya
Humay qalası deyirlər. Camaat ora ziyarətə
gedir” [2, s.17]. Azərbaycanlılar arasında dağlara pir kimi sitayiş edilməsi ənənəsi ŞəkiZaqatala bölgəsində də geniş yayılmışdır. Bölgədəki Gömrad (Qəbələ r-nu) və ya Kuh
Murad, Armatay (Zaqatala r-nu) kimi dağlar
daha çox övlad diləyilə ziyarət edilən dağlar
idi. Gömrad-Göymurad dağının adından da
məlum olduğu kimi göylərə yaxın olan bu
dağ övladsız ailənin murad yeri kimi qəbul
edilmişdir. İnama görə, müqəddəs hesab edilən
bu dağa nəzir deyib qurban kəsməklə sonsuz
qadın “murada” çatırdı, yəni övlad sahibi
olurdu. Gömrad dağının başında xalqın “Göbək
daşı” adlandırdıqları müqəddəs bir daş da var
ki, bu dağa ziyarətə gələn sonsuz qadınlar qarınlarını daşa sürtərdilər. İnama görə, bura
gələn sonsuz qadınlar məhsuldarlıq simvolu
olan bu daşdan döllənərək uşaq sahibi olurdular
[12 s.263]. Eyni məqsədlə ziyarətgahlar və
yatırlara inam Anadolu türklərində də var [7,
s.282-285].
Sonsuzluğu müalicə etmək üçün xalq arasında digər inamlardan istifadə olunur. Gəlinin
uşağı olmayanda və ya doğumdan sonra körpə
öləndə gəlini çillə basdığını, həmzatlı adamın
onun üstünə gəldiyinə inanırlar. Həmzat dedikdə, müəyyən xəstəlikləri olan biri təsəvvür

olunur [10, s.4]. Yaşlılar deyirlər ki, üstünə
həmzatlı gələn qadının uşağı olmaz, onda ona
boylama duası yazdırarlar. Deyərlər, get balalı
qancığın üstündən keç, qancığın balaları ölsə,
qadın həm doğar, həm də doğduğu uşaqlar
ölməz. Göründüyü kimi, xalq inamına görə,
həmzatlı qadın it-pişik balalayanda onun üstünə
gedəndə qadında olan xəstəlik itin, pişiyin
üstünə tökülür. Bəzən isə həmzatlı qadına dua
yazırlar onu xəmirə büküb itə verirlər it yeyir.
İnama görə bundan sonra həmzad itə keçir.
Xalq arasında geniş yayılmış inama görə,
qadınların sonsuzluğunun səbəbini çox zaman
onun “çilləyə düşməsi”, yəni ölmüş insanların
ruhu ilə, “ruhun onu tutması” ilə bağlayırdılar.
Bu inamın təsiri ilə təzə gəlin, hamilə və zahı
qadınlar, uşaqlar yas yerlərindən uzaq tutulardı.
Gəlinin uzun müddət uşağı olmayanda çilləsini
kəsmək üçün ölü yuyulduqda tökülən suyun
və ya taxtanın üstündən üç dəfə keçib deyir
ki, çilləmi, dərdimi buraya tökdüm. Digər
inama görə, ölü yuyulanda istifadə edələn
parçanı (el arasında fitə deyirlər) gəlindən
xəbərsiz onun başının altına qoyurlar. Bəzən
də fitəni suya salıb həmin su ilə və ya 7 cəftə
suyu ilə gəlini çimizdirirlər. Deyirlər ki, gəlin
yuyunan zaman qız uşağı ona su tökməlidir
[10, s.32]. Gəlinin çimdiyi su axıb getməməlidir.
O suyu xəncərlə doğrayıb barlı ağacın altına
atardılar. Sonsuz qadını cənazə taxtasının altından keçirmək, ölü yuyulan sudan qatılmış
su ilə çimizdirilməsi, ölü torpağının qatıldığı
suyun içirilməsi və s. oxşar inamlar Şəki-Zaqatala bölgəsində də icra edilir [12, s.270].
Digər bir inama görə, gəlinin çilləsini kəsmək üçün yeddi rəngli barama ipəyindən hazırlanan xəyəti adlanan sapa dua oxuyub
gəlinin belinə bağlayarmışlar. Bu ip gəlin hamilə olub doğandan sonra uşağın bələyinə
bağlanarmış. Eyni zamanda “həmzatlı” qadınla
üz-üzə gəlməsi də qadının çilləyə düşməsinə
səbəb ola bilərdi. Əgər qadının bir-birinin
ardınca uşaqları ölü doğulardısa ona “həmzatlı”
deyərdilər. Bundan başqa iki zahı qadın da
üz-üzə gələrdilərsə çilləyə düşə bilərdilər.
Əgər təsadüfən bu, baş verərdisə qadınlar yaxalarındakı iynələri dəyiş-düyüş etməli idilər.
Bu adət Türkiyədə də mövcuddur. Bu inam
indi də Naxçıvanın bəzi kəndlərində qalmaqdadır.
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Doğuşu asanlaşdırmaq üçün müəyyən
inamlar yerinə yetirilirdi. Bağlı düyünlər açılar,
kiçik qız uşağı üst geyimini üç dəfə soyunub
geyinər. Digər inama görə, qadın çətin yatanda
un nəziri deyirlər. Gəlin çətin yatanda əlini
müəyyən çəkidə olan unun üzərinə qoyur.
Doğuş bitdikdən sonra həmin unu bir imkansız
ailəyə verərdilər.
Bütün türk xalqlarının doğum adətlərində
geniş yer alan “Hal anası” adlı ruh və onun
ölüm mələyi olması ilə bağlı inamlar Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi Naxçıvanda da geniş yayılmışdır. Ana uşağı dünyaya gətirdikdən sonra xüsusi diqqət yetirilən
məsələlərdən biri uşağın və ananın qorunmasıdır. Ananı və uşağı bəd ruhlardan qorumaq
üçün ananın balıncına iynə və ya sancaq
sancar, başının üstündən uca yerdən isə “Qurani-Kərim” qoyarlar ki, hal anası aparmasın.
Hal anasından qorunmaq üçün qadının ağzına
düyü qoyurlar. Hal anası ilə bağlı inama görə,
o, yeni doğmuş qadınların ciyərin çıxarıb
aparar, ana isə ölər. Hal anası hündür,
sarı saçlı, iri döşlü, cürbəcür muncuqları olan
bir qadın kimi təsvir edilir. “Hal anası” inamı
Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində də
mövcuddur. Bölgədə zahı qadını hal anasından
qorumaq üçün başının altına metal əşyalar
qoyulması inamı var.
Yaşlıların dediyinə görə, təzə doğan qadının
ətrafına dairəvi xətt çəkib, onun ətrafında
müəyyən cızıqların çəkilməsi o anlama gəlirdi
ki, ana və yaxud qaynana gəlini bəd ruhlardan
qorumaq üçün ona ev tikir.
Arxeoloji tədqiqatlar əsasında müəyyən
olunmuşdur ki, Eneolit dövründə Naxçıvanda
evlər dairəvi formada tikilirmiş. Еhtimаl ki,
еvlərin dаirəvi fоrmаdа tikilməsi insаnlаrın
təbii stixiyаdаn, bəd qüvvələrdən qоrunmаsı
ilə bаğlı təsəvvürlərini əks еtdirmişdir. Bеlə
hеsаb еdirik ki, dаirənin fоrmа оlаrаq sеçilməsi
qədim insаnlаrın səmа cisimlərinə, xüsusilə
Günəşə və Аyа оlаn inаnclаrını əks еtdirmişdir
[5, s.24].
Babək rayonunun Xətai kəndində, Şahbuz
rayonunun Şahbuz kəndində, Naxçıvan şəhərində gəlin yatandan sonra yanına kasada 3
yumurta qoyurlar. Gəlinin və uşağın onunu
tökəndən sonra yumurtaları zibilliyə atırlar.

Tarix
Bu inam zahını bəd ruhlardan qorumaq üçün
edilir. Naxçıvan bölgəsində bu gün də qırxlı
uşağın üstünə çiy ət, balıq gətirməzlər. İnama
görə, uşağın üstünə ət gətirəndə uşaq ət kimi
olar. Çiy ətin və balığın çilləsi uşağı basanda
uşaq sağalmaz xəstəliyə tutular. Evə ət gətirəndə
uşağı evə girəcək qapının ağzında ucaya qaldırırlar və əti altdan keçirirlər. Əgər bilmədən
uşağın üstünə ət gətiriblərsə, onda ətdən bir
parça kəsib göy rəngli parçaya tikib uşağın
çiyninə tikərlər. Qırxı çıxana qədər həmin ət
uşağın üstünə asılır [10, s.39]. Dualı və müəyyən xəstəlikləri olanlar qırxlı uşağın üstünə
gəlsə uşaq ölər. Ona görə də, zahı qadın evə
gələn hər kəsin üstünə çıxır. Yeni doğmuş qadının bəzən üz-gözü şişəndə deyirlər ki, gəlin
nədənsə unsunub. Onun unsuğun götürmək
üçün 7 qapıdan pay yığar və gəlinə verərdilər.
Ağbirçək nənələrimizdən biri xəlvətcə unsunan
adamın kürəyinə vurar və deyər ki, umduğunu
yeyəsən. İnama görə ondan sonra gəlinin üzgözünün şişi çəkilər.
Bölgədə bəzən ailədə doğulan oğlan uşağı
qalmayanda 7 yaşa qədər onun saçını kəsməyib
uzadarlar, qulağını deşib ip bağlayarlar. Bu
inam Şəki-Zaqatala bölgəsində də qalmaqdadır.
Məsələn, bölgədə bir neçə qızdan sonra doğulmuş oğlan uşağına bədnəzərdən qorumaq
üçün 7 yaşınadək onun başının ortasında kəkil
saxlayırdılar. Uşağın başının arxasında kəkil
kimi saxlanan bu saç yalnız uşaq yeddi yaşına
çatdıqdan sonra Göymurad dağının təpəsinə
çıxarılaraq xüsusi ayinlə kəsilir [12, s.261].
Naxçıvanda deyirlər ki, qırxlı uşağı tək
qoymazlar. Yoxsa cin onu öz uşağı ilə dəyişdirər.
İnama görə, əgər cin onu öz uşağı ilə dəyişdirsə,
uşağı 6 qəbirdən keçirdirlər, yeddincidə bədəninin yarısından basdırırlar. Uşaq ağlasa,
gətirirlər evə, ağlamasa gətirməzlər, o, cin
olar [1, s.36]. Bu inamla bağlı C.Bəydilli
yazır ki, bir sıra yerlərdə yeni doğulmuş halsız
uşağın aparılıb köhnə qəbrə qoyulması xəstə
uşağın bu dəfə ulu Yer ananın övladı kimi
torpağın bətnindən sağlam övlad kimi yenidən
doğulacağı inamı ilə əlaqələndirilir [4, s.9].
Özü ilə bərabər uşağın paltarları da qırxlı
sayılır, onlar da qorunur. İnama görə, qırxlı
uşağın paltarlarını gecə şəritdə qoymazlar,
deyirlər ki, sədəmə toxunar. Qırxlı uşaq ulduz
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görsə, yuxusu qaçar, onu axşamçağı bələyərlər
ki, yuxusu qaçmasın. Axşam astanadan geçirməzlər ki, bizdən yeylər zəfər toxundurmasın.
Nəzər dəyməmək, sədəmə toxunmamaq üçün
yanına dovşan tükü, dağdağan, üzərlik, sarımsaq, iynə, çörək qoyarlar.
Uşaqların sağlamlığının qorunması, uzunömürlü olması məqsədilə istifadə edilən vasitələrdən ən geniş yayılanı “dağdağan”dır. Dağdağan digər türk xalqlarında olduğu kimi,
Azərbaycan türklərində də müqəddəs ağac
sayılır. Naxçıvanda bu ağacın ən müqəddəs
sayılanı “Əhsabi-Kəhf” ziyarətgahındakılar
hesab edilir. Yaşlılar deyirlər ki, uşağın paltarına
tikilən dağdağanı qışın çilləsində qırmaq lazımdır, başqa vaxt qırılsa təsiri olmaz. Bir də
dağdağanı kəsib geri qayıdanda arxana baxmamalısan, yoxsa kəsərdən düşər. Uşaqları
bəd ruhdan, nəzərdən qorumaq üçün Azərbaycanın bütün bölgələrində ən çox istifadə
edilən “gözmuncuğu”dur. “Gözmuncuğu kürə
formasında olub, üzərində ağ nöqtələri olan
qara və yaxud yaşıl muncuqdur. İnama görə,
muncuğun üstündəki ağ nöqtələr gözün giləsidir. Uşağa pis gözlə baxanın gözü muncuğa
sataşır, muncuq nəzəri kəsməklə uşağı nəzərdən
qoruyur. Bəzən deyirlər ki, filankəs bədnəzərdir,
atdığı yerə düşməz. Hətta belə bir deyim də
var ki, Allahın bədnəzərdən xəbəri yoxdur.
Türklərdə də uşaqlara göz dəyməməsi üçün
“nazar boncuğu” (göz muncuğu) adlanan muncuqlardan istifadə edirlər. Naxçıvanın bəzi
kəndlərində indi də uşaqların papaqlarına və
ya çiyinlərinə gözmuncuğu ilə birlikdə dağdağan, xərçəng başı və yaxud dişi asırlar.
İnama görə, xərçəng uşaqları xəstəlikdən və
bədnəzərdən qoruyur. Q.Qədirzadə yazır ki,
Orta Asiya türklərində xərcəng qısqaclarının
böyük sakral qüvvəyə malik olduğuna inanmaqla demək olar ki, bütün uşaqların papağına
asırlar [8, s.158]. Naxçıvanda uşaq narahat
yatsa, tez-tez səksənib yuxudan ayılsa, uşağın
gözə gəldiyi, üzərində nəfs olduğuna inanar,
buna görə də, evdə üzərlik yandırıb otaqları
tüstülədər, hətta uşaqla bərabər ailə üzvləri
də onun qoxusunu ciyərlərinə çəkərdilər.
Bu gün demək olar ki, çox bölgələrimizdə
həyətlərin darvazasından at nalı, it başı asırlar
ki, həyətə, ailəyə nəzər dəyməsin. İnanca görə

pis nəfsi at nalı qırarmış. Həyətə, yаxud
bаğçаyа it kəlləsi аsılmаsı məhsulun bəd nəzərdən, təbii stixiyаdаn qоrunmаsı məqsədini
dаşımışdır. Bаşqırdlаrdа mövcud оlаn аdətə
görə qаdının uşаğı tеz-tеz öldükdə uşаğı
аnаdаn аyırıb it südü ilə bəsləyirdilər. Yаxud
аzərbаycаnlılаr uşаğı оlmаyаn qаdını və оnun
uşаğını qurd dərisindən kеçirirdilər [5, s.27].
Göründüyü kimi, it və ata inam xalq arasında
tarixin alt qatlarında formalaşmaqla günümüzə
qədər gəlib çatmış və bu inam digər türk
xalqları ilə eynilik təşkil etmişdir.
Uşaqların qidalanmasında ana südünün
əvəzi yoxdur. Bəzən ananın südü körpəni doyuzdurmayanda müəyyən inamlara əməl edirlər.
Məsələn, Şahbuzkənddə şirin çörək (qalıntapı) bişirib pirə apararlar. Pirdə şam yandırar,
çörəkdən pirin daşlarına sürtər, həmçinin çörəklə yanaşı pirin suyundan da gətirib gəlinə
verərdilər. Pirdən qaytarılan şirin çörəkdən
qonşulara da paylanar. Ana allahdan körpəsinə
süd istəyər. Naxçıvanın digər bölgələrində də
müəyyən inamlara əməl edərdilər. T.Qədirzadənin bu haqda maraqlı fikirləri var. Müəllif
yazır ki, Şahbuz rayonunun Badamlı kəndində
“Süd Piri” və ya “Südlü Nənə” adlı ziyarətgah
var. Xalq arasında olan inama görə, ananın öz
körpəsinə verməyə südü olmayanda anası və
ya qayınansı buğda qovurub gəlinə verərlər.
Gənc ana kənddə olan ağbirçək qadınlardan
biri ilə pirə gedər, qadın özü ilə bir qab su götürər. İnama görə, yolboyu gəlin heç kimlə
danışmamalıdır. O, pirə çatana qədər müəyyən
yerlərə buğda qoyaraq gedir. Pirə çatanda
gəlin apardığı buğdanı daşa sürtüb yeyər, quşların da həmin buğdadan yeməsi üçün pirin
ətrafına səpər. Sonra ağbirçək qadın özü ilə
apardığı suyu pirdə olan daşın üstə tökər,
gəlin həmin suyu daşın aşağı tərəfindən ovcuna
doldurub içər. Pirdə olan daş qadın formasındadır. Burada müəyyən dualar edirlər. Lazım
olan inam lara əməl etdikdən sonra gəlin
qadınla evə qayıdar və yolda qoyduğu buğdaları
götürüb yeyər. Yaşlıların verdiyi məlumata
görə, ananın südü artarmış [10, s.42]. Göründüyü kimi ana südünü müqəddəs bilən ulularımız südü artırmaq məqsədilə müxtəlif inamlara üz tutmuş, yerinə yetirmiş və bu inamlar
günümüzə qədər müəyyən çalarlarla gəlib çat107
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mışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, uşaqların göbək
bağının düşməsi, diş çıxarması, yeriməsi ilə
bağlı da müəyyən inamlar yerinə yetirilir. Məsələn, uşaqlar diş çıxaran zaman hədik qoyulması, göbək bağını uşağın gələcəkdə müəyyən
sənətə sahib olmaq məqsədi ilə müxtəlif yerlərdə basdırılması və sairə inamlar günümüzdə
də icra edilir.
Dəfnlə bağlı olan adətlər, inamlar dinlə
bağlı olduğu üçün ən az dəyişikliklərə məruz
qalmışdır. Naxçıvan ərazisində dəfn adətləri
1400 ilə yaxındır ki, islamla bağlıdır [8, s.182].
İnsanın əcəli çatıb, ölüm anı yaxınlaşanda
onun başının üstündə “Qurani Kərim” oxuyurlar. İnsanın ölüm anını “can vermə”, “canın
tapşırma” adlandırırlar. İnama görə insanın
asan və çətin can verməsi bu dünyadakı əməlləri ilə bağlıdır. Əgər o insan əməli saleh
adamdırsa, onda o asan can verər. Əzrayıl
(ə.s.) ona ya alma verər, ya da ki, gül iylədər.
Oxşar inam Türkiyədə də mövcuddur [6, s.25].
İnsan çətin can verəndə isə müəyyən inamlara
əməl olunur. Əgər can verən namaz qılandırsa
onu namaz qıldığı yerə qoyurlar. Namaz qılan
deyilsə, ayağının altına bal və torpaq sürtərlər
ki, rahat can versin. Xalq arasında belə bir
inam var ki, Əzrayıl can almağa gələrkən
ayaq tərəfdən gəlir, baş tərəfdən çıxıb gedir.
Ona görə, ölüm anında olan adamın ayaq tərəfində oturmurlar. Deyilənə görə, can verən
adamın yanında qadın tək olmamalıdır, onda
həmin adamın ölümü çətinləşər. Bəzən xəstə
çətin can verəndə deyillər ki, Əzrayılla çarpışır.
Belə xəstələr əl-qol atıb çabalayır. İnama görə,
Əzrayıl onun sinəsinə çökür. İnsanın canını
Əzrayıl alsa da, fələk lənətlənir, qarğışlanır.
Xalq inamına görə, fələyin fəaliyyəti sərbəstdir,
heç kimdən asılı deyil. Deyilənə görə, fələk
bəlanı özünün çərxi vasitəsilə həyata keçirir.
Cərxi-fələk fırlanır, vaxt çatanda bəla baş
verir. İnama görə, insan ölərkən ruhu bədənini
tərk edir və ölüm baş verir. Deyilənə görə ruh
bədəni milçək, hörümçək şəklində tərk edir.
Q.Qədirzadəyə istinadən demək olar ki, qırğızlarda və digər Orta Asiya türklərində ruh
milçəyə, göy tüstüyə bənzədilir [8, s.196].
Bədəndən ruhun bir kəpənək kimi uçub getməsi
inamı Bolqarıstan türklərində də var [6, s.25].

Tarix
Xalq inamına görə, ölünün gözü açıq
qalanda gözlərini əllə yumurlar ki, özünə
yoldaş seçməsin. Yəni evdən başqa adam ölməsin. İnsan çətin can verəndə deyirlər ki,
uzaqda olan yaxın adamını gözləyir, gözləri
yol çəkir. İnama görə, ölünün gözü açıq
qalanda deyirlər ki, bu dünyadan doymadı,
gözü arxada qaldı. Buna bənzər inam Türkiyənin bəzi bölgələrində günümüzdə də icra
edilir [6, s.25]. Ölünün gözləri açıq qalanda
onun gözlərinə torpaq tökərlər. İnsan öldükdən
sonra evdə olan dolu su qabları boşaldılır və
qablar üz üstə çevrilir ki, mərhumun ruhu
həmin qabların içinə girməsin. Dəfn zamanı
beli yerə atırlar, əldən-ələ vermirlər. Deyirlər
ki, ölünün ruhu bel vasitəsilə insana keçə
bilər. Ailədən birini dəfn edən adam qəbirə 7
dəfə torpaq atmalıdır ki, haqqını halal etsin.
Türkmənlərdə olan inama görə, ölənin qəbrinə
ilk torpağı oğlu atar, oğlu yoxdursa qardaşı
atar. Əgər yaxınları yoxdursa “bir kürək torpağı
atanı yoxdur” deyərlər [6, s.30].
Naxçıvanda gecə ölən adamın yanına çıraq,
sinəsinin üstünə güzgü və qayçı qoyurlar.
Ölünü tək qoymurlar, yanında yaxınları və
yaşlı adam olur. Məhrumu yuyan zaman onun
üstünə gün düşməməlidir, deyilənə görə, ona
qusul düşməz. Xalq arasında olan inama görə,
su tökülən və sidr-kafur suyu hazırlanan qablar
ancaq metaldan olmalıdır. Saxsı və ağac
qablara icazə verilmir. Bu isə həmin qabların
su çəkməsi ilə izah olunur. Ölü yuyulan zaman
qabın içində su qalmamalıdır, qalsa əgər həmin
evdən yenə ölü çıxar. Ölünü evdən çıxararkən
ilk olaraq ayaq tərəfdən çıxarılır ki, ruhu evə
gələndə yolu tapmasın. Cənazəni apararkən 3
dəfə götürüb qoyurlar. İnama görə, məhrum
getmək istəmir, evdəkilər də onu aparmaq
istəmir. Naxçıvanda ölünü yerdən götürəndə
yerinə daş qoyurlar. Dəfndən sonra həmin
daşı götürüb atırlar. Deyilənə görə, insan öldükdən sonra onun ruhu daşa keçir, digər bir
inama görə insan öldükdən sonra onun yerinə
daş ona görə qoyulur ki, yurdu dağılmasın,
ata ocağı boş qalmasın.
İnama görə, dünyasını dəyişən insan üçün
ilk qəbir gecəsindən ağır zaman yoxdur. Həmin
gecə mərhuma vəhşət namazı qılınır. Vəhşət
namazı elə namazdır ki, ilk vəfat edən gecə
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meyit üçün qılınar. Vəhşət namazı ona görə
belə adlanır ki, ölən şəxsin qəbir ilə tanışılığı
olmaz, vəhşət edər və qorxar. Bu namaz qılındıqda dəhşəti ondan uzaq edər, qəbir əzabından və qorxudan onu qoruyar. İki rukət
olan həmin namazın bir nəfər tərəfindən qılınması yetərlidir.
Naxçıvanın bəzi bölgələrində yeni ölənin
məzarının üstündə od yandırırlar. Məsələn,
Şahbuz rayonunun Şahbuzkəndində üç gecə
mərhumun məzarının üstündə od yandırırlar.
İnama görə, yanan od mərhumu bəd ruhlardam
qoruyur. Türkiyənin Malatya bölgəsində günümüzdə də ölünün dəfnindən sonra 3 gün
məzarı başında od yandırılır [6, s.222]. Azərbaycanın Gədəbəy bölgəsində ölünün məzarı
başında 3 gün lampa yandırılır [12, s.279].
Bu adətin icra edilməsi oda inamla bağlıdır.
Digər tərəfdən isə ruhla bağlıdır. “Goruma
işıq tutacaq”, “gorumda çıraq yandıracaq” ifadəsi buna sübutdur. Ölünün paltarlarını cümə
günü yuyurlar. İnama görə, ölünün paltarlarını
suya axıtmazlar ki, yenə ölən ola bilər. Ölünün
paltarını evdə saxlamazlar, deyirlər ki, paltar
ağlayır və özünə yoldaş istəyir. İnama görə,
ölünün paltarları yandırılsa, həmin adamın
axirəti pis olar. Mərhumun paltarlarını maddi
vəziyyəti aşağı olanlara verilir. Evdə bir ildə
iki nəfər ölərsə, üçüncü adamın ölməməsi
üçün qada qurbanı kəsib paylanar və ailə
üzvləri həmin heyvanın ətindən yeməzlər.
Naxçıvanın bəzi bölgələrində yas üçün bişirilən ilk çörəyi evin damına atırdılar. Bu
ölən adama verilmiş sayılır və “ölü gözü” adlanır. Deyilənə görə, ölən insanın ruhu damda
gözləyir, çörək veriləndən sonra gedir. Buna
bənzər bir inam isə Əliabad qəsəbəsində yaxın
keçmişə qədər icra edilirdi. Mərhumu dəfn
etdikdən sonra yas yerinə gələnlərə çay-çörəklə
yanaşı, halva da verərdilər. Halvanın bir hissəsini isə evin damına atardılar. Bu inama
Qaraxanbəyli kəndində də rast gəlinir. Şahbuz
rayonunun Kükü kəndində isə yas üçün bişirilən
ilk çörəyi ovub mərhumun qəbrinin üstünə
tökürlər. Digər türk xalqlarında olduğu kimi,
Naxçıvanda da ölənin qırxına qədər hər cümə
axşamı qəbir üstünə gedər, Quran oxudulub,
fatihə bağışlanar, sonra ev sahibi və yaxınlar
evə gələr, bişirilən ehsandan yeyər və qalmış

yeməyi qonşulara ehsan kimi paylayarlar. Bölgənin əksər kəndlərində ölünün 7-si verilir.
Ölənin qırxında isə günümüzdə kənd yerlərində
heç kimi dəvət etməzlər, kənd camaatı özü
gələr, Naxçıvan şəhərində isə qırxa kimi çağırarlarsa o da gələr. Hansı evdə yas olarsa bir
il o ev yaslı sayılar. Deyilənə görə, yasa gələnləri ev sahibi qarşılayıb yola salmamalıdır,
onda ölünün ruhu acıqlanar. Oxşar inamlar
Türkmənistan türklərində də yaşamaqdadır.
Xalq arasındakı inama görə, cümə axşamları
və bayramlarda ailədə bir şənlik və ya kədər
olduqda ruhlar həyətlərə, evlərə gəlirlər. Həmin
gün bütün evlərdə yemək bişirilib, qazan
asmaq lazımdır. Deyilənə görə, ölünün ruhu
cümə axşamı gəlib gecəyarısına qədər gözləyir.
Əgər onu xatırlayıb ruhuna “fatihə” oxuyan
olarsa, şad bir halda geri qayıdar. Onu evdə
cümə günü xatırlayan, “fatihə” oxuyan olmazsa
küsüb gedər. Naxçıvanda hər cümə axşamları
yemək hazırlayarkən ölmüş adamın adına duz
atma adət şəklini almışdır. İnama görə, onlar
necə yad edildiklərini bilirlər.
Ulularımız ölülərin məzarlarını müqəddəs
bilmişlər və ona tapınmışlar. Əcdadı yad etmə
adəti bu gün azərbaycanlıların mərasim ənənələrində geniş yayılmışdır. Bayramlarda
ölüləri yadetmə adətləri, müqqədəs adamların
qəbirlərinin ziyarətgaha çevrilməsi ənənəsi
qədim əcdad kultunun izlərini daşıyır. Məlumdur ki, Novruz bayramında Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda da
qəbirləri ziyarət günüdür. Azərbaycanda “atababa günü” adlandırılan həmin gündə ölülərin
qəbri ziyarət olunur, əcdadların ruhları adına
qazan asılır, Quran oxunur. Bu gün də Naxçıvanda olduğu kimi, Azərbaycanın digər bölgələrində, həmçinin türk ellərində də bu adət,
bu inam yaşayır.
Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar
ki, tarixin alt qatlarında formalaşan adətlər,
inamlar müəyyən dəyişikliklərə uğrasa da,
nəsildən-nəsilə keçərək bəziləri bu gün də
mərasimlərimizdə yaşayır və bu xalqın nə
qədər qədim tarixə, zəngin dəyərlərə, mədəniyyətə malik olduğunu bir daha sübut edir
və aydın olur ki, ailə mərasimlərində bu gün
də müşahidə olunan inamlar türk xalqları ilə
eynilik təşkil edir.
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Annotasiya. Məlumdur ki, muzeylər maddi və mənəvi mədəniyyət

abidələrinin toplanılması, öyrənilməsi, nümayişi və təbliği ilə məşğul
olan elmi-tədqiqat və mədəni-maarif müəssisələridir. Tarix muzeyində
aparılan elmi-tədqiqat işləri əsasən tarix elmi ilə əlaqədar olur. Bu
tədqiqatlar cəmiyyətin bütünlükdə və yaxud hissə-hissə sosial, siyasi və
mədəni inkişaf proseslərini əhatə etməklə bilavasitə onlara təsir edir.
Məqalədə qeyd olunur ki, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin bütün şöbələrində planlı elmi-tədqiqat işləri aparılır. Məqalədə “Azərbaycanın
qədim və orta əsrlər dövrü tarixinin ekspozisiyası və fondları” və “Numizmatika və epiqrafıka” şöbələrinin “Azərbaycanın qədim və orta
əsrlər tarixinə, maddi və mənəvi mədəniyyətinə dair materialların toplanması, elmi-tədqiqi, mühafizə və nəşri, muzeyin ekspozisiyasında və
sərgilərdə nümayişi ” problemi üzərində apardığı elmi-tədqiqat işləri
təsvir, təsnif, təhlil və təqdim edilir.

On the conducted scientific research works in the
museums of the Nakhchivan Autonomous Republic
Abstract. It is known that museums are scientific research and cultural-educational institutions engaged in the collection, study, demonstration
and promotion of material and spiritual cultural monuments. The research
work carried out in the history museum is mainly related to the science
of history. These studies directly affect the processes of social, political
and cultural development of society as a whole or in part. The article
notes that planned research work is carried out in all departments of the
Nakhchivan State History Museum. The article deals with the collection,
research, protection and publication of materials on the ancient and
medieval history, material and spiritual culture of Azerbaijan in the
sections "Exposition and funds of the history of ancient and medieval
Azerbaijan" and "Numismatics and epigraphy". and exhibitions ”are
described, classified, analyzed and presented.

К научно-исследовательским работам, проводимым в музеях Нахчыванской Автономной
Республики
Aннотация. Известно, что музеи – это научно-исследовательские

и культурно-просветительские учреждения, занимающиеся сбором,
изучением, демонстрацией и пропагандой памятников материальной
и духовной культуры. Научно-исследовательская работа, проводимая
в историческом музее, в основном связана с исторической наукой.
Эти исследования непосредственно затрагивают процессы социального, политического и культурного развития общества в целом
или по частям. В статье отмечается, что во всех отделах Нахчыванского
государственного исторического музея проводятся плановые научно-исследовательские работы. В статье описаны, классифицированы, проанализированы и представлены научно-исследовательские
работы отделов «Экспозиция и фонды древней и средневековой
истории Азербайджана» и «Нумизматика и эпиграфика» по проблеме
«Сбор, изучение, охрана и издание материалов по древней и средневековой истории, материальной и духовной культуре Азербайджана,
их демонстрация в экспозиции музея и на выставках».
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Muzeylər Ulu Öndərimizin dediyi kimi,
gənc nəslə çox şey öyrədir və tarixi onlara
çatdırır. Gənclərin muzeylərə getməsi və bu
ruhda böyüməsi çox vacibdir. Yeniyetmələrin
mənəvi inkişafında, gənclərin təşəkkülü və
formalaşmasının tədqiqində muzeylər bu gün
öz aktuallığı ilə mədəniyyət aləmində güclü
inkişafedici təsirə malikdir [1]. Muzeylər ora
gələn gənclərin təşəkkülü, onların özünüdərk
etməsi, dünyagörüşünün formalaşmasında
əvəzsiz rol oynayır. Gəncləri tərbiyə etmək,
təhsilləndirmək, zənginləşdirmək, inkişaf etdirmək, yaradıcılığa meyl oyatmaq, ümumiyyətlə məqsədyönlü təsir yolu seçmək üçün
mühüm fəaliyyət xətti sayılır.
Bu gün Naxçıvan MR muzeylərində də
tədqiqata ehtiyacı olan bir çox eksponat mövcuddur. Bəs nəzər salaq görək, hal-hazırda
muzeylərimizdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması hansı vəziyyətdədir?
Bir neçə muzeyimizdə aparılan ən son
elmi-tədqiqat işlərini qeyd etmişəm.
Naxçıvan Dövlət Tarix muzeyinə elmi tədqiqat işi üçün ən çox magistrlar, dissertantlar,
təcrübə üçün gələn tələbələr, akademiyanın
arxeoloqları müraciət etmişdir. Naxçıvan
Dövlət Tarix muzeyində Naxçıvan tarixi əsaslı
surətdə tədqiq olunur. Muzeyin direktoru Nizami Rəhimov XIX əsrdən Mirzə Cəlilin yaratdığı ilk muzeydən başlayaraq indiyə qədər
olan tarixini tədqiq etmişdir. Bu elmi-tədqiqat
işləri Milli Azərbaycan Tarix muzeyinin elmi
toplularında, Mədəni Maarif jurnallarında,
Şərq Qapısı, Nuh yurdu qəzetlərində, Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Xəbərlərində, Beynəlxalq Simpoziumlarda çıxmışdır. Muzeyin ən
son elmi-tədqiqat işi muzeyin 95 illiyi ilə əlaqədar olmuşdur. Muzeyin direktoru Nizami
Rəhimovun müxtəlif jurnal və qəzetlərdə 6
məqaləsi çıxmış və “Naxçıvan Dövlət Tarix
Muzeyi -95” adlı kitab çap edilmişdir.
Hüseyn Cavid ev muzeyi və Xatirə Kompleksində Azərbycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin işçiləri “Hüseyn
Cavid yaradıcılığı”, “Hüseyn Cavid yaradıcılığında Gürcü Naxçıvan ədəbi əlaqələri”mövzusunda elmi-tədqiqat işləri yazmışlar.
Eynı zamanda muzeydə Naxçıvan Dövlət
Universitetinn məllimləri, Gənc Turistlər Stan-

Tarix
siyasının ədəbi dərnəyinin rəhbəri Bağır Qədimov, “Şərq Qapısı” qəzetinin işçisi Fatma
Məmmədova və NDU-nin magistratura tələbəsi
Oğuzhan Ucar elmi-tədqiat işi aparmışlar.
Bəhruz Kəngərli muzeyində ən son 2017ci ildə Nizami Alıyev, C.Məmmədquluzadə
adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyində
isə Fərman Xəlilov tədqiqat aparmışdır.
Son illər muxtar respublikada nəinki yeniyeni muzeylərin təşkilinə, həm də onların
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə,
muzeylərin iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına,
çox böyük diqqət və qayğı göstərilir.
Muzey mühitinin təsir gücündən bəhs edilərkən məktəblilərlə aparılan tərbiyə prosesinin
müvafiq şəraitdə məqsədyönlü təşkili diqqət
mərkəzində olmuşdur. Mühit vasitəsilə yaradıcı
idrakla tərbiyə prosesi arasındakı qarşılıqlı
əlaqə muzey mövcudluğundan sonrakı ictimai
inkişafın bütün mərhələlərində özünü qabarıq
şəkildə göstərmişdir.
Qlobal cəmiyyətdə həyatın ritmi bəzən
insanı mənsub olduğu xalqın adət-ənənəsindən
uzaqlaşdırır, hətta ona özündən sonrakı nəsilə
hansı dəyərləri miras qoyacağı barədə düşünməyə belə imkan vermir. Lakin elə bu cəmiyyətdə ayrı-ayrı xalqların əsrlər boyu yaratmış
olduqları maddi və mənəvi irsi bir məbəd
kimi qoruyan muzeylər onu keçmişdən gələcəyə
ötürmək kimi mühüm missiyanı yerinə yetirir.
Təsadüfi deyil ki, bu və ya digər ölkəyə gedən
turistlər həmin yer haqqında məlumat mənbəyi
kimi ilk olaraq muzeylərə üz tuturlar. Beləliklə,
muzeylər dünyada mədəni proseslərin fəal iştirakçısına, eyni zamanda, qloballaşmanın
mənfi nəticələrinə qarşı dura bilən mədəniyyət
ocaqlarına çevrilir.
Muzey işinin tarixi “Muzey tələbatlarının”
təşəkkülü səbəblərini ictimai institutların tarixi
təcrübəsini, ayrı-ayrı tarixi dövr xüsusiyyətlərini
və bu dövrlərdə muzeylərin təşəkkülü səbəblərini, muzey şəbəkələrinin yaranması, muzey
işinin təşkili, tarixi qanunauyğunluğu, tarixi
mədəniyyət abidələrinin yaramması və mövcud
vəziyyətini öyrənir, muzeyşünaslığın bu elementi tarixi elmləri, mədəniyyətşünaslıq, sənətşünaslıq, estetika və digər elmlərlə qarşılıqlı
əlaqədə inkişafı faktlar əsasında sübut edilmişdir. Dünya mədəniyyətinin, incəsənətinin,
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elminin, ədəbiyyatının inkişafında Azərbaycanımızın da özünəmüvafiq təkanı olmuşdur.
Muzeyşünaslıqda da milli muzey fəaliyyətimizin özünəməxsus təsir gücü dünya sənətşünaslığına məlumdur.
Beləliklə, muzeydaxili və muzeydənkənar
fəaliyyətdə, elmi-yaradıcı əlaqələrdə vahid
məqsədə xidmət edilməsi prosesində aşağıdakı
başlıca tələblər nəzərə alınmalıdır:
1. Müasir muzey fəaliyyətində yaradıcı
əlaqələrdə elmiliyə istinad olunmalı, elmiliklə
yaradıcılıq biri-birini şərtləndirməli və bütün
bu proseslərdə vahid məqsədə xidmət edilməlidir.
2. Vahid məqsəd çərçivəsində elmi-yaradıcı
əlaqələrdə muzey mühitinə uyğun əlaqəlilik
seçilməlidir.
3. Elmi-yaradıcı əlaqələrdə mühit amillərinin
gücündən istifadə mexanizminin mühüm əhəmiyyəti olduğundan, bu mexanizmi yaradan,
həyata keçirən qüvvə və amillərin planauyğun,
məqsədyönlü fəaliyyəti muzey rəhbərliyinin
nəzər-diqqətində olmalıdır.
4. Vahid məqsəd çərçivəsində qavramanın
həm elmi, həm də yaradıcı şəkildə baş verməsinə muzeyin elmi-yaradıcı potensialı nail
olmalı, bu prosesdə müasir metod, metodologiya, vasitələr, yollar, formalar və texnologiyanın gücündən istifadə etməlidir. Problemə
yuxarıdakı başlıca tələblər çərçivəsində yanaşsaq görərik ki, doğrudan da yaradıcılığın
elmi fəaliyyət nəticəsində əldə olunması aşkarlanır. Eyni zamanda o da aşkarlanır ki,
həm elmin, həm də yaradıcılığın meydana
çıxması fəaliyyətlə sıx əlaqədardır. Zehni fəaliyyət bu mexanizmin əsasıdır. Zehni əmək
özünü hər iki halda elmi əmək və yaxud fəaliyyət, həm də yaradıcı əmək və fəaliyyət
kimi göstərir. Elmiliklə yaradıcılığı birləşdirən
və vahid məqsədə yönəldən fəaliyyətin xarakteri
mühitin, zamanın tələbatı ilə ölçülür. Tələbatın
“diktəsi” elmi-yaradıcı fəaliyyəti vahid məqsədə yönəldir.
Artıq bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının muzeylərində muzeyə elmi-tədqiqat
işi üçün gedən hər bir şəxsə xüsusi şərait
yaradılmış, hərtərəfli köməklik göstərilir. Lakin
bununla bərabər biz bilməliyik ki, bu gün
muzeylərimizdə tədqiqata ehtiyacı olan bir

çox eksponatımız var. Ona görə də bu gün ən
çox da gənclərimizdə elmi-tədqiqat işinə olan
marağı artırmalı, bu sahəyə diqqətimizi verməliyik.
Muzey fəaliyyətində tərbiyəedici, təhsilləndirici, inkişafetdirici və formalaşdırıcı imkanlar mövcuddur. Həmin imkanlardan məqsədyönlü istifadə nəticəsində muzey tərəfindən
qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur. Bu imkanlar sayəsində müxtəlif istiqamətli elmibədii təsirlərin mövcudluğu, müxtəlif yaş
qruplu insanlarda, müxtəlif peşə sahiblərində
müvafiq zövqlərin, maraqların yaranması,
ayrı-ayrı münasibətlərin formalaşması ilə nəticələnir [2].
Muzeylər müxtəlif yaş qrupuna mənsub
insanların inkişafetdirici və formalaşdırıcı imkanlarına malik mədəniyyət müəssisələridir.
Bu imkanlardan istifadə prosesi kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Komplekslilik dedikdə, həm muzeyətrafı mühitlə muzeyin qarşılıqlı əlaqəsi prosesində mövcud imkanlar,
həm də muzeydaxili fəaliyyət zamanı mövcud
imkanlardan səmərəli istifadə qanunauyğun
şəkil alır. Muzey tərəfindən inkişafetdirici,
formalaşdırıcı imkanlar da məhz muzeydənxaric
və muzeydaxili fəaliyyətdə əlaqəlilik prosesində
daha effektli nəticələrə səbəb olur.
Elm və təhsil müəssisələri sırasında orta
ümumitəhsil məktəbi, orta ixtisas və ali təhsil
müəssisələri ilə muzeyin birgə tədbirləri sayəsində də böyük imkanlar yaranır.
Beləliklə, hər bir mərhələdə muzey işçisinin
elmi-tədqiqat fəaliyyəti vacib amildir və elmitədqiqat bazalı mərhələ elmi əsaslara söykənir.
Muzey əşyalarının tədqiqi prosesi planauyğun şəkil almalı, bu barədə maraqlı məqalə
və şərhlər verilməlidir. Muzey fondlarının
tədqiqi prosesi kompleks şəkildə aparılmalı,
bu prosesdə müvafiq mütəxəssislərin rəy və
təklifləri nəzərə alınmalıdır. Fondun tədqiqi
mürəkkəblik törətdiyindən mərhələ-mərhələ
həyata keçirilməlidir. Bu proses üçün sözsüz
ki, müvafiq şərait yaradılmalı, zədələnmə və
korlanmaya qəti yol verilməməlidir. Tədqiqat
prosesində əşyanın bədii-estetik dəyəri müəyyənləşdirilməli, maddi dəyəri aşkar edilməli,
kommunikativ dəyəri dəqiqləşdirilməlidir.
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Eyni zamanda digər elmlərin sənətşünaslıq,
tarix, arxeologiya, etnoqrafiya, ölkəşünaslıq,
pedaqogika, muzey pedaqogikası, psixologiya,
təbiət elmlərinin tədqiqat metodlarından istifadə
edilməlidir.
Məqalədə göstərilən yeni muzey işinin tarixini öyrənmək üçün nəzəri problemlər, elmi
mənbələr və digər tədqiqat üsullarından istifadənin nəticəsinin muzeylərdə müzakirəsi və
tətbiq edilməsi çox vacib mərhələyə çevrilmişdir.
Yeni profilli muzeylərin yaranmasında muzeyşunaslığın öyrənilməsi əvəz edilməzdir.
Muzey fəaliyyəti prosesində ünsürlər arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin olması vacibdir.Muzey fəaliyyətinin məqsədyönlü davamı və səmərəli nəticələr verməsi üçün fəaliyyət ünsürləri
arasındakı qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlar öyrənilmişdir. Müvafiq qanunauyğunluqlar məhz
muzey fəaliyyətinin ünsürləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə və asılılıq elmi baxımından öyrənilmişdir [1].
Muzeylər öz varlığının vacibliyini ictimaiy-

Tarix
yətə sübut etdi. “Dünyanı gözəllik xilas edəcək”
fikri muzeylərə də şamil edilə bilər [2].
Bu gün muzeyşünaslıq elminin inkişafında,
muzeyşünaslığın tələbələrə tədrisində muzey
fəaliyyəti üzrə muzeylərdə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin rolu danılmazdır.
Muzeyşünaslıq elmi bütün praktiki cəhətdən
bütün elmlərin keçdiyi elmlər sistemində öz
nəzəri əhəmiyyətini təsdiqləmişdir.
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Salik Ordubadi və Kıbrıslı şair
Handinin divan poetikası bağlılıqları
Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan türk ədəbiyyatı və türkcəsinin üfüqləri
seriyasından, XIX əsr Naxçıvan və Kipr ədəbi mühitinin dil və üslub poetikası
kontekstində Salik Ordubadi ilə Kıbrıslı şair Handinin divan bağlılıqlarından
bəhs edilir. Bağlılığın tipoloji aspektləri: 1) Azərbaycan-Oğuz türkcəsi vahid
məkan dili, bütöv və böyük ədəbiyyat türkcəsidir. 2) Divan ədəbiyyatlarının
dili vahid dildir. 3) Bu vahidlikdə Salik Ordubadinin təmsil etdiyi Naxçıvan
ədəbi mühiti ilə Kıbrıslı şair Handinin mənsub olduğu Kipr/Kıbrıs ədəbi
mühitləri arasında ümumtürk divan poetikası bağlılığı vardır. Mənşə və mənbə,
dil-üslub, mövzu, ideya nişanlarına görə bağlılıq aşağıdaki poetika tərkiblərindən
ibarətdir: 1) klassik mövzu; 2) klassik forma və məzmun; 3) klassik bədii dil;
4) klassik üslub; 5) klassik ideya; 6) klassik zaman və məkan. Digər şairlər
kimi, Salik Ordubadi və Handinin divanları ilə Kıbrıs/Kipr, habelə Anadolu,
Azərbaycan divan poetikası vahidlik-bütövlük klassikasıdır.
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and the Turkic language describes the close ties between Salik Ordubadi and
the Cypriot poet Khandi in the context of the linguistic and stylistic poetics of
the Nakhchivan and Cypriot literary environment of the XIX century. The
typological aspects of this relationship are as follows: 1) The AzerbaijaniOghuz Turkic language is a single language of the Turkic expanse, the language
of a whole and vast literature. 2) The language of selected poems of a poet literature-there is a single language. 3) In this unity, there is a common Turkic
divan poetic connection between the Nakhchivan literary environment,
represented by Salik Ordubadi, and the Cypriot literary environment, to which
Khandi of Cyprus belongs. The connection based on the characteristics of the
source and origin, language-style, theme, idea consists of the following
components of poetics: 1) classical theme; 2) classical form and content; 3)
classical artistic language; 4) classical style; 5) classical idea; 6) classical time
and space. Salik Ordubadi and Handi Kypriotsky with their selected poems of
a poet, as well as other poets of Anatolian and Azerbaijani divan poetics, are
classics of unity and integrity.

Салик Ордубади и Ханди Киприотский: связи
диванной поэтики
Aннотация. В настоящей статье из серии тематики Азербайджанской

тюркской литературы и тюркского языка рассказывается о тесных связях
Салика Ордубади и киприотского поэта Ханди в контексте языковой и
стилевой поэтики Нахчыванской и Кипрской литературной среды XIX
века. Типологические аспекты этой связи заключаются в следующем: 1)
Азербайджано-Огузский тюркский язык – это единый язык тюркского
простора, язык целой и громадной литературы. 2) Язык диванных литератур
– есть единый язык. 3) В этом единстве существует общетюркская диванная
поэтическая связь между Нахчыванской литературной средой, представленной Саликом Ордубади, и кипрской литературной средой, к которой
принадлежит Ханди Киприотский. Связь по признакам источника и происхождения, языка-стиля, темы, идеи складывается из следующих компонентов поэтики: 1) классическая тема; 2) классическая форма и содержание;
3) классический художественный язык; 4) классический стиль; 5) классическая идея; 6) классическое время и пространство.Салик Ордубади и
Ханди Киприотский со своими диванами, как и другие поэты анатолийской
и азербайджанской dиванной поэтики – есть классика единства и целостности.
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Azərbaycan türk ədəbiyyatında və türkcəsində klassik antik zaman və məkan mövcudluğundan gələn qədim türk-dünya mənşə mənsubluğu vardır. Bu, tipoloji səciyyəsinə görə
söz, kəlam, hikmət, dil, üslub kimi poetika
atributları ilə mənşəcə bütöv olan ümumtürk
ədəbiyyatı mənsubluğudur. Digər ədəbi məkanlar kimi, Təbriz kültür mərkəzinə mənsub
olan Naxçıvan ədəbi mühiti də o məkan və
zaman, dil genişliyi kontekstinə daxildir.
Klassik bədii əsərlərin – divan ədəbiyyatlarının dili zamanların və məkanların koordinat-əlaqələrində xüsusi əhəmiyyət daşıyıb və
bir amil kimi də bu dil dəvə karvanına bənzər
bir ardıcıllıq üslubunda olub. Bu anlamada,
məkanların uzaqlıq və yaxınlığından, zamanların ötüb gedən dərinliklərindən asılı olmayaraq, divan ədəbiyyatının dili bütün şairlər
və oxucular üçün anlaşılan dil idi. Bu onu
göstərir ki, söz sənəti, ədəbiyyat və mənəviyyat,
kültür baxımından Azərbaycan-Oğuz türkcəsi
– vahid məkan dili, bütöv və böyük ədəbiyyat
türkcəsidir.
Bu klassik poetika sintezindən yanaşsaq,
Naxçıvanda yaşayan hər hansı bir şairin əsəri
ilə Kəlküttədə, Dehlidə, Qahirədə, Aşqabadda,
Doğu Türküstanda – Uyğurustanda, Kərkükdə,
Dərbənddə, Ərdəbildə, Təbrizdə, Zəncanda,
Ərzurumda, Ərzincanda, Sivasda, Bayburtda,
Gümüşhanədə, Kiprdə/Kıprısda – Lefkoşada
yaşamış şairlərin divanları arasında dil və
üslub, klassik poetika baxımından bir anlaşılmazlıq fərqi yoxdur; əksinə, doğmalıq var,
genetik bağlılıq, bütövlük vardır.
Bütün bədii və elmi poetika yatımları kontekstindən götürsək, Azərbaycan ədəbiyyatı
ilkin və davamlı olaraq, bədiiyyat – dil məxsusluğuna görə əlahiddə bir mənşə və mənbə,
forma və məzmun, ideya sinxronizminə malik
olub.
Bu, bilavasitə bədii sözün və hikmətin ifadəsi, habelə iradəsi olaraq, bizim milli varlığımızın qədim klassik bağlılığı deməkdir: və
bu bağlılıq meyarlarından yanaşsaq, OğuzAzərbaycan türkcəsi, bilavasitə həm də ədəbiyyat folklor-xalq ədəbiyyatı-xalq elmi, habelə
yazılı ədəbiyyat- divan poetikası türkcəsidir.

Filologiya
Və bu divan poetikasının dili və üslubu OğuzAzərbaycan türkcəsi, tarixən, Adriatikdən,
Balkanlardan tutmuş, uzaq Çin səddinədək
işlək halda olub: və bu türkcə Sümerlərdən
gələn əcdadlarımızın dili olmaqla, Ural-Altay
mənşəyinə bağlı olan Amerika qızıldəriləri
üçün də, irsi-genetik olaraq, qohum türkcədir.
Tarixi sürəclərin bədii ədəbiyyat, söz-hikmət
dialektikasına görə, dildə hər zaman yeni bədii-poetik ifadə sintaksisi, ideya, üslub baxımından yeni məzmun və yeni forma atributları
yaranmışdır. Bu yaranma prosesinə də hər
şairin özünəməxsus bədii poetika özəlliyi
vardır. Və bu özəllikdə əsas və əlahiddə məsələ
yeni məzmun və yeni formanın, yeni əlamət
və nişanların struktur başlılığı aşağıdakı Poetika
tərkiblərindən və bağlılıqlarından ibarətdir:
1) klassik mövzu; 2) klassik forma və məzmun; 3) klassik bədii dil; 4) klassik üslub; 5)
klassik ideya; 6) klassik zaman və məkan.
Bağlılığın Naxçıvan – Kipr/Kıbrıs üfüqləri
üzrə yola çıxmaqla, biz iki şairin – şair Salik
Ordubadi və Kıbrıslı/Kiprli şair Handinin divanlarına üz tutduq. Bədii-poetik bağlılığın
tipik nümunələri olaraq, Salik Ordubadi ilə
Kıbrıslı/Kiprli şair Handinin divan poetikasındakı doğmalıq və özəlliklərindən bəhs etməklə-diqqəti ədəbiyyatımızın klassik mövzu,
klassik forma və məzmun, klassik bədii dil,
klassik üslub, ideya, klassik zaman və məkan
məxsusluqlarına, başqa sözlə, AzərbaycanOğuz türkcəsinin divan poetikasına məxsus
bütövlüyün və vahidliyin poetikasına yönəltmək istədik.
Və bununla biz böyük ədəbiyyatın zaman
və məkan bağlantılarının tarixi poetikasındakı
dil və üslub, janr dili və üslubu, ideya dili və
üslubu, təsvir dili və üslubu, tərənnüm dili və
üslublarının vahidliyini və bütövlüyünü xarakterizə etməyə çalışdıq. Azərbaycan türk
ədəbiyyatı və türkcəsi Asiya ilə Avropa, Şərq
ilə Qərb arasında bir fərq və ziddiyyət görmədik.
Bu böyük ədəbiyyatın hikməti idi. Lakin
Avropa bu hikmətə qarşı öz inadkeşliyindən
əlçəkmədi.
Salik Ordubadi və Kıbrıslı şair Handinin
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Salik Ordubadinin müasiri və heç vaxt birbirlərini görməyən Handi eyni üslub poetikasına, bədii dil nişanlarına mənsub şairlərdir.
Handi türk ədəbi klassikasının XIX yüzilin
türkdilli Avropasında divan poetikasının, habelə
klassik Ürfan şeirinin varislərindəndir. XIX
yüzilin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəlləri
türk şeirinin milli və bəşəri coşğunluğunun
artmasında onun da xüsusi rolu olmuşdur.
Orta əsrlər divan ədəbiyyatı incəliklərini yeni
klassik dönəm türk poetikasında yaşadan şair
Handi (XIX əsr) haqqında ədəbiyyatşünaslıq
tarixində ilk dəfə Lefkoşalı ədəbiyatşünas alim Dr. Harid Fədai məlumat vermişdir. Handinin divanından seçmə olaraq “Qəzəllər”ini
nəşr etdirən Dr. Harid Fədainin dediyi kimi,
“Handi Kıbrıs Türk şeirinin səmalarında parlak
ulduzlardan biridir” [3, s.25].
Handi Zağrada doğulmuş və ömrünün sonunadək Kıbrısda/Kiprdə yaşamışdır. Qəzəllərindən birində Handi Zağrada doğulmasını
və bir şair kimi adlar-isimlər içində iftixarlı
ismə malik olduğunu belə mənalandırır:
Aşiqi- sərməsti aşkım, iftixarım vardır,
Şairi- ateşzəbanəm, iktidarım vardır…
[3, s.76]
Şair özünü şairi-atəşzəban-atəşdilli şair adlandırır. Bəs o necə atəşzəbanlıdır? O bir
Aşiqdir. Necə Aşiqdir? O, eşq sərməstində
olan Aşiqdir, özünü bilməz bir iqtidara malikdir.
Məna nişanı, yəni özündə deyil, yalnız eşqmənzilindədir. Ona görə özünə aşiqi-sərməsti-aşkım-eşq sərməsti (olan) aşiqəm-deyir.
Şair bununla, yəni eşq sərməstli aşiq olması
ilə iftixar edir. Daha hansı bir əlamət-nişanı
var bu aşiqin. O həm də “Şairi-atəşzəban”dır,
yəni atəşdilli şairdir.
Kıbrıslı şair Handinin mənsub olduğu
məkan və zaman – türk məkanı və türk zamanıdır. Əslində, qədim dünyadan başlayaraq,
hər yer - türk məkanı, hər zaman –türk zamanıdır.
Handi Osmanlı Rumeli ellərindəndir: o,
indiki Bolqarıstan ərazisində qalan Zağra şəhərində doğulmuş, Sultan II Mahmud (18081839) və Sultan Əbdulməcid (1839-1861) dönəmlərində Kıbrısda yaşamışdır.

divanlarında bədii-poetik bağlılıqların genetik əlamətləri və məna nişanları. Tarixən,
hər bir şair öz yaşadığı mühitin və zamanın,
ümumilikdə, Azərbaycan-Oğuz Türkcəsi məkanlarının təmsilçisi olub. Naxçıvan və
Kipr/Kıbrıs ədəbi mühitlərinə məxsus iki şairin
divan-poetika bağlılığından bəhs etməyi vacib
sandıq. Onlardan biri Naxçıvan-Ordubad ədəbi
mühitinin yetirməsi Salik Ordubadi, digəri
Kıprıslı/Kiprli şair Handidir.
Ümumiyyətlə, poetika aləminin bütün şəkil,
ifadə, məzmun əlamətləri hər bir klassik şairin
dil və üslub məxsusluğunun inikası-yansıması
deməkdir.
Klassik poetikanın mənşə-mənbə məxsusluğu üzrə iki təsbit-təsnif verə bilərik:
Birincisi, bu mənşədə bədii ifadə, dil, üslub,
təsvir və tərənnüm elementləri və məzmunməna, habelə, ideya əlamətləri klassik poetikanın vahid kompozisiyalı ifadə tərkibləridir.
İkincisi, xalq elmində, habelə, yazılı ədəbiyyatda Poetika üslubu məqam mənsubluğuna
görə türk-islam ruhunda köklənib: burada
mənşə və mənbə baxımından hər şey mövzu
və ideyanın, məzmun və formaların hamısı
bədii ifadənin, cilalanmış təsvir və tərənnümün
dil icazları, bədii-poetik ifadə üsulları da bu
ali ruhun inikasından ibarətdir.
Bütün bunlara nəzərən, deyək ki, klassik
Azərbaycan ədəbiyyatının dilinə xas olan ən
cahanşümül mövqe-nişan, onun mövcudluğunu
və əhatə dairələrini bəlirləyən ən ali fakt
poeziya dilidir.
Türklüyümüzün digər bir tarixi möhtəşəmliyi
də ondadır ki, yayılma və genişlənmə dialektikasına, mövcudolma tərzinə görə tarixən
heç bir dildə Azərbaycan türkcəsindəki qədər
əsər yazılmamışdır.
Salik Ordubadi Ordubadda fəaliyyət göstərən
“Əncüməni-Şüəra” ədəbi məclisində toplanan
şairlərdən biridir. Digər müasirləri kimi, onun
da divan yaradıcılığı ədəbiyyat tarixinin klassik
xəzinəsinə məxsus poetika incisidir. Onun
“Gülşəni-Vəhdət” [6], “Divani-Salik Ordubadi”
[5] adlı divanı Naxçıvanda və Təbrizdə prof.
Əsgər Qədimovun tərtibi və təqdimi ilə nəşr
edilmişdir [7].
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Handinin şeirləri onun ölümündən, təqribən,
130-140 il sonra ədəbi aləmə təqdim edildi.
İlk dəfə olaraq, Sayın hocamız Dr.Harid Fədai
şair Handinin divanından qəzəllər bölümünü
on dörd illik hazırlıqdan sonra 2003-cü ildə
nəşr etdirdi.
Harid Fədai hocamız divan ədəbiyyatının
dilini, nəzəriyyəsini, poetikasını, üslubunu,
vəznini, janr sistemini dərindən-dərinə bilən
bir klassik ədəbiyyat şeyxidir. Hər halda, biz
onu “Klassik Ədəbiyyat Şeyxi” adlandırdıq.
Şeyx Dr.Harid Fedai divanın fotosurətini 1989cu ildə Ərzurumlu Prof. Dr.Kırzıoğlundan aldığını söyləyir. Kırzıoğluna da bu nadir divanı
Türkiyədə Selimiye (Ayasofya) Camisinin xətibi Mehmət Mətin İrşadi Əfəndi vermiştir.
Bəs divan bizə necə gəlib çıxdı? 2009-cu
ildə Ankarada Füzuli simpoziumunda tanış
olduq sayın Dr. Harid Fədai ile. Namik Kamalı
bəyənmədiklərini söyləyən 3 nəfər dəvətli iştirakçının söhbətinə qarışaraq, “Namiq Kamal
şair deyil” deyənlərə onun (N.Kamalın) böyüklüyündən, onun şeirə coşqunlıq, inqilabi
hərəkət gətirməsindən və şeirin üzünü özünə
tərəf çevirməsindən bəhs etdim. Bu cür yanaşmam sayın hocamız Harid Fədainin könlünə
fərəhlik gətirdi. Beləcə, sözümüz dərinləşdi.
Mənə kitablar göndərəcəyini söylədi və 26
iyun 2009-cu ildə Namik Kamalın və kıbrıslı
İrfan-Divan şairi Kaytazzadə Məhmət Nazim
Əfəndinin (1857-1924) “Ruhi-Məcruhim” adlı
Şeirlər divanı (1993) ilə bərabər, Handinin
divanını da Lefkoşadan Naxçıvana göndərdi.
Handinin divanında 329 qəzəl vardır. Burada
şeirlər, bir qayda olaraq, klassik forma kimi,
hərf sırası ilə düzülmüşdür. Lefkoşalı ədəbiyyatşünas alim Harid Fədai seçmə yolla onlardan
210 qəzəli incələyib nəşr etdirir. Klassik ədəbiyyat Şeyxi Harid Fədainin təqdirəşayan xidmətlərindən biri də budur ki, o hər bir qəzəlin
sonunda indi çətin anlaşılan sözlərin çağdaş
dilimizdəki qarşılıqlı mənalarını (lüğətini) və
hər qəzəlin yazıldığı bəhrin təfiləsini də təqdim
etmiştir. Lefkoşada yaşayan və 2008-ci ildə
dünyasını dəyişən Şeyx Harid Fədai deyirdi
ki, “Hocam, bizdə də sizin kimi danışırlar”.
Mən də ona dedim ki, Hocam, doğru, biz bir

Filologiya
üfüqün övladlarıyıq.
Kıbrısda/Kiprdə divan şeirinin var oluşunun
tarixindən bəhs edən ədəbiyyatşünas alim,
Handi divanının tərtibçisi, tədqiqçisi və naşiri
Harid Fədai (Lefkoşa) qeyd edir ki, Kıbrıs
divan şairinin tarixi Böyük Fatihin tarixi ilə
başlayır. Çünki Kıbrıs da Fatih məkanlarından
biridir.
Nəyin fəthi? Sultan Məhməd Fatihin fəthi.
Sözsüz ki, Türk ədəb və ərkanının, mərifətinin
o yerlərə aydınlık gətirən fətihin irqindən, dinindən asılı olmayaraq, Avropa xalqları Fatih
Mehmedin ədalətinə, humanizminin-insansevərliyinin mehrinə sığındılar. Tədqiqatçıya
görə, “Fəthin üzərindən hənüz çeyrək yüzil
keçmədən Lefkoşada bir Mövləvi Təkyəsi
açılmış və bu Təkyə ədəb mərkəzi olmuş,
“divan şeirimizə ocaqlıq etmişdir” [3, s.3]
Bundan əvvəlki tədqiqatımızın davamı olaraq, biz Salik Ordubadi və Handinin divanları
arasındakı bağlılığın oxşar əlamət və nişanlarından, dil, ifadə-məna və bədii üslub dinamikasından bəhs edirik.
Oxşar əlamətlər kontekstindən desək, hər
iki şair, istər Salik Ordubadi olsun, istərsə də
kıbrıslı Handi, ümumilikdə, klassik poetika
elminin mahir biliciləri olub, əslində, klassik
zamanlarda bütün şairlər həm də poetika
elminə vaqif olublar. Bunları nəzərə alaraq,
biz Salik Ordubadi ilə Kıbrıslı şair Handinin
divanlarındakı dil və üslub özəlliklərinə onların
vahid poetika sistemlərinə məxsus olma kontekstindən yanaşdıq.
XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühitində Salik
Ordubadinin yaradıcılığı klassik poetika bağlılıqları sintezində yeni ifadə, yeni məzmun
və forma atributlarına, xüsusi poetika əlamətlərinə malikdir. Bütün divan ədəbiyyatı klassikləri kimi, Salik Ordubadi və Handidə da
klassik divan şeirinin və klassik xalq yaradıcılığının, folklor poetikasından, xalq şeiri tərzindən gələn poetik ifadə nişanları, ürfaniruhani qatları vardır.
Salik Ordubadi sözə klassik kəlam mərtəbəsindən yanaşmışdır. Bu mənada, Salik Ordubadi poetikasında sözə münasibət özəlliyini
xarakterizə edən əsas cəhət kəlam və məna
poetizmidir.
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Kəlam və məna poetizmi hər iki şairə,
ümumilikdə, Azərbaycan-Oğuz türkcəsinin
bütün məkan və zaman ədəbiyyatlarına xas
olan özəllikdir. Bu bilavasitə, ədəbiyyat və
hikmət aləmində Azərbaycan türkcəsi və ədəbiyyatı, kültürü baxımından bütövlüyünün
özəlliyidir.
Salik Ordubadi üçün söz “gizli sirləri aləmə
aşkar edər“, ona gah “gövhər” deyərlər, gah
da “gövhərsaçan dil”:
Aləmə sirri-nihani faş edər izhar söz,
Gəh səmər derlər ona, gəh ləfzi-gövhərbar söz.
Poetika məntiqi: aləm öz sirrindədir: bu
yalnız lirik qəhrəmana bəllidir. Bu sirri faş
edən də sözdür. Sözə gah qəmər deyərlər, gah
da gövhərsaçan ləfz-dil deyərlər. Məna nişanı:
o söz də, məna da aləmdəki sirlərin vəsfidir.
Yaxud
Bilməyən söz qədrini, bilməz nişati-cavidan,
Bir göhərdür dürcüdə gər olmiyə təkrar söz.
Sözün qədrini bilməyən, əbəbi diriliyinvar olmanın nə demək olduğunu bilməz. Əgər
təkrar olmasa, söz mücridə bir gövhərdir.
Məna işarəsi: sözün qədrini bilməyən əbədilik
nişanlarını bilməz, söz təkrar olan deyil –
özdür, təkrar olsa qiyməti olmaz, xəzinə mücrisində məkan tutmaz.
Xabi-qəflət gər duta göftardə söz sahibin,
Hər nəfəs mümkündür ani eyləyə bidar söz…
[6, s.61].
Danışıqda əgər söz sahibini qəflət yuxusu
tutsa, hər nəfəs söz onu oyadar, hüşyar edər.
Məna işarəsi: söz qəflət yuxusunda olmaz,
eşq də qəflət yuxusunda olmaz, qəflətdə olsa
o gövhər incisi deyil, aşiq qəflətdə olsa-aşiq
deyil. Söz də, eşq də qəflətləri – qafil olanları
oyatmaq üçündür.
Dilrübalıq rəsmdə bir məhvəşi-gülçöhrədür,
Göstərər ol pərdeyi-əsrardən rüxsar söz.
Könül almaq- yəni özünə bağlamaq görünümdə-rəsm mənşəyində gülçöhrənin ay üzüdür: o ayüzlü ki, söz sir pərdəsindən onun
üzünü göstərər. Bu məntiqdə: söz bir gülçöhrədir və o çöhrəyə vəsf verən də sözdür; bu
halda, sözün özü də gülçöhrədir. Məna işarəsi:
söz əsrar-sirr pərdəsini qaldırar və aşiqi məstə
salar.

Xazini-gəncuneyi-fəhmi-kəyasətdür, düzər
Rişteyi-göftarə dürri-lölöi-şəhvar söz.
Kəyasət-ağıllılıq deməkdir. Yəni söz ağıllı
olub-olmamanı bildirir: fəhf xəzinəsinin incisidir, danışıqda-söyləmdə nur saçan dürr-hökmdar, şahdır. Məna işarəsi: söz ağılın açarıdır:
ağıl mənzilinin hikmətini göstərər, danışıqnitq o gövhərlə parlayar, o incidir, mirvaridir,
hikmət düzgüsüdür.
Bəhri-sözdə olmiyən ğəvvas təhsil eyləməz
Mərifət lövhündə yeksər gövhəri-rəftar söz.
Söz dəryasında qəvvas olmayan təhsil edə
bilməz – öyrənə bilməz.
Çünki söz mərifət lövhəsində rəftar gövhərinin incisidir. Məna işarəsi: sözün dəryasından üstün-dərin dərya yoxdur: qəvvas olmayan o dərya mülkünə baş vura bilməz.
İzzət istərkən, sözdən az eylə, Salik, dəhr ara
Kim, çox olmaqla qılıbdur sahibini xar söz.
Dünyada izzət-hörmət-ucalıq istəyirsənsə,
Salik, sözdən az istifadə eylə, çünki söz çox
olanda sahibini xar edər. Məna işarəsi: söz
cahilliyi və müdrikliyi meyarlar: sözün çoxluğu
səni xar edər, ona görə də sözdən müdrikanə
şəkildə istifadə elə, yalan və hiyləli, boş çuvallar kimi dümbələk hala salma özünü.
Söyləmə əfsanə çoq də, bilgilən söz qədrini,
Ləğləği derlər kişi gər eyləyə təkrar söz
[6, s.61].
Yəni çox da əfsanə söyləmə – özündən
uydurma, sözün qədrini bil.
İnsan əgər sözü təkrar edərsə, ona lağlağıdeyərlər. Məna işarəsi: insanı lağlağı sözlər
həqiqətdən yayındırmaq üçündür: insanın
başını qatar ki, özünü anlaya bilməsin.
Bu qəzəl Füzulinin “Söz” qəzəlinin ritmində-qafiyə və ahəngində-təqtində söylənib.
Bu, Salikin sözə – böyük Füzuliyə ehtiramının
ali ifadəsidir.
Bəs söz-məna aləmində Kıbrıslı Handinin
ədəbi meracı necədir? XIX yüzil Yeni Dönəm
Anadolu-Rumeli ədəbiyyatının ən qüdrətli
şairlərindən biri kimi, Handi Orta əsrlər Türk
divan ədəbiyyatının Ürfan sirləri ilə Avropa
məkanına insansevərlik, məhəbbət hikmətləri-nəğmələri oxudu, eşqin ifadə-iradə fəzilətlərini bəyan etdi.
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Handidən yüz-yüz illər öncəsində Avropada
Ürfan məktəbini, Ürfan dünyasını türklər yaratdı; ancaq avropalılar bu Ürfandan faydalana
bilmədilər və 700 il bir zaman erasının Türkİslam fəzilətlərinə sığınan xalqlardan fərqli
olaraq, avropalı zülmpərəstlər sonda türklərin
üzərinə səlip-xaç yürüşünə keçdilər.
Görünür, Ürfan onları islah edə bilməmişdir:
Kimi həqiqət, iman, ürfan, əxlaq tərbiyələndirə
bilməyibsə, onu daha nə tərbiyələndirə bilər?!
Məzmun və məna, ifadə tərzinə görə Handinin qəzəlləri də divan şeirinin poetika özəlliklərinə məxsus incə, dərin ifadə-məna aydınlığına malikdir. Handinin də divanı mənşə
və mənbəcə min dört yüz ildən çox bir zamanın
Ürfan poetikasına mənsubdur. Onun söz,
hikmət mənbəyi, “Qurani-Kərim”dir, peyğəmbərimiz Hz.Muhəmmed səllalahu əleyhi və
salihi və səlləmin hikmətləri- hədislərdir, əhlibeyt, ilahi eşq fəzilətləri, mərifət aləminin
həqiqət mənbəyidir.
Handi Avropada Şərq –Doğu mehrini, humanizmini- bəşəri sevgi, ilahi eşq nəğmələrini
yazıya aldı. Onun poeziyasında Ürfan aləmi
dərin dəryadır: bu dəryada əsl insani sevgi ilə
ilahi eşk mərifəti qovuşuq halındadır: və bu
vəhdət, ümumən, bütün təsəvvüf aləminin,
təsəvvüfü şair və alimlərin tərənnüm, vəsf
poetikasının iç dünyasına aid olan keyfiyyətdeyərdir...
Bəs Handi-də söz-söyləm, məna-kəlam nədir? Handi özünün ədəbi-poetik və ürfani
mövqeyini aydın ifadə edən şairdir. Şeirlərinin
birində o özünü anlayan və anladan bir hikmət
əhli kimi təqdim edir.
Handi kendini bu cür ifadə edir:
Davəri- səltanəti- məntiqi- süz əfsayəm,
Şahidi- məniyi- ayinei- istiğnayəm.
Doğrucul, insaflı hökümdar səltənətində
hərarət yaradan və onu artıran diləm, sözəm;
Etinasızlıq, toxgözlük (yəni, dünya varına
etina etmərəm) aynasında məna aləminin şahidi-gözəli-incisiyəm, yəni gördüyümü ifadə
etməklə həqiqətin açılmasına kömək edənyardımçı olan şəxsəm. Yalnız haqqı-həqiqəti
bəyan edənəm, məna aləminin sirlərinə vakif
olan şəhsəm.

Filologiya
Hamei-hassina Cibrili- müəyyədül-haqq:
Fəni-cazim ilə həm nəfəsi- İsayəm.
Özəl qələmimə Haqq tərəfindən Cibriil/Cəbrail qüvvət verir;
Möcüzə söyləyən dilim-ağzımla İsa nəfəsliyəm, yəni ölmüşləri dirildənəm, cansızlara
can verənəm. Mövlana Məhəmməd Füzulidən
gələn bir məna-kəlamda şair özünü “Musa
kəlamlı şair” adlandırır: “Mən şairi-Museyikəlaməm”.
Handi də Füzuli kimi özünün məqam yetgisini üstün düşüncələrin və anlatımların fövqündən açıqlayır:
Kurrei-ayünyi-alemde bulub mərkəzi- eşq,
Sayegüstəri- şərəf mihri- cəham-pirayəm.
Kurre-i ayüni-alem, yəni kor gözlər aləmində
Eşq mərkəzini bulmuşam. Sayegüstər- kölgəsalan, kölgəli, himayədarı, qoruyucuyam.
Sayegüstəri- şərəf-şərəfin himayədarı-qoruyucusuyam;
Birisinə dua edəndə deyərlər: “Allahım,
onun kölgəsini bizim üstimüzdən əksik eləmə”.
Buradakı “kölgə” dayaq, ümid, himayə-kəlam-icazındadır.
Mehri-cəhanpirayəm-dünyanı süsləyən-donatan-bəzəyən Günəşəm.
Dahi ədna ilə ədnalığımı məzhərdir,
Nəqşi-aləmdə də əlalar ilə əlayəm.
Mənim kiçikliyim bayağılığımın təcəssümü-yansımasıdır.
Aləmin nəqşində əlalar ilə əlayam, yəni
əlalar məqamının alasıyam.
Handiya, nevki- zəban mucüzeyi- qaləmdir,
Yədi-Beyzayi-Kəlim suri- manayəm.
Bəhri: Fəilatün (Failatün) Fəilatün Fəilatün
Fəilün (Falün)
[3,s.181]
Ey Handi, “nəvk-i zəban” dilimin ucu qələmin möcüzüdür. Kəlimənin ən parlağıyam,
Yədi-Beyzayəm, yəni Parlak, Ağ Əl-əm, Kəliməyəm. Məna Surunun parlak kəliməsiyəm.
Şair Handinin poetikasında sözlə özü arasında vəhdət var. Bu mənada, Handinin məna
icazına görə, söz ürfan aləmində sirləri vəsf
edən varlıqdır və söz eşqə vaqif olanların can
yoldaşıdır.
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Söz Handinin ürfan dünyasında bir Məcnundur, ağıldır, sevgilidir, Leyladır.
Və Handinin divan poetikasında ürfan mehrindən gələn sözün müxtəlif nişan-bağlantıları
var. O poetikada:
- söz mənadır, məna da söz:
- daha bir nişandan desək, Handinin ürfan
mənasında söz var, söz mənasında da ürfan
fəzli:
- daha bir mənada, onun ürfan fəzlindəfikrində məna, mənasında fikir var:
- daha bir mənada desək, onun ifadə elədiyi
fikirdə bəyan var: bəyanda söz və sözün örtülü
gizlinləri - məna açımları var; bu qatbaqat,
zəncirvari bağlantılar bütün təsəvvüf poetikasının nişanlarıdır;
- və bu təsəvvüfdə söz nurdur- nur da söz:
və sözdə nur var, nurda söz var:
- başqa bir nişanda, bütün nişanlar üçün
söz ilkindir-əvvəldir, əvvəl-ilkin də sözdür;
- başqa bir icazda, söz- axırdır, axır dasözdür. Allahın sözü heç nə var olmamışkən
var idi: Əzəli və əbədi, daimi və davamlı olan
da sözdür.
Sirri- Qur’an gərek mə’niyi- əsrarı süxən,
Nutqi- Haqdır Gövheri-əyzayi- əsari süxən.
Söz sirlərinin mənasını anlamağa Quran
sirri gərək, çünki söz sirlərinin feyzi-mana
varlığı, gövhərləri-inciləri Quran kəlamlarıdır.
Söz sirlərinin feyz gövhəri, haqqın nitqidir.
Ona görə də, həmişə gərək eşqin, sevginin dilindən söz söyləyəsən.
Məna məntiqi: söz Quran sirridir və sözün
məna gizlinlərini anlamaq için gərək Quran
sirlərini anlayasan.
Haqq kəlamı iki təvcih ilədir istilzam,
Gizlidir hasili- mənada ol ənvəri-süxən.
Haqq kəlamı iki cür anlanır: birində məna
gizlindədir: hicabdadır, görünməz, birində nur
halındadır-əlamətlərə yansıyar. Birində məna
zahirdir-batinin sirrini aşkar edir.
Mən ürəkdən gələni “sanihai-can ilə”(ürəkdən gəlen doğaclama – vəcd il) söylədim.
Məna hasilində əsil söz gizlindir. Gizli
olan gəlbin sirridir, onu anlayarlar.
Birisin zahirə bir savt olur manada,
Eylədim sanihali- can ile izhari- süxən…
[3, s.217].

Ümumən, poetika aləmində məna baxımından, söz eşqin, eşq də sözün hikmətində
məkan tapır.
Salik Ordubadi poetikasında da eşq sözün,
söz də eşqin mehrindədir- mə`nalar hikmətin
mehrində və sehrində olan kimi.
Ey səbili-eşqə talib, yetdi hatifdən nida,
Saliki-rahi-həqiqət eşqdən olmaz cüda.
[6, s.217].
Qəzəl başdan-ayağa müraciətdir- lirik “Mən”
in müraciətidir: ifadə və məzmun tərzinə görə
klassik üslubdur. Hər beyt bir mənzidir-lirik
“Mən”in məqam tutduğu müraciət mənzili.
Eşq özü bir mənzildir. Ey eşq yoluna talib
olan kəs, Hatifdən nida-söz gəldi ki, həqiqət
yolunun Saliki eşqdən ayrı olmaz.
Başqa bir şeirində Salik özünü ilahi eşq
fəzlinə bağlı ucalıqlardan vəsfədir:
Ya rəb, hidayət eylə təriqi-hüda bana,
Kol şivədə muraddur ol müqtəda bana.
Poetik məzmun – təsəvvüf ricətlidir: Xudya,
mənə təriqi-hüda, həqiqət yolunu hidayət eylə:
bu hidayət yolu mənə muraddır.
Şəmsi-hüdavü hadiyi-rəh, xatəmi-rüsül,
Şol rəhbəri-yəqinim ola pişva bana.
Hudai – düz və geniş yol, haqq yolu deməkdir: bütün söz-məna-fikir bağlılıqları Hüdai
olma hikmətinə aiddir bu şəmsi-hudavü – həqiqət yolunun şəmsidir.
Hadiyi-rəh doğru yola səsləyən, haqq yolu
göstərəndir. Bu vəsf təsbiti kimə işarədir?
Sözsüz ki, “xatəmi-rəsula”, “Xatəmül-ənbiya”ya.
Xatəmi-rəsul – rəsulların sonuncusu Hz.Muhəmməd səllallahu əleyhi və salihi vəsəlləmdir.
Bütün peyğəmbərlərin üzüyüdür, möhürüdür-bütün aləm o üzüyün mehrində, o möhürün
əhatəsindədir.
Fikir, arzu işarəsi: o yəqinlik rəhbəri mənim
pişvazımda ola- mənə rəhbər ola.
Biganədən əlaqəmi kəs, qəti-üns qıl,
Yekrəng əsdiqalərin et aşina bana.
Biganədən əlaqəmi kəs, onunla ünsiyyəti
qət elə. Çünki biganənin iman işarələri olmaz,
onda heç bir ruhani, ürfani və bəşəri bağlantıdan
söz salmaq olmaz. Yalnız birrəngli kəsləri
məna aşina elə.
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Bu dəlvi-xövfdə ki xətərdür kənarəsi,
Xızri dəlil qıl ki, ola rəhnüma bana.
Dəlv – a) on ikinci bürcün sıra ilə on birincisi; b) su qabı, dol, dolça, kuzə.
Yəni, kənarı xətər olan bu qorxu, vahimə
bürcündə mənə Xızrı dəlil göndər ki, həqiqət
yolunda mənə yolgöstərən, rəhbər olsun. Məna
işarəsi: bu elə bir bürcdür ki, onun dəryasından
qurtulmaq olmaz, həqiqətdən qafil olsan, bir
dolçada, su qabında belə boğularsan.
Vər hüsni-xülq yoxdur, vəli hüsni-zənn var,
Əhsən sana, bu zənn ilə versən cəza bana.
Vər və əgər gözəl hal, halın gözəl təbiəti
yoxdursa, zənnin hüsnü var. Zənn isə həqiqətdən
bir şey ifadə etməz. Bu zənn ilə məna cəza
versən, “əhsən sənə”. Məna işarəsi, bütün
zənn ilə yanaşmaları batili yanaşmadır, o zənn
ilə hökm vermək olmaz.
Bən bilməzəm bu çareyi-dərdi-dili, təbib,
Qıl çarə dərdimə, o ki olsa, dəva bana.
Ey təbib, bu dərdli qəlbin çarəsini mən
bilmərəm. Mənim dərdimə çarə qıl ki, mənə
dəva olsun, yəni mənim dərdimin əlacı olsun.
Məna işarəsi: mənim dərdimi zənn-gümanlar
bilməz, ancaq sən bilərsən.
Sənsən təbibi-haziqü dərdə dəva verən,
Ya zəhr ola və ya şəkər, olur dəva bana.
Haziq – məharətli, hazırlıqlı deməkdir.
Dərdə dəva verən məharətli- müdrik həkimtəbib sənsən. Sənin məharətinə görə zəhər də
olsa,şəkər də olsa, məna dəva- əlac olur. Məna
işarəti-haqq yolunda yalnız dəva-əlac var.
Zənn ilə bir dəva bulmaq olmaz.
Rahi-həvadə Saliki qoyma əsiri-nəfs,
Bu rahdə inayətün eylə əta bana.
Rah- yol, məslək, üslub; (ə)- fərəh, şadlıq:
bu həva məsləkilə, yolu ilə Saliki əfsin əsirə
olmağa qoyma: bu yolda mənə inayətini əta
eylə. Fikir, məna-məzmun poetizmində hərəsinin özyolu, nişanələri var.
Handi də “Bana” rədifli qəzəl yazıb. Onda
da xitab var: bu xitab nicat axtarma şövqündən
gələn müraciətdir. Bu qəzəldə şair hər halı ilə
lirik “Mən”in haqqa vurğunluğun, vəhdətə
çatma təlaşlarını ifadə edir.
Handi ilahi eşqə sığınıb: bu sığınma vəhdətə
qovuşmağa aparan eşqdir.

Filologiya
Vəhdət Handi kimi aşiqlərin mənzilidir:
Ben o bimarem Aristo çaresaz olmaz bana,
Olsa tedbir-i Felatun imtiyaz olmaz bana.
Ey fələk, mən o xəstəyəm ki, Aristotel
kimi alim mənə çare-əlac edə bilməz:
Mən öylə bir xəstəyəm ki, Eflatunun tədbiri
də məna təsir etməz.
Asitani-xanekahi- biniyaz üzre yüzüm,
Ey felek, meşrep dəxi nazü niyaz olmaz
bana.
Meşreb- içilen yer, içki gabı; hasiyet; heves,
meyl
Duası-niyazı istəyi olmayan bir xanəgahın
astanasındayam, ey fələk, həvəs, meyil yeri –
məsələn, xərabət məclisi mənə naz və niyaz
olmaz. Məna işarəsi: Mənim niyazım başqadır.
Razi-eşqi künci-kenzin məxzenində gizlədim,
Saxla ol esrarı zira keşfi- raz olmaz bana.
Məxzən- xəzinə, Kənz- xəzinə, yataqmədən işarələri ilə şair özünün daxili dünyasının
ürfan bağlılıqlarını kəşf etdiyini bildirir. Eşq
sirrini xəzinə mədəninin bir küncündə gizlətdim,
o sirri saxla, o sirrin kəşfi olmaz. Məna işarəsi:
mənin sirrimin kəşfinin məkanını bilirəm.
Bendei-şahi-mücaz idim, velikin şimdicək
İrtibati- tari- zülfünden məcaz olmaz bana.
Mən necə bəndəidim və indi necəyəm?
Mən “mücaz”, yəni şəriət yolunda olan bəndə.
Ona görə də zülf tarından mənə “məcaz
olmaz”. Məna işarəsi: yəni mənim eşqimdə
məcaz yoxdur: yəni mən eşqin özüyəm.
Və yaxud:
Məlcəi-vəhdət məkanıdır, xüsusən, Handiya,
Dil gibi vəhdetden artık bir melaz olmaz
bana [3]
Məlcə- sığınacaq yer, pənah aparılan yerdir:
o yer vəhdət məkanıdır. Məkanı vəhdət olmayanın yerdən xeyir gəlməz insana. Bəs “məlaz”
nədir? Məlaz-müdafiə olunacaq yerdir, nicat
yeridir, amanda olma sığınacağıdır. Məna işarəsi: ey Handi, sənin sığınma yerin yalnız
qəlbir: vəhdət orda məkan tutub.
Güründüyü kimi, şair Salik Ordubadinin
də və Kıbrıslı şair Handinin də dilində söz öz
mənşəyini bəlli edir, burada söz alidir və eşqi
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vəsf etmək poetikasına bağlıdır; başqa sözlə,
ən ali üstünlük odur ki, söz özünü ifadə edir.
Bütün klassik divan şeiri də bu vəsfin feyzində olub. Bu varlıq aləmində Salik Ordubadi
də, şair Handi də sözün bəyanı, mənaların
vəsfi üstündən nicat tapıb.
Handinin dilində bir “məcnun-məcnun söylədir” ifadəsi var: bu, sözün özünün Məcnun
və məcnunluğun söz olma niktəsinin ifadəsidir.
Handinin söz-mənaları eşq mənzilindəki sirləri
“məcnun-məcnun söylədir”. Qəzəlin birinci
beytində gəlir bu məcnunluq:
Eşqi-canan bəni məcnun-məcnun söylədir,
Şairəm həm hər sözüm bir dürri-meknun
söylədir.
Aşiqin bəyanı hər zaman aşkar olar- əlbəttə
ki, sevgiliyə və aşiqin özünə aşkar olar: aşiq
bu aşkar olma elmində canan aşiqi “məcnun məcnun” söylədir: bu məcnunluq özündə olma
elmidir. Özelə canan deyilmi? “Mecnun-məcnun” söylətmək – anlamanın, qovuşmağın sirrinə irişmək ilmidir.
Bu anlamda, aşiqlər söz söyləmədən belə,
bəyan edərlər, çünki aşiqlərin hər halı, hər
tövrü bir bəyan halıdır. Aşiq özündə deyil-canandadır. Cananda olmaq aşiqin vəhdətdə olması deməkdir. Aşiq özündən asılı olmur-canandan asılı olur. Ona görədir ki, cananın
eşqi şairi bu qədər “Mecnun-mecnun eylədir”
[3, s.93]. Hərgah Məcnun kimi söylədirsə, deməli, özü də Məcnundur və Məcnun həm də
şair olan deməkdir, Məcnun kəndi ürfanında
aləmin nəqşini görən aşiqdir.
Məcnun sevgiliyə kovuşan, onun mehrində
və vəcdində özünü bulan müdrikdir.
Handi aşiqdir-cananın eşqi onu Mecnunmecnun söylədir və Handi şairdir-“dürriməknun”-parlak incilər söyləyir.
Şairin bu poetik səslənişində “məcnun” ile
“məknun” hemqafiyədir: hər iki sözün mayasında, ruhunda bir bağlılık vardır:
Məcnun hərfi mənada-dəli, sərsəri demək
deyil: o müdrikdir; meknun “parlaq” manasındadır: və hər ikisi parlaq, özündə işığı olan
bir halın məzmununu ifadə edir:
Məcnun da aşkardır və hər kəsə görünəndir,
eşq də elədir-aşkardır-gizlində olsa da, parlaq

olan inci də elədir – xəzinəni şakar edər.
Cananın eşqi gör məni necə Məcnun-məcnun söylədir: başqa bir mənada desək, Məcnunanə söyləmək mənaların köksünə sığınmaq
elmidir.
Ürfan aləmində aşiq həmişə canını canana
tapşırar: Handinin lirik qəhrəmanı da cananın
vəcdindədir: ona o qədər heyrandır ki, özünü
bilməz: halını da unudar, əhvalını da.
Yüz-yüzə gəldikcə bir-bir dərdimi arz eylərəm,
Ol saçı Leyla bənim halım digərgun söylədir.
Yəni, dili dolaşmış, halı pozuq, əhvalı qarışıq, özünü itirmiş halda söylədir: sevgilisini
görəndə aşiqin dili tutulmazmı? Aşiq o qədər
məftundur ki, özünü unudur və sözünü də
unudur və aşiq özündə olmur, özündə olmamaq
eşqdə olmaq deməkdir.
Deməli, sevgili qarşısında söz də özünü
qeyb edir-itirir, ona görə şair Handi belə şövqlə söyləyir:
“Bir qəzəl söyle”- desə, bir ağzilə bir nağmədən,
İstəməz şad olduğum gayətlə məhzun söyledir.
[3, s.93]
Əgər o “saçıleyla” bir nəğmədən, yəni eşq
nəğməsindən bir qəzəl söylə- desə, söylərəm,
amma o, şad olduğumu istəməz heç zaman –
yəni “bir qəzəl söylə”- deməz. gizli məntiqin
mənası: əgər aşiq şaddırsa, deməli, o aşiq
deyil, onun eşqi sönübdür.
Ümumiyyətlə, Salik Ordubadi də, Handi
də Böyük Türk, Şərq-Doğu ədəbiyyatı gələnəyinə və irsinə mənsub şairdir: min ildən
öncəsi şeir klassikası ilə onların divan klassikası
arasında poetika, üslub, məzmun və ideya
bağlılıqları vardır. Salik Ordubadi və Handinin
divanları ilə Kıbrıs, habele Anadolu, Azərbaycan çağdaşları arasında bir vahidlik, bütövlük poetikası vardır.
Beləliklə, bu poetika nizamında Salik Ordubadinin də, Kıbrıslı şair Handinin də divan
poetikasında bütün hikmətlər eşq mənzilindən
kamal alıb.
Klassik divan poetikasında söz eşqdir, söz
sevgilidir, söz ürfan düyünüdür, ürfan düyünü
ilahi eşqlə açılar-çözülər, sözlə ifadə edilər,
məna ilə hasil tapar.
İfadənin bir neçə bucağı - guşəsi var: bi123
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rincisi “bəyan”- ifadədir: “bəyan” aşkaretmədir:
Bəyanda hər şey öz hikmətinə sığınıb, öz kökünə bağlıdır: bu özündə olma özgürlüyüdür.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan klassik Divan
poetikasına xas olan poetika özəllikləri –
Böyük Ədəbiyyatın zaman və məkan hüdudlarında var olan təsir və əlaqələrinin təzahürüdür.
Nəticə və nəticə tutumu: Bədii ədəbiyyat
baxımından Azərbaycan Türkcəsinin zamanları,
məkan- mənzilləri hüdudsuzdur. Uzaq Çindən
ta Adriatik Dənizi məkanlarına, Kəngər boğazından Kiprə/Kıbrısa, Kərkükdən Dəmirqapı
Dərbəndə – Azərbaycan Türkcəsi vətənidir.
Hindistanın Dehli və Kəlküttəsindən, Misirin
Qahirəsindən Tatarıstana, Orta Asiya da daxil
olmaqla – Uyğurustandan belə,– bütün məkanlarda Azərbaycan-Oğuz Türkcəsində əsərlər
yazılmış, yayılmış-oxunmuşdur.
Ədəbiyyat baxımından Azərbaycan-türk
genetik varlığında ayrıca bir dil poetikası əsası
var. Nədir bu əsas? Bu əsas millət-toplum baxımından öz varlığının özünəməxsus ifadə
aydınlığıdır.
Azərbaycan-Oğuz Türkcəsi ədəbiyyatı klassik divan şeiri ilə özünün yazılı ədəbiyyat
poetikasını formalaşdırmışdır. Klassik divan
şeiri dili dünyanın dördbir yanında qəbul
edilən, oxunan ədəbiyyatın dilidir.
Bu dil, hər şeydən əvvəl, öz poetikası,
üslub və divan qanunları olan böyük ədəbiyyatın
dilidir. Hansı məkandan başlayırsan-başla, bu
dilin ədəbiyyat nümunələri bütün məkan və
məmləkətlərdə, bölgələrdə, ədəbi mərkəzlərdə
anlaşılan və sevilən dildir. Onun yayılması və
mövcudluğu bütövlüyü təcəssüm etdirir. Naxçıvan-Ordubaddan Kıbrısa/Kiprə-Lefqoşaya
doğru uzanan ədəbi yolun uzunluğu və genişliyi
də Azərbaycan-Oğuz Türkcəsinin cahanşümul
geniş Məkan və Zaman vahidliyindən xəbər
verir.
Naxçıvanda, Təbrizdə yazılan divanlarla
Lefqoşada, Kiprdə yazılan divanın dili arasında
heç bir fərq yoxdur. Salik Ordubadinin divanı
ilə Kıbrıslı şair Handinin divanı arasında ruhimilli və bədii-poetik bağlılıqlar da bunu sübut
edir. Salik Ordubadinin və Handinin divan
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poetikası klassik ədəbiyyatımızın və dilimizin
məna və üslubuna, məzmun-məna nişanlarına
xas olan poetikadır; bu, həm də Bədii-poetik
mənandırmada Salik Ordubadi ilə, Handinin
sözə-məna və hikmətə dair baxışlarının poetikasıdır.
Divan şeirinin dil poetikası özünün üslub
poetizmini də yaratmışdır.
Salik Ordubadi ilə Handi eyni yüzillikdə-XIX əsrdə yaşamışlar. Hər ikisinin divanı da
130-140 il sonra nəşr olundu. Hər iki divanın
müəllifi öz zamanının qüdrətli ustadı, alim
şəxsiyyəti olub. Onların divanının dili min il
əvvəlki türkcə divan ilə eyni poetik əlamət və
nişanlara malik olub.
Divan poetikasında üslub çoxrənglidir: dilin
ifadə çalarları da məxsusi poetik nişanlardır.
Azərbaycan bir məkan kimi türk toplumunun
dil poetikasının yaradıcısıdır: milli-genetik
məxsusluğu baxımından köklü-köməcli özün infadəsidir bu dil.
Dil baxımından öz olma – milli mənsubluğun əsas atributudur. Üslub baxımından da
Öz olma, ümumilikdə, millət, türk, xalq ruhuna
mənsub olmadır. Bədii düşüncənin məzmun
və formasına görə, ədəbi bağlılıq türk yaradıcılıq
ruhunun tipoloji içərikləri bədii-poetik dil baxımından ədəbiyyatın ifadə tərzini də müəyyənləşdirir. Dil-nitq və üslub poetikasına görə
bu içəriklər türk toplum ruhunun kontekstinə
daxildir.
Bütün şəkil və məzmunlarına görə, türk
dil ruhu-antik başlanğıcdır. Və türk dili də
Antik başlanğıcın dilidir. Ədəbiyyatın dili
xalqın antik başlanğıc dilinə bağlı olaraq,
ifadə şəkillərilə mövcud olmuşdur.
Bədii dil özünü müəyyənləşdirmə və varlığını qoruma, yaşatma baxımından Azərbaycan
xalq-millət varlığı deməkdir. Bədii ədəbiyyat
da türk toplumunun və bu topluma məxsus
olan dil ruhunun bədii inikas poetikasıdır.
Beləliklə, Salik Ordubadi ilə Handinin divanları ümumtürk və ümumazərbaycan poetika
ruhunun məxsusi əlamətlərni inikas etdirən
incilərdir. Bu zaman və məkan baxımından
Azərbaycan türk ədəbiyyatının və dilinin bütövlüyü deməkdir.
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Qafar Qəribin dil və üslub
xüsusiyyətləri

Açar sözlər:

Annotasiya. Məqalə çağdaş poeziya nümunələrinin Azərbaycan
ədəbi dilinin zənginləşməsinə göstərdiyi təsirin bəzi məqamlarının
araşdırılması və təhlilini özündə ehtiva edir. Ədəbi və bədii dil
normalarının gözlənilməsi, söz və ifadələrin yeni üslubi çalarlıq
kəsb edərək işlənməsi Qafar Qəribin dil faktları əsasında təhlil
olunmuşdur. Şair Qafar Qəribin dilində işlənmiş söz qruplarına
aid nümunələr seçilərək təhlilə cəlb edilmişdir. Şairin dilində
işlənmiş fərdi-situativ epitetlərin poeziya dilinin bədii gücünün
artmasına təsiri, semantik çalarlığı ilə seçilən söz və ifadələrin
işlənmə arealı sistemli şəkildə araşdırma obyekti seçilmişdir.
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Abstract. This article deals with the exploring of same highlights
of enrichment of Azerbaijan literary language of modern poetic
examples. Expectations of literary and artistic language norms,
using of new styles of words and expressions are analyzed of language facts of Gafar Garib. Examples of word groups developed
in the language of the poet Gafar Garib were selected and
analyzed.The influence of Gafar Garib’s usage individual situational
epithets in the artistic power of poetry, the range of words by the
role of poetic examples in the enrichment of the language and in
their semantic resonance are fully explore.
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Hər peşə sahibinin özünütəsdiq forması,
öz dili var. Belə ki, rəssamın dili onun rəsm
əsəri, bəstəkarın dili onun bəstələdiyi musiqi
əsəri, memarın dili ucaltdığı abidə, şairin və
yazıçının dili isə sözdür. Rəssamın, bəstəkarın,
memarın və digər peşə sahiblərinin “dili” yüksək fikrin mənalandırılmasına xidmət etməlidir.
Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşması, inkişafı
və cilalanmasında dilin şirinliyinin qorunub
saxlanmasında poetik dilin xüsusi rolu var.
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına nəzər
saldıqda aydın görünür ki, dilin incəliyi, zəngin
lüğət fondu və dəqiq ifadəlilik imkanları ədəbiyyatımızda bir-birindən gözəl bədii nümunələrin yazılması ilə öz təsdiqini tapıb. Şifahi
xalq ədəbiyyatından başlamış, klassik ədəbiyyat
nümunələrində, həmçinin, keçmiş sovetlər dönəmində yazılmış bədii əsərlərin dilin inkişafındakı rolu dil tarixinin tədqiqatçıları tərəfindən
tədqiq və təhlildən kənarda qalmamış, aparılan
tədqiqatların elmi və prarktik nəticələri monoqrafiyalarda öz əksini tapmışdır. Azərbaycan
ədəbiyyatının böyük simaları öz əsərləri ilə
dilin inkişafı və cilalanmasında müstəsna xidmətləri ilə diqqət mərkəzində olmuşlar.
Məsələn, Səməd Vurğun, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, Xəlil Rza Ulutürk və s.
kimi onlarla şairlər əsərlərində dilimizin
saflığını qorumaqla yanaşı, həm də dili inkişaf
etdirdikləri üçün oxucu məhəbbətini qazanmışlar. Azərbaycan ədəbiyyatının ənənələrindən
biri olan dilin inkişaf etdirilməsinin çağdaş
ədəbi nümunələrdə hansı vəziyyətdə olması
bu günün düşündürücü məsələlərindəndir. Dilə
yad təsirlərin artdığı, mətbuatda günü-gündən
müxtəlif mənşəli söz və terminlərin populyarlıq
kəsb etdiyi bir zamanda gənc yazarların dilinin saflıq əmsalının hansı səviyyədə olması
dil sevərlərin maraq dairəsindədir.
Bu cür araşdırmanın aparılması poeziya
dilinin özəlliklərini öyrənməklə bərabər, həm
də poeziyanın dil və üslub çalarlıqlarını üzə
çıxarmaqdan ibarətdir. Ədəbi dilin inkişafı və
zənginləşməsində poeziyanın rolu danılmazdır.
Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndələrinin dili və üslub xüsusiyyətləri yetişməkdə
olan gənc qələm sahibləri tərəfindən mənimsənilir.
Bu baxımdan Naxçıvan ədəbi mühitində

özünəməxsus yeri olan poetik düşüncə tərzi
ilə seçilən Qafar Qəribin yaradıcılığının təhlili
aktuallıq kəsb edir.
1976-cı ildə Babək rayonunun Güznüt kəndində anadan olmuş Qafar Qərib “Gözlərsən
məni” (1998), “Gözümə döydüyüm şəkil”
(2000), “İçimizdəki qəhrəman” (2012), “Dünya
üçbucaq imiş” (2004), “İki qapı arasında” və
s. kitablarının müəllifidir.
Həm peziya, həm də nəsrdə qələmini sınayan Qafar Qərib ədəbi prosesdə özünü təsdiq etməyə çalışıb. Xalq şairi S.Tahirin “Dünya
üçbucaq imiş” kitabına yazdığı ön sözdə Q.Qərib yaradıcılığı haqqında söylədiyi nikbin fikirlər Qafar Qəribin sözlə rəftarı və sözdən istifadə bacarığını üzə çıxarmış olur.
Sözə qiymət sözlə olur. Sözün tərəzisi də
sözdür. Şairin söz manevrləri onun leksikonu
dili ilə bağlıdır. Şairin dili isə onun ədəbi prosesdəki rolunu və mövqeyini müəyyənləşdirir.
Bütün yazarlar kimi Qafar Qərib dildən yalnız
poeziya ünsürü kimi istifadə etmir. O, dilimizin
zənginliyi, elastikliyi və bədii ifadəsinin potensial imkanlarını da üzə çıxarmağa çalışır. Şair
öz duyğu və düşüncələrini sözlə ram etməklə,
içində baş qaldıran nigarançılığın, hayqırtının,
göynərtinin üstünə su sərpir.
Qovsan, üzlü qonşu girər barıdan,
Sussan, torpağını bölər yarıdan.
Donuz yalvarmaqla çıxmaz darıdan,
Vaxtıdır, qanına boyansın daha...
“Vətən ağlayır”
Bu şeirdəki “Yalvarmaqla donuz çıxmaz
darıdan” vulqar ifadəsinin işlədilməsi müəllifin
mənfur düşmənə qarşı nifrət və qəzəbinin ifadəsi kimi verilir. Şairin nifrət və kininin bütün
əsərlərində belə kobudluqla verilməsinə çox
az rast gəlinir. Yuxarıda verilmiş ifadənin
müəllif tərəfindən “Qırmızı kitab” adlı pritçada
evfemistik şəkildə verilməsi semantik mənanın
dolğun ifadəsi və sözdən yerində, düzgün istifadə olunması baxımından diqqəti çəkir.
“... bir bədheybət canlı var e.., başı ilə bədənini
seçmək olmur... Dünən də bizim tarlaya düşmüşdü. O vaxt babam dərsini yaxşı vermişdi”
(“Qırmızı kitab” pritça).
Qafar Qəribin dilindən gətirilmiş bu nümunələr şairin müxtəlif səciyyəli emosionalekspessiv çalarlıqlar ifadə edən söz və ifadələrə
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müraciətini göstərir.
Bədii əsərlərin oxucu ilə ünsiyyəti olan
söz yalnız fikir deyil, həmçinin müəllifin hiss
və həyacanını da ifadə edir. Bu barədə V.V.
Vinoqradov yazır: “Sözlər həmişə bizim bütün
intellektual və emosional həyatımızla bağlıdır.
Söz eyni zamanda danışan şəxsin fikri üçün
işarə, həm də ifadənin məqsədinə daxil olmuş
psixoloji iztirabların əlamətidir
Yuxarıdakı fikirdən aydın olur ki, sözlə istənilən anlayışın ifadəsi müxtəlifdir. Bu müxtəlifliyin içərisində isə emosional-ekspressiv
çalarlar kifayət qədərdir.
Amma, sənin dərdinə
İlan şərik olanmaz.
“Bu dünyanın dərdi nə?”
İnsan baş aça bilmir,
İlan onu qananmaz...
(Bəşərin bəlası)
Həyat məni hamarladı.
Bəd küləklər tumarladı.
Şər sevinci qamarladı
Dərdi mənə sarı verdi.
(Alın yazım)
Şairin dilində həm neytral, həm ekspressiv,
həm də emosional-ekspessiv sözlərə rast gəlinir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbi dilin etik normalarına riayət etməklə Q.Qərib yumuşaldılımış, nəzakətli ekspressiya xarakterli sözlərə
müraciət edir.
Obrazlı leksika dilin əsas əlaməti olduğu
kimi, bədii parçanın axıcılıq baxımından
canıdır. Obrazlı dil vahidləri sözün mənasının
ifadəsi və əsərin dilinin axıcılığına da təsir
edir. Oxucunu belə söz və ifadələr riqqətə gətirir. Məsələn: “sarıquyruq ağ ilan”, çeşidçeşid dərdlərim, ürəyim qəm sandığı, bir udum
məhəbbət, dərd sərgisi, mənim qəlb arxivim,
eşqimin atı, qəlbimdə eşq cücərir, dərd əlindən
şum olmuş könlüm, dərdi övladlığa götürmək,
dərdi nəmər kimi paylamaq, baş yerinə söz
kəsmək, eşqin dini, qəmə bürünüb yatmaq,
çiçəklərin ruhu, gözdən asılmış şəkil və s.
kimi ifadələr şairin poetik təxəyyülünün təsir
gücünü artırır.
Naxçıvan ədəbi mühitinin öz sözü, dəstixətti, özünəməxsus fərdi üslubu olan gənc
şairi Q.Qəribin təmkini, özünə qarşı məsuliyyəti, yüksək səviyyədə olan etikası, mənəm-

Filologiya
likdən uzaq olması onun yaradıcılığına da
yansıyıb. Müəllifin, “İki qapı arasında” əsərinə
özünün yazdığı “Dünya deyilən söz” adlı yazısında “Şikəst şeirlər” adlandırdığı qovluqdakı
əsərlərini çap etdirməkdən ehtiyat edir. Həmin
bədii nümunələrin hər biri şairə övladı qədər
əziz olsa da, sözün gücündən, tərəzisindən
ehtiyat edir. Bu da onun mənəvi dünyasının
kamillik səviyyəsində olduğunu göstərir. “Söz
oğrusu” şeirində təxəyyülünün poetik ifadəsi
olan yazdıqlarını “sözciyəzim” adlandırması
yuxarıdakı fikirləri bir daha təsdiq edir.
Əsas semantik kateqoriyalardan biri olan
sinonimlərdən istifadə etməklə sözün elastikliyi,
ifadəlilik imkanlarının genişlənməsini Q.Qəribin
yaradıcılığında görmək mümkündür. Onun işlətdiyi istənilən bir sözün sinonim variantı
məna çalarlığı və üslubi boyalar baxımından
fərqliliyi ilə seçilir.
Ömür yolum...
Bu yolun kədəri çox,
Sevinci də az deyil.
Toxdağam ki, bir çoxu
Mənə “bəxtəvər” deyir.
(Ömür yolum)
-//Ürək tab eləmir, istər-istəməz,
Hərdən sizə sarı baxıram xəlvət.
-//Gör gəlib bir harda yurd-yuva saldın...,
İnsafsız, başına yermi qəhətdi?
(Məni bağışla)
Gəl üstümə indi çımxır
-//Ömür bazarımda kor oldu siftə
(Dərdlərim)
Toxdaq-sakit, xəlvət-gizli, qəhət-yoxluq,
çımxırmaq-hirslənmək sözlərinin region dialektindəki sinonim qarşılığı kimi işlənməsi
mənanın anlaşılmasına qəlizlik və ağırlıq gətirməmişdir. Dialekt sözlərin bədii əsərlərin
dilində işlənməsi ilə bağlı dilçi alimlərin də
maraqlı fikirləri var. Belə ki, tanınmış dilçi
alimlər S.Cəfərov və M.Adilovun bu mövzudakı fikirləri üst-üstə düşür: “... Hər hansı bir
rayonun və ya yaşayış məntəqəsinin həyatını
daha real və qabarıq şəkildə vermək, əsərdə
ayrı-ayrı surəti canlandırmaq üçün yazıçı o
yerin və ya surətin mənsub olduğu şivə xüsu-
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Lalın dilini təkcə anası bilər.
Səndəmi duymursan yazdıqlarımı?!
(Ellər anlayır)
-//Bürünürsən min cür dona,
Susamısan artıq qana.
Lənət olsun min yol sana
Yaman nifaq salanmışsan
(Dünya)
-//Bircə qələm-kağızdı
Yaxın dostum, sirdaşım.
Mənim çiy süd əmənlə
Nə işim var qardaşım?!
(Üç yarpaq şeirlər)
Bu nümunələr xalq danışıq dilinin sadəliyinin, ahəngdarlığının və məna tutumunun poetik
dillə ifadəsi imkanlarını göstərir.
Qafar Qəribin kitablarını varaqladıqca şeirlərinin bədii gücünün zaman-zaman artdığını,
onun sözdən istifadə məharətinin genişliyini,
mütaliəsinin çoxluğunu bir şair kimi püxtələşdiyinin şahidi olursan. Müəllifin bəzi şeirlərində ondan qabaq digər şairlər tərəfindən
işlədilmiş misralara rast gəlinir. Bu misralar
olduğu kimi deyil, fərqli formada işlədilib.
Mənaca dolğunluğu ilə seçilən həmin şeirlər
Q.Qəribin mütaliəsi ilə yanaşı, oxuduqlarının
onda yaratdığı təəssüratın təzahürü kimi başa
düşülməlidir.
Dörd yanım insan dolu,
Adam yox danışmağa
Yanıram dərd odunda,
Biri yox yanışmağa

siyyətlərdən istifadə edə bilər?”
Dialektizimlər bədii dildə üslubi məqsədlərlə
əlaqədar işlətməyi məqbul sayan tədqiqatçılarla
yanaşı, çox az işlədilməsinin tərəfdarı olanlar
da var: “...Yazıçı zəruri hallarda, öz personajlarının dilində və hadisələrin təsvirində bu
və ya başqa istilah, həmçinin əyalət sözlərindən
də istifadə edə bilər. Heç bir yazıçıya bunu
qadağa etmək olmaz, bu şərtlə ki, belə sözlərin
mənası cümlə içərisində təxminən də olsa
aydın olsun, ifadə olunan fikri ağırlaşdırmasın,
dilin bədii quruluşunu pozmasın”.
Tanınmış ədəbiyyatşünas və dilçilərin yuxarıdakı fikirlərindən bu qənaətə gəlinir ki,
bədii dildə dialektizmlərdən kor-koranə deyil,
zəruri hallarda, xüsusən mənanın dolğun ifadəsinə xidmət etdiyi, anlaşıldığı zaman istifadə
edilməlidir.
Qafar Qəribin poeziya dilində işlətdiyi
uğurlu dialektizmləri nəsr əsərlərində də görmək mümkündür. Məsələn:
Bilirəm, bu arzumu eşitsən, o ki, var güləcəksən, (“Şəkillə söhbət” esse). İş qəzası nəticəsində həlak olan Məmmədin ölümündən
sonra ailə xeyli korluq çəkdi. (“Qanlı gecə”
hekayəsi). Axşamçağı, günəş əyilən zaman
Təbrizdəki qonaqçımızgilə yetişdik. (“Kəsilmiş
başlar” hekayəsi). O ki, var gülmək-xeyli gülmək, korluq çəkmək ehtiyac içində yaşamaq,
günəş əyilən zaman-günəş batanda nümunələrinin hər birinin dialekdəki ifadəsi cümlə
daxilində semantik aydınlığı və başa düşülməsi
ilə uğurlu seçim sayıla bilər.
Şairin seçdiyi bəzi mövzularda isə yerinə
düşməyən söz, ifadə və müraciətlər oxucunun
diqqətindən yayınmır. Məsələn:
Dünyanın asdarı üzündən baha,
Artıq dözənmirəm fəryada, aha.
Bu iyrənc dünyaya gəlmərəm daha.
Yenidən doğulmaq istəmirəm mən.
Şairin müraciətlərindəki bu məqamlar
şeirin bədii gücünü azaltmaqla bərabər mövzu
seçiminin də uğurlu olmadığını, şeir dilinin
qeyri-axıcılığını göstərir.
Q.Qərib şeirlərinin dilində işlədilmiş elə
ifadələr var ki, həmin ifadələr məişət üslubunda
tez-tez işlədilən ifadələrdəndir. Məsələn:
Ay ana, deyəsən bu son zamanlar
Anlaya bilmirsən yazdıqlarımı.

Bu fikirdə R.Rzanın “Dünya dolu insandır,
dərdimi kimə deyim” misralarının təsiri duyulmaqdadır. Şairin tutuşmaq, alışmaq, birgə
yanmaq mənasında işlətdiyi yanışmağa sözü
onun fərdi üslubunun məhsuludur. Və yaxud:
Mən özüm böyümüşəm...
Vaxt olub ki, ümidim,
Yerdən-göydən üzülüb.
Çörəyim daşdan çıxıb,
Suyum daşdan süzülüb
şeirindəki “çörəyim daşdan çıxır” ifadəsinin
yaratdığı koloritə X.Kərimlinin poeziyasında
da rast gəlmək olur.
Q.Qəribin elə şeirləri var ki, məna dolğunluğu, fikrin sadə, anlaşıqlı və obrazlı şəkildəki
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deyim tərzi ilə oxucunu özünə – sözün sehrinə
çəkə bilir. Məsələn:
Ürəyim qəm sandığıdı,
Çeşid-çeşid dərdlərim var.
Bir balaca səadətə,
Yer olmadı-bu qəlbim dar.
-//Yumruq boyda ürəyimə,
Dünya boyda kədər sığır.
Xoşbəxtliyə ta yer yoxdu,
Ha fəryad et, sən ha çağır...
-//Açıb-tökür dərdlərimi
Hərdən birini geyirəm.
Sandıqda çox qalmasın,
Güvə düşər deyirəm...
Qafar Qəribin yaradıcılığında sözə münasibət, sözün dəyəri və məqamında işlədilməsi
şairin özünüdərk prizması işığında verilir.
Sözün məqamında düzgün yerində işlədilməməsi şairin qınadığı məqamlardan biridir.
Orda-burda deməyin ki,
Söz çıxıb ceyran belinə.
Bu dünyada sözə nə var...
Amma düşüb xam əlimə
Bu bədii parçada fikrin aydınlığı, diqqət
çəkilən məqamın sadə dillə və sərrast şəkildə
deyilməsi şeirin bədii gücünü göstərir.
Bədii əsərlərin dilində epitetlərin işlənməsi
üslubi təlabatla bağlı olsa da obrzalılığın yaranması, müraciət olunan mövzuya subyektiv
münasibətin təsirli şəkildə ifadəsinə xidmət
edir. Digər qələm sahiblərində olduğu kimi
Q.Qəribin dilində də müqəyyəd epitetlərə
(bədii əsərlərin dilində daim təkrarlanan sabitləşmiş epitetlər müqəyyən epitetlərdir. Məsələn: şirin sözlü, gül üzlü və s.) müraciət
olunmuşdur. Şairin özünün yaradıcılıq manerası
və təxəyyülünün bəhrəsi olan fərdi-situativ
epitetlər şeirin bədii təsirini artırır. Məsələn:
Kabinetin mavi rəngli qapısı
Bəxtim kimi bağlanıbdı üzümə.
Qəbuluna düşənmirəm, ay Allah.
Burda da ki, baxan yoxdu sözümə.
Göy üzünün, səmanın “kabinetin mavi rəngli
qapısı” kimi işlədilməsi müəllifin obrazlılıq
yarada bilmək qabiliyyətini üzə çıxarır.
Xaincə aldatdın, sən atdın məni,
Sən yazdın bəxtimə dumanı, çəni.

Filologiya
Daha sevənmərəm, sevmirəm səni.
Çək bağla qəlbinə gedən keçidi.
Şairin dilində dərd gölü, mənasız baxış,
çərçivəyə salınmış sevgi, məcnunsayağı məhəbbət, qəlbinə gedən keçid və s. kimi fərdisituativ epitetlərə rast gəlinir.
Bədii dildə epitet təlabata, situasiyaya
uyğun seçiləndə və işlədiləndə dilin obrazlılıq
kəsb etməsi, fikrin mənalı ifadəsi baxımından
diqqəti çəkir.
Şair Qafar Qəribin dilində oksimorona da
rast gəlinir. (Oksimoron (oxymoros) yunan
sözü olub məntiqcə bir-birinə zidd olan sözlərin
birləşməsindən yaranır). Ümumiyyətlə, bədii
dildə işlədilən oksimoronları yaradan epitetdir.
Oksimoronun poeziya dilində işlədilməsi şeir
müəllifinin mövzuya özünəməxsus fərdi yanaşması ilə əlaqədardır.
Sən qəribə canlısan
“Ölürsən” hər saniyə
Ömrümdə bircə kərə,
Ölənmirəm mən niyə?
(Paxıl)
Soyuldular nər kişilər
Sürüldülər ər kişilər.
Kişi oldu nakişilər,
Bu dünyada, bu dünyada
-//Bu dünyanın sonu bəlli,
Tutanmazsan ikiəlli,
“Yox!” ac qaldı, yedi “Bəli!”
Bu dünyada, bu dünyada.
Qafar Qəribin dilində milli sözlərin çoxluğu
kəmiyyətcə az işlətdiyi alınma sözləri kölgədə
qoyur. Onun dilində rast gəlinən bu məqam
şairin elinə və dilinə vurğunluğunun, əsl vətəndaşlığının göstəricisidir. Maraqlı dil-üslub xüsusiyyətləri ilə seçilən Qafar Qəribin gənc qələm sahibi kimi ədəbi dilimizin zənginləşməsində rolu hiss olunmaqdadır. Bunu demək
olar ki, şair işlətdiyi söz və ifadələrə ehtiyatla
yanaşır və sözə, kəlama dəyər verməyi bacarır.
Naxçıvan ədəbi mühitinin poetik düşüncəsi
ilə seçilən şairi Q.Qəribin dilinin araşdırılmasında əldə olunan qənaətləri aşağıdakı kimi
sistemləşdirmək olar:
1. Q.Qəribin poetik dili sadə, başadüşülən
dildir. Onun yaradıcılığında qəliz, semantikası
anlaşılmayan müxtəlif mənşəlli söz və ifadələrə
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rast gəlinmir.
2. Xalq dilinin şirin söz və ifadələrindən
mayalanmış poeziya nümunələri bədii gücü
ilə şairin sənətkarlıq məziyyətlərini üzə çıxarır.
3. Q.Qəribin dilində işlənən fərdi-situativ
epitetlər onun dil və yaradıcılıq manerasının
əhatəliyini müəyyənləşdirir.
4. Q.Qəribin müxtəlif illərdə qələmə aldığı
poetik nümunələrin dilinin zaman-zaman mükəmməlləşdiyi və bədiiliyinin artdığı aydın

müşahidə olunur.
5. Q.Qərib poeziyasında üslubi çalar yaradacaq kifayət qədər söz və ifadələr var ki, bu
da bədii dilin zənginləşməsinə xidmət edir.
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Annotasiya. Məqalədə Çağdaş ədəbiyyatımızın tanınmış nümayəndələrindən biri olan şair, tədqiqatçı-alim və əməkdar müəllim
Xanəli Kərimlinin sovet dövrü və müstəqillik illəri yaradıcılığı
ümumi halda təhlilə cəlb edilmişdir. Xanəli Kərimlinin “Payız
duyğuları” kitabındakı “Bu da bir nağıldır” adlı ilk şeirində oğulun
atadan nağıl istəməsinə “Mən özüm canlı bir nağılam, bala” –
deyən atanın dili ilə söylənilən fikirlər, etdiyi yaxşılıqlar qarşısında
gördüyü pis münasibətlər həyat həqiqətlərinin bədii əksi kimi
təqdim olunur. Burada müəllif nağıllı dünyamızın canlı şahidi
olan ataları belə bir məqamda təqdim etməsi təqdirəlayiq haldır.
Yaradıcılığında həyat həqiqətlərinin bədii həllinə ciddi fikir verən
müəllif azərbaycançılıq ideyasına daim sadiq olmuş, bütün
şeirlərində doğma vətənin tərənnümü daim ön planda olmuşdur.
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Abstract. The article analyzes the work of the poet, researcherscientist and honored teacher Khanali Karimli, one of the wellknown representatives of our contemporary literature, in the Soviet
period and the years of independence in general. In Khanali
Karimli's first poem in the book "Autumn Feelings", "This is also
a fairy tale", the father's words to his son's request for a fairy tale
"I am a living fairy tale, son" and his bad attitude towards his
good deeds are presented as an artistic reflection of the realities of
life. . It is commendable that the author presents the fathers, who
are living witnesses of our fairy-tale world, at such a moment.
The author, who paid serious attention to the artistic solution of
the realities of life in his work, has always been faithful to the
idea of Azerbaijanism, and in all his poems, the glorification of
the homeland has always been in the forefront.

Поэтический мир Ханали Керимли
Aннотация.В статье проведен анализ творчества одного из
известных представителей нашей современной литературы,
поэта, ученого-исследователя и заслуженного учителя Ханали
Керимли в советский период и годы независимости. То, когда
сын просит у отца сказки, и в ответ звучит слова отца «Я сам
живая сказка, сынок мой», что представлено в первом стихотворении «Это тоже сказка» Ханали Керимли из книги
«Осенние чувства», можно расценить как художественное отражение реалий той жизни, когда добро оборачивается злом.
Здесь, что автор представил отцов в такой момент, которые
являются живыми свидетелями нашего сказочного мира. В
своем творчестве автор, серьезно относившийся к художественному решению жизненных реалий, всегда был верен
идее азербайджанства, во всех своих стихах воспевал родину.
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Nadan çətin qanasıdır,
Sən, ey nadan, qıraqda dur.
Şair üzünü söz qananlara, söz sərraflarına
tutur. Tanrının bəxş etdiyi söz vergisini “Tanrının söz hanası”na bənzətməklə gözəl poetik
nümunə yaratmışdır.
Xanəli Kərimlinin “Payız duyğuları” kitabındakı “Bu da bir nağıldır” adlı ilk şeirində
oğulun atadan nağıl istəməsinə “Mən özüm
canlı bir nağılam, bala”–deyən atanın dili ilə
söylənilən fikirlər, etdiyi yaxşılıqlar qarşısında
gördüyü pis münasibətlər həyat həqiqətlərinin
bədii əksi kimi təqdim olunur:
Bəzən bir dilsizə dil olmuşam mən,
Dili söz tutanda kəsib dilimi.
Bəzən bir əlsizə əl olmuşam mən,
Əli əl tutanda kəsib əlimi.
Yaxud,
Nə müti olmuşam, nə də başkəsən,
Mənim də meydanım, atım olubdu.
Hər ucuz başlara baş verməmişəm,
Mənim öz nəcabət–zatım olubdu.
– deyən şair, həyatda tutduğu yolun heç də
hamar olmadığını, etdiyi yaxşılıqlar müqabilində gördüyü pisliklərdən peşiman deyil.
Şeirin sonunda hər şeyin xalqın gözü qabağında
olduğu qənaətinə gəlir ki, bu da “Elin gözü
tərəzidir” misalını yada salır.
Məlumdur ki, mənfur qonşuların dönüklüyündən, torpaqlarımız uzun illərdir əsirlikdə
idi. Bu gün xalqımızın və rəşadətli ordumuzun
apardığı Vətən müharibəsi ilə torpaqlarımız
alınır və alınan hər yerdə bayraqlarımız qaldırılır. Xanəli müəllimin kitablarını nəzərdən
keçirərkən gözüm “Azərbaycan bayrağı” şeirinə sataşdı. Oxudum və qürur duydum. Sanki
müəllif bu gün azad olunan torpaqlarda bu
bayrağın qürurla dalğalanacağını duyaraq
yazmışdır:
Mənim başımın üstə
İki səcdəgahım var:
Biri uca Allahım,
Biri- yenməz bayrağım.
Mən onu qoparmışam
Köləlik zəncirindən.
Ona səcdə edirlər
Dünyanın hər yerindən.
O mənim yad ellərdə
Danışan saf dilimdi.
Vüqarım, ləyaqətim,
Vətənimdi, elimdi.
Çünki döyüşdən doğub

Çağdaş ədəbiyyatımızın tanınmış nümayəndələrindən biri olan şair, tədqiqatçı-alim
və əməkdar müəllim Xanəli Kərimli bədii yaradıcılığa ötən əsrin 80-ci illərindən başlamışdır.
Onun ilk şeiri “Toğluqayanın Məmməd Araza
məktubu” şeiridir. İlk mətbu şeiri isə 1983-cü
ildə Azərbaycan Demokratik Firqəsinin “Səhər”
(sonralar “Azərbaycan”) adlı aylıq dərgisində
xalq şairi Söhrab Tahirin qayğısı ilə işıq üzü
görən “Anamla söhbət” şeiridir.
Xanəli Kərimli “Ay işığında”, “Anamdan
məktub”, “Bu da bir nağıldı...”, “Mənə elə
gəlir ki...”, “Duyğularım, düşüncələrim”, “Mənim könlüm bir ümmandır”, “Payız duyğuları",
“Ahlat taşı” (Türkiyə, İstanbul, 2019) şeir kitablarının müəllifidir.
Ayrı-ayrı şeirlərindən nümunələrin fransız,
ingilis, rus, fars, türk dillərinə tərcümə edilən
şair 1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 2007-ci ildən Naxçıvan MR-in
Əməkdar müəllimidir. O, ikinci çağırış Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatı olmuşdur.
Yüzdən çox elmi, publisist, metodiki məqalənin və “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının
ali və orta məktəblərdə tədrisi metodikası”
(Naxçıvan, 2000) vəsaitinin müəllifi olan
Xanəli Kərimli ayrı-ayrı illərdə İranda, Türkiyədə, Pakistanda, Hollandiyada, Gürcüstanda,
həmçinin ölkə daxilində keçirilən bir sıra beynəlxalq elmi simpozium və konfranslarda
Azərbaycan elmini ləyaqətlə təmsil etmişdir.
Aqillər demişdir ki, natiqlər həyatda yetişir,
şairlər isə anadan şair doğulur. Xanəli Kərimli
də anadan şair kimi doğulanlardandır. Onun
“Payız duyğuları” kitabını vərəqlədikcə bu
dediklərimi həqiqi mənada təsdiqləmiş oldum.
“Şair haqqın yolçusudur” şeirində şair haqlı
olaraq yazır:
Şair haqqın yolçusudur,
Haqq yolu kəfən yoludur.
Kəfəni özü biçənin,
Yolu da Vətən yoludur.
– deyən X.Kərimli haqlı olaraq şairləri
haqq yolçusu adlandırır və bildirir ki, şairin
çıxdığı bu yol Vətənə, xalqa xidmət yoludur.
Bu yolu dünyasını dəyişənə qədər- kəfənə
bürünənə qədər davam etdirməyə borcludur.
Yaxud sonuncu bənddə yazır:
Şair qərib anasıdır,
Tanrının söz hanasıdır.
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Millətimin xoş çağı.
Bayraqlar bayraqdarı
Azərbaycan bayrağı!..
Vətənə, torpağa olan sevgi ilə yanaşı bayrağa
olan sevgi də qürurvericidir. Çünki bayraq
millətin kimlik simvoludur və müəllif də haqlı
olaraq Azərbaycan bayrağının bayraqlar bayraqdarı olması ilə qürur duyduğunu önə çəkmişdir. Ümumilikdə isə müəllif qəlbindəki
Azərbaycan sevgisini, Vətən məhəbbətini
bütün yaradıcılığı boyu davam etdirir. Azərbaycanın taleyinə olan məhəbbətini və ürək yanğısını onun “Azərbaycan” şeirində daha qabarıq görürük:
İçi özünü yandıran, çölü düşmən bağrı yaran
Tariximin şəhid yaşı, şəhidləşən, Azərbaycan!
... Bəsdi daha özgələrdən çarə umdun
dərdinə sən,
Dərdlərinin çarəsi də sən özünsən,
Azərbaycan!
...Daha bıçaq sümükdədir, taleyinə
özün qol çək,
Əyninə gey kəfənini, kəfəni qan
Azərbaycan!
Müəllif neçə illərdir torpaqlarından didərgin
salınmış vətən övladlarının acıyaraq üsyan
edir. Özgələrdən ümid yoxdur, özümüz ayağa
qalxıb şəhidlərimizin qanını almalı və didərgin
insanlara arxa olmalıyıq. Bunun üçün də xalqımızı 90-cı illərdə kəfəni qana bulaşan şəhidlərimizin qanını almaq və Vətənimizin bir
parçasını əsirlikdən qurtarmaq üçün xalqı kəfənini geyərək mübarizə etməyə səsləyir.
Budur şair qələminin qüdrəti.
“Naxçıvanım mənim” şeirində də vətənə
məhəbbət hissi ürəkdən gələn yanarlılıqla verilmişdir:
Naxçıvanım, şanım mənim!
Qəlbimin şah damarında
Axan təmiz qanım mənim.
İftixarım, şərafətim,
Basılmaz ad-sanım mənim!
Yaxud,
Ey şəhidlər qanı ilə
Yoğrulan torpağım mənim!
Fırtınalar qucağında
Sönməyən çırağım mənim!
Sən cahana sığışmayan
Özün boyda bir qüdrətsən!
Sən peyğəmbərlər vətəni,
Bir müqəddəs məmləkətsən!!!
Şair, istər “Azərbaycan” şeirində, istərsə

Filologiya
də “Naxçıvanım mənim” şeirində vətənə məhəbbətini boğazdan yuxarı quru sözlərlə ifadə
etmir. Ruhunun qəbul etdiyi duyğularla ifadə
edir.
Ümumiyyətlə, Xanəli Kərimli yaradıcılığında mövzudan asılı olmayaraq özünəməxsus
yanaşma tərzi var. Hər hansı şeirinə müraciət
etsək, onun özünəməxsusluğunu görə bilərik.
Bir çox ədəbiyyatşünas alimlər, tədqiqatçılar
Xanəli Kərimli yaradıcılığına yüksək qiymət
verərək onun bədii yaradıcılığı və kitabları
haqqında dəyərli fikirlər söyləmişlər.
Akademik İsa Həbibbəyli “Yeni dövr Azərbaycan şeirində vətəndaşlıq lirikasının əsas
yaradıcılarından biri” mövzulu yazısında şairin
yaradıcılığına müsbət münasibət bildirərək
yazır: “Xanəli Kərimli yeni dövr Azərbaycan
şeirində vətəndaşlıq lirikasının əsas yaradıcılarından biridir”. Eyni zamanda Naxçıvanlı
ədəbiyyatşünasların ədəbi irsi daim akademik
İsa Həbibbəylinin nəzər diqqətində olmuşdur.
Onun “Naxçıvanda ədəbiyyat, Ədəbiyyatda
Naxçıvan”, “Naxçıvan ədəbi mühiti: tarixi
ənənələr və inkişafın yeni mərhələsi” kimi
bir çox əsərlərində yer almış "Xanəli Kərimli
sənətinin üfüqləri”, “Xanəli Kərimli şeirinin
imkanları”, “Xanəli Kərimli şeirinin özəllikləri”
və s. məqalələrində Xanəli Kərimli yaradıcılığına yüksək qiymət vermişdir.
Xanəli Kərimlinin yaxın dostu, Filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əbülfəz Əzimli
onun haqqında çox sayda elmi məqalələr yazmış, yaradıcılığına yüksək qiymət vermişdir.
Fəlsəfə doktoru Sabir Bəşirovun 2011-ci
ildə qələmə aldığı “Xanəli Kərimli: Bir ömrün
nağılı” monoqrafiyası, Əli Rza Xələflinin
2016-cı ildə yazdığı “Söz və qan” (povestxronika) kitabı nəşr edilib.
Eyni zamanda kino-rejissor, şair və tədqiqatçı, Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi
Arif Qədimov 2014-cü ildə “Naxçıvan Əcəmifilm” kinostudiyasında şair haqqında “Payız
duyğulu şair ömrü: Xanəli Kərimli” adlı sənədli
film çəkmişdir.
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Arif
Ağalarov “Haqdan gələn misralar” məqaləsində
Xanəli Kərimli yaradıcılığına səmimiyyətlə
yanaşmış, şeirlərinə yüksək qiymət vermişdir:
“Şeiriyyətimizdə öz dəst-xətti olanlar sözlə
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ehtiyatla davranmış, onunla “zarafat” etmək
fikrində olmamışlar. Amma, yaxın keçmişdən
başlayaraq, poeziya aləmində yer tutmaq yarışına qoşulanlar çoxalıb. Şeir yazanların çoxluğu isə şairlərin çoxluğundan xeyli uzaqdır.
Çünki şairlərin mövcudluğunu, yaşamasını,
tanınmasını misraları şərtləndirir.
Şeir gərək haqdan gələ,
Zorla şeir yazmaq olmaz.
Haqdan gələn bir sözün də
Nizamını pozmaq olmaz.
Odur səni səndən sonra,
Ağladan da, güldürən də
Səni min il yaşadan da,
Səni vaxtsız öldürən də.
Bu misraların müəllifi, sizlərin qəlbində
özünə yer tapmağı bacarmış Xanəli Kərimli
haqqında fikirlərimi, əziz oxucular, sizinlə
bölüşmək ehtiyacını duydum. Onu oxuyanlar
təsdiq edərlər ki,Xanəli Kərimli poeziyası yorucu deyil, axıcı və düşündürücüdür.
Zəhmətlə yoğrulan ömür yolu doğulduğu
Şahbuz rayonunun Mahmudoba kəndindən
başlayan Xanəli Kərimli şəhərə qədəm qoysa
da işi yüngülləşmədi. Ali məktəbdə müəllim
həyatı, tələbə qayğısı, ailə qayğısı, alim qayğısı
və bir də gecəli-gündüzlü qəlbinə hakim kəsilən yaradıcılıq qayğıları. Bütün bunlar şairin
şəhərdə də zəhmətlə yoğrulan bir həyat yaşamasına səbəb oldu. Bu gün ömrünün ahıl çağında geriyə baxarkən, neçə-neçə yuxusuz
gecələrinin məhsulu olan elmi-tədqiqat işlərini
və poetik nümunələrini özündə yaşadan kitablarını görür və bilir ki, bu yazılan kitablar
onun ömür yolunun əvəzsiz məhsullarıdır. Bu
gün şair Xanəli Kərimli öz qaynar təbi ilə
yenə də gözəl poetik nümunələr yaratmağa
davam edir. Qələmindən çıxan hər kəlmənin
haqqın süzgəcindən keçdiyi görünür. Haqqa
düz, haqq yolçusu Xanəli Kərimli bu dünyada
dərdlə dərdləşən şairlərdəndir.
Tədqiqatçı Türkanə Əmoyeva “İnsan sözü
kəşf edib, söz də insanı”... məqaləsində şair
Xanəli Kərimli ilə poeziya söhbəti aparmış

və müxtəlif məzmunlu suallarla müraciət etmişdir. Onun “Hər halda Məmməd Araz yurdunda doğulmaq, şair olmaq özü də bir xoşbəxtlikdir” qənaətinə gəlmişdir.
Nəriman Əbdülrəhmanlı 2016-cı ildə “Xanəli Kərimli: halallıqla yaşanmış ömür” adlı
məqaləsində yazır: Yaşadığı ömür Xanəli Kərimliyə təkcə poetik uğurlar, yaddaşlara yazılan
şeir və poemalar bəxş eləməyib, həm də
gücünü və şirəsini torpaqdan alan müdriklik
gətirib. Onun “Mənə elə gəlir ki...” (2008)
toplusundakı düşüncələri İnsan və Zaman,
İnsan və Sənət müstəvilərində yaranıb, Xanəli
Kərimli həyata da, yaradıcılığa da ciddi məsuliyyət və tələbkarlıqla yanaşmağa üstünlük
verən qələm sahibi olduğunu bir daha təsdiqləyib.
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aypara Behbudova Palitra qəzetinin 2014-cü il tarixli sayında dərc edilən “Şairin payız duyğuları”
adlı məqaləsində yazır: Xanəli Kərimli sinəsində söz göyərdən şairdir. Onun poeziyası söz
əzabından doğulur. O, əzabla yazır, onun şeirlərində şair qəlbinin iztirabı poetikləşir, bu
şeirlər oxucunu da iztirab aləminə çəkib aparır.
Xanəli Kərimlinin iztirabı poetik iztirabdır.
Şair Xanəli Kərimli Bu gün də gənclik həvəsi ilə yazıb yaradır. Bu yolda ona mənalı
yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.
Ədəbiyyat
1. Xanəli Kərimli. Payız duyğuları. Bakı:
Qanun nəşriyyatı, 2013, 530 s.
2. İsa Həbibbəyli. Ədəbi-tarixi yaddaş və
müasirlik. Bakı: Elm, 2005. 696 s.
3. İsa Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.
Bakı: Elm nəşriyyatı.
4. Xanəli Kərimli.Ay işığında. Bakı: Qanun
nəşriyyatı.
5. Xanəli Kərimli. Duyğularım, düşüncələrim.
6. Xanəli Kərimli.Mənim könlüm bir ümmandır.
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XIX əsr Azərbaycan ədəbi-bədii
dilində cümlə və ona məxsus olan
sintaktik məna çalarları
(Naxçıvan ədəbi mühiti üzrə)

Müəllif:

Annotasiya. Məqalədə XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin sintaktik quruluşunu
təşkil edən cümlə və ona xas olan məna çalarlarının (nəqli, sual, əmr və nida
cümlələrinin) cümlə daxilində işlənmə məqamları tədqiqata cəlb edilmiş, qeyd
olunan, toxunulan məsələlər dil faktları və Naxçıvan ədəbi mühitində yazıbyaradan şairlərin əsərlərindən gətirilən nümunələr əsasında şərh edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsrin ədəbi dil nümunələrindən topladığımız
zəngin faktlar və nümunələr təkmilliyi, səlisliyi, ən incə və zərif fikirləri ifadə
etmə imkanları ilə xalqın təfəkkür dərinliyini, obyektiv aləmin fakt və hadisələrinə
fəal və müdrik münasibətini üzə çıxarmağa əsas verir. İstər XIX əsr Azərbaycan
ədəbi dilində, istərsə də Naxçıvan ədəbi mühitində yazılan əsərlərin dili göstərir
ki, ədəbi dil sintaktik quruluş baxımından bugünkü səviyyədən heç nə ilə fərqlənməmiş, bədii ədəbiyyat mövzu, yazıçı üslubu və s. asılı olaraq istənilən
dərinliyə enə bilmişdir.
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Sentences and belonging to the literary and artistic
language of Azerbaijan in the 19th century shades of
syntactic meaning (according to the literary environment of Nakhchivan)
Abstract. The article examines the development points of a sentence and its
inherent semantic shades (narrative, interrogative, command and exclamation
sentences) that make up the syntactic structure of the Azerbaijani literary
language of the 19th century. and is interpreted on the basis of examples from
the works of poets who wrote and worked in the literary environment of
Nakhchivan. It should be noted that the rich facts and examples we have
collected from the literary language of the 19th century provide the basis for
revealing the depth of people's thinking, an active and wise attitude to the facts
and events of the objective world. The language of works written both in the
Azerbaijani literary language of the 19th century and in the literary environment
of Nakhchivan shows that the literary language did not differ from the current
level in terms of syntactic structure, subjects of fiction, writing style, and so on.
Was able to descend to any depth depending on.

Предложения и присущие им синтаксические оттенки значения в азербайджанском литературнохудожественном языке XIX века (по Нахчыванской
литературной среде)
В статье были привлечены к исследованию предложения, составляющие
синтаксическую структуру азербайджанского литературного языка XIX
века, и присущие им смысловые оттенки (повествовательные, вопросительные, повелительные и восклицательные предложения), затронутые
вопросы были интерпретированы на основе языковых фактов и примеров
из произведений поэтов, писавших в Нахчыванской литературной среде.
Следует отметить, что богатые факты и примеры, собранные нами на
примерах литературного языка XIX века, со своим совершенством, плавностью, также и возможностью выражения тончайших и изысканных
идей, дают основание выявить глубину мышления народа, его деятельное
и мудрое отношение к фактам и явлениям объективного мира. Язык произведений, написанных как на азербайджанском литературном языке XIX
века, так и в Нахчыванской литературной среде, свидетельствует о том,
что литературный язык ничем не отличался от сегодняшнего уровня по
синтаксической структуре, а художественная литература в зависимости
от тематики, стиля писателя и т.д. смог опускаться на любую глубину.
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XIX əsr xalqımızın ictimai-iqtisadi və mədəni
həyatında yeni dövr təşkil etdiyi kimi, ədəbi
dilimizin inkişaf tarixində də xüsusi mərhələ
yaradır. Azərbaycan ədəbi dil tarixi üzrə dövrləşdirmə aparan tədqiqatçıların demək olar ki,
hamısı XIX əsri ayrıca bir mərhələ kimi götürmüş və ədəbi dilin inkişaf tarixində bu əsri
ənənəvi istiqamətdə yeni meyillərin kəsişmə
nöqtəsi, müasir ədəbi dil normalarının müəyyənləşməsi və sabitləşməsi prosesinin başlanğıc
dövrü kimi səciyyələndirmişlər [1, s.8].
XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilində, həmçinin
Naxçıvan ədəbi mühitində cümlənin məqsəd
və intonasiyaya görə növlərinin struktur-semantik baxımdan tam mənzərəsini təsəvvür
etmək üçün onun növlərini ayrılıqda qısaca
nəzərdən keçirək.
XIX əsrə aid nəsrin – A.Bakıxanovun, M.F.
Axundzadənin nəsr əsərlərinin, o cümlədən
Naxçıvan ədəbi mühitində yazıb-yaradan şairlərin dilində fikrin əsas ifadə vasitələri nəqli
cümlələrdir. Müasir ədəbi dilimizdə olduğu
kimi, bu cümlələr intonasiya və söz sırası
əsasında formalaşmışdır; bu cür cümlələrdə
intonasiya tədricən yüksələrək xəbərdən əvvəlki
sözün daha yüksək tonla tələffüz edilməsi ilə
aktuallaşdırılmış və sonra tədricən alçalması
nəzərə alınmışdır.
M.T.Sidqinin, yaxud da Heyran xanımın
əsərlərinə nəzər salsaq görərik ki, burada da
başlıca olaraq nəqli cümlələrdən daha cox
istifadə edilmişdir. Məsələn:
İnsan gərək qarışqadan ibrət alsın. Çünki
qarışqaların hələ böyüyü və əmr edənləri olmaya-olmaya, yenə xoş havalarda və fürsət
vaxtında ittifaq ilə çalışıb, qış fəslində və
zərurət zamanında insanlardan artıq rahat olub,
asudə keçirirlər [3, s.110].
Bu misallarda söz sırası, yəni mübtəda–
xəbər qütbü də düzgün yerləşdirilmişdir.
Heyran xanımın poeziya dilində lirik qəhrəmanın düşüncələri əksərən nəqli cümlələrlə
ifadə olunmuşdur:
Sevərdim qönçəni, gülü hər zaman,
Bəslərdim onları rahatlamadan.
Görəndə gül üzün, qönçə ləbini,
Gül, qönçə gözümdə xar oldu haman.
[4, s.194]
Müasir ədəbi dilimizdə işlənən hər cür

cümlələrə - müxtəsər və geniş, cüttərkibli və
təktərkibli, sadə və mürəkkəb, bütöv və yarımçıq cümlə növlərinə XIX əsr mənbələrində
bol-bol rast gəlmək mümkündür və bu cəhətdən
nəqli cümlələr müasir ədəbi dilimizdə işlədilən
nəqli cümlələrdən heç nə ilə fərqlənmir.
Nəqli cümlələr təsvir etmə, səciyyələndirmə,
təhkiyə, nəql etmə, məlumat vermə imkanlarına
malikdir və dildə məntiqi hökmün əsas ifadə
vasitəsidir [2, s.89].
Sual cümləsi. Əgər nəqli cümlələr vasitəsilə
bir hadisə, əhvalat haqqında nəql yolu ilə məlumat alırıqsa, sual cümlələrinin işlənməsində
əsas məqsəd bilmədiyimizi başqasından öyrənmək, bir şeyi dəqiqləşdirmək, aydınlaşdırmaqdır. Buna görə də sual cümlələri adətən
iki növə ayrılır: a) dəqiqləşdirici sual cümlələri;
b) xüsusi sual cümlələri.
Dəqiqləşdirici sual cümlələrindən bu və
ya digər bir fikri dəqiqləşdirmək üçün istifadə
edilir. Dəqiqləşdirmək istədiklərimiz sual cümləsinin özündə olur, dinləyən şəxs həmin fikri
ya təsdiq, ya da inkar edir.
XIX əsr mənbələrində dəqiqləşdirici sual
cümlələrindən çox geniş istifadə olunmuşdur.
Dəqiqləşdirici sual cümlələri quruluş xüsusiyyətlərinə görə üç növə ayrılır: adi, alternativ
və qoşulma dəqiqləşdirici sual cümlələri.
1) Adi dəqiqləşdirici sual cümlələrində bir
məsələ qoyulur və onun dəqiqləşdirilməsinə
cəhd edilir. Dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac olan
məsələnin adı da çəkilir. Sual verən şəxs adı
çəkilən məsələnin dəqiq olub-olmadığını öyrənmək istəyir. Sual cümləsinin bu növü adi
nəqli cümlələrə çox yaxındır. Sual mənası intonasiya ilə, bəzən də intonasiya və sual
ədatları ilə ifadə olunur. Yalnız xəbərin son
hecasının bir qədər uzun tələffüzü ilə bu cür
cümlələr nəqli cümlələrdən fərqlənir, məsələn:
Ey səba görəndə zalım nigarı,
Söylə o qəddarə bu dərdi, barı;
De: “Məgər qorxmursan öz Allahından
Ki, saldın bəlayə bu biqərarı?”
[4, s.198]
H.Mirzəzadə qeyd edir ki, qədim və orta
əsrlərin ədəbi dilini təmsil edən yazıların
dilində sual cümlələrinin çox az bir qismi intonasiya vasitəsilə işlənmişdir [2, s.47]. Bu
fikir özünü XIX əsrin birinci yarısına aid
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mənbələrin verdiyi faktlarla da doğruldur.
A.Bakıxanovun, Q.Zakirin dilində demək olar
ki, intonasiya ilə qurulan sual cümlələri işlənməmişdir. XIX əsr Naxçıvan ədəbi dilinə aid
mənbələrdə də intonasiya ilə qurulan sual
cümlələrinə az təsadüf olunur.
Ədatlarla, xüsusilə -mı, -mi, -mu, -mü şəkilçiləri ilə qurulan sual cümlələrinə həm əvvəlki dövrlərə, həm də XIX əsrə aid mənbələrdə
tez-tez rast gəlmək olur. Məsələn:
Hicranın etmişdir halımı fəna,
Canım od içində yanır daima.
Dilbərim heç məhəl qoymursan mənə,
Varmı məhəl qoyan bəxti yatana?
Məgər, ki, yoxsa ədatlarından geniş istifadə
edilmiş, bu ədatlar müstəqil sual mənası yarada
bilməsələr də, sual mənasını və hadisəyə
modal münasibəti gücləndirmişdir; məsələn:
Gətir bu bəzmi-nişatə piyalə, ey saqi,
Piyalə dağı məni etdi lalə, ey saqi,
Məgər salıbdı səni özgə halə, ey saqi?..
Mən o zalim yarə bir büttək pərəstiş eylərəm,
Bəs nə cürmilə məni sanmış günəhkar, öldürər?
Bilmirəm, ruzigarə neyləmişəm
Ki, salıbdır kəməndüvə bu təhər?
Xüsusi sual cümlələri sual əvəzliklərinin
və müvafiq intonasiyanın köməyi ilə yaranmışdır. Belə sual cümlələrində sual əvəzlikləri
vasitəsilə qeyri-müəyyən şəkildə ifadə olunan
əşya, hadisə, əlamət, kəmiyyət və s. müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. Bu cür sual cümlələri geniş cavab tələb edir, ona görə də bunların cavabında bəli, yox, əsla, əlbəttə tipli
sözlər işlətmək, suala bu sözlərlə cavab vermək
olmur. Müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac olan
anlayış həmin cümlənin özündə deyil, yalnız
cavab cümləsində mümkündür. Sual cümləsinin
bu növü qədimdən bəri ədəbi və bədii dildə
fəal işlənmişdir. XIX əsr ədəbi dilimizdə də
çox işlənən cümlə növlərindəndir. Məsələn:
Nə üçün qaldı o kişi naçar?
Kimdir aya görək o üç əyyar?
Nədir eşşək, nədir keçi, nədi çah?
İndi mən eyləyim sizi agah.
Ey həzin badi-səba, gör o məhi-tabanı,
De, bu xəstə qocada ayrılığa tab hanı?
Sual cümlələrinin üslubi imkanları genişdir.
Həm intonasiya ilə, həm də ədatların iştirakı
ilə qurulan sual cümlələrində müxtəlif modal

Filologiya
münasibətlər ifadə olunur.
Sual cümlələrinin bir qismi cavab almaq
məqsədilə deyil, təsdiq və ya inkar fikri daha
emosional şəkildə ifadə etmək üçün işlədilir.
Bu cür cümlələr ritorik sual cümlələri adlandırılır. Ritorik sual cümlələrindən publisistik
dildə daha çox istifadə olunur. Lakin bədii
dildə də onların rolu böyükdür [2, s.93].
Ritorik sual cümlələrində naməlum, yaxud
dəqiq olmayan sual mərkəzi olmur. Bu cümlələr
dəqiqləşdirici və ya xüsusi sual cümlələri
kimi, fikri dəqiqləşdirmək və ya məlum olmayanı aydınlaşdırmaq üçün yox, sırf üslubi
vasitə kimi çıxış edir, adi nəqli cümlələr kimi,
bu və ya digər təsdiq və ya inkar fikri emosional
tərzdə, sual cümləsi şəklində ifadə edir. Ritorik
sual cümlələrinin tələffüzündə intonasiya
böyük rol oynayır, dinləyiciyə daha dərin təsir
bağışlayır.
XIX əsr mənbələrində işlənmiş ritorik sual
cümlələri də ya intonasiyanın (və bir sıra sual
ədatlarının) köməyi ilə formalaşmış, yaxud
da sual əvəzliklərinin iştirakı ilə yaranmışdır.
İntonasiya və sual ədatları ilə qurulan ritorik
sual cümlələrinin aşağıdakı növləri vardır:
1. Yalnız sual intonasiyası ilə qurulan sual
cümlələri;
Sərvdir qamətin ey mah, üzün bir güldür,
Dövrəsində üzünün zülf və ya sünbüldür?
2. -mı4 sual ədatının iştirakı ilə qurulan
ritorik cümlələr; məsələn:
Ey mənimtək hicrdən pəjmürdə hal,
Ey şəbihi-bülbüli-bipərü bal,
Saldınızmı xatirə heç halımı?
Sordunuzmu bir zaman əhvalımı
Badeyi-eşqin üçün yatmış idim məstü-xumar,
Uyğudan söyləmədimmi, gəl oyandırma məni?
Naxçıvan ədəbi mühitində yazıb-yaradan
şairlərin əsərlərində ritorik sual cümlələrindən,
demək olar ki, geniş şəkildə istifadə olunub.
Əmr cümləsi. Əmr, xahiş, məsləhət, nəsihət,
təkid, tələb və s.bildirən cümlə növü də müasir
dilimizdə işlənən əmr cümlələrindən formalaşma baxımından demək olar ki, fərqlənmir.
XIX əsr mənbələrində də əmr cümlələrinin
xəbəri feilin əmr forması və xəbəri əmr hökmündə olan digər formalarla ifadə olunmuşdur;
Gül üstündə düşən şəbnəmlərə seyrü tamaşa qıl,
Gözüm yaşı axıb dönsün mənim
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ümmanə-ümmanə.
Soruşursan nəsəbini bu yazıq Heyranın,
Bir əli xadimidir, cümlə cəhanə bildir!
XIX əsr mənbələrində arzu formasının əmr
cümləsinin xəbəri kimi işləndiyi hallar geniş
yer tutur; məsələn:
Gül cəmalından sənin, canan, gülü bar istərəm,
Vəslinə yetməkliyə bir işvəyi-yar istərəm.
Arzu eylər könül hər ruzi şəb didarini,
Muyi-zülfündən sənin bir lalə bixar istərəm.
[5, s.25]
İstər XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilində,
istərsə də Naxçıvan ədəbi mühitində yazılan
əsərlərin dili göstərir ki, ədəbi dil sintaktik
quruluş baxımından bugünkü səviyyədən heç
nə ilə fərqlənməmiş, bədii ədəbiyyat mövzu,
yazıçı üslubu və s. asılı olaraq istənilən dərinliyə enə bilmişdir. Bunu əmr cümlələrindən
istifadə halları da aydın göstərir. Aşağıdakı
sözləri bugünkü ədəbi ifadə tərzindən fərqləndirmək üçün elə bir əsas yoxdur; məsələn:
Molla Həmid, çadırdan tez zərgər kürəsini
bütəsilə kiçik körük ilə çıxar gətir! Kürəni
yerə qoy, körüyün lüləsini ona keçir, kürəyə
od sal, bütəni üstünə qoy [1, s.240].
Əmr cümlələri struktur baxımdan sabit olmuş, qrammatik semantikasına görə XIX əsrdə
də hazırkı funksiyasını yerinə yetirmişdir. Azçox fərqli cəhətlər belə cümlələrin xəbərlərinin
morfoloji əlamətlərində özünü göstərir ki, bu
da keçən müddət ərzində səlisləşməklə müasir
dildən fərqli xüsusiyyətlər şivələrdə məhdudlaşmışdır.
Nida cümləsi. Cümlənin bu növü fikrin
emosional və təsirli bir dil ilə, hiss və həyəcanla
dolğunlaşdırılmış şəkildə ifadəsinə xidmət
edir.
Nida cümlələri bir sıra vasitə və üsullarla
yaranmışdır.
Məzmun və intonasiyasına görə müəyyənləşən nida cümlələri. Nida cümlələrinin bu
növündə nida sözləri, ədat və s. kimi qüvvətləndirici vasitələr olmur. Mətndə təsvir edilən
situasiyadan asılı olaraq cümlə hiss və həyəcanla
dolğunlaşdırılmış olur. Buna görə də belə nida
cümlələri nəqli cümlələrə daha yaxındır və
mətndə öz ifadəsini tapan situasiya nəzərə
alınmadıqda bu cür cümlələri nəqli cümlələrdən
fərqləndirmək olmur. Ona görə də dram əsər-

lərində bu cür cümlələrin tələffüz şəkli barədə
adətən əlavə cümlələr vasitəsilə məlumat
verilir; məsələn: Şəhrəbanu xanım (çığıra-çığıra). Bəli, güc olacaq!.. Səninkimi cahil
uşaqlar subay qalmaqdan tamam yaman yollara
düşər, oğurluğa, quldurluğa qurşanar [1, s.240]!
Mötərizədə verilmiş əlavə sözlər və birləşmələr (çığıra-çığıra, ağlaya-ağlaya) cümlənin
nida cümləsi kimi tələffüzündə mühüm göstəricilərdir.
Belə nida cümlələri Naxçıvan ədəbi mühitində yazılan əsərlərdə demək olar ki, işlənilməyib. Çünki bu əsərlər ən çox lirik növdə
yazılıb. Nida cümlələrinin bu növü M.F.Axundovun komediyalarında geniş şəkildə öz əksini
tapıb.
Əksərən nida cümlələri nidaların iştirakı
ilə formalaşır. Nidalar cümlənin sevinc, təəccüb,
qorxu, nifrət kimi çalarlarını daha asan üzə
çıxarır və aid olduğu cümlənin hiss və həyəcanla
tələffüzünə səbəb olur; məsələn:
Göylərə çıxdı fəğanım sərbəsər,
Ah, gecəmdən, gündüzümdən əlhəzər!
[4, s.57]
İlahi, qüssədən ömrüm olur tamam, ölürəm!
Həyat olub mənə bu dəhrdə haram, ölürəm!
Dolubdur qan ilə könlüm bir gülün fəraqindən,
Məni bu dərdə salıb öz aşinam, ölürəm!
Demək olar ki, Naxçıvan ədəbi mühitinin
nümayəndəsi olan Hüseyn Nadim Naxçıvaninin
əsərlərində nida cümlələrinə az təsadüf edilir.
Xitablar son pozisiyada, xitablarla birlikdə
nidalar, bir sıra müraciət bildirən sözlər də
cümlənin nida cümləsi kimi təşəkkülünə səbəb
olur; məsələn:
Heyran sənin eşqinlə doğulmuş, a gözəl yar!
Şövqinlə yaşardı.
Birisi söylədi ki, ey bədbəxt!
Bu nə təşvişdir, tutub səni səxt?
Bəzi əvəzliklər də emosional keyfiyyəti
ilə nida cümlələrinin təşəkkülünə səbəb olmuşdur. Məsələn:
Ey gözüm, vüsalı görmürsən daha,
Hardasan ey qasid, ey badi-səba!
Səni görən zaman şadlanırdım mən,
Taleyim halımı pozdu daima!
Nida cümlələri çox qədim dövrlərdən ədəbi
dilimizdə çox işlənən cümlə növlərindəndir.
Lakin ədəbi növ və janrların genişlənməsi ilə
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nida cümlələrinin rəngarəng formalarda, rəngarəng vasitələrlə təzahürü də artmışdır. Bu
cəhətdən də Heyranxanımın əsərlərində nida
cümlələrinin rəngarəng formalarına daha çox
təsadüf olunur.
XIX əsrin ədəbi dil nümunələrindən topladığımız zəngin faktlar və nümunələr təkmilliyi,
səlisliyi, ən incə və zərif fikirləri ifadə etmə
imkanları ilə xalqın təfəkkür dərinliyini, obyektiv aləmin fakt və hadisələrinə fəal və müdrik
münasibətini üzə çıxarır.
Belə qənatə gəlmək olar ki, XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında Naxçıvanın
görkəmli elm-mədəniyyət xadimlərinin və
maarifpərvər ziyalılarının əvəzsiz xidmətləri
var. Onlar böyük bir ədəbi irs qoyub getməsələr
də, xalq səadəti, dilimizin inkişafı, təmizliyi,

Filologiya
saflığı uğrundakı fədakar mübarizəsi və təvazökar yaradıcılıqları ilə XIX əsr ədəbiyyatımızın
tarixində böyük izlər buraxıb getmişlər.
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İngilis dilində terminlərin yaranma
səbəbləri və üsullarına dair

Açar sözlər:

Annotasiya. Məqalədə ünsiyyətin inkişaf edən və zənginləşən dil
vasitələrindən bəhs edilir. Azərbaycan və ingilis dilində ümumişlək
sözlərin əsas hissəsi hələ qədim dövrdə yaradılıb. Dilin əsas tərkib
hissəsi olan terminlər, inkişaf dövrü ərzində müəyyən dəyişikliklərə
uğrayıblar. Bu daha çox terminologiya sistemində hiss edilir. Həm
azərbaycan, həm də ingilis dilində terminlər semantik, morfoloji,
sintaksis üsullarla əmələ gəlir. Məqalədə, həmçinin ingilis və
Azərbaycan dillərinə daxil olan terminlərin sayının artmasından
bəhs edilir və dilin terminoloji bazasının fəal şəkildə zənginləşməsi
şərh edilir. Belə bir nəticəyə gəlirik ki, ingilis dilində terminlər
dilin daxili imkanları, eləcə də mənimsəmə sayəsində əmələ gəlir.
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Abstract. The article discusses the developing and enriching
language tools of communication. The main part of common
words in Azerbaijani and English was created in ancient times.
Terms, which are the main component of language, have undergone
certain changes during the period of development. This is felt
more in the terminology system. Both in Azerbaijani and English,
the terms are formed by semantic, morphological, syntactic ways.
The article also discusses the increase in the number of terms included in the English and Azerbaijani languages and comments
on the active enrichment of the terminological base of the language.
We come to such a conclusion that terms in English are formed
due to the internal capabilities of the language, as well as mastery.

К основным причинам и способам образования
терминов в английском языкe
Aннотация. B статьи рассказывает о развивающихся и об
огащающих сяязы ковыхсредствах общения. В азербайджанском
и в английском языках значительная часть общеупотребительных слов возникла еще в древности. Термины, являющие
важной составляющей часть языка, входе своего развития,
подвергались определенным изменениям. Это ещё больше
чувствуется в системе терминологии. И в азербайджанском, и
в английском языках образование терминов происходит при
помощи семантических, морфологических, синтаксических
способов. В статье также говорится об увеличении количества
терминов, входящих в состав английского и азербайджанского
языков, и комментируются исследования интенсивного обогащения терминологической базы языка. В английском языкe
термины создаются за счёт внутренних возможностей языка,
а также за счет заимствования.
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Hər əsrin sonunda latın, yunan, ərəb, ispan,
alman, fransız dillərinin öyrənilməsi, biri digərini əvəz edə-edə yayılırdısa, iki əsr ərzində
ingilis dili, əvəzsiz, dəyişilməz olaraq dünya
beynəlxalq dili kimi status almış və bu dilin
öyrənilməsi müstəqillik qazanmış respublikamızda da geniş yayılmağa başlamışdır.
İngilis dilinin bütün dünyada bu qədər geniş
yayılmasına səbəb yalnız vaxtilə qüdrətli dəniz
imperiyası olmuş Böyük Britaniya dövlətinin
aparmış olduğu qlobal müstəmləkəçilik siyasəti
deyil, həm də bu dilin xeyli asanlıqla mənimsənilə bilməsi olmuşdur. Məlumdur ki, ingilis
dili dünya dilləri içərisində zəngin lüğət ehtiyatı
olan dillərdən biridir. Xalqın iqtisadi-siyasi
və mədəni həyatında baş verən dəyişikliklər,
yeni istehsal üsulları, yeni texniki tərəqqi,
elmi nailiyyətlər, kənd təsərrüfatındakı əsaslı
dönüş, ictimai quruluşun dəyişməsi, elm, mədəniyyət, ticarət, ədəbiyyatın inkişafı, dövlətin
yaranması və s.bu kimi hadisələr ingilis dilinin
lüğət tərkibinə təsir edərək, onun daha da
zənginləşməsinə səbəb olmuşdur. Xalqın həyatının inkişafında baş verən dəyişikliklər öz
əksini, ilk növbədə dilin lüğət tərkibində tapır.
Qeyd etmək lazımdır ki, dilin lüğət tərkibinin
inkişafı prosesi xalqın tarixi inkişafı ilə vəhdət
təşkil edir. Xalqın tarixini izləmədən lüğət
tərkibindəki inkişaf meyillərini aşkar etmək
mümkün deyildir. Bu dil nəsildən-nəsilə keçərək
öz daxili inkişaf qanunlarına əsasən dəyişmiş
və təkmilləşmişdir. Müasir ingilis dili öz
inkişafı prosesində uzun və mürəkkəb bir yol
keçmişdir.
İngilis dilində terminlər dilin lüğət tərkibinin
əsas hissələrindən biridir. Dilin müxtəlif sahələrində gedən dəyişmələr daha çox terminoloji sistemdə hiss olunur. Termin kimi işlənən
ümumişlək sözlərin böyük bir qismi dilin qədim dövrlərində yaranmışdır. Bu cəhət həm
ingilis, həm də Azərbaycan dilləri üçün eynidir.
İngilis dilində termin yaradıcılığı semantik,
morfoloji, sintaktik, kalka, sözlərin ixtisarı
(abreviaturlar) üsulları ilə gedir. Semantik
üsulla yaranan terminlərlə dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi dildə işlənən sözlərin
mənasında baş verən dəyişmələrlə bağlıdır.
Sözün mənaca dəyişməsinin iki növü fərqləndirilir:

Filologiya
1) sözün mənaca tamamilə dəyişməsi;
2) mövcud sözün əsas mənası qalması ilə
yeni məna qazanması.
Hər bir leksik vahid bu və ya digər mənanın
ifadəsinə xidmət edir, hər bir söz adlandırma
funksiyasını yerinə yetirir. Semantik üsulla
söz yaradıcılığı dildə kəmiyyət dəyişmələri
deyil, keyfiyyət dəyişmələri hesabına gerçəkləşir. Dil vahidləri olan sözlər səs cildlərini
saxlamaqla müxtəlif mənalar ifadə edir və
beləliklə, dilin lüğət tərkibini zənginləşdirir.
Bu proses müasir dilin terminoloji qatında
özünü daha çox göstərir. Semantik yolla yeni
terminin yaranması müxtəlif dillərin sadə terminologiyalarında geniş yayılmışdır. Anlayışların yaxınlığı əsasında və əlamətin oxşarlığına
görə adın köçürülməsinə çox rast gəlinir. Predmet və hadisələr arasındakı məkan, material,
məlumat, hərəkət, hərəkətin nəticəsi kimi əlaqələr vardır. Bu əlaqələr yeni anlayışın ümumişlək sözün köməyi ilə adlandırılmasında
əhəmiyyətli rol oynayır. Semantik üsulla yaranan yeni termin, təbii ki, yeni anlayışı ifadə
edir, onu adlandırır. Semantik üsulla termin
yaradıcılığından bəhs edərkən nəzəri əsərlərdə
ümumişlək sözlərin yeni məna kəsb edərək
terminləşməsində iki aparıcı xüsusiyyət göstərilir:
1. Ümumişlək sözün semantikası genişlənir
və bu söz termin səciyyəsi qazanır; belə termin-sözlər müasir ingilis dilinin terminoloji
sistemində müəyyən kəmiyyət göstəricilərinə
malik olur və terminologiyada bu proses
davam edir.
2. Müxtəlif terminoloji sahələrə və ya dar
işləklik keyfiyyətinə malik olan termin səciyyəli
sözlər başqa sahədə müəyyən anlayışı ifadə
etməyə yönəlir və yeni bir sahənin terminoloji
sisteminə daxil olur.
Real gerçəklikdə əşyalar, predmetlər, obyektlər çoxdur və onlar adlandırılmışdır. Əşya
və predmetlər arasında müəyyən əlaqələr
vardır. Onlar bir-birinə formaca oxşar ola bildiyi kimi, predmet, məkan, zaman və s. əlaqələrlə də bağlanırlar. Predmetlərin assosiativ
olaraq bir-birinə bənzədilməsi onları eyniləşdirmir, onların mahiyyətindəki fərqləri aradan
qaldırmır. Lakin oxşarlıq, assosiativ bənzətmə
müxtəlif olan predmet və obyektlərin eyni
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sözlərlə adlandırılmasına səbəb ola bilər. Nəticədə ümumişlək söz yeni məna kəsb edir. Bu
hadisə termin yaradıcılığında daha çox baş
verir. Semantik üsul adi söz yaradıcılığından
fərqli olaraq termin yaradıcılığında məhsuldarlığı ilə seçilir. Bunun səbəbi dilin lüğət
tərkibinə daxil olan ümumişlək sözlərin terminləşməsidir. Termin yaradıcılığında dilin
öz potensial imkanlarından da geniş istifadə
olunur. İngilis dilində yeni terminin əmələ
gəlməsində sözün semantik strukturunda dəyişmələr də mühüm rol oynayır.
Bəzi hallarda sözün semantik konversiya
və ya semantik sıxılması baş verir. Termin
yaradıcılığı sistemi çox mürəkkəb orqanizmdir.
Bu orqanizm elmi dilin yaranıb inkişaf etdiyi
dövrdə cilalanaraq formalaşmışdır. Formal
komponentlərlə (termindüzəltmə vasitələri)
yanaşı, bura törədici əsasın semantik strukturu
ilə sıx bağlı olan məna elementləri daxildir.
Semantik üsulla termin yaradıcılığı terminoloji sistemin inkişafının müxtəlif mərhələlərində özünü fərqli şəkildə göstərir. Ümumişlək
sözlərin semantikasında baş verən dəyişmələr
əsasında onların, yəni ümumişlək sözlərin terminə çevrilməsinin ən məhsuldar dövrü yeni
terminoloji sistemin yaranma dövrünə təsadüf
edir. Belə ki, terminlər mövcud sözlər əsasında
yaradılır və sözlər yeni məna qazanır:
1. coin-sikkə, client-müştəri, benefit-fayda,
bonus-mükafat, balance-qalıq, allotment-bölgü,
allowance-güzəşt, account-hesab, aboundance-bolluq, category-dərəcə, crash-iflas, crisisböhran, ziyan, work-iş, debt-borc, deductionayırma, demand-tələb, base-baza, farm-ferma,
fashion-moda, fee-qonarar, hire-muzd, kindnöv, label-yarlıq, labour-əmək, list-siyahı,
loss-zərər, market-bazar, means-vəsait, master-usta və s.
2. Eləcə də, “Menecment” (manage) ingilis
sözü olub “idarəetmə” deməkdir. İngilis dilinin
iqtisadi terminologiyasına daxil olmuş bu söz
idarəetmə elminin nailiyyətlərinin istifadə
edilməsi ilə istehsalatın və istehsal personalının
idarəetmə prinsiplərinin, formalarının, üsullarının və vasitələrinin məcmusunu ifadə edir.
Ümumişlək söz kimi «idarəetmə» mənasında
işlənir. “Kapital”-bu söz ingilis dilinə latın
dilindən (capitalis) keçmişdir. Mənası “əsas”

deməkdir. Hazırda iqtisadi terminologiyada –
mürəkkəb iqtisadi kateqoriya kimi pul, torpaq,
maddiləşmiş əmək mənalarını ifadə edir. Hamı
tərəfindən başa düşülən kapital sözü ümumişlək
söz kimi yığım məqsədi ilə toplanmış pul
kimi də başa düşülür. Firma (ital. firma) –
müəssisənin, şirkətin, təsərrüfat cəmiyyətinin,
kommersiya təşkilatının ən ümumiləşdirilmiş
adıdır. Firmanın aşağıdakı tipləri fərqləndirilir:
broker-kommersiya məqsədlərini güdən və
müştərinin tapşırığı ilə və onun hesabına
hərəkət edən vasitəçi firma; vençur- elmi-tədqiqat və mühəndis işlərini maliyyələşdirən
kiçik, yaxud orta investisiya firması; investisiya
və qiymətli kağızlarla əməliyyatlar aparmaqla
məşğul olan firma; engineer-mühəndis məsləhət
xidmətlərinin göstərilməsində ixtisaslaşmış
firma; innovasiya-elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri bazasında yeni texnologiyaların işlənməsi üçün şəriki olduğu firma tərəfindən yaradılan firma; istehsalat-konkret məhsulun istehsalı ilə məşğul olan firma; ticarət fəaliyyətilə
məşğul olan firma və s.
İngilis dilinin lüğət tərkibində, onun terminoloji sistemində köklü dəyişmələr olmuşdur.
Terminlər dilin lüğət tərkibinin əsas hissələrindən biridir. Araşdırma və tədqiqatlar göstərir
ki, dilin müxtəlif sahələrində müşahidə olunan
dəyişmələr daha çox terminoloji sistemdə hiss
olunur. İngilis dilində sözdüzəltmədə üç əsas
vasitədən istifadə olunur: köklər, ön şəkilçilər
və suffikslər. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq
burada köklərin morfoloji üsulla sözdüzəltmədə
iştirak etməsi bir qədər qəribə səslənir və
morfoloji üsulla söz yaradıcılığının ənənəvi
şərhindən kənara çıxır. Belə ki, ingilis dilində
müəyyən sayda kök vardır ki,onlar dilin lüğət
fondunun tərkibinə daxil olan bütün sözlərin
böyük bir hissəsinin yaranmasında iştirak edir.
İngilis dilində sözdüzəltmə prosesində fəal
olan əsas köklər çoxdur.
Məs.: agr, ad, agr, alte, anima, anthro,
aqua, ann, carn və s. Belə köklərin əvvəlinə
ön şəkilçisi, sonuna suffiks artırılması ilə yeni
sözlər düzəlir. Qeyd olunan köklər termin yaradıcılığında da fəaldır. Semantik üsulla termin
yaradıcılığı terminoloji sistemin inkişafının
müxtəlif mərhələlərində özünü fərqli şəkildə
göstərir. Ümumişlək sözlərin semantikasında
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baş verən dəyişmələr əsasında onların, yəni
ümumişlək sözlərin terminə çevrilməsinin ən
məhsuldar dövrü yeni terminoloji sistemin
yaranması dövrünə təsadüf edir. Alınma terminlər bütün dillərdə vardır. Belə alınmaların
bir qismi mənşəyindən asılı olmayaraq bütün
dillərin sahə terminologiyalarında eyni şəkildə
işlənir. Belə terminlər internasional və ya beynəlmiləl terminlər kimi qruplaşdırılır. İngilis
dilinin lüğət tərkibi rəngarəngliyi ilə seçilir.
Bu dildəki müxtəlif dillərdən alınma sözlər
dilin ümumişlək sözlərindən çoxdur. Terminlərdə qeyd olunan cəhət daha yüksək səviyyədədir. Bunun nəticəsidir ki, ingilis dilində
birbaşa alınmalara daha çox rast gəlinir. Beynəlmiləl terminlərin böyük bir qismi heç bir
müasir dillə bağlı deyildir, əsasən yunan və
latın dillərinə məxsus elementlərin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Hər hansı bir sözün
geniş şəkildə işlədilməsi, bir dildən başqasına
keçməsi və nəhayət beynəlmiləl terminə çevrilməsi onun ifadə etdiyi anlayışla, hadisə və
proseslə əlaqədardır. Elmi-texniki nailiyyətlər
artdıqca zərurətdən doğan məfhumlar və anlayışları ifadə edən sözlərin beynəlmiləl terminlərə çevrilməsi prosesi də sürətlənir. İngilis
dilinə daxil olan terminlərin sayı getdikcə
artır, bu sahənin terminoloji bazası sürətlə
zənginləşir. Vaxtı ilə dildə ümumişlək xarakter
daşıyan yüzlərlə ümumişlək söz terminləşməyə
doğru inkişaf etmiş, ən qədim dövrlərdən bəri
termin yaratmaq xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışdır. Müasir dövrdə terminologiyada gedən
proseslər səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biri
beynəlmiləl terminlərin sayının sürətlə artmasıdır. Beləliklə, nəticə etibarı ilə istər ingilis,
istərsə də, Azərbaycan dillərində termin yaradıcılığı həm dilin daxili imkanları, həm də
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alınmalar hesabına yaranır.
XX əsrin sonunda elm və texnikanın inkişafı, müxtəlif ölkələrlə əlaqələrin yaranması,
sənaye, kənd təsərrüfatı, mədəniyyətin və mədəni əlaqələrin böyük sürətlə inkişafı Azərbaycanda beynəlxalq əlaqələrin möhkəmlənməsinə
güclü təkan vermişdir. Artıq suveren inkişaf
yoluna qədəm qoymuş respublikamız xarici
ölkələrlə, firmalarla əməkdaşlıq etməyə başlamışdır. İstər-istəməz bir çox Azərbaycan
sözləri ingilis dilinin lüğət tərkibinə keçmişdir:
manat, mugam, tar, pyty,dushbara, dovğa,
pilaff, kabab, lyulya-kabab, shakerbura, pakhlava, fasali, shor-gogal və s.
Bütün bunlardan belə nəticəyə gəlmək olar
ki, dilin lüğət tərkibinə yeni söz və ifadələrin
daxil olması, sözlərin yeni məna kəsb etməsi
və s. xalqının tarixi izlərini ingils dilinin lüğət
tərkibinə həkk etmiş və möhkəmləndirmişdir.
Alınma sözlər dilin orijinallığına, müstəqilliyinə
əngəl törətməmiş, əksinə onun inkişafına və
zənginləşməsinə səbəb olmuşdur və bu sözlər
artıq ingilis dilinin inkişafında böyük rol oynayır.
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Annotasiya. Məqalədə ingilis balladaları haqqında ümumi məlumat,
onların dil üslubu və xarakterik xüsusiyyətləri verilmişdir. Etimoloji
olaraq “ballada” sözü “rəqs mahnısı” mənasını verən Fransız sözündən götürülmüşdür. Qeyd olunmuşdur ki, ballada qısa stanzalar
yaradan qısa məzmunlu şeirlərdən təşkil olunub. İngilis balladalarının
hər biri tarixdə xüsusi bir hadisəyə istinad edilərək onun əsasında
yazılmış bir şeirdir. İstər xalq, istərsə də ənənəvi ballada qədim
zamanlarda anonim şairlər tərəfindən yazılıb və nəsildən-nəsilə
ağız vasitəsilə ötürülüb. Sadəlik balladanın xarakterik xüsusiyyətlərindən biridir. Nəticədə bütün balladalar uşaq şeirlərindən
yarandığı üçün quruluş, üslub, dil və yazı cəhətdən sadə olurlar.
Bu xüsusiyyətlər onları dünya ədəbiyyatında daha da məşhurlaşdırır.

Characteristic features of language style in
English ballads
Abstract. The article reports the general definition of English ballads,
their language style, and characteristic features. Etymologically it is
defined that, the word ballad has taken from a French word “balladee”
which means “a dancing song”. It’s noted that a ballad is a shorter
narrative poem, which comprises short stanzas. Each of English ballads
is a short story in verse, which dwells upon only on one particular
episode of the story. Either folk or traditional ballad is a kind of ballad,
which was written by anonymous poets in ancient times and handed
down from generation to generation by mouth. Simplicity is one of the
characteristic features for a ballad. Consequently, all ballads are simple
in structure, style, language, and dictation, as they come from children’s
poets. These features make them popular in world literature as well.

Характерные черты языкового стиля в
английских балладах
Aннотация. В статье говорится об общем определении Английских
баллад, их языковых стилей и характерных особенностях. По этимологии слово «баллада» взято от французского слова «balladee»,
которое означает «танцующая песня». Отмечается, что баллада –
это короткая повествовательная поэма, которая состоит из коротких
строф. Каждая из Английских баллад – это короткая история в
стихах, которые основываются только на одном особенном эпизоде
истории. И народная и традиционная баллада это вид баллады,
которая написана анонимным поэтом в древние времена и передаются
устно от поколения к поколению. Простота одна из характерных
особенностей баллады. Следовательно, поэтому все баллады просты
по структуре, стилю, языку и дикции, потому, что они написаны
детскими поэтами. Эти особенности делают их популярными также
и в мировой литературе.
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Originally ballads are narrative poems that
were created as music. In history they first
appeared in medieval France. The word ballad
originates from a French term “chanson balladee”, and it means "dancing song." After a
period, its popularity spread to Great Britain
until the nineteenth century. However, the
meaning of the term has changed at present
to mean dancing to any slow love song [1,
p.349-361]. For the first hundred years of its
existence, people did not consider ballads as
a literary form, but instead part of the traditional
oral storytelling. The themes majorly featured
in ballads during the old days revolved around
love, but over time, ballad branched out its
themes and started featuring topics such as
tragic, heroic and comic. While creating
ballads, the authors concentrate on one story
but have a central dramatic event in it [2,
p.217-222]. Most ballads have a strong connection with childhood as many children
poetry are written in ballad form. Traditionally,
most English children’s poetry is associated
with ballads as well. Ballads not only emphasize
strong rhythms, repetition of the key phrases
and rhymes; but also reminds a traditional
ballad, whenever someone hears a traditional
ballad, he is sure of hearing a child’s poem.
In this way, ballads are oral poetry reminding
song that parents sing to their children like
poems. Simultaneously, in music terminology
ballads are used as a term describing “slow
songs” in rock or jazz music genre.
Just like other genres of literature, the language styles of English ballads have unique
characteristic features.
Characteristics of ballads
1. Simple language
2. Stories
3. Ballad stanzas
4. Repetition
5. Dialogue
6. Third person objective narration
7. Language of nature
8. Ballad formula
9. Ballad meter
10. Ballad is a music
Simple language
Most ballads especially those that were
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created on the base of older tradition were
composed for audiences of non-specialist hearers or the readers who can access it later and
read.
For this reason, therefore, simple language
that people could easily relate with and understand without the writers going to the
struggle of offering specialized training to
the readers or giving the readers a hard time
of understanding such that they have to through
the poem several times before understanding
[1, p.349-361]. When poets chose to adopt
the ballad style in writing their poems, they
had to emphasize the use of simple language.
Sometimes, a poem is written to react against
other poetry work which is seen as overly intellectual.
Moreover, ballads do not make use of
highly figurative language, for instance, the
figures of speech like the similes and metaphors
can’t be seen in ballads. However, apart from
making its language simple, ballads also make
use of symbolic language. Symbolic language
is the use of something to represent another
thing or an idea, a concept or an object [2,
p.217-222]. The feature of using symbolism
has been inherited from the traditional folklore.
Another language that is used in ballads is
the color language which constitutes the common imaginative language of the ballads. The
colors usually have particular associations or
meanings, but in ballads, they tend to be imprecise.
Stories
Ballads are written as short stories dwelling
upon a specific episode of the story. One
episode is supposed to be completed in a
limited number of stanzas. Unlike the lyric
poems, ballads are narrative poems whose
primary focus is to emphasize the emotions
of the character speaking in the verse.
Ballad Stanzas
The traditional ballad stanzas have four
lines rhymed in abcb or abab. The main key
to rhyming the lines in such a manner is to
ensure the second line and the fourth line
rhyme. The first and the fourth lines are
created such that they have four stresses and
the second and the fourth lines have three
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stresses [1, p.349-361]. The stanzas of a traditional ballad are composed of a particular
verse pattern. The pattern which in this case
is the stanza consist of a quatrain meaning
that two lines in the stanza must rhyme.
Repetition
Repetition is used in ballads to influence
the rhythm and the sound of the ballad. One
of the key functions of the repetition is to
make the song easily memorable as well as
give the audience the chance to participate
naturally at anticipated times. Repetition of
terms can either occur within one line or throughout the whole stanza of the ballad. The repeated section is called a refrain, and it helps
in dividing the sections of the story. Alternatively, instead of the repetition occurring in
one line or a stanza, the poet might decide to
put a particular phrase within the ballad, and
it will keep recurring all through. In cases
where it is the phrase that is recurring, the
ballad is said to be employing an incremental
repetition. Also, repetition brings out a special
significance of the numbers and the periods
of time in the ballads.
Dialogue
Just like other narrative genres, ballads
also incorporate several characters in its story.
Usually, it is difficult to notice whether the
speaker in the ballad has changed in oral
ballads because the written transcription does
not give any indication of change. However,
in oral ballads where the changes of the voices
are communicated orally, it is easy for the audiences to notice that the speaker has changed
[1, p.349-361]. The present ballads which are
written and not orally delivered have imitated
the oral ballads to help people identify the
different voices in the poem and understand
that there is more than one character in dialogue.
Third person objective narrative
Ballads are written by narrators, and in
most cases, the narrators speak in the third
person. Speaking in the first person is only
done if the narrator is the character speaking
in the story which doesn't often happen [2,
p.217-222]. Also, narrators do not make comments on how they reacted to the emotional

content of the story as this will mean they
have to speak in the first person which is not
recommended in ballads.
Language of nature
The ballads writers can set a ballad in
various worlds or landscapes, but the most
loved and popular setting is the natural landscape. The ballad poems which were written
in the medieval and classical poetry employ
the use of the natural environment to bring a
distinction that exists in a social, civilized
world. The natural setting is used to represent
the freedom of the world from its artificiality
and the constraints [2, p.217-222]. Over the
years, the ballads have used the setting to
reflect on the mythical view of nature but
more specifically use the green woods which
are the places in which romantic events and
sexual relationships take place. The use of
nature in ballads is also a symbolic language
that extends to birds and animals. Birds and
animals are one of the main symbols used to
express supernatural and spiritual meanings
in ballads literature. Animals are also believed
to connect the human world to the other given
that fairies can take the shape of any creature
they wish to and the use of natural settings
helps in bringing such concepts and understanding to the audience.
Ballad formula
Ballads have a unique formula in which
they are created from. A ballad formula is a
fixed unit of words, a set of a verbal trend
known as a prefabricated linguistic unit. Depending on the moment, the singer or the
writer of the ballad will pick any verbal pattern
and use it in different ballad contexts as long
as the singer senses that the formula is intuitively suitable for the moment [2, p.217-222].
The formula is a phrase, and various phrases
have been used in ballads to serve the purpose
of being a formula as well as for rhythmic
purposes. Simultaneously, the functions of
the formula like a respite for the singer can
help for reminding the ballad easily.
Ballad has a meter
In ballads, it is a rule that the stanza has
four beats stresses in a single line which will
then alternate with the three beats stresses in
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the following line. The trend of the stressed
and the unstressed syllables is the one that
creates the meter of the ballad [1, p.349-361].
In ballad poetry, the pattern has to conform to
the iamb which is unstressed syllable and
then the syllable that follows is stressed.
Ballad is a music
A ballad has been defined unless it is sung.
However, the tunes and the texts of the song
are enthusiastically codependent. Usually, it
is not possible to find a similar style of a
ballad being chanted to various tunes with
the suitable meter and rhythm or even find a
similar version of tune used in different ballads
[2, p.217-222]. Ballads have groups of versions,
and a single ballad has a unique family of
melodies in which the members tend to be
versions originating from the same cluster.
The tunes used in ballads are founded on the
manners and not on the diatonic that are used
in present music.
The ballads are intended to be representative
both in range and in quality. In most instances,
the editor has selected what seemed to be the
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best text, although in one or two cases the
best had to yield to the suitable. A few
omissions were necessary; here and there, but
not very often, combinations were made of
different texts; and some unimportant substitution of words was allowed as between
version and version. The latter freedom, however, was sparingly employed and was confined mainly to the Gest. Absolutely no independent additions were made of any sort; that
is to say, no passage, no phrase even, will be
found in any of the selections, which is not
taken word for word from a recognized text
of the ballad in question.
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lələrinin tədrisi texnologiyalarından istifadə eməklə didaktik səviyyədə realizə
olunan problemli təlim metodu, bu metodun tədqiqinin metod sxemi, fənnin
təlim metodları ilə qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi araşdırılmışdır. Göstərilmişdir
ki, kompüter riyaziyyatında alqoritmləşdirmə məsələlərinin tədrisində tətbiq
olunan induksiya təlim metodu induktiv səciyyə daşıyır. Riyazi məsələlərin
həllində istifadə olunan alqoritmləşdirmənin baxılan təsnifatı qoyulmuş riyazi
məsələnin xarakteri ilə şərtlənir. Bu üsulun realizə edilməsi konkret misalların
üzərində nümayiş etdirilmişdir. Alqoritmləşdirmənin kütləvilik, diskretlik,
nəticəlilik və atributivlik xassələrinə analoji olaraq burada adekvatlıq xassəsi
alqoritmləşdirmənin adekvat addımlarının növbəliliyinin ciddi, dəqiq şəkildə
birqiymətli olaraq təyin edilməsi induksiya metodunda hər bir addımın məntiqi
nəticə çıxarma qaydası vasitəsilə dəqiq müəyyən olunmasına istinad edir.

About teaching algorithmization problems in
computer mathematics using new learning
technologies
Abstract. The article examines the problem method of teaching implemented
at the didactic level using technologies for teaching algorithmization problems
in computer mathematics, the scheme of the method of research of this method,
the interaction and application of the subject with teaching methods. It was
shown that the method of induction based learning used in the teaching of algorithms in computer mathematics, is inductive in nature. The considered
classification of algorithmization used in solving mathematical problems is determined by the nature of the mathematical problem. The implementation of
this method was demonstrated using specific examples. Similar to the properties
of algorithmization of mass, discreteness, efficiency, and attribution, here the
adequacy property refers to the strict, exact uniformity of the alternation of
adequate algorithmization steps with the exact definition of each step by
induction through logical inference.

К преподаванию задач алгоритмизации в компьютерной математике с использованием новых
технологий обучения
Aннотация. В статье исследованы проблемный метод обучения, реализуемый
на дидактическом уровне с использованием технологий преподавания
задач алгоритмизации в компьютерной математике, схема метода исследования этого метода, взаимодействие и применение предмета с методами
обучения. Было показано, что метод индукционного обучения, применяемый
в преподавании вопросов алгоритмизации в компьютерной математике,
носит индуктивный характер. Рассматриваемая классификация алгоритмизации, используемая при решении математических задач, обусловлена
характером поставленной математической задачи. Реализация этого метода
была продемонстрирована на конкретных примерах. Аналогично свойствам
алгоритмизации массовости, дискретности, результативности и атрибутивности, здесь свойство адекватности относится к строгому, точному
единообразию чередования адекватных шагов алгоритмизации с точным
определением каждого шага методом индукции посредством логического
вывода.
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Mövzunun aktuallığı. Kompüter riyaziyyatı
fənni hər hansı bir riyazi məsələnin kompüter
vasitəsilə həllinin tapılmasını nəzərdə tutur.
Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə texnikanın
və elmin qarşıya qoyduğu riyazi hesablamalar
kifayət qədər geniş həcmli və çox vaxt tələb
edən prosedurları əhatə edir. Bu baxımdan
riyazi hesablamaların realizə olunmasında
kompüterdən geniş surətdə istifadə olunmasi
məqsədəuyğundur. Belə ki, kompüter iri həcmli
hesablama əməliyyatlarının müvafiq yuvarlaqlaşdırmaların, alqoritmləşdirmənin, proqramlaşdırmanın vasitəsilə optimal şəkildə realizə edilməsinə imkan verir.
Kompüter riyaziyyatı hesablama üsullarında
yaranan xətaların azaldılmasını, tənliklərin və
tənliklər sisteminin dayanıqlığını, cəbri tənliklərin və tənliklər sisteminin müxtəlif həlli
üsullarının alqoritmlərinin seçilməsini, analiz
məsələlərinin təqribi həllini, çoxdəyişənli funksiyalar üçün inteqralın hesablanması prosedurlarını, bütövlükdə ixtiyari riyazi məsələnin
həllinin kompüterdə realizə edilməsinin metod
və üsullarını öyrənən bir elm kimi cıxış edir.
Alqoritm anlayışı riyaziyyat elmində geniş
tətbiq olunmaqla qoyulmuş məsələnin həllini
təmin edə bilən diskret riyazi əməliyyatlar ardıcıllığını əhatə edən müvafiq qaydalar toplusu
sistemidir. Kompüter riyaziyyatında alqoritmləşdirmə məsələlərinin tədrisində tədqiqat
problemi qoyulmuş riyazi məsələnin kompüterdə realizə olunması üçün müvafiq alqoritmləşdirmə üsulunun seçilməsi və seçilmiş
üsulla məsələ həllinin müvafiq alqoritminin
işlənib hazırlanması qaydalarının öyrənilməsidir.
Tədqiqatın məqsədi: Kompüter riyaziyyatında alqoritmləşdirmə məsələlərinin tədrisi
texnologiyalarından istifadə eməklə didaktik
səviyyədə realizə olunan problemli təlim metodunun, bu metodun tədqiqati metod sxeminin,
fənnin təlim metodları ilə qarşılıqlı əlaqəsi və
tətbiqini araşdırmaqdır.
Kompüterdə hər hansı bir riyazi məsələnin
həlli aşagidaki mərhələlərin ardıcıl şəkildə
realizə olunmasını nəzərdə tutur:
1) Məsələnin qoyuluşu. 2) Riyazi modelləşmə. 3) Ədədi həll üsulunun seçilməsi. 4)
Məsələ həllinin alqoritminin yaradılması və
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verilənlərin quruluşu. 5) Proqramlaşdırma. 6)
Qoyulan məsələnin kompüter həlli əsasında
alınan nəticənin təhlili.
Deməli kompüter riyaziyyatı (KR) hər
hansı riyazi modelin qurulması, ədədi həlli
üsulunun seçilməsi, uyğun alqoritmləşmə və
proqramlaşdırma prosedurunun ardıcıl tətbiqi
vasitəsilə zəruri nəticələrin alınmasını təmin
edən metod və üsulları öyrənən bir elmdir.
Kompüter riyaziyyatı fənninin predmetinin
bu qaydada müəyyən edilmiş ifadəsindən göründüyü kimi, kompüter riyaziyyatı fənninin
istifadə etdiyi metod və üsullar aşağıdakılardan
ibarətdir: Riyazi modelləşdirmə; Məntiqi modelləşdirmə; Alqoritmləşdirmə; İnformativ
modelləşdirmə; Proqramlaşdırma.
Kompüter riyaziyyatının tədrisinin metodikası fənninin (KRTM) məzmunu, metod və
üsullarını araşdırarkən, ilk əvvəl qeyd etməliyik
ki, KRTM fənni məzmun etibarilə iki sinif
məsələlərin - didaktika və fənnin məxsusi
təlim metodlarının sinkretik vəhdətini təşkil
edən təlim nəzəriyyəsi kimi çıxış edir.
KRTM-nın məzmunundakı bu iki sinif məsələlər fənnin təlim nəzəriyyəsinin aşağıdakı
müvafiq iki səviyyəsini müəyyənləşdirir.
- ümumpedaqoji didaktik səviyyə;
- fənnin məxsusi konkret-metodik səviyyəsi.
Beləliklə KRTM fənninin konseptual bazisi
ümumpedaqoji didaktik və konkret-metodik
səviyyələri özündə ehtiva edən təlim nəzəriyyəsidir. Baxılan halda, KRTM-nın didaktik
əsasının bazis elementi kimi problemli təlim
metodu nəzərdə tutulur. Burada problemli
təlim metodu problem situasiyaların ardıcıl
şəkildə, sistemli olaraq formalaşdırılması və
həllini özündə ehtiva edən didaktiv təlim
sistemi kimi çıxış edir.
Pedaqoji elmi ədəbiyyatda problemli təlimdə
problem situasiyanın müxtəlif növləri araşdırılır.
Baxılan halda, problemli təlimdə problem situasiyaların tərkibi qoyulmuş məsələnin həllinə
dair zəruri biliklərin sistemləşdirilməsini və
qarşıya çıxan yeni situasiyalarda tətbiqini
özündə birləşdirir.
KRTM fənninin konseptual əsasını təşkil
edən təlim nəzəriyyəsinin konkret metodiki
səviyyəsinə gəldikdə isə burada fənnin təliminin
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didaktik bazisi əsasında formalaşan məxsusi
konkret təlim metodlarının tətbiqi xüsusiyyətləri
öz əksini tapır. Başqa sözlə, KRTM fənninin
təlim nəzəriyyəsinin didaktik bazisinin prinsipləri müvafiq fənn təlim metodlarında konkretləşmiş olur. Bu baxımdan, KRTM fənnində
riyazi məsələnin kompüter həllinin mərhələlərinin spesifikasına uyğun olaraq formalaşan
ayrı-ayrı bölmələrdə, ümumpedaqoji, didaktik
problemli-təlim metodu prinsiplərinin konkret
təlim metodları vasitəsilə realizə olunması
nəzərdən keçirilir.
Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki,
fənnin bu qaydada formalaşmış təlim metodikasi öz növbəsində fənnin elmi metodlarını
əks etdirən məxsusi təlim metodlarını özündə
cəmləşdirir.
Ona görə də KRTM fənninin riyazi məsələnin kompüter həlli ilə bağlı hər bir əlahiddə
götürülmüş bölməsi problemli təlimin baxılan
mərhələsinin müvafiq elmi və ona uyğun təlim
metodunu müəyyən edir.
Kompüterdə məsələ həlli ilk növbədə verilən
məsələnin qoyuluşunun formalaşdırılmasını,
həll üsulunun seçilməsini, həllin riyazi modelinin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur.
Baxılan mərhələlərin müvafiq qaydada ardıcıl
olaraq icra edilməsi, nəticə etibarilə məsələnin
kompüter həllinə zəmin yaratmış olar. Məhz
baxılan mərhələlərin ardıcıl həyata keçirilməsi
əsasında məsələnin kompüter həllinə başlanılmış olur ki, bu da ilk növbədə məsələnin
həllinin alqoritminin işlənib hazırlanmasını
nəzərdə tutur.
Riyaziyyatda qurulmuş məsələlərin həllinin
riyazi əməllər ardıcıllığı şəklində tərtib olunan
alqoritmi aşağıdakı xassələrə malikdir:
1. Alqoritmin kütləviliyi. Alqoritmin kütləviliyi dedikdə onun əlahiddə götürülmüş bir
məsələyə deyil, bütöv məsələlər sinfinə şamil
olunması nəzərdə tutulur.
2. Alqoritmin diskretliyi. Alqoritmin diskretliyi dedikdə onun təsvir etdiyi hər hansı
prosesin ayrı-ayrı hissələr ardıcıllığı şəklində
təqdim oluna bilməsi nəzərdə tutulur.
3. Alqoritmin adekvatlığı. Alqoritmin adekvatlığı dedikdə, onun tərkibinə daxil olan əmrlərin birqiymətli olaraq təyin olunması nəzərdə
tutulur.

4. Alqoritmin nəticəliliyi. Alqoritmin nəticəliliyi dedikdə onu təşkil edən sonlu sayda
ayrı-ayrı diskret addımların ardıcıl icrası nəticəsində qoyulmuş məsələnin həllinin tapılması
nəzərdə tutulur.
Praktikada riyazi alqoritmlərin tərtibinin
əsasən aşağıdakı tipləri mövcuddur:
Xətti alqoritmlər. 2. Budaqlanan alqoritmlər.
3. Dövrü alqoritmlər.
Kompüter riyaziyyatı fənni çərçivəsində
alqoritmləşdirmə məsələlərinin tədrisinin metodikasının səciyyəvi xüsusiyyətləri, metod
və üsulları Kompüter riyaziyyatının digər bölmələrində olduğu kimi, onun predmetinin,
məzmununun, metod və üsullarının məxsusiyyəti ilə şərtlənir.
Kompüter riyaziyyatı fənnində alqoritmləşdirmə məsələlərinin tədrisinin metodikası
çərçivəsində problemli təlim metodunun tədqiqati metodu sxeminin realizə olunması xüsusi
səciyyə daşıyır. Məlumdur ki, tədqiqati metod
təlimin tədqiqat sxeminə uyğun aparılmasına
istinad edir. Baxılan halda, ilk olaraq tədqiq
olunan problemin qoyuluşu müəyyən edilir.
Kompüter riyaziyyatında alqoritmləşdirmə
məsələlərinin tədrisində tədqiqat problemi qoyulmuş riyazi məsələnin kompüter həllinin
realizə olunması üçün müvafiq alqoritmləşdirmə
üsulunun seçilməsi və seçilmiş üsulla məsələ
həllinin müvafiq alqoritminin işlənib hazırlanması qaydalarının öyrənilməsini nəzərdə
tutur.
Kompüter riyaziyyatında alqoritmləşdirmə
məsələlərinin tədrisində tətbiq olunan başlıca
təlim metodlarından biri induktiv təlim metodudur.
Məlumdur ki, induksiya eyni zamanda elmi
idrakda mühüm məntiqi təfəkkür metodu kimi
tətbiq olunmaqdadır və əlahiddə ilkin şərtlər
əsasında tədqiqat obyekti haqqında yeni zəruri
biliklərin əldə edilməsini təmin edir. İnduksiya
təlim metodunda induksiyanın natamam induksiya növü nəzərdən keçirilir.
Kompüter riyaziyyatında alqoritmləşdirmə
məsələlərinin tədrisində induksiya təlim metodunun məxsusiliyi elmi idrakda istifadə olunan alqoritmləşdirmə metodunun spesifikası
ilə şərtlənir. Belə ki, Kompüter riyaziyyatının
tədrisində alqoritmləşdirmə metodu qoyulmuş
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məsələnin həllinin icrası üzrə əmrlər ardıcıllığının müvafiq qaydada (sözlə, blok-sxem,
cədvəl) ifadə olunmasını nəzərdə tutur. Burada,
elmi idrakda tətbiq olunan induksiya metoduna
müvafiq olaraq, induktiv təlim metodu təkcə
götürülmüş əlahiddə addımların ümumi nəticənin əldə edilməsinə gətirib çıxarması üsullarını nəzərdə tutur. Göründüyü kimi, Kompüter
riyaziyyatında alqoritmləşdirmə məsələlərinin
tədrisində tətbiq olunan induksiya təlim metodu
induktiv səciyyə daşıyır. Riyazi məsələlərin
həllində istifadə olunan alqoritmləşdirmənin
baxılan təsnifatı qoyulmuş riyazi məsələnin
xarakteri ilə şərtlənir. Burada şərh olunmalıdır
ki, riyazi məsələlərin həllində alqoritmləşdirmənin müvafiq növünün seçilməsi məhz qoyulmuş məsələnin spesifikası ilə müəyyən
edilir.
Bu üsulun realizə edilməsi konkret misalların
üzərində nümayiş etdirilməlidir. Bu yönümdə
müvafiq misalları nəzərdən keçirək:
Misal 1. x-in verilmiş qiymətlərində

diskret addımlar ardıcıllığı şəklində təqdim
olunmasını nəzərdə tutur. Baxılan halda, göründüyü kimi bu şərt tam şəkildə ödənilir.
Beləki, verilmiş funksiyanın hesablanması alqoritmi diskret əməliyyatlar ardıcıllığı şəklində
işlənib hazırlanır.
3. Alqoritmin adekvatlığı. Məlumdur ki,
alqoritmin adekvatlığı dedikdə, onun tərkibinə
daxil olan diskret addımların-əmrlərin birqiymətli olaraq təyin edilməsi nəzərdə tutulur.
Baxılan halda bu şərt tam ödənilir.
4. Alqoritmin nəticəliliyi. Hesablama prosesində sonlu sayda diskret mərhələlərin ardıcıl
şəkildə realizə olunması əsasında qoyulmuş
riyazi məsələnin həllinin yekun nəticəsi əldə
edilmiş olur.
Yuxarıda aparılmiş təhlil əsasında verilmiş
funksiyanın qiymətinin hesablanması aparatının
induksiya metodunun tələbləri çərçivəsində
tərtib olunmasının təsbiti mühüm-metodoloji
müddəanı - riyazi məsələlərin həll alqoritmlərinin işlənib hazırlanmasının induksiya metodu əsasında həyata keçirildiyini təsdiq etmiş
olur.
Aparılan tədqiqat yönümündə tam dolğun
təsəvvürün əldə edilməsi məqsədilə, kompüter
riyaziyyatında istifadə olunan dövrü alqoritmləşdirməyə dair misalı nəzərdən keçirək.
Misal 2. x-in verilmiş ixtiyari qiymətində

funksiyasının
qiymətinin hesablanması alqoritmini nəzərdən
keçirək.
1. x-in qiymətinin qeyd edilməsi;
2. əgər x>1 isə onda 5-ci addıma keçilməsi;
3. əks halda x+3-ün hesablanması;
4. 6-cı addıma keçirilməsi;
5. sinx-in hesablanması;
6. Alınmış nəticənin y-ə yazılması;
7. Son nəticənin qeyd edilməsi.
Burada funksiyanın qiymətinin hesablanması
alqoritminin tərtibi induksiya metodunun
tətbiqi kimi dəyərləndirilir. Belə ki, yuxarıda
verilmiş funksiyanın qiymətinin hesablanması
üsulu alqoritmləşdirmə metodunun mühüm
tələblərinə tam cavab verir.
Bu tələbləri nəzərdən keçirək:
1. Alqoritmin kütləviliyi. Baxılan halda
tərtib olunmuq alqoritm bütöv bir sinif funksiyalara şamil edilməklə kütləvi səciyyə daşıyır.
2. Alqoritmin diskretliyi. Hər hansı riyazi
məsələnin həllinin alqoritminin diskretliyi
onun təsvir etdiyi hesablama prosedurunun

polinomunun
yazılışında qiymətini hesablayın. Onda baxılan ifadənin hesablanmasının alqoritmi aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
1. s≔a_n və i:= n qeyd olunsun
2. i-nin qiyməti bir vahid azaldılsın
3. i ≤ 0 olduqda 5 addımına, əks halda 4
addımına keçilsin
4. s-ə s∙x+a0 qiyməti şamil edilsin və 2 addımına keçilsin
5. s-in bu qaydada alınmış qiyməti polinomun hesablanmış yekun qiyməti hesab edilsin
və hesablama dayandırılsın.
Baxılan qaydada Horner sxemi üzrə tərtib
olunmuş dövrü alqoritmin təhlili göstərir ki,
nəticə etibarilə dövrü alqoritmləşdirmədə bu152
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daqlanan alqoritmləşdirmədə olduğu kimi induksiya metodu tam və dolğun şəkildə realizə
edilmiş olur.
Bununla yanaşı, verilmiş misalda Horner
sxeminin tətbiqi əsasında dövrü hesablama
alqoritminin addımları silsiləsinin tərkibində
deduktiv xarakterli addımların mövcudluğu
mümkündür. Lakin Kompüter riyaziyyatında
alqoritmləşdirmənin bəzi növlərində rast gəlinən
bir məxsusiyyət bütövlükdə alqoritmləşdirmənin ümumi induktiv yönümünü istisna
etmir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Kompüter riyaziyyatının digər sahələrində olduğu kimi, alqoritmləşdirmədə də məntiqi idrakın elmi
idrak metoduna transformasiya edilməsində
məntiqi idrak metodlarının tətbiqi özünəməxsus
tərzdə həyata keçirilməkdədir.
Kompüter riyaziyyatında istifadə olunan
alqoritmləşdirmənin gedişində mücərrədləşdirmə, formallaşdırma kimi məntiqi idrak formaları tətbiq olunur. Kompüter riyaziyyatında
realizə olunan alqoritmləşdirmədə mücərrədləşdirmə ilk növbədə riyazi məsələlərin həllinin
diskret mərhələlərinin konkret məzmunundan
sərf-nəzər olunmaqla işlənib hazırlanmış
alqoritmdə formallaşma vasitələrindən istifadə
edilməklə ayrı-ayrı addımların sxematik təsviri
(simvolik, qrafik) kimi tətbiq olunur.
KRT-də alqoritmləşdirmənin tətbiqinə dair
mövzuların öyrənilməsində istifadə olunan
təlim metodlarının araşdırmalarına əsaslanaraq,
KRT-də alqoritmləşdirməyə dair mövzuların
öyrənilməsində dərsin təşkili məsələlərinə
baxaq.
KRT-də alqoritmləşdirmənin tətbiqinə dair
mövzuların öyrənilməsində istifadə olunan
təlim metodlarının təhlili üzrə dərslərin təşkili
aşağıdakı qaydada müəyyən edilmişdir.
Dərsin məqsədi:
-Qoyulmuş riyazi məsələnin kompüter həllinin realizə edilməsində müvafiq alqoritmləşdirmə üsullarının seçilməsi qaydalarının
öyrənilməsi.
-Qoyulmuş riyazi məsələnin kompüter həllinin realizə olunmasında məsələ həllinin müvafiq alqoritminin işlənib hazırlanması qaydalarının öyrənilməsi.
- Qoyulmuş riyazi məsələnin kompüter

həllinin realizə olunmaslnda məsələ həllinin
işlənib hazırlanmış alqoritminin tətbiqi qaydalarının öyrənilməsi.
- Qoyulmuş riyazi məsələnin kompüter
həllinin realizə olunmaslnda məsələ həllinin
alqoritminin işlənib hazırlanması və tətbiqi
qaydalarının təlimi metodlarının öyrənilməsi.
KRT-də qoyulmuş riyazi məsələnin kompüter həllində müvafiq alqoritmin işlənib hazırlanması və tətbiqinə dair mövzuların öyrənilməsində istifadə olunan təlim metodlarının
şərhi üzrə aşağıdakı əsas anlayışlar izah olunmalıdır.
Öyrədiləcək əsas anlayışlar:
-Alqoritm anlayışı;
- Alqoritmləşdirmə metodu anlayışı;
- Ədədi alqoritmləşdirmə metodu anlayışı;
- Ədədi alqoritmləşdirmənin riyazi məsələlərin kompüter həllində tətbiqi metodları
anlayışı.
Yuxarıda qəbul edilmiş metodoloji sxemə
müvafiq olaraq, baxılan mövzunun tədrisi
problemli təlim, tədqiqatı təlim metodu üzrə
realizə olunur.
Tədqiqatın aparılması:
Baxılan mövzu üzrə dərsin gedişində müəllim müvafiq tədqiqatı məsələnin qoyuluşunu
izah edir. Daha sonra, müəllim tərəfindən KRda alqortimləşdirmə məsələlərinin tədrisində
istifadə olunan təlim metodlarının didaktik
təyinatı şərh edilir.
Burada KR-da riyazi məsələnin kompüter
həllində alqoritmləşdirmənin tətbiqində induktiv
təlim metodunun aparıcı rolu xarakterizə
edilir.
Daha sonra baxılan didaktik situasiyada
induksiya təlim metodunun tətbiqi xüsusiyyətləri konkret misalların təhlili əsasında izah
olunur.
Baxılan misallar əsasında göstərilir ki,
alqoritmləşdirmənin kütləvilik, diskretlik,
nəticəlilik xassələrinə müvafiq olaraq, alqoritmləşdirmədə adekvat addımların ciddi birqiymətli olaraq təyin edilməsi induksiya metodunun məntiqi nəticəçıxarma qaydasına əsaslanır.
Müəllim verilmiş Horner sxeminin timsalında KR-da alqoritmləşdirmənin tətbiqində
dövrü hesablama alqoritmlərinin tərkibində
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deduktiv xarakterli addımların mümkünlüyünü
qeyd edərək bütövlükdə alqoritmləşdirmənin
induktiv yönümdə realizə olunduğunu təsbit
edir.
Baxılan dərsin tədrisində müəllim məntiqi
idrak metodlarının rolundan danışaraq göstərir
ki, KR-da istifadə olunan alqoritmləşdirmənin
gedişində mücərrədləşdirmə, formallaşdırma
kimi məntiqi idrak formaları tətbiq olunur.
Burada izah olunur ki, KR-da realizə olunan
alqoritmləşdirmə prosesində mücərrədləşdirmə,
riyazi məsələlərin həllinin diskret mərhələlərindən keçməklə, işlənib hazırlanmış alqoritmdə
formallaşdırma vasitələrindən istifadə edilməklə
ayrı-ayrı addımların sxematik təsvirinin verilməsini nəzərdə tutur.
Dərsin sonrakı mərhələsində şərh olunmuş
məsələlər üzrə fikir mübadiləsi və müzakirələr
həyata keçirilir.
Fikir mübadiləsi və müzakirələr:
Dərsin baxılan mərhələləsində mövzu üzrə
qoyulmuş məsələlərə dair şagirdlərlə müəllim

Riyaziyyat və informatika
arasında sual-cavab dialoqu həyata keçirilir.
Dərsin sonunda müəllim şagirdlərin tədris
olunan mövzu üzrə qazandıqları bilikləri qiymətləndirir.
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Annotasiya. Məlum olduğu kimi, ali məktəblərin mühəndislik və ri-

yaziyyat ixtisaslarında “Nəzəri mexanika” fənn kimi tədris olunur. Mühəndislik ixtisaslarında nəzəri mexanikanın tədrisi mühəndislik fənlərinin
elmi əsaslarının yaradılmasına xidmət edir. “Riyaziyyat” ixtisaslarında
tədris edilməsində məqsəd isə nəzəri mexanikanın və mühəndislik elmlərinin problemlərinin riyazi metodlarla həlli yollarının öyrənilməsidir.
Nəzəri mexanikanı öyrənənlər və fəaliyyətində ondan istifadə edənlər
onun qanunlarından, teoremlərindən və tənliklərindən istifadə etməyi
bacarmaqla yanaşı, səmərəli həll üsullarından və riyazi metodlardan
istifadə etməyi də bacarmalıdırlar. Bunun üçün də müəllim nəzəri mexanikanın tədrisində məsələlərin təsnifatının və səmərəli həll metodunun
seçilməsinə diqqət yetirməlidir. Bu məqalədə nöqtə dinamikasına aid
məsələlərin təsnifatı və ona uyğun səmərəli həll üsullarının müəyyən
edilməsi yolları təqdim olunur. Məqalə tələbələr, mühəndislər, fənni
tədris edən mütəxəssislərə ünvanlanmışdır.

Methods for solving problems of material point
dynamics
Abstract. The science of “Theoretical mechanics" is taught as a
discipline in various engineering and mathematical specialties of higher
education institutions. The purpose of teaching theoretical mechanics in
engineering specialties is to create a scientific basis for engineering
sciences. The purpose of training in the specialty ”Mathematics " is to
study the solution of problems in theoretical mechanics and engineering
using mathematical methods.Those who study theoretical mechanics
and use it in their work should not only be able to use its laws, theorems,
and equations, but also use effective solution methods and mathematical
methods. To do this, the teacher must pay attentionto the classification
and choice of method for solving problems. This article examines the
classification of issues related to the dynamics of a point, and the ways
to determine the appropriate effective methods of solving it. This article
is useful for students, engineers, and specialists who teach disciplines.

Методы решения задач динамики материальной
точки
Aннотация. Как известно, в инженерных и математических специальностях высших учебных заведений “Теоретическая механика”
преподается как предмет. Преподавание теоретической механики
на инженерных специальностях служит созданию научных основ
инженерных дисциплин. Целью обучения по специальности "Математика" является изучение способов решения проблем теоретической механики и инженерных наук математическими методами.
Те, кто изучает теоретическую механику и использует ее в своей
деятельности, должны не только уметь пользоваться ее законами,
теоремами и уравнениями, но и уметь применять эффективные
способы решения и математические методы. Для этого преподавателю
следует обратить внимание на классификацию задач при обучении
теоретической механике и на выбор эффективного метода решения.
В данной статье представлена классификация вопросов, относящихся
к точечной динамике, и способы определения соответствующих ей
эффективных методов решения. Статья адресована студентам, инженерам, специалистам, преподающим предмет.
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Məlum olduğu kimi dinamikanın tənlik və teoremləri Nyutonun qanunlarına əsaslanır.
Bu qanunlar nəzəri mexanikanın aksiomları adlanır.
Birinci aksiom ətalət qanunu adlanır. Bu qanun nöqtənin sükunət və bərabərsürətli
düzxətli hərəkət halını izah edir. Bu qanuna görə nöqtəyə təsir edən qüvvələr müvazinətdədirsə, onda nöqtə ya sükunətdədir, ya da bərabərsürətli düzxətli hərəkət edir. Və tərsinə:
nöqtə sükunətdədirsə və ya bərabərsürətli düzxətli hərəkət edirsə, onda nöqtəyə təsir edən
qüvvələr müvazinətdədir.
İkinci aksiom nöqtə dinamikasının əsas qanunu adlanır. Bu aksiom dinamikanın bütün
məsələlərinə tətbiq edilir:
F  ma
(1)
Burada F nöqtəyə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi, m nöqtənin kütləsi, a təcilidir.
Üçüncü aksiom təsir və əks təsir qanunu adlanır. Bu qanundan statikada və dinamikada
cisimlərin qarşılıqlı təsirini öyrənərkən istifadə edirlər.
Dördüncü aksiom qüvvələrin təsirinin asılı olmaması adlanır və məsələnin həll yolunu
təyin etməyə imkan verir.
Dinamikaya aid məsələləri həll edərkən məsələni ifadə edən tənliklərə daxil olan
kəmiyyətlərin eyni vahidlər sistemində verilməsinə diqqət etmək lazımdır. Ona görə də
məsələnin həllinə başlayarkən ya beynəlxalq sistemin (BS-in), ya da texniki vahidlər
sisteminin (TVS-in) vahidlərini seçmək lazımdır.
Maddi nöqtənin müəyyən istiqamətlərdə yerdəyişməsinə məhdudiyyət qoyulmayıbsa,
sərbəst maddi nöqtə, məhdudiyyət qoyularsa, qeyri-sərbəst maddi nöqtə adlanır.
2
(1) bərabərliyində a  d r dv olduğunu nəzərə alsaq,

dt
dt2
d 2r
m 2  F və ya
dt

m

dv
F
dt

(2)

alarıq. Burada F nöqtəyə təsir edən qüvvələrin (aktiv və passiv) əvəzləyicisi, t zaman, r
nöqtənin radius vektoru, v nöqtənin sürət vektorudur. (2) bərabərliyi sərbəst maddi nöqtə
hərəkətinin vektor formada diferensial tənliyidir.
Seçilmiş Oxyz düzbucaqlı koordinat sisteminə nəzərən təcilin Ox, Oy, Oz koordinat
oxları üzərinə uyğun proyeksiyalarının ax 

d 2x
dt

, ay 

d2y
dt

, az 

d2z
dt

olduğunu nəzərə alıb,

(2) vektor tənliyini proyeksiyalarda yazsaq, nöqtə hərəkətinin skalyar formada diferensial
tənliyini alarıq:



 d 2x
 Fx ,
m
 dt
 d2y
m

Fy ,

 dt
 d 2z  F ,
z
m
dt


(3)



Burada x, y, z nöqtənin radius vektorunun seçilmiş koordinat sisteminə nəzərən koordinatları,
Fx , Fy , Fz qüvvənin Ox, Oy, Oz koordinat oxları üzərinə uyğun proyeksiyalarıdır.
Nöqtənin hərəkət tənliyi s  s(t) tənliyi ilə təbii üsulla verildikdə, hərəkətin diferensial
tənlikləri aşağıdakı kimi olur:
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 d 2s
m 2  F ,
 dt
 v2
(4)
m  Fn ,
 
0  F ,
b


burada s nöqtənin yerdəyişməsi,  nöqtənin trayektoriyasının əyrilik radiusu,
F , Fn , Fb
qüvvənin toxunan, baş normalın, binormalın üzərinə uyğun proyeksiyalarıdır.

2. Dinamikanın məsələlərinin həlli
Nöqtə dinamikasında baxılan məsələləri iki qrupa ayırırlar: 1) dinamikanın 1-ci
məsələsi (düz məsələ); 2) dinamikanın 2-ci məsələsi (tərs məsələ).
Düz məsələnin həlli alqoritmi
Dinamikanın 1-ci məsələsində nöqtənin hərəkət qanunu və kütləsi verilir, təsir edən
qüvvənin tapılması tələb olunur. Ümumi halda bu məsələnin həlli aşağıdakı kimi yerinə
yetirilir.
Tutaq ki, nöqtənin hərəkət qanunu koordinat üsulu ilə verilmişdir:
x  x(t), y  (t), z  (t)
1. Hərəkətin düzxətli və ya əyrixətli olduğunu müəyyənləşdirmək.
2. Maddi nöqtənin cari vəziyyətini və ona təsir edən aktiv qüvvələri şəkildə təsvir etmək.
3. Əgər nöqtə qeyri-sərbəstdirsə, sərbəstləşdirmək: nöqtəni rabitələrdən azad edib onların
təsirini reaksiya qüvvələri ilə əvəz edib şəkildə təsvir etmək.
4. Koordinat sistemini seçmək.
5. Hərəkətin uyğun diferensial tənliyini yazmaq.
6. Hərəkət qanununa görə təcilin uyğun proyeksiyaları tapılır:
ax 

d 2x
dt

, ay 

d2y
dt

, az 

d2z
dt

.

7. Təcilin proyeksiyalarını hərəkətin diferensial tənliyində yerinə yazmaqla təsir edən
qüvvənin F , F , F proyeksiyaları tapılır: m d 2 x F , m d 2 y  F , m d 2 z
x

y

z

dt



x

dt

y

dt

8. Qüvvənin modulu tapılır: F  Fx 2  Fy 2  Fz 2 .
9. Qüvvənin istiqaməti tapılır: cos(x, F ) 

Fx

, cos(y, F) 

F

Fy

, cos(z, F ) 

F

Fz

 .
Fz

.

F

10. Alınan həll analiz edilir.
Əgər hərəkət təbii üsulla
verilərsə,
(4) tənliklərindən
istifadə edilir:
d 2s
v2
v2
d 2s
a  2 , a   , ab  0 , F  m
, Fn  m , Fb  0 ,
n
dt

dt2

a
2
2
.
tg(F
,
F
)

F  F  Fn ,
n
an

Dinamikanın ikinci məsələsinin həlli alqoritmi
Dinamikanın 2-ci məsələsində nöqtəyə təsir edən qüvvə və nöqtənin kütləsi verilir,
hərəkət qanununun tapılması tələb olunur.
2- ci məsələnin həllində (3) və ya (4) şəklindəki diferensial tənlikləri həll etmək lazım
gəlir. Tələb olunan konkret həlli tapmaq üçün hərəkətin başlanğıc şərti verilməlidir, yəni t=0
anına uyğun nöqtənin başlanğıc vəziyyəti və sürəti verilməlidir. Başlanğıc şərtlərə uyğun
inteqrallama sabitləri tapılır.
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2- ci məsələni üç əsas qrupa ayırmaq olar:
1) sərbəst maddi nöqtə düzxətli hərəkət edir;
2) sərbəst maddi nöqtə əyrixətli hərəkət edir;
3) qeyri-sərbəst maddi nöqtə əyrixətli hərəkət edir.
Ümumi halda hər qrup üzrə bu məsələnin həlli aşağıdakı kimi yerinə yetirilir.
1. Məsələnin hansı növə aid olduğu müəyyən edilir.
2. Koordinat sistemi seçilir.
3. Başlanğıc şərtlər yazılır.
4. Aktiv qüvvələri şəkildə təsvir edilir.
5. Nöqtə qeyri-sərbəst olduqda onu rabitələrdən azad edib, onların təsiri reaksiya qüvvələri
ilə əvəz edilir.
6. Hərəkətin diferensial tənlikləri tərtib edilir.
7. Alınan diferensial tənliklər sistemi inteqrallanır.
8. Başlanğıc şərtlərdən istifadə etməklə inteqrallama sabitləri tapılır.
9. Konkret həlli yazılır.
Birinci qrup məsələləri dörd növə ayırmaq olar.
1. Nöqtə Ox oxu boyunca düzxətli hərəkət edir. Təsir edən qüvvələr sabitdir. Bu halda
hərəkətin diferensial tənliyi aşağıdakı kimi olur:
2

m d x  Fx  const
.
dt2
d 2 x Fx

 const
a.
m
dt2



Buradan


(5)



a 

d 2x
dt2

 const olduqda nöqtə müntəzəm dəyişən hərəkət edir. t=0 başlanğıc anında

x  x0 , v  v0 verilərsə, onda (5) diferensial tənliyini inteqrallamaqla nöqtənin hərəkət qanunu

tapılır:
xx v t
0

0

Fx


2

və ya x  x  v t  at .
0
0

t2

2m

(6)

2

(6) tənliyi sabit qüvvənin təsiri altında nöqtənin düzxətli hərəkət qanunudur.
Əgər məsələdə v  v(x) -i tapmaq tələb olunarsa, onda (5) tənliyini aşağıdakı şəkildə
yazıb inteqrallayırıq:
m

Buradan

v



v

0

dv
dv dx
dv
dv Fx  const a.
m
 mv  v

dt
dx dt
dx
dx m
v2  v

x

vdv



2
0

adx

2

x

2

 a(x  x0 )  v2  v0  2a(x  x0 ) .

0

2. Nöqtəyə təsir edən qüvvələr yalnız zamanın funksiyasıdır:
hərəkətin diferensial tənliyi
m

şəklində olur.
dx
dt

d 2x
dt2

 f (t)

 v  v olduğundan, diferensial tənlik
x

m

dv



 f (t) və ya mdv  f (t)dt

dt
şəklində yazılır. Bu diferensial tənliyi inteqrallasaq,
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t

mv  mv0   f (t)dt
0

alarıq. Buradan

v 

dx

1
 v0 

dt

t

m 0

f (t)dt .

Bu bərabərliyi inteqrallamaqla

t
t


1
x  x(t)  v0 
f (t)dtdt  x0
m

0

0





hərəkət qanunu tapılır.
3. Nöqtəyə təsir edən qüvvə nöqtənin koordinatının funksiyasıdır: Fx  f (x) . Bu halda
hərəkətin diferensial tənliyi
dv
d 2x
 f (x)
m
 f (x) və ya m
dt 2
dt
şəklində olur.
dv
dv olduğunu axırıncı bərabərlikdə nəzərə alsaq, mvdv  f (x)dx tənliyini alırıq.
v
dt
dx
x
Bu tənliyi inteqrallasaq,
2
2
mv  mv

0

2



 f (x)dx  g(x)

x0

alarıq. Bu bərabərlikdən
dx
mv2  mv2  2g(x)  v    2 2g(x)  dt 
v0 
0
dt
m

dx

.
2g(x)
 v 
m
Bu diferensial tənliyi inteqrallamaqla x və t arasındakı asılılıq tapılır.
4. Nöqtəyə təsir edən qüvvələr onun sürətindən
asılı olur:
Fx  f (v). Bu halda
v
t
v
dv
dv
dv


m

dt

 f (v)  m



2
0

 f (v)   dt m f (v)  t .
v0

0

v0

Axırıncı inteqralı hesablayıb alınan tənliyi v -yə görə həll etsək, nöqtənin sürətinin
zamandan asılılığını taparıq:
t
dx
v  (t)  v 
.
dt  (t)  dx  (t)dt  x  x0  0(t)dt
İkinci növ məsələləri də dörd qrupa ayırmaq olar.
1. Maddi nöqtə əyrixətli hərəkət edir və təsir edən qüvvə sabitdir: F  const . Bu halda
nöqtə hərəkətinin diferensial tənliyi
 d 2x
m 2  Fx  const,
dt

 d2y
m 2  Fy  const,
 dt
 d 2z
m 2  Fz  const.

 dt

şəklində olur. Bu diferensial tənliklər sistemini verilmiş başlanğıc şərtlərə görə inteqrallamaqla x  x(t), y  y(t), z  z(t) hərəkət qanunu tapılır.
2. Maddi nöqtəyə təsir edən qüvvə zamanın funksiyasıdır:
Fx  f1 (t) , Fy  f2 (t) , Fz  f3 (t) .
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Burada f1 (t) , f 2 (t) , f3 (t) məlum funksiyalardır.
Nöqtə hərəkətinin diferensial tənliyi aşağıdakı kimi olur
 d 2x
m 2  f1(t),
dt

 d2y
m 2  f 2 (t),
 dt
 d 2z
m 2  f3 (t).

 dt

Bu tənliklərin hər biri verilmiş başlanğıc şərtlərə görə ayrı-ayrılıqda inteqrallanır.
3. Maddi nöqtəyə təsir edən qüvvə nöqtənin koordinatlarının funksiyasıdır:
Fx  f1 (x, y, z) , Fy  f2 (x, y, z) , Fz  f3 (x, y, z) .
Bu halda nöqtə hərəkətinin diferensial tənliyi aşağıdakı kimi olur:
 d 2x
m 2  f1(x, y, z),
dt

 d2y
m 2  f 2 (x, y, z),
 dt
 d 2z
m 2  f3 (x, y, z).

 dt

4. Maddi nöqtə müqavimətli mühitdə hərəkət edir. Nöqtəyə verilmiş (sabit və ya
dəyişən) aktiv qüvvə və nöqtənin sürətindən asılı müqavimət qüvvəsi təsir edir.
3- cü növ məsələləri iki qrupa ayırmaq olar.
1. Maddi nöqtə verilmiş əyri üzrə hərəkət edir. Bu halda nöqtənin trayektoriyası məlum
olduğundan nöqtənin təbii üsulla verilən (3) diferensial tənliyindən istifadə etmək əlverişlidir.
Burada normal reaksiya qüvvəsini və sürtünmə qüvvəsini də nəzərə almaq lazımdır.
2. Maddi nöqtə tənliyi (x, y, z)  0 şəklində verilmiş səth üzərində hərəkət edir.
Bu məsələlərdə nöqtə hərəkətinin diferensial tənliyini koordinat formasında yazmaq
əlverişlidir. Bu zaman aktiv qüvvələrin (F) əvəzləyicisindən başqa N reaksiya qüvvəsini və
F surt qüvvəsini də nəzərə almaq lazımdır. Bu halda hərəkətin diferensial tənliyi aşağıdakı
kimi olur.
 d 2x

s

 Fx  N x  F x ,

m 2

m ddt2 y  F  N  s
Fy ,
y

y
2
dt

s
 d 2z
m
 Fz  N z  F z .
2

 dt

(7)

Bu tənliklərə F s  fN (burada f sürüşmə sürtünmə əmsalıdır) Kulon qanunu və
nöqtənin hərəkət etdiyi səthin tənliyi (x, y, z)  0 əlavə edilir.
Beləliklə, beş tənlikdən ibarət sistem alınır ki, bunlardan da hərəkət qanunu
x  x(t), y  y(t) , z  z(t) , N və F s tapılır. Ümumi halda belə məsələləri Laqranjın məchul
vuruqlar üsulu ilə də həll etmək əlverişlidir.
3. Qeyri sərbəst maddi nöqtənin hərəkətinə aid məsələlərdə Dalamber prinsipinin tətbiqi
Dalamber prinsipi mexanikanın mühüm prinsiplərindəndir və qeyri-sərbəst maddi
nöqtənin hərəkətinə aid məsələlərin həllində statikanın tənliklərindən istifadə etmək üçün
tətbiq edilir.
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Sərbəst maddi nöqtə üçün Dalamber prinsipi aşağıdakı kimidir. Tutaq ki, sərbəst maddi
nöqtəyə F qüvvəsi təsir edir. F  ma .
Buradan,
(8)
F  (ma)  0 və ya F  J  0 .
J  ma ətalət qüvvəsi adlanır və təcil vektorunun əksinə yönəlir.
(8) bərabərliyi sərbəst nöqtə üçün Dalamber prinsipini ifadə edir: zamanın hər bir
anında nöqtəyə təsir edən qüvvəyə ətalət qüvvəsini də əlavə etməklə tarazlaşdırmaq olar.
Qeyri-sərbəst maddi nöqtə üçün Dalamber prinsipi aşağıdakı kimidir. Tutaq ki, qeyrisərbəst maddi nöqtəyə F qüvvəsi təsir edir. Nöqtə qeyri-sərbəst olduğundan tənliyə R
reaksiya qüvvəsi də əlavə edilir:
F  R  ma və ya F  R  J  0 .
Qeyri-sərbəst nöqtəyə təsir edən aktiv qüvvəni və reaksiya qüvvəsini ətalət qüvvəsini
əlavə etməklə tarazlaşdırmaq olar.
Dalamber prinsipini məsələ həllinə tətbiq edərkən ətalət qüvvəsinin mahiyyətini düzgün
dərk etmək lazımdır:
1) ətalət qüvvəsi zamanın hər bir anında təcil vektorunun əksinə yönəlir;
2) ətalət qüvvəsi həqiqətdə nöqtəyə təsir etmir; fikrən qəbul edirik ki, nöqtəyə təsir edir;
3)
ətalət qüvvəsi fikrən təsir etdiyindən nöqtənin müvazinəti yalançıqdır, amma bu bizə
statikanın tənliklərindən dinamikada istifadə etməyə imkan verir.
Dinamikanın məsələlərini kinetostatikanın üsulu ilə həllini aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə
yetirmək əlverişlidir.
1. Hərəkəti öyrənilən nöqtəyə təsir edən qüvvələri təsvir etmək.
2. Nöqtəni rabitələrdən azad edib, onun təsirini reaksiya qüvvələri ilə əvəz etmək.
3. Ətalət qüvvəsini əlavə etmək.
4. Alınan qüvvələr sisteminə müvazinət şərtlərini tətbiq etməli.
Nəticə
1. Dinamika məsələlərini həll etmək üçün lazımi səviyyədə riyazi bilik olmalıdır.
2. Rabitələr, onların növləri və əmələ gətirdiyi reaksiya qüvvələri dərindən mənimsənilməlidir.
3. Həll edilən məsələnin hansı mövzulara və növə aid olduğu düzgün və dəqiq müəyyən edilməlidir.
4. Məsələnin həllində göstərilən ardıcıllığa ciddi əməl edilməlidir.
5. Ümumi teoremlərdən düzgün istifadə etməli.
6. Məsələnin həllini sadələşdirmək üçün kinetostatikanın tənliklərindən istifadə etməyi
bacarmalı.
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Annotasiya. Məqalədə riyazi analiz kursunda parametrdən asılı
olan inteqrallar əsas mövzulardan biridir və çox geniş tədqiq
olunmuşdur. Kursun xüsusi məsələlərinı aid olan Eyler beta,
qamma və Riman zeta funksiyaları (inteqralları) və onların xassələri
təqdim edilir. Bu funksiyaların bir-birindən asılılığı göstərilir. Parametrdən asılı olan bu inteqrallar üçün ümumi düsturlar tapılır və
onlara aid nümunələr göstərilir. Alınan nəticələr inteqralları sıralar
vasitəsilə həll etməyə imkan verir.
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Применение интегралов, зависящих от параметров
Aннотация. В статье констатируется, что зависящие от параметров интегралы являются одной из основных и широко изученных тем в курсе математического анализа. Здесь представлены бета, гамма и дзета-функции (интегралы) Эйлера и
их свойства, относящиеся к специальным задачам математического анализа. Показана взаимозависимость этих функций.
Найдены общие формулы для этих зависящих от параметров
интегралов и приведены примеры. Полученные результаты
позволяют решать интегралы через ряды.
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Riyazi analiz kursunda parametrdən asılı olan inteqrallar əsas mövzulardan biridir və çox
geniş tədqiq olunmuşdur. Onlardan Eylerin beta, qamma və Rimanın zeta funksiyaları daha
aktual mövzu olmuşdur. Qamma və zeta funksiyaları arasında asıllığı müəyyən edək və onların
inteqralların hesablanmasında necə tətbiq olunduğuna nəzər salaq.
Aydındır ki, 𝑧 ∈ 𝐶 və 𝑧 − kompleks ədədinin dəqiq hissəsi müsbət olduqda (𝑅𝑒𝑧 > 0)
+∞ 𝑧−1 −𝑥
∫ 𝑥 𝑒 𝑑𝑥 inteqralı Eyler qamma inteqralı yaxud funksiyası adlanır:
0

+∞

Γ(𝑧) = ∫ 𝑥𝑧−1𝑒−𝑥𝑑𝑥, 𝑧 ∉ 0,1, −1, −2, −3, … Bu inteqralın aşağıdakı kimi xassələri
0
məlumdur.
Γ(𝑧 + 1) = 𝑧Γ(𝑧), Γ(𝑛) = (𝑛 − 1)! (burada 𝑛 ∈ 𝑁+).
1
1
1
1
Digər tərəfdən 𝜁(𝑠) = + + + ⋯ = ∑+∞ , burada 𝑅𝑒(𝑠) > 1 Riman zeta
1𝑠

funksiyası

2𝑠

3𝑠

yaxud Eylerin 𝜁(𝑠) =

1

𝑛=1 𝑛𝑠
1

1

∙ 1−3−𝑠 ∙ 1−5−𝑠 ⋅ … = ∏ 𝑝−𝑠𝑎𝑑ə ə𝑑ə𝑑
−𝑠

1−2

1
1−𝑝−𝑠

formada

göstərdiyi funksiya şəklində olduğu məlumdur. İndi isə bu funksiyalar arasındakı asılılığı
müəyyən edək.
+∞
𝑡 = 𝑛𝑢
Γ(𝑠) = ∫ 𝑡𝑠−1𝑒−𝑡𝑑𝑡. Burada |
, 𝑛 = 1,2,3 … əvəzləməsi aparaq.
0
𝑑𝑡
=
𝑛𝑑𝑢
+∞
+∞
+∞
Γ(𝑠) = ∫ (𝑛𝑢)𝑠−1𝑒−𝑛𝑢𝑛𝑑𝑢 = ∫ 𝑛𝑠−1𝑢𝑠−1𝑒−𝑛𝑢𝑛𝑑𝑢 = ∫ 𝑛𝑠𝑢𝑠−1𝑒−𝑛𝑢𝑑𝑢 =

0
0
0
+∞
𝛤(𝑠)
𝑠−1
−𝑛𝑢
+∞
və
ya
=
𝑢
𝑒
𝑑𝑢
alarıq.
Bərabərliyin
hər
tərəfini cəmləyək.
∫
𝑛𝑠 ∫0 𝑢𝑠−1𝑒−𝑛𝑢𝑑𝑢
𝑠
0
𝑛
+∞
𝑢𝑠−1𝑒−𝑛𝑢𝑑𝑢 ⇔ 𝛤(𝑠) ∑∞ 1 = ∫+∞ 𝑢𝑠−1 [∑∞ (𝑒−𝑢)𝑛 ]𝑑𝑢.
Bu
∞ 𝛤(𝑠)
∞ ∫
∑𝑛=0
∑
=
𝑛=0
𝑛=0
𝑠
𝑛=0 𝑛𝑠
0
𝑛
0

ifadədə
𝜁(𝑠) = ∑+∞

1

, 𝑅𝑒(𝑠) > 1 və ∑∞ (𝑒−𝑢)𝑛 =

1

𝑛=0

𝑛=0 𝑛𝑠

əvəz etsək onda alarıq: Γ(𝑠) 𝜁(𝑠) =

𝑒−𝑢

−1=

1−𝑒−𝑢
+∞
1
𝑠−1
du.
∫ 𝑢
0
𝑒𝑢−1

1

=

1−𝑒−𝑢

bərabərliklərini

𝑒𝑢−1

Bu inteqrallara aid bir neçə nümunəni

araşdıraq.
1 𝑙𝑛2𝑛−1 𝑥
2 2𝑛−1
Tutaq ki, 𝐼 = ∫
𝑑𝑥 = (−1)2𝑛−1Γ(2𝑛) [
] 𝜁(2𝑛) olduğunu isbat edək.
𝑛
0
1 𝑙𝑛2𝑛−1𝑥

1−𝑥2

4𝑛

−𝑡
𝑑𝑥 inteqralında |−𝑡 = 𝑙𝑛𝑥 ⟺ 𝑥 = 𝑒 əvəzləməsi aparaq.
𝑛
0 1−𝑥2
−𝑡
1 𝑙𝑛2𝑛−1𝑥
0 (−𝑡)2𝑛−1∙𝑒−𝑡𝑑𝑥 = −𝑒
∞ 𝑑𝑡
𝑒−𝑡
𝐼=∫
𝑑𝑥 = − ∫
𝑑𝑡 = ∫ (−1)2𝑛−1𝑡2𝑛−1
𝑑𝑡 =

𝐼 =∫
𝑛

∞
0 1−𝑥2
1−𝑒−2𝑡
∞ 2𝑛−1 ∞
2𝑛−1
−𝑡(2𝑘−1)
(−1)
[∑ 𝑘=1 𝑒
] 𝑑𝑡
∫0 𝑡

0

=

(−1)2𝑛−1

∞
∞ ∫
∑𝑘=1
0

1−𝑒−2𝑡

𝑒−𝑡(2𝑘−1)𝑡2𝑛−1𝑑𝑡. İndi isə

𝑢 = 𝑡(2𝑘 − 1)
əvəzləmələri aparaq. Onda:
|
𝑑𝑢 = (2𝑘 − 1)𝑑𝑡
𝐼 = (−1)2𝑛−1 ∑∞ ∫∞ 𝑒−𝑢 𝑢2𝑛−1 𝑑𝑢 = (−1)2𝑛−1 ∑∞
𝑘=1 0

(−1)2𝑛−1 Γ(2𝑛) ∑∞

1

𝑘=1 (2𝑘−1)2𝑛

Aydındır ki,

∑∞

1

𝑘=1 𝑘

=
2𝑛

olar. Burada ∑∞
+

cəmlərini tərəf-tərəfə çıxaq. Onda
1 − ∑∞
1
1
∞
∑𝑘=1
= 2𝑛 ∑∞
𝑘=1
2𝑛
𝑘=1
𝑘2𝑛
1
∞
∑
𝑘=1 (2𝑘−1)2𝑛
22𝑛−1

𝜁(2𝑛).

22𝑛

= ∑∞
𝑘=1
𝑘2𝑛

1

2

−

1
22𝑛

1

𝑘=1 (2𝑘−1)2𝑛

1
1
+ 2𝑛
12𝑛
2

(2𝑘−1)

1

𝑘=1 (2𝑘−1)2𝑛

(2𝑘−1)2𝑛

∑∞

1
32𝑛

+

1
42𝑛

cəminin qiymətini tapaq.

+ ⋯ və ∑∞

1
𝑘=1 (2𝑘−1)2𝑛

=

1
1
+ 2𝑛
12𝑛
3

1

+

+⋯

52𝑛

bərabərliyindən alınır:

1

𝑘2𝑛
1

Γ(2𝑛) =

= (1 −

𝑘=1 𝑘2𝑛

1
22𝑛

) ∑∞

1

𝑘=1 𝑘2𝑛

Onda axtardığımız inteqral 𝐼 = (−1)2𝑛−1Γ(2𝑛)
𝑛

=(

22𝑛−1
22𝑛
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22𝑛−1
22𝑛

)

∑∞

1

𝑘=1 𝑘2𝑛

=

𝜁(2𝑛)olar. Bu inteqralın

bəzi tətbiqlərinə baxaq. Tutaq ki, 𝑛 = 1 qəbul edək və hesablayaq.
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𝐼 =∫1
1

3

3

𝜋2

4

4

6

𝑑𝑥 = (−1)Γ(2) [ ] 𝜁(2) = (−1) ⋅ 2! ⋅ ⋅

𝑙𝑛𝑥

0 1−𝑥2

hesablamaq olar.( 𝜁(2) =

𝜋2

𝜋2

= − . Analoji qaydada 𝑛 = 2,3, ..
4

)

6

Başqa bir inteqralı araşdıraq.
𝐼 = ∞ 𝑥𝑠 𝑑𝑥 = ∞ 𝑥𝑠 1 𝑑𝑥 = ∞ 𝑥𝑠 1 𝑑𝑥 = ∞ 𝑥𝑠 ∙ ∑∞
1 𝑛
∫
1
(
∫
∫
𝑛=0 𝑥) 𝑑𝑥 =
∫0 𝑒𝑥−1
0 𝑒𝑥 (1−
𝑠
0
0 𝑒𝑥
𝑒𝑥−1
𝑒

𝑒𝑥) ∞
∞ 𝑥𝑠 ∞
1 𝑑𝑥 = ∫
−𝑛𝑥 𝑑𝑥 = ∑∞ ∫ 𝑥𝑠𝑒−𝑛𝑥𝑒−𝑥𝑑𝑥
∞ 𝑥𝑠 ∞
∑
𝑒
∫0 𝑒𝑥 ∑ 𝑛=0
𝑛=0
𝑛=0 0
0 𝑒𝑥
𝑒𝑛𝑥
∫∞ 𝑥𝑠𝑒−(𝑛+1)𝑥𝑑𝑥. Aşağıdakı kimi əvəzləmə aparaq.
∑∞
𝑛=0 0
𝑢

𝑢 = (𝑛 + 1)𝑥

|

𝑥=

𝑛+1
⇒|
𝑑𝑢 Onda
𝑑𝑥 =

𝑑𝑢 = (𝑛 + 1)𝑑𝑥
𝑛+1
∞ 𝑠 −(𝑛+1)𝑥
𝐼 = ∑∞
∑∞ ∫ ∞ (
𝑥
𝑒
𝑑𝑥
=
𝑠
𝑛=0 ∫0
𝑛=0 0
∞

1

∑∞

𝑛=0 (𝑛+1)𝑠+1

=

∞

𝑢

𝑠

) 𝑒

𝑛+1

𝑛=0 ∫0 (

𝑛+1

(∫ 𝑢𝑠𝑒−𝑢𝑑𝑢) = (∫ 𝑢(𝑠+1)−1𝑒−𝑢𝑑𝑢) ∑∞
0

∞

= ∑∞

−𝑢 𝑑𝑢

𝑢𝑠𝑒−𝑢𝑑𝑢 =

1

)𝑠+1
𝑛+1

= Γ(𝑠 + 1)𝜁(𝑠 + 1).

1

𝑛=0 (𝑛+1)𝑠+1

0

Əgər bu inteqralda
𝑠 = 𝑠 − 1 qəbul etsək onda nəticə Γ(𝑠)𝜁(𝑠) şəklində olar. Bu inteqralın 𝑠 = 3 olan halında
inteqralı hesablayaq.
𝜋4
4𝜋4
𝜋4
almış olarıq (𝜁(4) = ).
𝐼 = ∫ ∞ 𝑥3 𝑑𝑥 = Γ(3 + 1)𝜁(3 + 1) = Γ(4)𝜁(4) = 4! ∙ =
3

0 𝑒𝑥−1

90

15

90

Analoji qaydada 𝑠 = 4,5, … hesablamaq mümkündür.
Digər bir inteqralın
doğruluğunu isbat edək.
∞ 𝑡2𝑛−1
𝑛Γ(2𝑛)𝜁(2𝑛)
𝐼 = 4𝑛 ∫
𝑑𝑡 =
𝑛

𝐼 = 4𝑛 ∫
𝑛

0 𝑒2𝜋𝑡−1
∞ 𝑡2𝑛−1

22𝑛−2𝜋2𝑛 −2𝜋𝑡
∞
𝑒

∞

𝑑𝑡 = 4𝑛 ∫ 𝑡2𝑛−1[∑∞ 𝑒−2𝜋𝑡∙𝑘]𝑑𝑡 =
𝑘=1

𝑑𝑡 = 4𝑛 ∫ 𝑡2𝑛−1

0 𝑒2𝜋𝑡−1

0
1−𝑒−2𝜋𝑡

∞

0

4𝑛 ∑∞ ∫ 𝑒−2𝜋𝑡∙𝑘 𝑡2𝑛−1𝑑𝑡. Bəzi əvəzləmələr aparaq. |
𝑘=1 0

𝐼 = 4𝑛 ∑∞

∞ −𝑢

𝑒

[

𝑢

2𝑛−1 𝑑𝑢

1

= 4𝑛 ∑∞

𝑢 = 2𝜋𝑡𝑘

Onda:

𝑑𝑢 = 2𝜋𝑘𝑑𝑡

∞ −𝑢 2𝑛−1
𝑒 𝑢
𝑑𝑢

=

]
𝑘=1 (2𝜋𝑘)2𝑛 ∫0
𝑘=1 ∫0
2𝜋𝑘
2𝜋𝑘
1
𝑛∙Γ(2𝑛)
𝜁(2𝑛) Bu inteqralın 𝑛 = 2 halını nümunə kimi
[∑∞
]=
𝑘=1
22𝑛−2∙𝜋2𝑛
22𝑛∙𝜋2𝑛
𝑘2𝑛
4!∙ 𝜋4
3
∞
𝑡
2
2Γ(4)𝜁(4)
𝐼 = 8∫
90
= 2𝜋4 = 15
1
0 𝑒2𝜋𝑡−1 𝑑𝑡 = 22𝜋4
∞ 𝑠−1 𝑒−𝑝𝑡 𝑑𝑡 = 𝜁(𝑠, 𝑝)Γ(𝑠) bərabərliyinin doğruluğuna nəzər salaq.
𝑛
4𝑛∙Γ(2𝑛)

∫ 𝑡
𝐼=∫ 𝑡

∙

−𝑡
0
∞ 𝑠−1 𝑒−𝑝𝑡1−𝑒

0

aparaq.|

göstərək.

1−𝑒

∞

∞

𝑑𝑡 = ∫ 𝑡𝑠−1 ∑∞ 𝑒−𝑝𝑡𝑒−𝑛𝑡𝑑𝑡 = ∑∞ ∫ 𝑡𝑠−1𝑒−𝑡(𝑝+𝑛)𝑑𝑡.
𝑛=0
𝑛=0
−𝑡

Əvəzləmə

0

0

𝑢 = 𝑡(𝑝 + 𝑛)
𝑑𝑢 = (𝑝 + 𝑛)𝑑𝑡 ⇒ 𝑑𝑡 =

𝑑𝑢

onda, axtardığımız inteqral

𝑝+𝑛
∞
1
Γ(𝑠)
𝑑𝑢 = ∑∞
𝐼 = ∑∞ ∫∞ 𝑒−𝑢 𝑢𝑠−1
∫ 𝑒−𝑢𝑢𝑠−1𝑑𝑢 = ∑∞
𝑛=0
𝑛=0 (𝑝+𝑛)𝑠 =
𝑛=0 0
𝑠−1
𝑠
(𝑝+𝑛)
(𝑝+𝑛)
(𝑝+𝑛) 0

Γ(𝑠) ∑∞

1

𝑛=0 (𝑝+𝑛)𝑠

∞
∑𝑛=0

1
(𝑝+𝑛)𝑠

=

1

⟺ 𝐼 = Γ(𝑠) ∑∞

1

∞

𝑛=0 (𝑝+𝑛)𝑠

∞

∫ 𝑡𝑠−1
Γ(𝑠) 0

𝑒−𝑝𝑡

⟺ ∫0 𝑡𝑠−1

𝑑𝑡 ⟺ 𝜁(𝑠, 𝑝) =

1−𝑒−𝑡

𝑒−𝑝𝑡

𝑑𝑡 = Γ(𝑠) ∑∞

1−𝑒−𝑡
1
∞ 𝑠−1 𝑒−𝑝𝑡
𝑡
∫
Γ(𝑠) 0
1−𝑒−𝑡

1

𝑛=0 (𝑝+𝑛)𝑠

⇒

𝑑𝑡 şəklində olar.

Bu kimi çoxlu sayda inteqralları sıralar vasitəsilə həll etmək olar. Aldığımız bu nəticələr
inteqralları həll etməyə imkan verir.
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Funksiyanın diferensialı ilə artımının fərqinin sonsuz kiçik kəmiyyət
olması haqqında
Annotasiya. Məqalədə məqsəd funksiyanın diferensial ilə artımının
fərqinin sonsuz kiçik kəmiyyət olmasını göstərməkdir. Bu məqsədlə
funksiyanın qabarıqlığı anlayışından istifadə olunmuşdur. Belə
ki, funksiyanın qabarıqlığının yuxarı və aşağı olmasından asılı
olaraq bu məsələyə iki halda baxılmışdır. Hər iki halda düzgün
nəticə alınmışdır. Bu isə göstərilən qanunun düzgünlüyünü göstərir.
Yəni funksiyanın diferensialı ilə artımının fərqi sonsuz kiçik kəmiyyətdir.
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On the fact that the difference between the differential and the increase of a function is an infinitesimal quantity
Abstract. The aim of the article is to show that the difference
between the increase of a function and a differential is an
infinitesimal quantity. For this purpose, the concept of convexity
of a function was used. Thus, depending on whether the convexity
of the function is high or low, this issue is considered in two
cases. In both cases, the correct result was obtained. This shows
the correctness of the law. That is, the difference between the differential and the increase of a function is an infinitesimal quantity.

О разности между дифференциалом функции
и её приращением, являющейся бесконечно
малой величиной
Aннотация. Цель статьи – показать, что разность приращений
функции с ее дифференциалом есть бесконечно малая величина.
С этой целью было использовано понятие выпуклости функции.
В зависимости от направления (вверх и вниз) выпуклости
функции задача рассматривалась в двух случаях. В обоих
случаях был получен правильный результат. А это свидетельствует о правильности указанного закона. Таким образом доказано, что разница между дифференциалом функции и её
приращением, является бесконечно малой величиной.
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Tutaq ki, verilmiş y= f(x) funksiyasının hər yerdə sonlu törəməsi var. Deməli, bu funksiya hər
yerdə diferensiallanan funksiyadır. Funksiyanın diferensialı ilə onun artımının fərqinin sonsuz
kiçik kəmiyyət olduğunu göstərmək üçün funksiyanın diferensialı ilə onun artımının həndəsi
mənasından (onun qabarıqlığı anlayışından) istifadə etmək lazımdır. Belə ki, bu zaman funksiyanın
diferensialı ilə onun artımının fərqini aşağıdakı kimi iki halda təyin etmək olar.
1) Funksiyanın qabarıqlığı yuxarıya doğru olduqda. Bu halda funksiyanın diferensialı artımından
böyük olar. Yəni, dy > ∆y olar. Onda dy - ∆y > 0 olar. Bu halda fərq müsbət olar.
2) Funksiyanın qabarıqlığı aşağıya doğru olduqda. Bu halda funksiyanın diferensialı artımından
kiçik olar. Yəni, dy < ∆y olar. Onda dy - ∆y < 0 olar. Yəni bu fərq mənfi olar.
İndi isə bu halların hər ikisində dy ∆y fərqinin sonsuz kiçik kəmiyyət
T
olduğunu göstərək.
N
1- ci hal. Əvvəlcə birinci halda dy
l
- ∆y fərqini təyin edək.
Tutaq ki, verilmiş diferensiallanan
P ∆y
y=f(x) funksiyası l əyrisinin tənliyi- dy
dir. l əyrisinin qabarıqlığı isə yuxaM
rıya doğrudur. l əyrisi üzərində birbirinə çox yaxın olan M(x,y) və
Q
P(x+∆x,y+∆y) nöqtələrini götürək
(Şəkil 1). Bu nöqtədən MP kəsəni
keçirək. Kəsənin absis oxunun
müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağı 𝜃 ilə işarə edək. P nöqN1
M1
𝜃
𝜑
təsi əyri boyunca M nöqtəsinə doğru yerini dəyişdikdə MP kəsəni də M nöqtəsi ətrafında öz vəziyyətini dəyişəcək. Daha doğrusu ∆x
→0
Şəkil 1
olduqda MP kəsəninin limit vəziyyəti MT toxunanı olacaq. MT toxunanının absis oxunun müsbət
istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucaq isə 𝜑 olsun. Şəkildən aydın olur ki, arqumentin ∆x artımına
uyğun funksiyanın artımı
QP = ∆y = ∆ f(x)
(1)
olur. Verilmiş y = f(x) funksiyası diferensiallanan olduğu üçün onun törəməsi var. Onu da bilmək
lazımdır ki, funksiyanın toxunanı varsa, deməli onun törəməsi var. Onda yazarıq,
dy = df(x) = f ՛ (x)∆x
(2)
Digər tərəfdən şəkilə əsasən deyə bilərik ki, f(x) funksiyasının diferensialı QN məsafəsinə
bərabərdir. Yəni dy = QN olar. Başqa sözlə f(x) funksiyasının diferensialı N nöqtəsinin ordinatı ilə
M nöqtəsinin ordinatının fərqinə bərabərdir. Yəni dy = QN = N1N - MM1. Törəmənin həndəsi
mənasına görə
tg 𝜑 = f ՛ (x)
(3)
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𝑄𝑁

. Buradan QN = MQ tg 𝜑 olar. Həmçinin MQ =

𝑀𝑄

∆x olduğundan yazarıq.
QN = f ՛(x)∆x= dy

(4)

Şəkildən PN -i təyin edək
PN = QN – QP
(1) və (4)-ü (5)-də nəzərə alsaq,
PN = dy - ∆y = y∆x- ∆y = ∆x[ 𝑦′ −

(5)
Δ𝑦

]. Deməli, PN = ∆x[ 𝑦′ −

Δ𝑥

Δ𝑦

]

(6)

Δ𝑥

olar.
Funksiyanın nöqtədə diferensiallanmasının tərifinə əsasən y = f(x) funksiyasının x
nöqtəsindəki artımını aşağıdakı kimi təyin etmək olar.
∆y = A∆x ± α(∆x) ∆x
(7)
Bu zaman f(x) funksiyası həmin nöqtədə diferensiallanan funksiya olar. (7)-ni belə də
yazmaq olar.
𝛥𝑦 = A – α(∆x)
(8)
𝛥𝑥

Burada α(∆x) yüksək tərtibli sonsuz kiçik kəmiyyətdir. Burada ∆x ≠ 0 olduğu qəbul olunur. (8)-də
∆x →0 şərtində limitə keçsək
𝛥𝑦
lim
= lim 𝐴 - lim 𝛼 (∆x)
(9)
∆X→ 0 𝛥𝑥

∆X→ 0

∆X→ 0

olar. Burada A kəmiyyəti ∆x artımından asılı olmadığı üçün
lim A = A
∆X→ 0

(10)

olar. (9)-un sağ tərəfindəki ikinci toplanan isə ∆x→0 olduqda sonsuz kiçilən funksiyadır. Onda
𝑙𝑖𝑚 α(∆x) = 0
(11)
∆𝑥→ 0

olar. (10) və (11)-i (9)-da nəzərə alsaq
Δ𝑦
lim
= A -0=A
olar. Deməli, A = lim

Δ𝑦

(12)

∆X→ 0 Δ𝑥

= y՛= f ՛ (x) olar. Yəni

∆X→ 0 Δ𝑥

A= y՛
(13)
olar. Bu deyilənlərə əsaslanaraq (8)-i (6)-da nəzərə alsaq
PN = ∆x[y՛ -(A-α(∆x))]
(14)
olar. Buradan isə
PN = ∆x [f ՛ (x) -A+α(∆x)]
(15)
(13)-ü (15)-də nəzərə alsaq PN = ∆x [y ՛ -y ՛ + α(∆x) ] = -∆x α(∆x) olar.
Deməli,
PN = ∆x α(∆x)
(16)
(16)-ni belə də yazmaq olar. Şəkilə əsasən
dy - ∆y = ∆x α(∆x)
(17)
Deməli, dy-∆y > 0. (17)-yə əsasən deyərik ki, bu fərq sonsuz kiçik kəmiyyətdir.
2- ci hal. İndi isə ikinci hala baxaq. İkinci halda l əyrisinin qabarıqlığını aşağıya doğru götürmək
lazımdır (Şəkil 2). Bu halda (7)-də ikinci həddi müsbət qəbul etmək lazımdır. Onda yazarıq
QP = ∆y = ∆f(x)

(18)
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və
QN = dy - df(x) = f(x) ∆x
olar. Bu hal üçün şəkildən yazarıq.
PN = QP - QN
(18) və (19)-u (20)-də nəzərə
alsaq. PN = QP – QN = ∆y dy olar. Buradan
PN= -(dy - ∆y)
(21)
olar. (21)-i belə yazarıq.
PN= - [y’∆x-∆y ]= - ∆x[y՛-𝛥𝑦]
. Deməli, bu halda
PN = ∆x[y ՛ - 𝛥𝑦]
𝛥𝑥

(19)
(20)

y

l
P

T

∆y

N

𝛥𝑥

dy
M

(22)

Q

olar. Burada (8)-i nəzərə
alsaq PN= -∆x [𝑦′ − (𝐴 +
𝛼(∆𝑥))]
(23), burada isə
𝜑
𝜃
(13)-ü nəzərə alsaq PN=∆x[𝑦′ − 𝑦′ − 𝛼(∆𝑥)]= - ∆x(0
x
x+∆x
x
α(∆x)) = ∆xα ∆(x). Deməli,
bu hal üçün
PN = ∆xα ∆(x)
(24)
(21) ilə (24)-ü müqayisə etsək
–
(dy-∆y) = ∆x α(∆x) olar. Buradan isə
Şəkil 2
(dy-∆y) = - (∆x α(∆x))
(25)
olar. Deməli, bu hal üçün də dy-∆y<0 şərti ödənir. (17) və (25)-ə əsasən deyə bilərik ki, hər iki
halda dy-∆y fərqi sonsuz kiçik kəmiyyətdir.
Ədəbiyyat
1. Məmmədov R. Ali riyaziyyat kursu. I., Bakı: Maarif, 1978.
2. Мышкинс А.Д. Лекции по высшей математике. Москва: Наука, 1967.
3. Piskunov N.S. Diferensial və interqal hesabı. Bakı: Maarif, 1965.
Məqalə riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Yaqub Məmmədov
tərəfindən təqdim olunmuşdur
Məqalə daxil olmuşdur: 25 iyul 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 15 sentyabr 2020-ci il

169

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 3

Riyaziyyat və informatika

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 3, s.170-174
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2020, № 3, p. 170-174
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2020, № 3, c.170-174

UOT 517.3

R asional

Müəlliflər:
Miryasin Eminov

Annotasiya. Məlum olduğu kimi rasional kəsrləri inteqrallamaq
üçün onları qeyri-müəyyən inteqrallar metodu ilə sadə kəsrlərə
ayırırlar. Naməlum əmsalları tapmaq üçün tənliklər sistemini həll
etməli oluruq. Məqalədə bu sistemin daha asan yolla həlli qaydası
verilir və naməlum əmsallar daha asan tapılmış olur. Bu qaydanın
üstünlükləri imkan verir ki, hətta sadə kəsrləri ortaq məxrəcə
gətirib, tənliklər sistemini qurmadan naməlum əmsaları tapmaq
mümkün olsun.

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
E-mail:eminov12@mail.ru

Nigar Əliyeva
Ləman Məmmədli
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

kəsrlərin sadə kəsrlərə
ayrılışında naməlum əmsalların
tapılması üçün yeni üsul

Açar sözlər:

rasional kəsr, ayrılış, tənliklər
sistemi, Vronski determinantı,
Kramer qaydsı, naməlum
əmsallar

Authors:
Miryasin Eminov
Doctor of philosophy in mathematics
Nakhchivan Teachers Institute
E-mail:eminov12@mail.ru

Nigar Aliyeva
Laman Mammadli
Nakhchivan Teachers Institute

Key word:
rational fraction, separation,
system of equations, Veronsky
determinant, Kramer's rule,
unknown coefficients

Aвторы:
Мирясин Эминов
Доктор философии по математике
Нахчыванский институт учителей
E-mail:eminov12@mail.ru

Нигяр Алиева
Ляман Мамедли
Нахчыванский институт
учителей

Ключевые слова:
рациональная дробь, разложение, система уравнений,
определитель Вронского, метод Крамера, неизвестные
коэффициенты

Unknown coefficients in the division of rational
fractions into simple fractions a new method for
finding
Abstract. As is well known, in order to integrate rational fractions,
they are divided into simple fractions by the method of indefinite
integrals. We have to solve a system of equations to find the
unknown coefficients. The article gives an easier way to solve
this system, and unknown ratios are easier to find. The advantages
of this rule make it possible to find unknown coefficients without
building a system of equations, bringing even simple fractions to
a common denominator.

Новый метод нахождения неизвестных коэффициентов при разложении рациональных дробей
на простые
Aннотация. Как известно, для интегрирования рациональных
дробей их разбивают на простые дроби методом неопределенных интегралов. Чтобы найти неизвестные коэффициенты,
нам придется решить систему уравнений. В статье дается порядок решения этой системы более простым способом, при
этом неизвестные коэффициенты найти проще. Преимущества
этого правила позволяют найти неизвестные коэффициенты
даже без построения системы уравнений, приведя простые
дроби к общему знаменателю.
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Əvvəlcə sadə haldan başlayaq. Naməlum əmsalların köməyi ilə aşağıdakı kəsri sadə
kəsrlərə ayıraq
  1
A
B
C
Ax  bx  c   Bx  ax  c   Cx  ax  b 

x  a x  b x  c   x  a  x  b  x  c 
x  ax  bx  c




A  B  Cx2  b  cA  a  cB  a  bCx  bcA  acB  abC
x  ax  bx  c
Birinci və sonuncu kəsrlərin surətlərini müqayisə etsək,
A  B  C  0

b  cA  a  cB  a  bC  0
bcA acB  abC  1


tənliklər sistemini alarıq. Sistemi Kramer qaydası ilə həll etməyə çalışaq. Sistemin əsas
determinantı
1
1
1
∆=|𝑏 + 𝑐 𝑎 + 𝑐 𝑎 + 𝑏 |
𝑏𝑐
𝑎𝑐
𝑎𝑏
kimidir. Determinantı aşağıdakı kimi çevirək. Əvvəlcə ikinci sətr elementlərini (-1)-ə vuraq,
sonra birinci sətr elementlərini a  b  c ifadəsinə vurub ikinci sətrlə toplayaq
1 1
1
𝑏
𝑐
∆=− | 𝑎
|
𝑏𝑐 𝑎𝑐 𝑎𝑏
determinantını almış olarıq. Sonuncu determinantın birinci sətrini  ab  ac  bc ifadəsinə
vuraraq üçüncü sətrin üzərinə, ikinci sətrini isə a  b  c ifadəsinə vuraraq yenə üçuncü
sətrin üzərinə gələk
1
1
1
𝑎
𝑏
𝑐
∆=− |
|=𝑏𝑐 − (𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐) 𝑎𝑐 − (𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐) 𝑎𝑏 − (𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐)
1
1
1
𝑎
𝑏
𝑐
=− |
|=
−𝑎𝑏 − 𝑎𝑐 −𝑎𝑏 − 𝑏𝑐 −𝑎𝑐 − 𝑏𝑐
=1
1
1
𝑎
𝑏
𝑐
|
|=
−𝑎𝑏 − 𝑎𝑐 + 𝑎(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) −𝑎𝑏 − 𝑏𝑐 + 𝑎(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) −𝑎𝑐 − 𝑏𝑐 + 𝑎(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)
1 1 1
𝑎
𝑏 𝑐
−|
|2
𝑎 𝑏2 𝑐2
Aldıq ki,
1 1 1
𝑎
𝑏 𝑐
∆=− |
|
2
𝑎 𝑏 2 𝑐2
Yəni sistemin determinantı Vandermont determinantının əks qiymətinə bərabərdir.
Yəni,
∆=- c  ac  bb  a
Buradan asanca sistemin köməkçi determinantlarını hesablamaq olar
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B  c  a.

C  b  a

Bu aldıqlarımız sistemin əsas determinantının sonuncu sətrinin cəbri tamamlayıcılarıdır.
Qeyri-müəyyən A, B, C əmsallar beləcə tapılmış olur.

 V
 V
A  A  31 , A  B  32 ,C  C  V33

V

V

V
Əgər kəsr
1

x  ax  bx  c
şəklində olarsa, bu halda sistemin əsas determinantı
1 1 1
𝑎
𝑏 𝑐
∆=|
|
2
𝑎 𝑏2 𝑐2
şəklində olar. Köməkçi determinantlar da bu determinanta uyğun olaraq tapılar.

A  c  b.

B  c  a.

Bu aldıqlarımız da yeni kəsr üçün alınan
cəbri tamamlayıcılarıdır.
Göründüyü kimi, ayrılış əmsalları tapmaq
məxrəcə gətirib tənliklər sistemi qurmaq və
lazım deyil.
Misal 1. İnteqralı hesablayın



C  b  a

sistemin əsas determinantının sonuncu sətrinin
üçün, nə ayrılışı yazmaq, nə sadə kəsrləri ortaq
sistemi həll edib naməlum əmsalları axtarmaq
1





x2 x4 x7

.

Vandermont determinantı
1 1
∆=|2 4
4 16

A  7  4 3,
Deməli,

Aldıq ki,

1
7
49

|= -(7-2)(7-4)(4-2)= -30

 B  1

32

7  2  5,

C  4  2 2

3  1 , B  5  1,
2
1
A
C

30 10
30 15
30
6
1
1
1
1 
 1
  
dx  

1 1  
dx 

 
 
10 x  2 6 x  4 101 x  7 1
x2 x4 x7
1
1
1
x  210 x  715  C
 ln x  2  ln x  4  ln x  7  C  ln
1
10
6
15
 x  4 6

Əgər inteqralaltı kəsr


1
x  a x  b x  c  ,



1
x  a x  b x  c 

və s. şəklində isə bu halda sistemin əsas determinantı kimi aşağıdakı determinantlardan birini
götürmək olar. Məsələn,
1
 x  ax  bx  cdx
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inteqralaltı kəsr üçün
1
𝑎
∆=− |
𝑎2

1
−𝑏
𝑏2

1
𝑐
𝑐2



Həlli. Sistemin əsas determinantı
1 1

və ya

|

determinantlarından biri götürülə bilər.
Misal 3. İnteqralı hesablayın.

1
−𝑎
∆=|
𝑎2

 1 

1
𝑏
𝑏2

1
−𝑐
𝑐2

|

dx

x 1 x  3 x  5

1

∆=|−1 3 −5 | =  5 1 5  33 1  128
1 9 25
kimi olar. Köməkçi determinantlar
 A  8, B  4,
C  4
şəklində tapılar.
Buradan əmsallar
8
1
4
1
4
1
A
 , B
 , C

128 16
128 32
128 32
kimi hesablanır. Bunları nəzərə alsaq
1
1
1
1
 x 1x  3x  5 dx   16 ln x 1  32 ln x  3  32 ln x  5  C 



1

ln
32

x  3x  5  C
x 12

alarıq.
Yuxarıda deyilənləri aşağıdakı kimi yekunlaşdıraq: inteqral
1
 x  ax  bx  cdx
şəklində verilmişsə, sistemin əsas determinantı,
1 1
𝑎
𝑏
V=∆=|
2
𝑎 𝑏2
köməkçi determinantlar isə

 A  V31 

1 1
,
b

B  V32  

c

1
𝑐
𝑐2

1 1
,
a

şəklində olar. Naməlum əmsallar
 V
A  A  31 ,

V
kimi yeni qayda ilə tapılar. İnteqral

A

B


|



V32

,C 

V


1

 x  ax  bx  cdx
şəklində verilmişsə, sistemin əsas determinantı
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1
𝑏
𝑏2

1
𝑐
𝑐2

|

köməkçi determinantlar isə

 A  V31  

1 1
,
b

B  V32  

c

1 1
,
a

c

1 1
C  V33  
a b

şəklində olar. Naməlum əmsallar

 V
 V
A  A  31 , A  B  32 ,C  C  V33

V

V

V
kimi yeni qayda ilə tapılar.
Sadəlik üçün biz məxrəcdə yalnız üç xətti vuruq olan hala baxdıq. Halbuki, məxrəcdə
istənilən sonlu sayda vuruq olduqda da yuxarıdakı qayda və düsturlar doğrudur. Bu cür
inteqralların hesablanması üçün daha asan üsul da mövcuddur. Lakin bu zaman yalnız
məxrəcdəki xətti vuruqların sərbəst hədləri müxtəlif olmalıdır.
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Annotasiya. Məqalə V nəsil kompüterlərin yaradılması məsələlərinə
həsr olunmuş materiallar əsasında hazırlanmışdır. Burada müasir
dövrdə hesablama sistemləri sahəsində aparıcı mütəxəssislərin
ənənəvi Neyman arxitekturasının əsas konsepsiyalarından imtina
etmək və yeni prinsiplər əsasında keyfiyyətli hesablama sistemləri
yaratmaq qərarları nəzərdən keçirilir və ətraflı şərh olunur. V
nəsil kompüterlərinin yaradılmasına verilən tələblərdən bəhs edilir,
bu sahədə azərbaycanlı alim, dünya elmində inqilab hesab olunan
qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsini yaradıcısı Lutfizadənin böyük
əməyi qeyd olunur.

Modern time and V generation computers
Abstract. The article had been prepared on the basis of the
materials devoted to the issues of the creation of 5th generation
computers.Here, the decisions of leading experts in the field of
computing systems to abandon the basic concepts of traditional
Neumann architecture and create quality computing systems based
on new principles are considered and explained in detail. The requirements for the creation of 5th generation computers are
discussed, and the great work of Lutfizadeh, an Azerbaijani
scientist and creator of the theory of fuzzy logic, which is
considered a revolution in world science, is noted.

Современный период и компьютеры пятого
поколения
Aннотация. Статья подготовлена по материалам, посвященным
вопросам создания компьютеров V поколения. Здесь рассматриваются и подробно комментируются решения ведущих специалистов в области вычислительных систем современности
отказаться от основных понятий традиционной архитектуры
Неймана и создать на новых принципах качественные вычислительные системы. Речь идет о требованиях к созданию
компьютеров V поколения, в этой области отмечается большой
труд азербайджанского ученого, создателя теории нечеткой
логики Лутфизаде, считающейся революцией в мировой науке.
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70-ci illərin axırlarında verilənlərin emalı
sistemləri sahəsində aparıcı mütəxəssislər ənənəvi EHM-lərdə (kompüterlərdə) krizisin yaxınlaşdığını, Neyman arxitekturasının əsas
konsepsiyasından imtina etməyi və yeni prinsiplər əsasında keyfiyyətli hesablama sistemləri
yaratmaq qərarına gəlmişlər.
Kompüterlərin beçinci nəsli XXI-əsrin
süni intelektə malik maşınları olacaqdır. Beşinci
nəsil kompüterlərin hazırlanmasında ilk və
ən geniş proqramı Yaponiyada informasiyanın
emalı üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunda hazırlanmışdır.
Bunun üçün Tokio Universitetində professor
T.Moto-Oka-nın rəhbərliyi altında xüsusi komsissiya yaradılmışdır.
Bu komissiya beşinci nəsil EHM-lərin yaradılmasında verilənlər axının idarəolunması
konsepsiyasından istifadə olunmasından istiqamətlənmişdir.
Yaponların proqramında Marsel Universitetində 1973-cü ildə fransız alimi A.Kolmoroe
tərəfindən yaradılmış PROLOQ (PROqramming in LOQic-məntiqi terminlərlə proqramlaşdırma) məntiqi proqramlaşdırma dili baza
dili kimi götürülmüşdür. İlk əvvəl bu dil süni
intelekt sahəsində layihələrin işlənməsində fikirlərin translyasiyası məqsədilə yaradılmışdır.
Sonralar PROLOQ dili daha da təkmilləşdirilmiş və DEC firmasının hesablama maşınları
üçün nəzərdə tutulmuş dilin kopilyatorlarında
tətbiq olunmuşdur. Sonralar Edinburq Universitetində D.Yorren və F.Pereyranın rəhbərliyi
altında bu dilin daha çox yayılmış növü “DEC10 Proloq” yaradıldı.
Beşinci nəsil kompüterlərin əsasını məntiqi
qərarın yerinə yetirilməsi və problemin həlli
sistemləri təşkil edir. Kompüterin sınaq nümunəsinin məhsuldarlığı saniyədə 102-103
mln. LİPS (lips saniyədə yerinə yetirilən
məntiqi qərarlardır) təşkil edir.
Bu vahidlə yeni nəsil EHM əmək məhsuldarlığı ölçülməsi təklif olunurdu. Hal-hazırda
müasir kompüterlərdə məntiqi qərarı həyata
keçirmək üçün 100-1000 əməliyyat aparmaq
lazımdır.
1985-ci ildə biliklərin pelyasion bazasının
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yaratmaq üçün EHM- yaradıldı və bu maşın
“DELTA” adlandırıldı.
1980-ci ildə ABŞ-da Şimali Karolina ştatında
beşinci nəsil EHM yaratmaq üçün Mikroelektron mərkəz yaradıldı.
Beş illik gələcək proqram üçün ingilislərin
insanın intelektual interfeysini həyata keçirmək
üçün “Alvey” tədqiqatları yarandı. Bu proqramı həyata keçirmək üçün “İnmos” firması
tərəfindən 32 tərtibli “Alice” kompüterləri
yaradılmağa başladı.
V nəsil kompüterləri yeni elektron texnologiyası ilə daha miniatür elementlərdə yığılır,
daha yüksək məhsuldarlığı və iş etibarlığına
malik olmaqla yanaşı, keyfiyyətcə aşağıdakı
tələblərə cavab verilməlidir:
-biliklər bazaları ilə işləməyi təmin etmək
və onun əsasında süni intelekt sistemlərinin
təşkilinə imkan yaratmaq;
-kompüterin tətbiqini daha da asanlaşdırmaq
istifadəçi ilə nitq və görmə vasitəsilə ünsiyyəti
təmin etmək;
-proqramların sintezinin avtomatlaşdırılması
vasitəsilə proqram vasitələrinin yaradılması
prosesini sadələşdirmək.
Yeni arxitektura və sxemotexniki həllərlə
yanaşı, inteqral sxemləri istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və optik prinsiplərlə
qurulan optoelektron element bazasının yaradılması sahəsində də intensiv işlər aparılır.
V-nəsil kompüterlərin yaradılmasında azərbaycanlı alim, dünya elmində inqilab hesab
olunan qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsini yaradıcısı Lutfizadənin böyük əməyi olmuşdur.
Super böyük inteqral sxemlərin bazası əsasında
yaradılması ideyası Lütfizadənin olmuşdur.
EHM-lərin beşinci nəsli XXI-ci əsrin süni
intellektə malik maşınları olacaqdır. Beşinci
nəsil EHM-lərin hazırlanmasında ilk və ən
geniş proqramı Yaponiyada informasiyanın
emalı üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunda hazırlanmışdır. Tokio Universitetində T.Moto-Okanın rəhbərliyi altında xüsusi Komitə yaradılmış
və bu komitənin ilk hesabatı 1980-cı ildə JİDEC-də nəşr olunmuşdur. XXI əsr biokompüter əsri olacaqdır.
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında
yayılanboz torpaqlarda mikroelementlərin miqdarı
Annotasiya. Mn, Cu, Zn, Co və Mo mikroelementləri böyük
fizioloji əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
boz torpaqlarında mikroelementlərin profil üzrə bölgüsü və torpaqların genetik qatları üzrə miqrasiya dəyişir. Bu qanunauyğunluqların öyrənilməsi üçün uzun müddət suvarılan boz-allüvial və
boz-torpaq torpaqlarında sahələr ayrılmışdır.. Həmin sahələrdən
torpaq nümunələri götürülmüş və onların kimyəvi tərkibi təhlil
edilmişdir. Daha sonra bu torpaqlarda Mn, Cu, Zn, Co və Mo-nun
ümumi formaları araşdırılaraq, bir sıra vacib nəticələr əldə edilmişdir.
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Number of microelements in the grey soils of the
Nakhichevan AR
Abstract. The trace elements Mn, Cu, Zn, Co u Mo have a great
physiological significance. In the gray earth soils of the Nakhichevan
Autonomous Republic, the distribution of trace elements along
the profile and migration along the genetic layers of soils change.
In order to study these regularities, areas were divided in long-irrigated gray-aluvial and gray-earth soils. Soil samples of these
areas were taken and their chemical compositions were analyzed.
Later, the general forms of Mn, Cu, Zn, Co and Mo in these soils
were studied and a number of important results were obtained.
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Количество микроэлементов в сероземных почвах
Нахчыванской Автономной Республики
Aннотация. Микроэлементы Mn, Cu, Zn, Co и Mo имеют
большое физиологическое значение. В серых почвах Нахчыванской Автономной Республики изменяется распределение
микроэлементов по профилю и миграция по генетическим
слоям почв. Для изучения этих закономерностей были выделены
участки на длительно орошаемых серо-аллювиальных и сероземляных почвах. Были взяты почвенные пробы из этих
участков и проанализированы их химический состав. Потом
были изучены общие формы Mn, Cu, Zn, Co и Mo в этих
почвах. Позже были исследованы общие формы Mn, Cu, Zn,
Co и Mo в этих почвах, в результате чего был получен ряд
важных результатов.
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Böyük fizioloji əhəmiyyətə malik olan mikroelementlərdən manqan, mis, sink, kobalt və
molibdenin ümumi formalarının Naxçıvan
MR boz torpaqlarında profil boyu yayılması,
miqrasiyası və genetik qatlar üzrə dəyişmə
qanunauyğunluğunu öyrənmək məqsədilə təcrübə sahəsində yayılan qədimdən suvarılan
boz və allüvial boz torpaqlarda kəsimlər qoyulmuş və torpaq nümunələri götürülmüşdür.
Həmin nümunələrdə manqan, mis, sink, kobalt
və molibdenin ümumi formaları təhlil edilmişdir.
Aparılan tədqiqatların nəticəsi göstərmişdir
ki, Babək rayon qədimdən suvarılan boz torpaqların üst qatında manqanın miqdarı 610
mq/kq olub, C qatında isə (100-150 sm) 300
mq/kq-a qədər azalır. Həmin qatlarda müvafiq
olaraq ümumi misin miqdarı 26-30 mq/kq,
sink 21,9-1,8 mq/kq, kobalt - 12,8-1,5 mq/kq
və molibden isə 2,2-0,6 mg/kq arasında dəyişir
(1 saylı cədvəl).
Öyrənilən mikroelementlərin profil boyu
toplanmasında əsas qanunauyğunluq ondan
ibarətdir ki, həmin elementlər ümumiyyətlə,
torpağın üst humuslu qatında toplanaraq, aşağı
qatlara doğru qanunauyğun azalırlar. Mikroelementlərin üst humuslu qatda toplanmasının

əsas səbəblərindən həmin elementlərin humusla
müxtəlif birləşmələr əmələ gətirməsi kimi
izah etmək olar. Onların üst qatda toplanması
həmin elementlərin biogen xarakterli olmasını
da sübut edir.
Məlumdur ki, bitkilər özlərinin orqanizmində
gedən həyati proseslərin normal getməsi üçün
öz kök sistemlərilə torpaq əmələgətirən süxurlardan elementləri alaraq sonralar üst qatlarda toplayırlar. Qədimdən suvarılan boz torpaqlarda mikroelementlərdən manqan, sink,
kobalt və molibdenin A1 qatında A qatına nisbətən çox toplandığını müəyyən etmişik. Belə
ki, 102 №-li kəsimin A, qatında (25-43 sm),
manqanın ümumi miqdarının 690 mq/kq,
sink14,8 mq/kq, kobalt 6,2 mg/kq və molibden
isə 2,8 mq/kq olmasını göstərmək olar.
Mikroelementlərin ikinci qatda belə çox
olmasının başlıca səbəbi bizim fikrimizcə,
həmin elementlərin suvarma suyu ilə yuxarı
qatdan yuyulub Al qatda toplanması ilə izah
etmək olar.
1 saylı cədvəlin rəqəmlərindən göründüyü
kimi mis elementi bu qanunauyğunluğa tabe
olmayaraq profildə ikinci maksimum əmələ
gətirmir ki, bu da misin humusla davamlı birləşmələr yaratması ilə əlaqədardır.
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Naxçıvan kompleks zona-təcrübə stansiyası
ərazisindən keçən Naxçıvançay ətrafında allüvial çöküntülər üzərində əmələ gələn allüvial
boz torpaqların üst qatında ümumi manqanın
miqdarı 620 mq/kq olub, profil boyu aşağı
qatlara doğru nisbətən qanunauyğun azalaraq
76-100 sm dərinlikdə 320 mq/kq təşkil edir.
Allüvial çöküntülər üzərində əmələ gələn
boz torpaqlarda manqanın ümumi miqdarı qədimdən suvarılan boz torpaqlarda olduğu miqdara yaxındır.

Bu torpaqların üst humuslu qatında misin
miqdarı 19,0 mq/kq, sink 22,4 mq/kq, kobalt
12,4 mq/kq, molibden isə 2,6 mq/kq arasındadır.
Profil boyu aşağı qatlara doğru həmin elementlərin miqdarı qanunauyğun azalaraq 76100 sm qatda müvafiq olaraq 4,0 mq/kq, 5,2
mq/kq, 0,8 mq/kq və 0,5 mq/kq təşkil edir (2
saylı cədvəl).
Qədimdən suvarılan boz torpaqda olduğu
kimi allüvial çöküntülər üzərində əmələ gələn
boz torpaqlarda mikroelementlərin profil boyu

toplanmasında, onların biogen səciyyəli olması
özünü göstərir.
Məlumdur ki, mikroelementlərin ümumi
formaları bitkilərin kök sistemi tərəfindən tam
mənimsənilmir. Bitkilər özünün vegetasiya
dövründə, həyat proseslərini normal keçirmək
üçün qida elementlərinin ümumi formaları
deyil, onların ancaq mənimsənilən – mütəhərrik
formalarından istifadə edirlər. Məhz buna görə
də kənd təsərrüfatı bitkilərinin düzgün gübrələnməsinin təmin edilməsi üçün torpaqda qida
elementlərinin, o cümlədən mikroelementlərin
bitki tərəfindən mənimsənilən formaları öyrənilməlidir.

Bu məqsəd üçün biz Babək rayonu ərazisində yerləşən kompleks zonal stansiyası ərazisindən 1:50000 miqyasda xəritə əsasında
torpaq nümunələri götürüb manqan, mis, sink,
kobalt və molibdenin mütəhərrik formalarının
miqdarını müəyyən etmək üçün təhlil etdik.
Həmin elementlərin təhlili professor Ə.N.Güləhmədovun karbonatlı torpaqlar üçün təklif
etdiyi (1965) üsul əsasında aparılmışdır.
Aparılmış təhlillərin nəticəsi 4 saylı cədvəldə
göstərilir. Bu rəqəmlərdən göründüyü kimi
tədqiq olunan elementlərin ümumi formasının
torpaqda nisbətən çox olması onların mənimsənilən formasının çox olmasına heç də səbəb
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olmur. Ərazidə yayılan torpaqların əkin qatından
götürülən 15 nümunənin tərkibində (0-30 sm)
mütəhərrik manqanın miqdarı 0,8-16 mg/kq,
misin miqdarı isə bu nümunələrdə 0,8-4,4
mq/kq, sink 0,04-5,0 mq/kq, kobalt 0,4-1,4
mq/kq və molibden isə iz-0,8 mq/kq arasında
tərəddüd edir.
Ümumiyyətlə, tədqiq olunan mikroelementlərin mütəhərrik formalarından təcrübə ərazisinin torpaqları (bəzi nümunələr müstəsna
olarsa) zəif dərəcədə təmin edilmişlər.
Bu torpaqlarda molibdenin mütəhərrik formasının miqdarı çox az olub kənd təsərrüfatı

bitkilərinin inkişafı üçün kifayət deyildir.
Aparılan analiz rəqəmləri əsasında Naxçıvan Araz elmi-təcrübə stansiyasının ərazisində
yayılan torpaqların manqan, mis, sink, kobalt
və molibden elementlərinin mütəhərrik formaları ilə təmin olunma kartoqramı tərtib edilmişdir. Kartoqram professor Ə.N.Güləhmədovun verdiyi aşağıdakı qradasiya və torpaq
planı əsasında tərtib edilmişdir:
Həmin qradasiyaya əsasən ərazinin torpaqları manqan, mis, sink, kobalt və molibden
ilə təmin olunma dərəcəsinə görə 8 konturda
birləşdirilmişdir (1 və 2-ci kartoqramlar)
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Abşeronda Lathyrus sativus L. və Pisum
sativum L. növlərinin becərilməsinin
aqrobioloji xüsusiyyətləri
Annotasiya.Məqalədə Azərbaycanda yetişən lərgə (Lathyrus
sativus L.) və gülülcə (Pisum sativum L.) bitkilərinin becərilməsinin
aqrobioloji xüsusiyyətləri tədqiq olunmuşdur. Təcrübələr AMEA
Mərkəzi Nəbatat Bağının təcrübə sahəsində aparılmışdır. Müəyyən
edilmişdir ki, lərgə və gülülcə bitkilərinin inkişafının ilk dövrlərində
kök sisteminin əsas hissəsi 0-10 sm dərinlikdə toplanmışdır.
Tədqiqat işinin nəticələrinin riyazi təhlili dispersion analiz metodu
əsasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatların nəticələrinə əsasən,
lərgənin “Leyla-12” sortunun yaşıl kütlə məhsuldarlığı səpin müddətindən asılı olaraq çiçəkləmənin sonunda illər üzrə 78,1-451,3
s/ha, toxum məhsuldarlığı 24,0-28,0 s/ha, gülülcənin “Canan”
sortunun yaşıl kütlə məhsuldarlığı 101,2-193,1 s/ha, toxum məhsuldarlığı isə 12,5-17,8 s/ha olmuşdur.

Agrobiological features of cultivation species Lathyrus sativus L. and Pisum sativum L. in Аbsheron
Abstract. There were studied the agrobiological features of species
Lathyrus sativus L. and Pisum sativum L. grown in Azerbaijan.
The research was conducted in the experimental field of the
Central Botanical Garden of ANAS. It was found that in the early
stage of development of Lathyrus sativus L. and Pisum sativum L.
the main part of the root system was collected at a depth of 0-10
cm. Mathematical analysis of the research was performed on the
basis of the method of dispersion analysis. As a result of researches
at the end of flowering, depending on the sowing period variety
of larvae of the green mass productivity “Leyla-12” is 78,1-451,3
s/ha, the seed yield is 24,0-28,0 s/ha, of the green mass productivity
“Canan” was 101,2-193,1 s/ha, and the seed yield was 12,5-17,8
s/ha.

Aгробиологические особенности возделывания
на Апшероне видов Lathyrus sativus L. и Pisum
sativum L.
Aннотация. В статье исследуются агробиологические особенности возделывания в Азербайджане растений Lathyrus
sativus L. и Pisum sativum L. Опыты проводились на опытном
поле Центрального ботанического сада НАНА. Установлено,
что на ранних стадиях развития растений основная часть корневой системы собиралась на глубине 0-10 см. Математическтй
анализ результатов исследования проводился на основе метода
дисперсионного анализа. По резултатам исследований, в конце
цветения в зависимости от срока посева, урожайность по зеленой массе сорта «Лейла-12» составляет 78,1-451,3 ц/га,
урожай семян 24,0-28,0 ц/га, урожайность зеленой массы
сорта «Джанан» составила 101,2-193,1 ц/га, урожайность
семян 12,5-17,8 ц/га
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Azərbaycanın təbii florası qiymətli sənaye
və kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli bitkilərlə zəngindir. Ölkəmizin təbii və mədəni florasında
1600-dən çox qida, dərman, vitaminli, efir
yağlı, alkoloidli, kitrəli, nektarlı, boya və aşı
maddələri ilə zəngin faydalı, həmçinin dekorativ
və yem əhəmiyyətli bitkilər geniş yayılmışdır.
Bu bitkilər içərisində nektarlı bitkilər qiymətli
qida və yem bitkisi kimi xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Ölkəmizdə 380 nektarlı bitki növü
yayılmışdır ki, bunlardan da 148-i təmiz nektar
verir [1, s. 2].
Dünya alimləri tərəfindən paxlalı bitkilərin,
xüsusilə də tədqiq etdiyimiz Lathyrus sativus
L. (lərgə) və Pisum sativum L. (gülülcə) növlərinin müxtəlif şəraitlərdə morfoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir [3]. Hər iki növ qədimdən Avropada becərilir, toxumları əsasən
qida və yem kimi, həmçinin yaşıl gübrələmədə
istifadə olunur [4]. Lathyrus sativus və Pisum
sativum növləri quru, yaş mühit və istənilən
torpaq şəraitində dözümlülüyə malik olub,
yaxşı inkişaf etmək xüsusiyyətinə malikdir
[5]. Dünya ölkələrində bu bitkilərin əkilib becərilməsinə olan böyük maraq sonradan onların
daha geniş ərazilərdə əkilib becərilməsinə gətirib çıxardı [6]. Azərbaycanın müxtəlif regionlarında birillik paxlalı yem bitkilərindən hesab
olunan Lathyrus sativus və Pisum sativum
növlərinin yem bitkiləri kimi məhsuldarlıqları
öyrənilmişdir [7; 8; 9]. Ölkəmizdə lərgə və
gülülcənin qədim dövrdən becərilməsi və Lənkəran-Astara bölgəsində yerli insanlar tərəfindən xörəkdə qida məhsulu kimi istifadə edilməsi
sübut edilmişdir [10].
Bu bitkilərin aşkara çıxarılması, ətraflı öyrənilməsi və təsərrüfatda istifadəsi aktual məsələlərdəndir. Belə ki, ölkəmizin quraq regionlarında heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi
məqsədi ilə sabit yem bazasının yaradılması
üçün yaşıl konveyerin əsas komponenti olan
birillik otların əkin sahələrinin genişləndirilməsi
çox vacibdir. Buna görə də heyvandarlıqda
yem çatışmamazlığı hiss olunan quraq regionlarda təsərrüfat əhəmiyyətli birilik otların
elmi əsaslarla becərilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Azərbaycanın quraq regionlarda
mövcud olan təbii otlaqlar may ayıının axırından başlayaraq quruyur və yaz-payız döv-
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ründə tamamilə istifadədən çıxır. Bu ərazilərdə
əkilən ənənəvi yem bitkilərinin məhsuldarlığı
isə aşağı (3-4 s/ha) düşür. Ona görə də quraq
regionlar üçün yeni perspektivli yem bitkilərinin
seçilməsi, inkişaf biologiyasının öyrənilməsi,
becərilmə aqrotexnikasının işlənməsi, məhsuldarlığının, yaş və quru yem vahidinin yüksəldilməsi vacibdir.
Azərbaycanın müxtəlif regionlarında bu
qiymətli nektarlı bitkilərin becərilməsi olduqca
əhəmiyyətlidir. Arıçılığın, heyvandarlığın və
quşçuluğun inkişaf etdirilməsində bu növlərin
əhəmiyyətini nəzərə alaraq onların aqrobioloji
xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.
Material və metodlar.
Tədqiqat işinin obyektini təsərrüfat əhəmiyyətli lərgənin (Lathyrus sativus L.) “Leyla-12” və gülülcənin (Pisum sativum L.) “Canan” sortları təşkil edir. Tədqiqatlar 20182019-cu illərdə AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının təcrübə sahəsində aparılmışdır. Öyrənilən
bitkilərin fenologiyası, vegetasiya müddəti və
əsas inkişaf mərhələləri B.A.Dospexovun [11]
və S.S.Litvinovun [12; 13] metodikasına əsasən
həyata keçirilmişdir. Tədqiqat işinin nəticələrinin riyazi təhlili dispersion analiz metodu
əsasında yerinə yetirilmişdir [11; 14; 15].
Tədqiqatın nəticəsi və müzakirəsi.
Tədqiqatlar zamanı rayonlaşdırılmış lərgənin
“Leyla-12” və gülülcənin “Canan” sortlarının
toxumlarından istifadə olunmuşdur. Tez cücərməsi üçün toxumlar səpindən qabaq 12 saat
müddətində isladılmışdır. Səpin yazda martaprel aylarında, payızda sentyabrın ikinci dekadasında aparılmışdır. Toxumlar 40x40x60
sm üç cərgəli lentvari əkin sxemi ilə, 4-6 sm
dərinliyə səpilmişdir. Torpağa səpilmiş toxumlar
18-20 gündən sonra temperatur 18-200 C olduqda cücərmişdir. Bitkilərə aqrotexniki qulluq
(4-5 yarpaq inkişaf etdikdən sonra seyrəltmə
aparılmış, 7-8 dəfə suvarılmış, alaqlar təmizlənmiş, torpaq yumşaldılmış) edilmişdir. Payız
şumundan əvvəl və vegetasiya dövründə mərhələlərlə torpağın münbitliyindən və mexaniki
tərkibindən asılı olaraq hər hektarına 15 ton
çürümüş peyin və N100P90K90 mineral gübrələr verilmişdir.
Yem otlarının kök sistemi başqa fizioloji
funksiyalarla yanaşı, torpağın münbitliyinin
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yüksəldilməsində böyük rol oynayır. Torpağın
münbitliyini artıran lərgə və gülülcə sortlarının
kök yumrularının toplanması haqqında göstəricilər cədvəldə verilmişdir (Cədvəl 1).
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi göstərilən
bitkilərdə qönçə bağlama fazasında kök yumruları müəyyən qədər və çiçəkləmə dövründə
daha çox artmışdır. Bu zaman lərgənin 1 qr

kökünə 0,98 mq kök yumruları, gülülcənin
1 qr kökünə isə 0,94 mq kök yumruları düşmüşdür. Meyvələrin yetişməsi başlanan zaman
yumrular azalmışdır ki, bu da onların torpağa
keçməsini və onun zənginləşdirməsini göstərir.
Lərgə və gülülcənin perspektivli yem və
qida bitkisi olmasını nəzərə alaraq, onların

Abşeron şəraitində yüksək yaşıl kütlə və dəm
məhsulu almaq üçün ən yaxşı səpin müddəti
öyrənilmişdir (Cədvəl 2).
Cədvəl 2-dən göründüyü kimi lərgə üzrə
birinci səpin müddətindən orta hesabla iki il
ərzində 448,7 s/ha yaşıl kütlə, gülülcə üzrə
isə çiçəkləmənin sonunda 191,7 s/ha məhsul

alınmışdır. Məhsulun əmələ gəlməsində xora
böyük rol oynayır. Bu bitkilər çalındıqdan
sonra yenidən boy atıb inkişaf edirlər. Bitkilər
ilk inkişaf fazalarında biçildikdə xoranın yenidən intensiv göyərərək yüksək məhsul verməsi onlara xas olan bioloji xüsusiyyətidir.
Aparılan tədqiqatların nəticələri aşağıdakılardan
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ibarət olmuşdur.
1. Lərgə və gülülcə bitkilərinin məhsuldarlığını
xarakterizə edən–vegetasiya dövrünün uzunluğu, boy dinamikası, yaşıl kütlə, quru ot,
kök kütləsinin toplanması toxumların səpin
vaxtı, istifadə müddəti və digər amillərdən
asılı olaraq dəyişmişdir.
2. Tədqiq olunan sortların məhsuldarlığı və
vegetasiya müddəti səpin vaxtından asılı olaraq dəyişmişdir. Ən yüksək məhsul erkən
(275,6-362,3 s/ha), ən az məhsul isə gec səpin
vaxtında (90,2-97,2 s/ha) alınmışdır. Toxumları
erkən səpildikdə vegetasiya və otlaq istifadə
dövrü uzun, gec səpildikdə isə qısa olmuşdur.
3. Abşeron şəraitində tədqiq olunan sortlardan
451,3 və 193,2 s/ha yaşıl kütlə, 112,5 s/ha quru ot, 24-28 s/ha toxum məhsulu alınmışdır.
4. Lərgə və gülülcənin biçildikdən sonra
ye- nidən inkişaf edib boy atması başqa
faktorlarla yanaşı kəsilmə hündürlüyündən
asılıdır. Belə ki, 6-8 sm-dən biçilməsi xoranın
göyərməsinəmüsbət təsir göstərir.
5. Lərgə və gülülcənin yaşıl yem və quru ot
üçün ən yaxşı dövrü aprel ayının birinci ongünlüyüdür. Müxtəlif səpin və istifadə müddətlərini
tətbiq edərək ot və qida məhsulu ilə Abşeron
bölgəsinin təsərrüfatlarının yay-payız quraqlıq
dövründə kifayət dərəcədə yaşıl kütlə, quru
ot və dənlə təmin etmək olar.
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Balbas cinsli quzuların böyümə
və inkişafına Xaşa otu ilə yemləmənin təsiri
Annotasiya. Məqalədə Balbas cinsli quzuların böyümə və inkişafına
müxtəlif yem paylarının təsiri öyrənilmişdir. Xaşa otundan tərtib
edilmiş yem rasionu quzuların böyümə və inkişafına daha yaxşı
təsir etmişdir. Belə ki, nəzarət qrupunda 5 aylıq quzuların orta
sutkalıq çəki artımı 205 qram olduğu halda təcrübə qrupunda
218,34 qram olmuşdur. 6 aylıq quzularda isə gündəlik çəki artımı
nəzarət qrupunda 166,65 qram olduğu halda təcrübə qrupunda
270,0 qram təşkil etmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, təcrübə
qrupunda olan quzuların gündəlik canlı kütləsinin yüksək olması
bilavasitə yem payında xaşa otunun olması ilə əlaqədardır.

The effect of weed feeding on the growtn and development of Balbas lambs
Abstract. The article studies the effect of different feed rations on
the growth and development of Balbas lambs. The hay ration had
a better effect on the growth and development of the lambs. Thus,
the average daily weight gain of 5-month-old lambs in the control
group was 205 grams, while in the experimental group it was
218,34 grams. In 6-month-old lambs, the daily weight gain was
166,65 grams in the control group and 270,0 grams in the experimental group. The high daily live weight of lambs in the
experimental group is directly related to the presence of weeds in
the feed.

Влияние кормления эспарцетом на рост и развитие
ягнят породы Балбас
Aннотация. В статье изучено влияние различных кормовых
норм на рост и развитие ягнят породы Балбас. Рацион корма,
составленный на основе эспарцета, лучше повлиял на рост и
развитие ягнят. Так как, среднесуточный прирост веса 5-месячных ягнят контрольной группы составил 205 граммов, а в
опытной группе - 218,34 грамма. У 6-месячных ягнят контрольной группы суточный прирост веса составил 166,65 граммов, а в опытной группе 270,0 грамма. Установлено, что
высокий прирост суточной живой массы ягнят опытной
группы непосредственно связан с наличием в кормовой норме
эспарцета.
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Azərbaycan Respublikasının aqrar siyasətində heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi mühüm
məsələ kimi qarşıya qoyulmuşdur. Heyvandarlığın əsas sahələrindən və eləcə də, respublikamızda ənənəvi istehsal sahəsi sayılan qoyunçuluğun inkişaf etdirilməsinə yaxından
diqqət yetirilməsi ölkəmizdə iqtisadi və sosial
tərəqqi vəzifələrinin yerinə yetirilməsində bu
sahənin böyük rolu ilə izah olunur [1, s.4].
Məlum olduğu kimi heyvandarlığın inkişaf
etdirilməsində başlıca amil möhkəm yem bazasının yaradılmasıdır. Respublikamızın kənd
təsərrüfatı torpaqlarının tərkibində biçənək və
örüşlərin nisbi payı 55%-dən çoxdur. Təbii
çəmənliklər, biçənəklər, örüşlər və mövsüm
otlaqları təbii yem mənbələrinin əsasıdır.
Həmin otlaqlar kənd təsərrüfatı heyvanlarının
və əsasən də, qoyunların yemə olan tələbatının
əsas qida mənbəyidir [1, s.23].
Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində
heyvandarlığın bütün sahələrini inkişaf etdirmək
üçün potensial imkanlar mövcuddur. Burada
hər növ kənd təsərrüfatı heyvanları içərisində
mühüm yer tutanı qoyunçuluqdur.
Son dövrlər qoyunçuluğun inkişaf etdirilməsi
ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu sahənin öyrənilməsi məqsədi ilə
geniş elmi tədqiqat işləri aparılmaqdadır.
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun Zooloji tədqiqatlar şöbəsində qoyunçuluğun elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi
mövzu planına uyğun olaraq “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının bütün ekoloji zonalarında
balbas cinsli qoyunların bioloji-təsərrüfat xü-
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susiyyətlərinin müqayisəli tədqiqi və təhlili”
mövzusunda elmi-tədqiqat işləri aparılmaqdadır.
Elmi tədqiqatların aparılması üçün hər birində 20 olmaq şərti ilə 1 nəzarət və 1 təcrübə
qrupu yaradılmışdır. Təcrübələrin aparılması
üçün 5-6 aylıq analoji quzular seçilmişdir.
Heyvanlar eyni şəraitdə saxlanılmış, ancaq
müxtəlif yem rasionları ilə yemləndirilmişdir.
Heyvanlara yaş qrupuna, canlı kütləsinə uyğun
olaraq, yemlərin qidalılıq dəyəri normativlərinə
əsaslanaraq yem rasionu tərtib edilmişdir [5,
s. 304].
Təcrübələrin aparılmasında əsas məqsəd
müxtəlif yem bitkilərinin Balbas cinsli quzuların
böyümə və inkişafına həm də məhsuldarlığına
təsirinin öyrənilməsidir.
Aşağıdakı 1 saylı cədvəldə 5-6 aylıq yaş
qrupunda olan quzular üçün yem payının kimyəvi tərkibi və qida maddələrinin miqdarı verilmişdir [4, s.185].
Cədvəldən göründüyü kimi, həm nəzarət
həm də təcrübə qrupunda olan quzular müxtəlif
yem payları ilə yemləndirilməsinə baxmayaraq
demək olar ki, gündəlik eyni yem vahidi qəbul
etmişlər. Ancaq yem paylarının tərkibindəki
qida maddələri biri-birindən fərqlənir. Belə
ki, nəzarət qrupunda yem payında enerji yem
vahidi 14,71 həzmə gedən protein 145 q, kalsium 14,47 q, fosfor 4,6 mq, karotin 37,66
mq olduğu halda təcrübə qrupunda müvafiq
olaraq 18,32; 226,3; 22,27; 6,1; 88,2mq olmuşdur. Təcrübə qrupunda yem payında qida
maddələrinin miqdarının çoxluğu quzularda
böyümə və inkişafa müsbət təsir etmişdir.
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Heyvanlarda orqan və toxumaların keyfiyyətcə dəyişməsini öyrənmək üçün onları
ölçürlər. Eksteryer statları müəyyən etmək
üçün heyvanları ölçü lenti, ölçü ağacı və ölçü
pərgarı vasitəsilə aparılır.
Böyümə və inkişafın əsas ən üç növü mövcuddur. Böyümə xətt, həcm və çəki üzrə aparılır.
Heyvandarlıqda əsas etibarilə böyüməni
öyrənməkdə heyvanları sistematik olaraq çəkir
və ölçürlər. Xırda heyvanların embrional dövründə hər gün, yaxud 5 gündən bir çəkisini və
böyüklüyünü öyrənmək lazımdır [2, s.67].
Postembrional dövrdə qoyunlar doğduqda
yəni quzuları doğulduqda 1, 3, 5, 6, 12, 18,
24, aylıqda çəkmək və ölçmək lazımdır. Bundan sonra bütün heyvanları ildə iki dəfə yazda və payızda çəkilməli və ölçülməlidir
[2, s.73].
Doğmuş heyvanları bir aydan sonra çəkmək
məsləhətdir. Heyvanlar səhər, yemləmədən
qabaq çəkilməlidir.

Altı aylıqdan sonra heyvanın orta çəkisini
2-3 dəfə çəkmək yolu ilə təyin etmək məsləhətdir. Alınan çəkilər və ölçmələr əsasında
artım öyrənilir [3, s.126].
Böyümənin sürəti qidalanma, temperatur,
vitaminlər, hormonların mikroelementlərin və
başqa amillərin təsiri nəticəsində xeyli dəyişə
bilir.
Böyümə sürəti yemi artımla ödəmək, rasionda məhsuldarlıq və saxlayıcı yem paylarının
arasındakı münasibətlə əlaqədardır.
C.Hekeli göstərir ki, heyvanların gövdə
hissələrinin böyüməsinin qeyri-müntəzəmliyi
ilə əlaqədar olaraq, onların çəkiləri arasında
mütənasiblik dəyişkənliyi parabola düsturu
(y = bxa) əsasında dəyişir [3, s13].
İnkişafın qeyri-müntəzəm gedişi heyvanın
bütöv orqanizminə xas olsa da, orqanizmin
ayrı-ayrı hissələri - orqanlar, toxumalar, əzələlər,
skelet hissələri bədən hissələrinin mütənasibliyi
yaş artdıqca dəyişilir. Burada xüsusən skeletin
böyüməsi bədən quruluşunun formalaşmasına
təsir edir [3, s.132].
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3 saylı cədvəldən göründüyü kimi nəzarət
qrupunda olan quzular doğulduqda 2,8 kq, 1aylıqda 5,5 kq, 3-aylıqda 15,2 kq. 5-aylıqda
27,5 kq, 6 aylıqda 32,5 kiloqram olduğu halda
təcrübə qrupunda müvafiq olaraq bu göstəricilər
doğulduqda 2,9; 6,0; 16,2; 29,3; və 37,4 kiloqram təşkil etmişdir.
Nəzarət və təcrübə qruplarını müqayisə etdikdə görürük ki, aylar üzrə təcrübə qrupunda
böyümə dinamikası nəzarətə nisbətən daha
yüksəkdir. Bunu isə onunla xarakterizə etmək
olar ki, təcrübə qrupundakı quzular daha qidalı
yem payı, quru xaşa otu ilə yemləndirmənin
bilavasitə təsiri nəticəsindədir.
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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.
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