AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

ELMİ ƏSƏRLƏR
(pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və
informatika, biologiya, incəsənət)

№ 1 (59)

NAXÇIVAN – NMİ “Məktəb”, 2020

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər. Pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya,
riyaziyyat və informatika, biologiya, incəsənət, 2020, №1 (59)
Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 27 dekabr 2004-cü il tarixdə
(Şəhadətnamə № 1158) qeydiyyata alınmış və nəşrə edilmiş dəyişikliklər 20 iyun 2019-cu il
tarixdə Reyestrə daxil edilmişdir.
Baş redaktor:

Azad Novruzov
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Baş redaktorun müavini:

Qurban Qurbanlı
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun elmi katibi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Məsul katib:

Zöhrə Sadiqova
“Məktəb” nəşriyyatının direktoru
Redaksiya heyəti

PEDAQOGİKA:
PEDOGOGY:
ПЕДАГОГИКА:

prof. İsmayıl ƏLİYEV
prof. Fərahim SADIQOV
prof. Akif ABBASOV
dos. Vahid RZAYEV

PSİXOLOGİYA:
PSYCHOLOGY:
ПСИХОЛОГИЯ:

prof. Bəxtiyar ƏLİYEV
prof. Gültac ƏLİYEVA
ps.ü.f.d. Çapay QULİYEV

TARİX:
HISTORY:
ИСТОРИЯ:

dos. Elbrus İSAYEV
akad. İsmayıl HACIYEV
prof. İbrahim ETEM ATNUR
prof. Hacıfəxrəddin SƏFƏRLİ
prof. Zəhmət ŞAHVERDİYEV

FİLOLOGİYA:
PHILOLOGY:
ФИЛОЛОГИЯ:

akad. İsa HƏBİBBƏYLİ
prof. Hüseyn HƏŞİMLİ
prof. Akif İMANLI
dos. Qurban QURBANLI
dos. Şirməmməd QULİYEV
dos. Həsənəli EYVAZOV

RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA:
MATHS AND INFORMATICS:
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА:

prof. Bilal BİLALOV
prof. Soltan ƏLİYEV
prof. Yaqub MƏMMƏDOV
dos. Azad NOVRUZOV
dos. Rövşən VƏLİYEV

BİOLOGİYA:
BIOLOGY:
БИОЛОГИЯ:

akad. Tariel TALIBOV
dos. İsmayıl MƏMMƏDOV
dos. Asif AXUNDOV
b.ü.f.d. Lamiyə QULİYEVA

İNCƏSƏNƏT:
ART:
ИСКУССТВO:

b/m. Cavid İSMAYILOV
b/m. Ülviyyə HƏMZƏYEVA
b/m. Məhəbbət BABAYEVA

MÜNDƏRİCAT
PEDAQOGİKA
RAUF SULTANOV. Pedaqoji valeologiyada təhsilalanların sağlamlığının
formalaşdırılması yolları .........................................................................................................9
QIZILTAC ŞAHBAZOVA. Azərbaycanda ekoloji təhsil və tərbiyənin
inkişaf tarixindən...................................................................................................................13
VAHİD RZAYEV. Naxçıvanda müəllim kadrları hazırlayan ilk təhsil ocağı ......................17
ASİF AXUNDOV, RƏNA QULİYEVA. Biologiyanın tədrisində fəal təlim
metodları ilə dərsin təşkili formaları .....................................................................................23
MİRNAZİM SEYİDOV, AKİF ƏLİYEV. “Bərk yanacaq” mövzusunun
tədrisinə GDLU...........................................................................................................................28
BAYRAM RZAYEV, TOFİQ ƏLİYEV. Kimya fənnindən bəzi mövzuların tədrisi
zamanı yerli materialların verilməsinin əhəmiyyəti..............................................................33
VÜQAR SALMANOV. Bulud texnologiyalarından istifadə etməklə tədris
prosesinin təşkili....................................................................................................................38
AYŞE EMRE ALTINAY. İbtidai riyaziyyat təlimində interaktiv metodlardan
istifadənin əhəmiyyəti ...........................................................................................................43
PƏRVİZ ALLAHVERDİYEV. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiyəti və
müasir xüsusiyyətləri.............................................................................................................47
GÜLARƏ KƏRİMOVA. Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi haqqında............................50
MƏHLUQƏ ƏZİZOVA. Təlim motivasiyasının formalaşdırılmasında yeni
pedaqoji texnologiyalardan istifadə ......................................................................................54
ÜLVİYYƏ VERDİYEVA. “Həyat bilgisi” dərslərində şagirdlərin yaradıcı
qabiliyyətlərinin formalaşdırılması işinin psixoloji əsasları .................................................58
ŞİRİNBƏYİM NADİROVA. Azərbaycan folklor nümunələrindən
istifadə imkanları...................................................................................................................64
RƏQSANƏ İBADOVA. Xeyirxahlıq milli və ümumbəşəri dəyər kimi ..............................68
SEVDA İMANOVA. İngilis dilinin tədrisi zamanı tələbələrin mədəniyyətlərarası
səriştəsinin qiymətləndirilməsi: test və anket sorğularının hazırlanması problemləri ..........72
ZEYNAB MEHDİYEVA. Həyati bacarıqların formalaşmasında fənlərarası
inteqrasiyanın imkan və yolları .............................................................................................79
TARİX
HACIFƏXRƏDDİN SƏFƏRLİ. Bir daha Naхçıvan xanları nəslindən olan İbrahim
xan Kəngərli haqqında ..........................................................................................................84
ABDULLA MUSTAFAYEV, RUHİYYƏ RZAYEVA. Azərbaycan - İran iqtisadi
əlaqələrində Naxçıvanın yeri.................................................................................................90
QADİR ƏKBƏROV. Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı
və milli-mənəvi dəyərlərin inkişafında yeni mərhələnin başlanması....................................98
AYTƏKİN QƏHRƏMANOVA. Naxçıvanda kənd əhalisinin təsərrüfat
məişətində quşçuluq ............................................................................................................103
3

ZALEH NOVRUZOV. Naxçıvanda ağac və su kultu tarixi qaynaqlarda.....................112
FİLOLOGİYA
AKİF İMANLI, ŞƏBNƏM NOVRUZOVA. Naxçıvan çevrəsinin
oykonimləri: Qars bölgəsi ..............................................................................118
FƏRMAN XƏLİLOV. Müəllimlərinin vurğunu: akademik
Məmməd Cəfər Cəfərov .................................................................................122
ƏBÜLFƏZ ƏZİMLİ. Qədim və orta əsrlərdə ədəbiyyata münasibətin
səciyyəvi cəhətləri .........................................................................................126
NƏZAKƏT İSMAYILOVA. C.Məmmədquluzadə yaradıcılığının
əhəmiyyəti tarixdə və günümüzdə (uşaq ədəbiyyatı nümunələri əsasında)..................132
GÜNAY ŞİRƏLİYEVA. Vətən sevgisi, vətənpərvərlik duyğularının tərənnümü .......
.....................................................................................................................137
MƏSMƏ NOVRUZOVA. Şərq dünyasına olan sevgi və
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı........................................................................143
NƏRGİZ İSMAYILOVA. Eynəli bəy Sultanov yaradıcılığında
Şərq və Qərb məsələləri .................................................................................148
BİOLOGİYA
PƏRVİZ FƏTULLAYEV. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində
arpa bitkisinin becərilməsi ...............................................................................................153
GÜNEL SEYİDZADƏ. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində
qarğıdalı bitkisinin becərilmə aqrotexnikası....................................................159
VALEH ƏLİXANOV. Fiziki yüklərin yeniyetmə idmançıların ürək-damar
və tənəffüs sistemlərinə təsiri ........................................................................164
RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA
ABDULLA HƏSƏNOV. Törəmənin tətbiqi ilə bərabərsizliklərin həlli üsulları ...169
AZAD MƏMMƏDLİ, ÜLVÜ VƏLİYEV. Məktəb riyaziyyat kursunda
Viyet teoreminin tənliklər həllinə tətbiqi ........................................................176
GÜLARƏ RƏHİMOVA, KÖNÜL MƏMMƏDOVA. Kompüter
modelləşdirməsinin köməyilə cisimlərin hərəkət trayektoriyası və
qrafiklərin qurulması .....................................................................................181
İNCƏSƏNƏT
HƏBİBƏ ALLAHVERDİYEVA. Müstəqillik illərində Naxçıvan
səhnəqrafiyasında ümummilli lider Heydər Əliyev obrazı................................186
FİZZƏ QULİYEVA. XX əsr Naxçıvan məişəti rəssam Şamil Qazıyevin
yaradıcılığında...............................................................................................191
MİRSƏLİM EMİNOV. Naxçıvan diyarının naxışları: keçmişdə və günümüzdə ..195
ZEYNƏB QULİYEVA. Naxçıvan teatrında musiqili əsərlər
əsasında hazırlanmış tamaşalar (1923-1940-cı illər) ........................................200
4

CONTENTS
PEDAGOGY
RAUF SULTANOV. Ways of forming students' health in pedagogical valeology ................9
QIZILTAJ SHAHBAZOVA. Development history of ecological education and
upbringing in Azerbaijan .......................................................................................................13
VAHID RZAYEV. The first educational institutions for training teachers
in Nakhchivan .......................................................................................................................17
ASIF AKHUNDOV, RANA GULIYEVA. Forms of organization of lessons by
methods of active learning in teaching of biology ................................................................23
MIRNAZIM SEYIDOV, AKIF ALIYEV. About te teaching of solid fuel ........................28
BAYRAM RZAYEV, TOFIG ALIYEV. The importance of providing local
informationin the process of teaching some topics on chemistry .........................................33
VUGAR SALMANOV. Organization of the educational process using cloud
technologies...........................................................................................................................38
AYSHE EMRE ALTINAY. The importance of using interactive methods in
teaching primary mathematics ..............................................................................................43
PARVIZ ALLAHVERDIYEV. The essence of military patriotic upbringing and its
modern characteristics...........................................................................................................47
GULARA KARIMOVA. About patriotic upbringing of student ........................................50
MAHLUGA AZIZOVA. The usage of new pedagogical technologies on improving
the educational and creative motivation of students .............................................................54
ULVIYYA VERDIYEVA. Psychological bases of work on the formation of creative
abilities of students in the lessons of "Knowledge of life"....................................................58
SHIRINBEYIM NADIROVA. Possibilities of using samples
of Azerbaijan folklore............................................................................................................64
RAKSANA IBADOVA. Kindness as a national and universal value ..................................68
SEVDA IMANOVA. The assessment of students ıntercultural competence in
teaching english: questionnaire measures design problems ..................................................72
ZEYNAB MEHDIYEVA. Opportunities and ways of interdisciplinary
integration in the formation of life skills ..............................................................................79
HISTORY
HAJIFAKHRADDIN SAFARLI. Once more about Ibrahim khan Kangarli a
generation of Nakhchivan khans ...........................................................................................84
ABDULLA MUSTAFAYEV, RUHIYYA RZAYEVA. Place of Nakhchivan in
Azerbaijani-Iranian economic relations ................................................................................90
GADIR AKBAROV. Haydar Aliyev's return to political power in Azerbaijan
and starting the new stage in the development of national and moral values .......................98
AYTEKIN GAHRAMANOVA. Poultry farming in the house hold of the rural
population of Nakhchivan ...................................................................................................103
5

ZALEH NOVRUZOV. The cult of tree and water in historical sources in Nakhchivan ......112
PHILOLOGY
AKIF IMANLI, SHABNAM NOVRUZOVA. Oikonyms of the surrodings
of Nakhchivan .....................................................................................................................118
FARMAN KHALILOV. Admiration of teachers: academician
Mammad Jafar Jafarov .......................................................................................................122
ABULFAZ AZIMLI. Characteristic featuresof the relationship to ancient
and medical literature ..........................................................................................................126
NAZAKAT ISMAYILOVA. The significance of the works of J.Mammadkulizadeh
in history and modernity (based on examples of children’s literature)........................................132
GUNAY SHIRALIYEVA. Expressing the feelings of patriotism and love for
the homeland ......................................................................................................................137
MASMA NOVRUZOVA. Love to the eastern world and "Dada Gorgud" epos ...............143
NARGIZ ISMAYILOVA. Eynali bey Sultanov in his work, east and west issues ...........148
BIOLOGY
PARVIZ FATULLAYEV. Barley cultivation in the conditions of the Nakhchivan
Autonomous Republic.........................................................................................................153
GUNEL SEYIDZADEH. Agrotechnical cultivation of corn plant under the
conditions of the Nakhchivan Autonomous Republic.........................................................159
VALEH ALIKHANOV. The effect of physical activity on the cordiovascular
and respiratory system of adolescent athletes ....................................................................164
MATHS AND INFORMATICS
ABDULLA HASANOV. Methods for solving inequalities with the application
of derivatives .......................................................................................................................169
AZAD MAMMADLI, ULVI VALIYEV. Application of viet's theorem to
solving equations in the school course of mathematics ......................................................176
GULARA RAHIMOVA, KONUL MAMMADOVA. Drawing graphs and body
paths using computer modeling...........................................................................................181
ART
HABIBA ALLAHVERDIYEVA. Image of the national leader Heydar Aliyev in
the Nakhchivan scenegraphy during the years of independence .........................................186
FIZZA GULIYEVA. Nakhchivan life of the XX century in the works of the
artist Shamil Gaziyev ..........................................................................................................191
MIRSALIM EMINOV. Patterns of Nakhchivan land in the past and present .................195
ZEYNEB YUSIFOVA. To the performances of the Nakhchivan theater,
prepared on the basis of musical works (1923-1940) .........................................................200
6

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИКА
РАУФ СУЛТАНОВ. Пути формирования здоровья обучающихся в
педагогической валеологии ..................................................................................................9
ГЫЗЫЛТАДЖ ШАХБАЗОВА. Из истории развития экологического
образования и воспитания в Азербайджане .....................................................................13
ВАХИД РЗАЕВ. Первое в Нахчыване учебное заведение по подготовке
учительских кадров .............................................................................................................17
АСИФ АХУНДОВ, РЕНА ГУЛИЕВА. Формы организации уроков методами
активного обучения в преподавании биологии ...............................................................23
МИРНАЗИМ СЕИДОВ, АКИФ АЛИЕВ. К вопросу о преподавании темы
“Твердое топливо”...............................................................................................................28
БАЙРАМ РЗАЕВ,ТОФИК АЛИЕВ. Важность предоставления местного
материала в процессе преподавания некоторых тем по химии ......................................33
ВЮГАР САЛМАНОВ. Организация учебного процесса с использованием
облачных технологий ..........................................................................................................38
АЙШЕ ЭМРЕ АЛТЫНАЙ. Важность использования интерактивных
методов в обучении начальной математике ......................................................................43
ПАРВИЗ АЛЛАХВЕРДИЕВ. Сущность и современные особенности
военно-патриотического воспитания ................................................................................47
ГЮЛАРА КЕРИМОВА. К патриотическому воспитанию учащихся...........................50
МАХЛУГА АЗИЗОВА. Использование новых педагогических технологий
в формировании мотивации обучения...............................................................................54
УЛЬВИЯ ВЕРДИЕВА. Психологические основы работы по формированию
творческих способностей учащихся на уроках «Познание жизни»...............................58
ШИРИНБЕЙИМ НАДИРОВА. Возможности использования образцов
азербайджанского фольклора .............................................................................................64
РАКСАНА ИБАДОВА. Доброта как национальная и общечеловеческая ценность ...68
СЕВДА ИМАНОВА. Оценка межкультурной компетентности студентов во
время обучения английскому языку: проблемы построения тестов и опросников.......72
ЗЕЙНАБ МЕХТИЕВА. Возможности и пути межпредметной интеграции
в формировании жизненных умений.................................................................................79
ИСТОРИЯ
ГАДЖИФАХРАДДИН САФАРЛИ. Еще раз об Ибрагим хане Кенгерли из
рода Нахчыванских ханов ..................................................................................................84
АБДУЛЛА МУСТАФАЕВ. Место Нахчывана в азербайджано-иранских
экономических связях .........................................................................................................90
ГАДИР АКБЕРОВ. Возвращение Гейдара Алиева к политической
власти и начало нового этапа в развитии национально-духовных
ценностей в Азербайджане.................................................................................................98
АЙТЕКИН ГАХРАМАНОВА. Птицеводство в хозяйственном быту сельского
населения Нахчывана........................................................................................................103
7

ЗАЛЕХ НОВРУЗОВ. Культ дерева и воды в Нахчыване в
исторических источниках .................................................................................................112
ФИЛОЛОГИЯ
АКИФ ИМАНЛЫ, ШАБНАМ АЛИЕВA. Ойконимы окрестностей
Нахчывана: Карсский регион ...........................................................................................118
ФАРМАН ХАЛИЛОВ. Преклонение перед учителями: академик
Мамед Джафар Джафаров ................................................................................................122
АБУЛЬФАЗ АЗИМЛИ. Характерные черты отношения к древней
и средневековой литературе .............................................................................................126
НЕЗАКЕТ ИСМАИЛОВА. Значение творчества Дж. Мамедкулизаде
в истории и современности (на основе примеров детской литературы) .....................132
ГЮНАЙ ШИРАЛИЕВА. Воспевание чувств патриотизма и любви к родине ........137
МАСМА НОВРУЗОВА. Любовь к восточному миру и дастан
«Китаби-Деде Горгуд» ......................................................................................................143
НАРГИЗ ИСМАИЛОВА. Вопросы Востока и Запада в творчестве
Эйнали бека Султанова .....................................................................................................148
БИОЛОГИЯ
ПАРВИЗ ФАТУЛЛАЕВ. Возделывание растения ячменя в условиях
Нахчыванской Автономной Республики .........................................................................153
ГЮНЕЛЬ СЕИДЗАДЕ. Агротехническое возделывание растения
кукурузы в условиях Нахчыванской Автономной Республики ...................................159
ВАЛЕХ АЛИХАНОВ. Влияние физических нагрузок на
сердечно-сосудистую и дыхательную системы спортсменов-подростков ..................164
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
АБДУЛЛА ГАСАНОВ. Методы решения неравенств с
применением производной...............................................................................................169
АЗАД МАМЕДЛИ, УЛЬВИ ВЕЛИЕВ. Применение теоремы Виета к решению
уравнений в школьном курсе математики ................................................................................176
ГЮЛАРА РАГИМОВА, КЕНУЛЬ МАМЕДОВА. Построение графиков
и траекторий движения тел с помощью компьютерного моделирования....................181
ИСКУССТВО
ГАБИБА АЛЛАХВЕРДИЕВА. Образ общенационального лидера
Гейдара Алиева в Нахчыванской сценографии в годы независимости........................186
ФИЗЗА ГУЛИЕВА. Нахчыванский быт XX века в творчестве xудожника
Шамиля Газиева ................................................................................................................191
МИРСАЛИМ ЭМИНОВ. Узоры Нахчыванского края: в прошлом и в наши дни ....195
ЗЕЙНАБ ЮСИФОВА. К спектаклям Нахчыванского театра,
подготовленным на основе музыкальных произведений (1923-1940 годы) ................200
8

Pedaqogika

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 1

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 1, s. 9-12
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2020, № 1, p. 9-12
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2020, № 1, c. 9-12

UOT 371.037

Pedaqoji valeologiyada təhsilalanların sağlamlığının formalaşdırılması
yolları

Müəllif:

pedaqoji valeologiya, insanın
həyat tərzi, sağlamlığı, təhsilalanların valeologiyası, sağlamlıq kompleks anlayışı kimi

Annotasiya. Məqaləyə pedaqoji valeologiyada təhsil alanların sağlamlığının formalaşdırılması yolları üzrə aparılmış araşdırmaların
nəticələri daxil edilmişdir. Valeologiya insanın özünün şəxsi sağlamlığının
formalaşdırılması, təmin edilməsi və möhkəmləndirilməsinə cəlb edilməsi
haqqında elm sahəsi kimi təşəkkül və inkişaf mərhələsindədir. Valeologiyanın pedaqoji əsaslarına valeoloji təhsil, valeoloji təlim, valeoloji
tərbiyə, valeoloji bilik və valeoloji mədəniyyət daxildir. Valeoloji təhsil
sağlam insanın fasiləsiz inkişafı və tərbiyəsi prosesi olub, insanda sağlamlıqla bağlı emosional münasibət inkişaf edir. Pedaqoji valeologiyanın
obyekti sağlam insan, predmeti isə onun sağlamlığıdır. Pedaqoji valeologiyanın prinsipləri pedaqogikanın qəbul edilmiş ümumi prinsiplərinə
əsaslanır. Valeologiyada sağlam həyat tərzinin komponentləri aşağıdakılardır: əmək və istirahət rejimi, hərəkət fəallığının təşkili, qidalanma
rejimi,yuxunun təşkili, sanitar gigiyena və bədəni möhkəmləndirmə tələblərinin yerinə yetirilməsi, həmçinin zərərli vərdişlərin profilaktikası,
şəxsiyyətlərarası ünsiyyət mədəniyyəti, orqanizmin psixoloji-fizioloji
tənzimlənməsi və seksual davranış mədəniyyəti daxildir
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Abstract. In the article researches carried about formation of health of
persons getting education and its ways in pedagogical valeology were
included. As a field of science valeology is in the formation and development stage being about formation, supply and strengthen of individual
health of a man. Valeological education, valeological teaching, valeological
upbringing, valeological knowledge and valeological culture include to
pedagogical bases of valeology. Valeological education developes
emotional attitude connecting with health, being continuous development
and upbringing process of a healthy man. Object of pedagogical
valeology is a healthy man, subject is his health. Principles of pedagogical
valeology bases upon general principles, of pedagogy. Components of
healthy mode of life in valeology are the followings: labour and rest
regime, organize of movement activity, nutrition regime, arrange of
sleep, sanitary hygiene and requirements fulfilling strengthening of
body, as well as prophylaxis of harmful habits, inter persons intercourse
culture, psychological – physical regulation of organism and culture of
sexual behavior.

Пути формирования здоровья обучающихся
в педагогической валеологии

Aннотация. В статью включены проведенные исследования по
формированию здоровья обучающихся в педагогической валеологии.
Валеология как область науки находится в этапе становления и
развития в привлечении формировании, поддержании и укреплении
личного здоровья человека. В педагогические основы валеологии
включаются валеологическое воспитание, валеологическое обучение,
валеологическое образование, валеологическое знание и валеологическая культура. Валеологическое образование - это процесс непрерывного развития и воспитания здорового человека и развите
эмоционального отношения к здоровью человека. Объектом педагогической валеологии является здоровый человек, а предметом его здоровье. Принципы педагогической валеологии основывается
на обшепринятые принципы педагогики. Компоненты здорового
образа жизни в валеологии: труд и режим отдыха, организация активности движения, режим питания, организация сна, санитарная
гигиена и выполнение требований по укреплению тела, также профилактика вредных привычек, культура межличностного общения,
психологическая и физиологическая регуляция организма и культура
сексуального поведения.
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Biologiyaya dair kurikulumda ölkəmizdə
aparılan təhsil islahatının yerinə yetirilməsi
istiqamətində görülmüş işlərdən biri kimi
meydana çıxmışdır. Özündə dünyanın mütərəqqi ölkələrinin təhsil təcrübələrini ümumiləşdirən bu sənəd bilavasitə şagirdlərin bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasına istiqamətləndirməklə özünün humanist, demokratik və inteqrativ xarakterinə görə fərqlənir. Orada məzmun standartlarının, təlim strategiyalarının,
qiymətləndirməyə dair məzmun, vasitə və
mexanizmlərin verilməsi onun həm də kompleks bir sənəd olduğunu göstərir.
Biologiyadan yeni məzmunun nəticələr
(məzmun standartları) formasında verilməsi
kurikulum sənədinin demokratik xarakterindən
irəli gəlir. Müəllimlərə nəticələrin bir standart
tələb kimi verilməsi onlara fəaliyyətində sərbəst
olmağa, müvafiq təlim strategiyaları seçməyə,
yaxud öz imkan və şəraitlərinə uyğun təlim
strategiyaları hazırlamaqla yanaşı, müasir dərsliklərin, digər resursların hazırlanmasını istiqamətləndirir [1].
Biologiya fənni üzrə yeni məzmunda insan,
onun sağlamlığı, insanın sosial mahiyyəti,
insan və təbiətin qarşılıqlı münasibətləri,
insanın psixoloji xüsusiyyətlərinə aid həyati
əhəmiyyəti olan zəruri bilik və bacarıqlar
əhatə olunur.
Valeologiya sağlam həyat tərzi haqında təlimdir. Ümumi qəbul olunmuş rəyə əsasən,
bu elmin banisi hesab olunan İ.İ.Brexmanin
fikirincə, valeologiya sağlamlıq haqqında təlim
kimi özündə ekologiya, biologiya, psixologiya,
tibb bədən tərbiyəsi və digər elmlərin nəzəriyyə
və təcrübəsinin formalaşdırılmasını birləşdirməkdədir. Girişdə qeyd etdiyimiz kimi, elm
və tədris fənni kimi valeologiyanın tədqiqat
dairəsi, sərhədləri getdikcə genişlənir və
dərinləşir.
Valeologiyanın pedoqoji əsasları müxtəlif
yaş dövrlərinin insanın inkişafında sağlamlığa
və sağlam həyat tərzinə istiqamətlənmiş təlim
və tərbiyə məsələlərini öyrənir. Valeologiyanın
pedoqoji əsaslarının anlayışlarına: valeoloji
təhsil, valeoloji təlim, valeoloji tərbiyə, valeoloji
bilik , valeoloji mədəniyyət daxildir.
Valeoloji təhsil dedikdə, sağlam insanın
fasiləsiz inkişafı və tərbiyəsi prosesi başa dü-
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şülür. O, insanın davranış və fəaliyyətində
elmi və praktik biliklərin formalaşdırılmasına
istiqamətlənməklə ,onun fərdi sağlamlığına
və elecə də ətrafdakıların sağlamlığına dəyər
münasibətini təmin edir [2].
Valeoloji təhsil prosesində insanda sağlamlıqla bağlı emosional münasibət inkişaf
edir. O, müsbət maraq və tələbatlara istinad
edir, fərdi sağlamlığın təkmilləşdirilməsinə,
habelə ətrafdakıların sağlamlığına qayğılı münasibət bildirir.
Valeoloji təhsilin nəticəsi insanın valeoloji
mədəniyyətə malik olmasıdır. Habelə insanın
özünün genetik, fizioloji və psixoloji imkanları,
nəzarət metodlarını və vasitələrini bilməsindən,
sağlamlığının qoruması və inkişafı haqqında
valeoloji bilikləri ətrafdakılar arasında yaymaqdan ibarətdir.
Pedaqoji valeologiyanın prinsipləri pedaqoqikanın qəbul edilmiş ümumi prinsiplərinə
(məqsədəuyğunluq, elmilik, şüurluluq, yaşauyğunluq, fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması,
nikbinlik, hörmət və tələbkarlıq, tələblərə vahidlik, aşkarlıq, sözlə əməyin birliyi, varislik,
fəallıq, əyanilik, sistemlilik, ardıcıllıq, müyəssərlik və s.) asaslanır.
Ümumiyyətlə, valeoloji problemlərə həsr
edilmiş əsərlərin təhlili onun iki başlıca fundamental anlayışını - «sağlamlıq» və «həyat
tərzi» anlayışını üzə çıxarmışdır. Həyat tərzinə
sağlamlığın qorunub saxlanmasının və itirilməsinin başlıca səbəbi kimi baxılır.
Həyat tərzi sosial-bioloji amillərə aid edilir.
Onun tərkib hissələrini – həyat səviyyəsi,
güzəranın keyfiyyəti və həyat tərzi üçlüyü
təşkil edir.
Sağlam hayat tərzinin başlıca komponentlərinə aşağıdakılar aiddir:
- əmək və istirahət rejimi, hərəkət fəallığının
təşkili, qidalanma rejimi, yuxunun təşkili, sanitar, gigiyena və bədəni möhkəmləndirmə
tələblərinin yerinə yetirilməsi, zərərli vərdişlərin
profilaktikası, şəxsiyyətlərarası ünsiyyət mədəniyyəti, orqanizmin psixoloji-fizioloji tənzimlənməsi,seksual davranış madəniyyəti.
Rejim dinamik və gözlənilməz hadisələr
nəzərə alındığı hallarda real və yerinə yetiriləsi
olur.
Valeologiya elminin yaranması insanın bio-
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loji, psixoloji və konkret həyat fəaliyyəti, orqanizmin vəziyyəti, dioqnostikası, eləcə də
onun ətraf mühitlə qarşılıqlı münasibəti haqqında daha dərin və mötəbər biliklərə yiyələnənlər zərurətilə şərtlənmişdir [3].
“Valeologiya” – (latınca valeo- sağlam yaşayış; loqos- elm, təlim) deməkdir. Valeologiya
sağlam həyat tərzi haqqında təlimdir.
Hazırda valeologiya insanın özünü şəxsi
sağlamlığının formalaşdırılması, təmin edilməsi
və möhkəmləndirilməsinə cəlb edilməsi haqqında elm sahəsi kimi təşəkkül və inkişaf
mərhələsindədir.
Tibb elmindən fərqli olaraq (onun obyekti
xəstə insandır). Pedaqoji valeologiyanın obyekti
sağlam insan, predmenti isə onun sağlamlığıdır.
Pedaqoji valeologiyanın digər inteqrativ elm
sahələrindən fərqləndirən cəhət də məhz
bundan ibarətdir.
Pedaqoji valeologiya təhsil müəssisələrində
yeni elm kimi tədris edilir.
Valeoloji məsələ və problemlərə həsr olunmuş əsərlərin tahlili onun iki başlıca fundamental anlayışını – «sağlamlıq» və «həyat
tərzi» anlayışını üzə çıxardı. Onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, həyat tərzinə sağlamlığın
qorunub saxlanmasının və itirilməsinin başlıca
səbəbi kimi baxılır.
Obyektiv amil kimi insanı əhatə edən
coğrafi mühitin şəxsiyyətin formalaşdırılmasına
və inkşafına təsiri danılmazdır. Lakin müasir
insanın cansağlığı və sağlamlığı yalnız xarici
şəraitlə, xarici mühitin təsiri ilə deyil, həm də
onun özünün şəxsi sağlamlığına məsuliyyətlə
yanaşması, sağlam həyat tərzinə qayğılı münasibətilə şərtlənir.
Aparılmış tədqiqat işlərinin məlumatına
görə sağlam uşaqların 10% təşkil etdiyi indiki
zamanda təhsil alanların valeoloji tərbiyəsinin
vacibliyi çox böyük dövlət və ictimai əhəmiyyət
kəsb edir [5].
Akademik Y.P.Lisisinanın aşağıdakı konsepsiyası insanın sağlamlığı və həyat tərzi
arasında göstərilən səbəb-nəticə asılılığının
elmi-təcrübi əsasını təşkil edir: müvafiq elm
sahələrini təmsil edən alimlərin rəyinə görə,
həyat tərzi digər amillərə nisbətən insanın
fərdi sağlamlığına daha çox 50-55 %, ekologiya
20-25 %, irsi meyillər 20%, tibbi xidmət 10%
təsir göstərir.

Təhsilalanların sağlamlığı bilavasitə sinir
sisteminin tipləri və müvəffəqiyyət qazanmaq
üçün start şəraitindəki hazırlıq səviyyəsi ilə
şərtlənir. Belə təlim-tərbiyə müəssisəsində
sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasının,
təhsilalanların fərdi inkşafının, onların psixoloji-fizioloji və yaş-cins xüsusiyyərinin nəzərə
alınmasına şərait yaradılması üçün təhsilin
məzmunu və strukturu, təlim prinsipləri və
üsullarını dəyişmək zərurəti meydana çıxır [6].
Valeoloqun təhsilalanların sağlamlığının
mühafizəsi, qorunması işinin ilkin mərhələsi
ali təhsil müəssisəsində tələbələrin çalışqanlığı
və sağlamlığı üçün optimal məktəbdaxili və
şəraitin yaradılmasından ibarət olmalıdır.
Təhsil müəssisələrində sanitar vəziyyət də
valeoloqun diqqət mərkəzində olmalıdır.
O, auditoriyaların təmizlənməsinə və yığışdırılmasına nəzarət etməli, həmçinin texniki
heyətin işinə nəzarət etməlidir.
Təhsil müəssisələrində pedaqoji valeologiyanın başlıca vəzifəsi təhsilalanların sağlamlığını formalaşdırmağa, qorumağa və möhkəmləndirməyə zəmanət verən şərait yaratmaqdan ibarətdir.
Təhsil müəssisələrində təşkilatçı – valeoloq
yaxud onun vəzifəsini yerinə yetirən təşkilatçı
müəllim təhsilalanların sağlamlığının formalaşdırılması aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirməlidir:
- təhsil alanların valeoloji tərbiyəsi üzrə
tədbirləri planlaşdırmalı, həyata keçirməli və
onların pedaqoji-psixoloji müharibəsinə kömək
etməlidir. Həmçinin təhsil müəssisələrində və
ailədə təhsilalanların sağlam həyat tərzi şəraitini
təmin edən təşkilati-pedaqoji mövzularda müvafiq tövsiyələr işləyib hazırlanmalıdır.
Təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi təhsilalanların sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması
prosesinin dioqnostikasını, nəzarətini və korreksiyasını həyata keçirməlidir [4].
Ümumiyyətlə, təhsil müəssisəsində təhsilalanlar, tərbiyəçilər, müəllimlər və müvafiq
işçilər arasında həyat tərzinin formalaşdırılması
və təbliğatı üzrə müsahibələr keçiriməlidir.
Ali təhsil müəssisələrində qrup halında və
fərdi valeoloji tədqiqatlar aparılmalıdır. Pedaqoji
valeologiya təhsilalanların sağlamlığını formalaşdırılması məqsədilə öz peşə ixtisasını
artırmalıdır.
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Valeoloji tərbiyə aspektindən fərdi sağlamlığı
şərtləndirən amillərin inkişaf dinamikasını
daim izləmək lazımdır. Valeoloji tərbiyə baxımından fərdi sağlamlığa (fiziki, mənəvi, simetik, psixoloji və s.) təsir göstərən amillər
şərti olaraq obyektiv amillər hesab edilir.
Subyektiv amillərə gün rejimi, asudə vaxtdan
səmərəli istifadə edilməsi, sutka ərzində piyada
qət edilən məsafə, zərərli vərdişlərin aradan
qaldırılması, dərslərin hazırlanmasına sərf olunan vaxtın həcmi, təlim prosesində qarşılıqlı
münasibətlər (dekanatla, müəllimlərlə, qrup
yoldaşları ilə), təlim prosesinin səmərəliliyini
şərtləndirən amillər (tədris proqramları, tədrisin
səviyyəsi, təlim şəraiti, müəllimlərin öyrənənlərlə qarşılıqlı münasibəti müəllimlərin
(elmi, pedaqoji; psixoloji, metodiki) hazırlıq
səviyyəsi, sərbəstlik, tələbkarlıq səviyyəsi,
münaqişəli situasiyalar, asudə vaxtın məqsədyönlü təşkili, tədris prosesindəki idarəetmə
üslubu (demokratik, avtoritar, liberal) fənlərin
tədrisi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi) aiddir [6].
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Azərbaycanda ekoloji təhsil və
tərbiyənin inkişaf tarixindən
Annotasiya. Məqalədə göstərilir ki, müasir dövrdə ekoloji tarazlığın
pozulması bütün dünya qarşısında duran ən mühüm problemlərdən
biridir. Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da hər bir vətəndaşın ekoloji mədəniyyətinin yüksəldilməsi üçün müxtəlif meyarlar və qərarlar qəbul edilmişdir. Respublika hökumətinin ətraf
mühitin qorunmasında aparıcı rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Məqalədə qeyd olunur ki, canlı və cansız təbiətin qarşılıqlı münasibətləri, qlobal, regional və lokal ekoloji problemlər xüsusi elmin
– ekologiyanın predmetini təşkil edirlər. Hazırda ekologiya müxtəlif
sahələrə və geniş bölmələrə malik olan müstəqil elmdir. Məqalədə
ekoloji tərbiyə məsələlərinin inkişaf tarixinə ayrıca diqqət yetirilir.
Məqalədə göstərilir ki, əhalinin, ilk növbədə gənc nəslin ekoloji
maarifləndirilməsi ekoloji tarazlığın qorunub saxlanması üçün
vacib məsələlərdən biridir.

Development history of ecological
education and upbringing in Azerbaijan
Abstract. At present ecology is an independent science having
different areas and broad branches, Like foreign countries, different
measures and decisions were adopted for increasing ecological
education of each citizen in our country as well. Leading role of
government in the direction of environment protection should be
noted specially. At present for preventing spontaneous development
of events, ecological enlightenment of people, in the first place
younger generation is of great importance.
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Aннотация. В статье констатируется что, нарушение экологи-
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ческого баланса в современный период является одной из
самых важных проблем, стоящих перед всем миром. Как и во
всем мире, в Азербайджане также были приняты различные
критерии и решения для повышения экологической культуры
каждого гражданина. Следует особо отметить ведущую роль
правительства республики в защите окружающей среды. В
статье подчеркивается, что взаимоотношения живой и неживой
природы, глобальные, региональные и локальные экологические
проблемы являются предметом изучения особой науки – экологии. В настоящее время экология – самостоятельная наука,
имеющая различные сферы и широкие разделы. В статье внимание концентрируется на вопросах истории развития эклологического воспитания. Констатируется, что в настоящее
время экологическое просвещение населения, прежде всего
молодого поколения, является одним из важнейших вопросов
для поддержания экологического баланса.
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Müasir dövrdə ekoloji tarazlığın pozulması
ümumdünya qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biridir. Problemin həlli yolunda,
yəni ekoloji təmizliyin yaradılması və onun
mühafizəsi işində atılacaq ilk ciddi addım,
mühüm vasitə isə fasiləsiz ekoloji təhsil və
tərbiyə sisteminin yaradılmasıdır. İnsanın ətraf
aləmə, təbiətə qarşı mənfi münasibətinin qarşısını vaxtında almaq təhsil pilləsinin ilk mərhələsindən başlayaraq yetişməkdə olan nəsli
bu sahədə maarifləndirmək təbiətin qorunmasının insanyaşamı üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu elmi cəhətdən onlara aşılamaq ən vacib amillərdən biridir. Problemə
düzgün yanaşma pedaqoji, tərbiyəvi təsirlərin
elmi əsaslandırılması, yetişən nəslin hələ məktəb illərindən onu əhatə edən aləmə qayğılı
münasibətinin formalaşdırılması vacibdir. Buna
əsaslanaraq tədris fənlərinin “ekologiyalaşdırılması” ideyasına haqq qazandırmaq olar.
Ekologiya yunan sözü olub hərfi mənası
yaşayış üçün yararlı yer, yurd, məskən haqqında
elm mənasını verir [1, s. 4]. “Ekologiya” termini ilk dəfə elmdə 1866-cı ildə görkəmli
alman təbiətşünası, darvinist təlimin müdafiəçisi
Ernest Hekkel (1834-1919) tərəfindən işlənmişdir. Ernest Hekkel Darvinin təkamül faktoru
olan təbii seçim haqqında baxışlarını dərinləşdirmiş, həyatın cansız maddələrdən təbii
olaraq yaranması haqqında ideya ilə çıxış etmişdir. İlk dəfə fərdin inkişafında onun əcdadlarının təkamül mərhələlərinin əks olunması
haqqında biogenetik qanununu da irəli sürülməsi onun adı ilə bağlıdır. E.Hekkel ekologiyanı
ayrıca bioloji elm kimi təklif etmişdir.
Hazırda ekologiya müxtəlif sahələrə və
çox geniş qollara malik müstəqil elmdir. Xarici
ölkələrdə olduğu kimi, bizim ölkəmizdə də
hər bir vətəndaşın ekoloji mədəniyyətinin
yüksəldilməsi üçün müxtəlif meyarlar və
qərarlar qəbul edilmişdir. Ətraf aləmin qorunması istiqamətində respublika hökumətinin
aparıcı rolu xüsusilə qeyd edilməlidir. Təhsil
Nazirliyinin, Nazirlər Kabinetinin, Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fəaliyyəti bu
dediklərimizə sübutdur. Respublika vətəndaşlarının təbiətə münasibəti, onun mühafizəsi
üzrə hüquq və vəzifələri ali qanunvericilik
aktlarında da təsbit edilmiş, möhkəmləndirilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, resbublikamızın
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konstitusiyasının II fəslinin 78-ci maddəsində
ekoloji durumu qorumaq və ətraf mühitin mühafizəsinin hər bir vətandaşın borcu olduğu
göstərilir.
Xalqımızın ümümmilli lideri, dünya şöhrətli
siyasi xadim Heydər Əliyev tərfindən imzalanmış 4 iyul 2001-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının dövlət təbiət və biosfer qoruqlarının
ümumi əsasnaməsi”nin və “Azərbaycan Respublikasının ümsumi əsasnaməsi”nin tətbiq
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərmanı, “Azərbaycan Respublikasının Ekoloji konsepsiyası” (1992), “Azərbaycanda ətraf mühitə təsirin qüvvətləndirilməsi
haqqında əsasnamə” (1996), “Azərbaycanda
təbiətin qorunması və təbii sərvətlərdən istifadə
Qanunu” (1992), “Ətraf mühitin mühafizəsi
üzrə milli fəaliyyət planı” (1998), “Əhalinin
ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu” (2003),
“Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və
obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu” və s. bu kimi sənədlər Azərbaycan dövlətinin təbiəti mühafizə və biosferin
qorunmasına diqqətli, qayğılı münasibətini əks
etdirən sənədlərdir.
Hal-hazırda hadisələrin kortəbii inkişafının
qarşısını almaq üçün əhalinin, ilk növbədə
gənc nəslin ekoloji maarifləndirilməsi ən vacib
məsələlərdəndir. Ekoloji biliklərə yiyələnmək
hər bir insana lazımdır. Ekoloji dünyagörüşü
insanla təbiətin vəhdətini anlamağa, təbiətlə
cəmiyyət arasında harmonik münasibətlərin
formalaşmasına kömək edir. Yalnız ekoloji
təhsil və tərbiyə sisteminin inkişafı ilə cəmiyyətin hər bir üzvünün ekoloji mədəniyyətini
və məsuliyyətini artırmaq mümkündür. 10 dekabr 2002-ci il tarixdə ulu öndər H.Əliyev tərəfindən imzalanmış “Əhalinin ekoloji təhsili
və maarifləndirmə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun “Ümumi müddəalar”ında göstərilir ki, əhalinin ekoloji təhsili
və maarifləndirilməsi məqsədilə aşağıdakı
məsələlər həyata keçirilməlidir.
- ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan istifadə üzrə normaların xüsusi biliklərin,
təcrübənin tədrisi və öyrənilməsi prosesi;
- ətraf mühitə, insan və təbiət arasında qarşılıqlı əlaqələrə dair məlumatlar;
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- ekoloji maarifləndirmə, ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına yönəldilmiş ekoloji bilik
və təcrübənin yaradılması;
- ekoloji mədəniyyət, əhalinin və ölkənin
ekoloji təhlükəsizliyinə insanın ətraf mühitlə
qarşılıqlı əlaqəsinə dair bilik və təcrübənin
məcmusu [3, s. 1-2].
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik
Mərkəzinin 80 ildən artıq bir tarixi vardır.
Mərkəz ilk dəfə 1938-ci ildən etibarən “Bakı
Pedaqoji Aqrobiostansiyası” kimi fəaliyyətə
başlamışdır. Eyni vaxtda Gəncədə “Mərkəzi
Gənc Təbiətçilər Stansiyası” yaradılmışdır. Sonralar həmin “Stansiya”, “Bakı pedaqoji Aqrobiostansiyası”na tabe edilmişdir. 1965-ci ildə
“Respublika Gənc Təbiətçilər Stansiyası”,
1991-ci ildən isə onun əsasında Respublika
Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi
adlandırılmışdır.
Bu gün Azərbaycan Respublikasının maddi
mədəniyyət abidələri diyarı olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən
Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzinin
əsası 1971-ci ildən qoyulmuşdur. Mərkəz ilk
əvvəl mühiti qorumaq, təbii sərvətlərimizə
sahib çıxmaq hissini yetişən nəslə aşılamaq
vəzifəsini həyata keçirir.
Respublika rayon (şəhər) Ekoloji Tərbiyə
və Təcrübəçilik Mərkəzlərinin xətti ilə keçirilən
kütləvi ekoloji tədbirlərin, konfransların, seminarların, “dəyirmi masa”ların, baxış müsabiqələrin, aksiyaların və s. təşkili əhalinin, o
cümlədən gənc nəslin maariflənməsinə, ekoloji
biliklərin geniş yayılmasına kömək edir.
Bir cəhəti də qeyd edək ki, dünyada yeganə
olan və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Uşaq
Ekoloji Polisi təhsil və maarifləndirmə istiqamətində çox əhəmiyyətli hadisə sayıla bilər.
Uşaq Ekoloji Polisi (UEP) 1998-ci ilin dekabr
ayının 25-də yaradılmışdır. Azərbaycan məktəblilərinin ekoloji hərəkatının 75 illiyinə həsr
edilmiş Uşaq Ekoloji Formunda “gənc polislərin” birinci dəstəsinin təqdimat və andiçmə
mərasimi olmuşdur.
5 may 2001-ci il tarixdə Uşaq Ekoloji Polisinin Əli Bayramlıda və 5 iyun 2001-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında şöbələri açılmışdır.

Uşaq Ekoloji Polisinin əsas missiyası gənc
nəsildə təbii irsin qorunub saxlanılması üçün
məsuliyyət hissi tərbiyə etmək və ekoloji təhlükəsizliyi təmin etməkdir. UEP-in xüsusi geyimi, öz bayrağı, gerbi, öz qəzeti və uşaqların
xahişi ilə şair R.Bağırın sözlərinə bəstəkar
A.Dadaşovun bəstələdiyi və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən təsdiq olunmuş
dünyada yeganə olan Ekoloji himni vardır.
Qısa bir vaxt ərzində balaca ekoloqlar bir
sıra uğurlar əldə etmiş, konfransların, müsabiqələrin, treninqlərin qalibi olmuş, mükafatlara
layiq görülmüşdür. 15-24 avqust 2000-ci il
tarixdə UEP-in bir nəfər üzvü Gürcüstanın
Barjomi şəhərində keçirilən Beynəlxalq Ekoloji
Turnirdə müvəffəqiyyətlə çıxış edərək üçüncü
yeri tutmuşdur. Onların təklifi ilə dünya ekoloqlarına müracit qəbul edilmişdir. 03-11
noyabr 2002-ci il tarixdə UEP-in 4 nəfər üzvü
Rusiya Fedrasiyasının Voronej şəhərində keçirilən “NEBTERRA” Beynəlxalq SeminarTreninqdə uğurla iştirak etmiş, fəxri fərmanlar
almışlar. 20 may 2001-ci ildə BMT-nin Xəzər
Ekoloji Proqramı çərçivəsində Dərbənddə keçirilən “Neptun Bayramı”nın həm təşkilatçısı,
həm də iştirakçısı kimi BMT-nin sertifikatı
və hədiyyələri ilə mükafatlandırılmışdır. 2526 may 2001-ci ildə İNEP və NSAR Amerika
Humanitar Təşkilatının Azərbaycandakı ictimai
təşkilatların fəaliyyətinə həsr edilmiş baxış
sərgisində UEP-in ekspoziyası, stendi nümayiş
etdirilmişdir və s. (faktlar Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik
Mərkəzinin arxivindəki illik hesabatlardan
götürülmüşdür).
Məktəblilərin ekoloji maarifləndirmə əhatəsini genişləndirmək, onların ətraf mühitin
qorunmasında fəal iştirakını təmin etmək,
onlara ekoloji tərbiyə və mədəniyyətin aşılanması məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi Respublika Ekoloji Tərbiyə
və Təcrübəçilik Mərkəzi ilə birgə “Yaşıl
şəbəkə” ekoloji maarifləndirmə proqramını
tərtib etmişdir. 2016-cı il ərzində proqram
ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı
ilə bağlı silsilə tədbirlərin, ekskursiyaların,
düşərgələrin təşkilini, bir sıra yerli və beynəlxalq
layihələrin icrasını və yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasını təşkil etmişdir. “Yaşıl şə15
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bəkə” ekoloji maarifləndirmə proqramı çərçivəsində 2016-cı il üçün məktəblilərin “Qış
məktəbi”, “Yay məktəbi”, “I Ekoloji Forum”,
“Məktəblərin yaşıl şəbəkəsi”, yerli və beynəlxalq təşkilatlarla birgə kütləvi tədbirlər həyata keçirmişdir.
Bu cür qurumların uşaqların təbii sərvətlərin
qorunması naminə ekoloji məsuliyyət, ekoloji
dünyagörüşü və ekoloji həyat tərzinin formalaşmasına, onların ekoloji təhsil və maariflənmə
işlərinə yardımçı olduğu danılmazdır. Hazırda
ekoloji təlim və tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yetişən nəslə ekoloji biliklərin aşı-
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lanması ekoloji böhrandan çıxış yolu kimi
qiymətləndirilir və bu istiqamətdə aparılan
işlər daha da təkmilləşdirilir, yeniləşdirilir.
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Naxçıvanda müəllim kadrları
hazırlayan ilk təhsil ocağı

Müəllif:

Annotasiya. Məlumdur ki, XIX əsrin II yarısında Azərbaycan pedaqoji hərəkatının başlıca problemlərindən biri müəllim kadrları
hazırlayan təhsil müəssisələrinin yaradılması idi. Lakin həmin
ideya uğrunda aparılan mübarizə bir nəticə vermədi. XX əsrin əvvəllərində isə bu ideyanın həyata keçirilməsi sahəsində ilk addımlar
atıldı. Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin
Qazaxa köçürülməsi, Gəncə Müəllimlər Seminariyasının və Bakı
Dövlət Universitetinin fəaliyyətə başlaması milli pedaqoji kadr hazırlığına xidmət edən ilk təhsil müəssisələri kimi mühüm əhəmiyyətə
malik idi. Məqalədə Naxçıvanda müəllim kadrları hazırlayan ilk
tədris müəssisəsi kimi pedaqoji texnikumun yaranması və inkişafının
ilk dövrləri işıqlandırılır, burada tədris-tərbiyə işlərinin məzmunu,
məktəbin şəhərin ictimai həyatında, elmi-pedaqoji mühitində yeri
və mövqeyi şərh olunur. Məqalənin yazılmasında Naxçıvan Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivində saxlanılan sənədlər və 1927-ci ildə
nəşr olunmuş “Naxçıvan Zikür pedaqoji texnikumu” adlı məcmuənin
materiallarından istifadə olunmuşdur.
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The first educational institutions for training teachers in Nakhchivan
Abstract. It is known that one of the main problems of the
pedagogical movement of Azerbaijan in the second half of the
XIX century was the establishment of educational institutions for
training of teachers. However, the struggle for that idea did not
yield any results. At the begining of the twentieth century, the first
steps were taken to implement this idea. The relaction of the
Azerbaijan branch of the Gori Teachers Seminary to Gazakh and
the opening of the Ganja Teachers Seminary at Baku State University
were important as the first educational institutions to serve national
pedagogical staff. The article highlights the first stages of the establishment and development of the pedagogical college as the
first educational institution in Nakhchivan, where the content of
educational work, the place and position of the school in the public
life, scientific and pedagogical environment of the city are explained.
The article uses documents kept in the Nakhchivan Central State
Historical Archive and materials of the collection “Nakhchivan
Zikur Pedagogical College” published in 1927.
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Первое в Нахчыване учебное заведение
по подготовке учительских кадров
Aннотация. Известно, что одной из главных проблем азербайджанского педагогического движения во второй половине
XIX века было создание учебных заведений по подготовке
учителей. Но борьба за эту идею не дала результата. А в
начале XX века были предприняты первые шаги в области
реализации этой идеи. Перевод азербайджанского отделения
Горийской учительской семинарии в Газах, начало деятельности
Гянджинской учительской семинарии и Бакинского государственного университета имели важное значение как первые
учебные заведения, служащие подготовке национальных педагогических кадров. В статье освещаются периоды становления
и развития педагогического техникума как первого учебного
заведения, готовящего учительские кадры в Нахчыване, где
излагается содержание учебно-воспитательной работы, место
и роль школы в жизни города, в научно-педагогической среде.
В написании статьи использованы документы, хранящиеся в
Нахчыванском центральном государственном историческом
архиве и материалы сборника “Нахчыванский зикюрский педагогический техникум”, изданного в 1927 году.
işinin qurulmasına, bu istiqamətdə lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi işinə səylər çox
əhəmiyyətli hesab oluna bilər. Xüsusi qeyd
etmək lazımdır ki, bu cür səylər Azərbaycanın
siyasi tarixinin mühüm hadisəsi kimi Naxçıvan
Muxtar Respublikasının yaranmasının ilk
illərində bölgədə milli istiqlal ideyalarının
güclənməsi və möhkəmləndirilməsi işinin bir
hissəsi idi.
Məlumdur ki, keçən əsrdə Azərbaycan
pedaqoji hərəkatının başlıca problemlərindən
biri müəllim kadrları hazırlayan təhsil müəssisələrinin yaradılması idi. Lakin həmin ideya
uğrunda aparılan mübarizə bir nəticə vermədi.
XX əsrin əvvəllərində isə bu ideyanın həyata
keçirilməsi sahəsində ilk addımlar atıldı. Qori
Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin Qazaxa köçürülməsi, Gəncə Müəllimlər
Seminariyasının və Bakı Dövlət Universitetinin
fəaliyyətə başlaması milli pedaqoji kadr hazırlığına xidmət edən ilk təhsil müəssisələri
kimi mühüm əhəmiyyətə malik idi.
Sovet hakimiyyəti dövründə pedaqoji kadr
hazırlığının yeni mərhələsi başlandı ki, bu da
məktəblərin genişləndirilməsi ilə sıx bağlı olmuşdur. XX əsrin 20-ci illərinin ilk illərində
Bakı, Gəncə, Quba, Tiflis və İrəvanda belə

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda sovet
hakimiyyətinin qurulmasından dərhal sonra
məktəblərin quruluşu və məzmununda əsaslı
dəyişikliklər edildi. Ümumtəhsil məktəbləri
bütün sovetlər ölkəsində olduğu kimi iki dərəcəyə ayrılırdı. Birinci dərəcəli məktəblər
təhsil müddəti dörd il olmaqla ibtidai məktəb
kimi nəzərdə tutulmuşdu. İkinci dərəcəli məktəblər ümumi təhsilin yüksək pilləsi hesab
olunurdu. Burada təhsil müddəti 5 il idi. Bu
dövrdə bölgənin təhsil tarixi üçün əlamətdar
hadisələrdən biri 1922-ci ildə baş tutdu.
Bölgədə ilk dəfə olaraq qızlarla oğlanların
birgə təhsil alması həyata keçirildi. Bölgə
müəllimlərinin qurultayında qızların təhsilinin
vəziyyətinə aid məruzəçi, dövrünün tanınmış
maarifçisi Əbdüləzim Rüstəmova tapşırıldı
ki, tezliklə Naxçıvan şəhərində qızlarla oğlanların birgə təhsil alması məqsədilə iki
birinci dərəcəli məktəbin təşkilinə başlasın.
Bu hadisə bölgənin məktəb tarixi sahəsində
yeni bir mərhələnin başlanğıcı idi.
Bir çox çətinliklərə, hansısa ideoloji çərçivə
daxilində olmasına baxmayaraq, muxtariyyat
ərəfəsində-bolşevik-komunist siyasi quruluşunun başlanğıcında bölgənin təhsil müəssisələrində yetişən nəslin təlim və tərbiyəsi
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təhsil müəssisələri təşkil olundu. Ümumiyyətlə,
1922-ci ildə respublikada 7 müəllimlər seminariyası var idi. Bir cəhəti də qeyd edək ki, bu
təhsil ocaqları yaradılarkən tarixi təcrübəyə
istinad edilmiş, ilkin variantda seminariya kimi
düşünülmüş, lakin 1925-1926-cı tədris ilindən
isə pedaqoji texnikumlara çevrilmişdi. Naxçıvanda da müəllimlər seminariyasının açılması
həmin illərə təsadüf edir. Naxçıvan Mərkəzi
Dövlət Tarix Arxivində saxlanılan sənədlər və
1927-ci ildə nəşr olunmuş “Naxçıvan Zikur
pedaqoji texnikumu” adlı məcmuə seminariyanın
təşkili və fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat
verir.
Yeni yaranan məktəblərin müəllim kadrlarına
ehtiyacını təmin etmək məsələsi 1922-ci ilin
avqust ayının 28 - də öz işinə başlayan Naxçıvan müəllimlərinin birinci qurultayında qoyulmuşdur. Qurultayın üçüncü günü Müəllimlər
seminariyasının açılması təklifini Əbdüləzim
Rüstəmov verdi. Üç gün davam edən qurultayın
qətnaməsinin beşinci maddəsində Naxçıvan
şəhərində müəllimlər seminariyası açılması
fikri irəli sürüldü [2, s. 10]. Təxminən iki ay
sonra 1922-ci ilin noyabr ayının 1-də Naxçıvan
Xalq Maarif Komissarlığının iclası olur. Həmid
Mahmudovun sədrliyi ilə keçirilən bu iclasda
Naxçıvan şəhərində müəllimlər seminariyası
yaradılması məsələsinə yenidən baxılır və
müəyyən addımlar elə bu iclasda atılır. Həmçinin qərara alınır ki, seminariyanın fəaliyyəti
üçün bütün əsas tədbirlər on gün ərzində başa
çatdırılsın. İclasda seminariyanın müdiri, onun
müavinləri və müəllimlər təyin olunur. Təhsil
müəssisəsinə rəhbərlik Qori seminariyasını
və Tiflis Aleksandr Müəllimlər institutunun
tam kursunu bitirmiş Xəlil Hacılarova tapşırılır.
Xəlil Hacılarov dövrünün tanınmış məktəbdar
pedaqoqlarından biri olmuşdur .
Texnikuma tələbə qəbulu üzrə 5 noyabr
1822-ci ildə imtahan komissiyasının üzvləri
təyin edilir. 137 saylı əmrə əsasən göstərilir
ki, “ Bu gündən etibarən seminariya müdirinin
təhti sədarətində yoldaşlar Əbdüləzim Rüstəmovun, Həsən Qazızadənin, Nazlı Nəcəfzadənin və Həsən Səfərzadənin iştirakı ilə Darülmüəllimnə imtahan komissionu üzvləri
təyin olunur. Məzkur komissiona təklif olunur
bu gündən etibarən öz vəzifələrinə başlasınlar.

Naxçıvanda seminariyaya daxil olmaq üçün
müraciət edən şagirdlərdən imtahan etsinlər”
[1, s. 21].
Beləliklə, Naxçıvan pedaqoji texnikumu
1922-ci ilin noyabr ayının 10 - da öz işinə
başlayır. Texnikuma 60 nəfər tələbə cəlb edilir.
Bunlardan 22 nəfər birinci hazırlıq kursuna,
28 nəfər ikinci hazırlıq kursuna, 10 nəfər isə
əsas sinfə daxil olur.
Seminariya o zaman Naxçıvanda fəaliyyət
göstərən məşhur “Ünas” (qız) məktəbinin binasında yerləşdirilir. “Naxçıvan Zikur pedaqoji
texnikumu” məcmuəsində texnikumun müdiri
Xəlil Hacılarovun verdiyi məlumatdan aydın
olur ki, maddi-texniki baza cəhətdən seminariyanın vəziyyəti çox ağır olmuşdur.1923-cü
ilin mart ayının əvvəlinə olan məlumata görə
məktəbin ləvazimatı bir neçə skamya və üç
ədəd sınıq lövhədən ibarət olmuşdur. Təbaşir
əvəzinə kirəcdən istifadə olunurdu. Seminariya
özü-özünü maliyyələnşdirməli, yataq və dərs
ləvazimatı ilə təmin etməli idi. Bu cür çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün texnikum Duz
mədənləri idarəsinin himayəsinə verilir. Həmin
idarənin hər ay seminariyaya yüz manat qızıl
pul ilə yardım etməsinə baxmayaraq, bu vəsait
məktəbin ehtiyacını ödəmirdi. Ona görə də
məktəb özü-özünü idarə məqsədi ilə 1923-cü
ildə bir desyatin (1.032 ha bərabərdir) bağ sahəsi
götürür. Həmin sahədə tərəvəz və bostan bitkiləri
əkirdilər ki, bu da onların ərzağa olan ehtiyaclarını
qismən də olsa ödəməli idi [2, s. 3-4].
Həmin ildə (1923-cü il) Duz mədənləri idarəsinin köməyi ilə seminariyanın müdiri və iki
nəfər müəllimin nəzarəti altında 10 nəfər əsas
sinif tələbələri Bakı şəhərinə ekskursiyaya göndərilir. Qeyd edək ki, belə ekskursiyalar hələ Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasının
təcrübəsin-dən məlumdur. Həmin ekskursiyalar
təkcə sırf pedaqoji xarakterli olmayıb, ölkənin
və xalqın, eks-kursiya üçün müəyyənləşdirilmiş
yerin ictimai-siyasi, elmi-mədəni həyatının bütün
əsas cəhətləri ilə tanışlıq məqsədi daşıyırdı. Seminariya tələbələrinin Bakı şəhərinə gəzintisinin
təşkilində əsas məqsəd neft mədənləri və orada
işləyən fəhlələrin həyatı ilə tanışlıq idi. Ekskursiya
iştirakçılarının həmçinin şəhərin tarixi abidələri
və mədəni həyatı ilə bələdliyi də nəzərdə tutulmuşdu.
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Məktəb sözün yaxşı mənasında çox ciddi
nəzarət altında idi. Təkcə bir faktı qeyd etmək
kifayətdir ki, 1923-cü ilin fevral ayının 27-də
Naxçıvan Sovetlər qurultayının 72 nəfər üzvünün iştirakı ilə məktəbin dörd aylıq fəaliyyəti
yoxlanılır və tədris işlərinin müvəffəqiyyətli
başlanğıcı bayram təntənəsi kimi qeyd edilir.
Naxçıvan şəhərində bu seminariyanın fəaliyyəti 1924-1925-ci tədris ilində demək olar
ki, qırıldı. Seminariyanın bazası əsasında Ordubad şəhərində də belə bir təhsil ocağı yaradıldı.
Tələbələrdən 90 nəfəri Ordubad pedaqoji texnikumuna köçürüldü. Bunun səbəbini X.Hacılarov belə izah edirdi: “1924-25-ci tədris sənəsində
Ordubadda darülmüəlliminə yarar kabinə (bina
– V.R.) olduğu və havasının çocuqlara müsaid
(əlverişli) bulunduğunu nəzərə alınaraq məhəlli
təşkilatlar darülmüəllimin Naxçıvandan Ordubada
köçürülməsini qərara alırdılar” [3, s. 5].
Həmin texnikuma müdirlik Həsən Qazızadəyə tapşırıldı. Lakin texnikum Ordubadda
cəmi bir il fəaliyyət göstərdi. Əlbəttə, heç bir
ehtiyac olmadan texnikumu parçalamaq, təhsil
işlərində lənglik yaratmış, maddi təchizat məsələlərini xeyli çətinləşdirmişdi. Buna görə
də qabaqcıl maarif xadimlərinin təkid və tələbi
ilə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı bu
iki məktəbi “Naxçıvan zükur pedaqoji texnikumu” adı altında birləşdirdi. Naxçıvan pedaqoji texnikumu beləcə yarandı.
Texnikumun pedaqoji heyəti Naxçıvanda
geniş maarifçilik fəaliyyəti ilə tanınan müəllimlərdən təşkil olunmuşdu. Texnikuma rəhbərlik yenə də Xəlil Hacılarova tapşırılmışdı.
O, həmçinin pedaqogika və didaktika fənlərini
tədris edirdi. X.Hacılarovun texnikumun və
ümumiyyətlə Naxçıvanda bir sıra məktəblərin
təşkili və inkişafında xidmətləri böyükdür. O,
təkcə praktik müəllim kimi fəaliyyət göstərməmiş, həm də pedaqoji düşüncələrini mətbuatda dərc etmişdir, dövrünün bütün maarif,
təhsil və tərbiyə məqsədli tədbirlərində fəallıq
göstərirdi.
Bundan başqa texnikuma pedaqoji səriştəsi
və məharəti ilə seçilən Həsən Səfərli, İbrahimxəlil Axundov, Əli Xəlilov, Məhəmməd
Rasizadə, Mirzə Nəsrullah Əmirov, Murad
Tutayuk kimi pedaqoqlar da cəlb olunmuşdur.
Maraqlıdır ki, 1925-1926-cı tədris ilindən Bakı
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ali pedaqoji darülfünunun (Abdulla Musazadə,
Qafur Qasımzadə, Vəli Məmmədzadə) məzunlarından da müəllim kimi istifadə edilmişdir.
Texnikumdakı təlim-tərbiyə işlərinin gedişi
haqqında fikir söyləməklə yanaşı 20-ci illərin
ziddiyyətli və mürəkkəb inkişaf proseslərinin
bu təhsil ocağına da təsirsiz qalmadığını yaddan
çıxartmamalıyıq. Oktyabr inqilabından sonrakı
ilk illərdə başqa sahələrdə olduğu kimi, təhsil
və maarifin bütün sistemini tamamilə yenidən
(bolşevikcəsinə) qurmaq işinə başlandı ki, bu
da bir sıra metodoloji səhvlərə gətirib çıxarırdı.
Keçmişlə qarşılıqlı əlaqəni pozmaq, ona hakimlik etmək, onu müasir şəraitə süni şəkildə
“uyğunlaşdırmaqla” məşğul olmaq kimi yol
verilməz hallar baş qaldırmışdı. Tədris planı
və proqramlarının tez-tez dəyişilməsi və məcburi
olmaması tədrisin keyfiyyətini xeyli aşağı salmışdı. Dərslik və tədris vəsaitləri yox dərəcəsində idi.
Naxçıvan Zükur pedaqoji texnikumu belə
bir şəraitdə fəaliyyətə başladığından təlimtərbiyə işlərində də bir sıra çətinliklərlə qarşılaşmalı olmuşdur. Texnikumun ədəbiyyat müəllimləri Məhəmməd Rasizadə və Qəzənfər Hacılının “Türkcə dərslərin gedişi” adlı yazısından
aydın olur ki, dördüncü sinifdə oxuyan uşaqlar
bütün təhsil müddəti ərzində üç proqram əsasında
dərs keçməli olmuşlar. Əlbəttə, bu da tədrisin
keyfiyyətinə öz mənfi təsirini göstərməyə
bilməzdi.
Texnikumda istifadə olunan birinci proqram
oktyabr inqilabının ilk ilində Rusiya məktəbləri
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmin proqramda
klassik ədəbiyyatın geniş şəkildə tədrisi nəzərdə
tutulmuşdu, dil dərsləri demək olar ki, keçirilmirdi. Proqramın bu cür nöqsanlarını müşahidə edən hər iki müəllim onun qeydsizşərtsiz “tələbələr üzərində təcrübə edilməsi”ni
tənqid edir, əleyhinə çıxırdılar.
İkinci proqramda məşhur təlim qaydası
məlumdan məchula getmək yolu əsas götürülərək əvvəlcə müasir ədəbiyyatın tədrisindən
başlayıb türklərin islamiyyətdən əvvəlki ədəbiyyatına doğru getməyi nəzərdə tuturdu. Bu
məsələ, o dövrün Azərbaycan ictimai-pedaqoji
mühitində geniş mübahisələrə və müzakirələrə
səbəb olmuş və yarasız sayılaraq rədd edilmişdir. M.Rasizadə və Q.Hacılı da məsələyə
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yanaşma tərzində o dövrün görkəmli pedaqoqlarının mövqeyini müdafiə etmişlər. Proqram haqqında müəlliflərin daha bir qeydində
göstərildi: “həmin proqramın naqis tərəfi ondadır ki, ancaq osmanlı şivəsində vücuda
gələn türk ədəbiyyatı ilə Azərbaycan türkcəsində olan ədəbi parçalar” saxlanmışdır. Müəllimlərin fikrincə, hər iki ədəbiyyatın mütərəqqi
əsasda inkişafına Qərb və rus ədəbiyyatının
təsirsiz qalmadığı məlumdur. Buna görə də
onlar tələbələrin dünya ədəbiyyatı ilə tanışlığının
lüzumsuz olması fikri ilə razılaşmırdılar.
Məqalədə müəllimlərin ədəbiyyat fənninin
tədrisinin yaxşılaşdırılması haqqında təklifləri də
verilmişdir. Həmin təkliflər onların pedaqoji biliyi
və səriştəsi ilə seçilə bilən, pedaqoji yenilikləri
izləyən və bu yenilikləri saf-çürük etməyi bacaran
müəllim-pedaqoq olduğunu təsdiqləyir.
Ümumiyyətlə, texnikumda təhsilin məzmununun əhatəliyi xüsusi qeyd olunmalıdır. Tədris
planına pedaqogika və didaktika, riyaziyyat,
kimya, coğrafiya, təbiət, psixologiya, hikmət,
ictimaiyyət, ədəbiyyat və dil, rus dili, bədən
tərbiyəsi, musiqi, rəsm və başqa bu kimi fənlər
daxil idi.Siyahıdan göründüyü kimi gələcək ibtidai sinif müəlliminin pedaqoji-metodik bacarığa
malik olması, ictimai-siyasi görüşlərinin formalaşması, incəsənətin zəruri sahələri ilə tanışlığı
və s. bu kimi keyfiyyətlər qazanması nəzərə
alınmışdır.
Məcmuənin “Musiqi işləri” adlı məqaləsində
maraqlı bir faktla rastlaşırıq. Yazını musiqi dərnəyinin müdiri Məhəmməd Kəngərli hazırlamışdır. O musiqi dərslərinin ikinci dərəcəli siniflərdə və dərnək halında keçirildiyini qeyd etdikdən sonra 1923-cü ilin aprel ayında texnikumun
nəzdində orkestrin təşkil edildiyini xəbər verir.
Orkestrin 24 nəfər üzvü var idi. Bütün Naxçıvanda
yeganə olan bu musiqi dəstəsindən həm məktəb
daxilində, həm də şəhərin ayrı-ayrı müəssisə və
təşkilatlarında keçirilən təntənəli tədbir və bayramlarda istidafə olunurdu.
Texnikumda ədəbiyyat, riyaziyyat, təbiət,
dram dərnəkləri və bədən tərbiyəsi üzrə müxtəlif
idman bölmələri fəaliyyət göstərirdi. Fənn dərnəkləri kütləviliyi ilə seçilirdi. Həmin dərnəklərdə
qoyulan məsələlər ətrafında mübahisə və müzakirələr faydalı olurdu. Burada təkcə texnikumun
pedaqoji kollektivi deyil, şəhərin

“Ünas” və təsərrüfat texnikumlarının müəllim
və tələbələri, həmçinin bir və iki dərəcəli məktəblərin müəllimləri də müntəzəm və fəal iştirak
edirdilər. Dərnəklər şəhər ziyalılarının bir növ
toplantı yeri idi.
Texnikumun pedaqoji şurası tələbələrin pedaqoji təcrübə dərslərinə böyük əhəmiyyət verirdi.
Təcrübə dərsləri şəhərin bir dərəcəli məktəblərində
(o dövrün məktəb sisteminin ilkin həlqəsi kimi
8 yaşdan 12 yaşa qədər uşaqları əhatə edən
dördsinifli ibtidai məktəb) aparılırdı.
Texnikumun daxili yaşayış qaydaları da pedaqoji tələblər əsasında müəyyənləşdirilmişdi.
Tələbələrin yeməyi, yuxusu, istirahəti, təlim
məşğələlərinə hazırlığı, dərsdənkənar müxtəlif
növ tədbirlərdə iştirakı ölçülüb-biçilmiş və bütün
bu qaydalara əməl olunması üçün ciddi nəzarət
təşkil edilmişdi. Məktəbin ictimai və təlim həyatında, xüsusilə müxtəlif dərnəklərin yaradılması
və fəaliyyətində tələbə özünü idarə komitəsinin
mühüm rolu olmuşdur. 20 nəfərə yaxın üzvü
olan komitə Tiflis türk pedaqoji texnikumu ilə
əlaqə saxlamış, hər iki təhsil müəssisəsi arasında
pedaqoji əməkdaşlığın inkişafında layiqli xidmət
göstərmişdir. 1923-cü ilin yazında texnikumda
bir sıra siyasi məqsədli ilk gənclər özəyi yaradıldı.
Özəyin əsas vəzifəsi savadsızlığın aradan qaldırılması və tələbə komitəsinin işinə nəzarət etmək
idi. Sonralar özək əsasında komsomol ölkələri
yaradıldı.
1924-1925-ci tədris ilindən texnikumda əvvəlcə “Dan ulduzu” adı ilə ayda 2 dəfə, sonralar
“Gənc müəllim” adı ilə on gündən bir divar
qəzeti nəşrə başladı. Qəzet mətbəədə yığılır,
şəkillərdən istifadə olunurdu. Texnikumun Naxçıvanda nəşr olunan mətbuat orqanları ilə sıx
əlaqəsi var idi. Müəllim və tələbələr ictimaisiyasi, elmi-pedaqoji məqalə və yazıları ilə bu
or-qanlarda müntəzəm çıxış edirdilər.İlk illərdə
cəmi 100-ə yaxın kitab və didaktik materialla
fəaliyyətə başlayan texnikum, artıq 1927-ci
ildə 3500 nüsxədən ibarət sistemli kataloqa
malik kitabxana yarada bilmişdi.
Nəhayət, 1927-ci ildə texnikumun ilk buraxılışı oldu. Məzunlarla son görüş keçirildi.
Görüş şəhər ictimai-pedaqoji mühitinin əsl
maarif və mədəniyyət bayramına çevrildi. Görüş
zamanı təbrik və şeirlər oxundu, çoxlu çıxışlar
və nitqlər deyildi. Çıxış edənlər arasında “Ünas”
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Annotasiya. Məqalədə biologiyanın tədrisində fəal təlim metodları ilə
dərsin təşkili formaları verilir. Göstərilir ki, fəal təlim müəllimə hər
zaman dərsə yaradıcı yanaşma imkanı verir, özünə qarşı tələbkarlığını
artırır, dərs zamanı az enerji itirir, şagirdlə müəllim arasındakı səmimiyyəti
artıraraq hər ikisi bərabərhüquqlu şəxslərə çevrilirlər. Bu məqsədlə
müasir təlim metodlarını, interaktiv təlim texnologiyalarının düzgün və
məqsədyönlü tətbiqi əsas şərt hesab edilir. Fəal təlim şagirdləri daim fəallaşdırır, sərbəst düşünmə və işləmə bacarığını artırır. Onlar qruplarda
işləməklə yoldaşlıq, dostluq, qarşılıqlı yardım münasibətlərinə yiyələnirlər.
Müəllimlə şagirdin səmimiyyəti artır, yoldaşlar arasında mehribanlıq,
xeyirxahlıq, bir-birinə kömək, liderlik və funksiyaların vaxtında yerinə
yetirilməsi məsuliyyət hissi təkmilləşir.

Forms of organization of lessons by methods
of active learning in teaching of biology
Abstract. The article presents the forms of organizing lessons for
teaching of biology by active learning methods. It is shown that active
learning allows the teacher always creatively to approach the lesson,
increases self-esteem, loses little energy during the lesson, increases the
sincerity between students and the teacher, both of them become equal.
Active learning constantly activates students, increases their ability to
think and work freely. For this purpose, the main condition is the correct
and purposeful use of modern teaching methods and interactive learning
technologies. Working with groups, they acquire mutually beneficial relationships, develop friendship and mutual assistance. The sincerity of
the teacher and student grows, the sense of kindness, mutual assistance,
leadership, timely performance of functions and responsibility improves.

Формы организации уроков методами активного обучения в преподавании биологии
Aннотация. В статье освещаются формы организации урочных
занятий по преподаванию биологии методами активного обучения.
Показано, что активное обучение позволяет учителю всегда
творчески подходить к уроку, повышает самооценку. При этом
учитель теряет относительно малую энергию во время работы в
классе, оно способствует повышению искренности между учениками
и учителем, поскольку оба они становятся равноправными. С этой
целью основным условием является правильное и целенаправленное
применение современных методов обучения, интерактивных технологий обучения. Активное обучение постоянно активизирует
учащихся, повышает способность свободно мыслить и работать.
Работая в группах, они приобретают товарищеские, дружеские,
взаимовыгодные отношения. Растет искренность учителя и ученика,
совершенствуется чувство доброты, взаимопомощи, лидерства,
своевременного выполнения функций и ответственности.
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İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,
XXI əsrdə cəmiyyətin və insanların yaşaması
və inkişafı üçün yaradıcı, müstəqil düşünən və
inkişaf edən şəxsiyyət yetişdirilməli və formalaşdırılmalıdır.
Respublikamızda həyata keçirilən təhsil islahatı inkişaf etmiş ölkələrin o, cümlədən ABŞın təhsil sistemindəki nəzəri-praktiki yeniliklər,
təcrübələr xalqımızın milli xüsusiyyətləri nəzərə
alınmaqla tətbiq edilməkdədir. Qədim dövrdən
bu günə kimi təlimin məqsədi, vəzifəsi, tərkibi,
üsul və metodları, yolları haqqında nəzəri fikir
və ideyalar meydana gəlmiş, tədris edilərək yayılmışdır. Zaman keçdikcə cəmiyyətin inkişafı,
elmi-texniki tərəqqi, inteqrasiyalar dövlətin
inkişaf yoluna uyğun olaraq təlimin məzmununu
da dəyişdirmiş, təlimin metod və texnologiyasının
yeniləşməsinə səbəb olmuşdur. Son zamanların
tələblərini ödəyən yeni təlim metodlarının tətbiqi
keçilmiş tarixi inkişaf təcrübəsinə əsaslanır [1].
Hazırda təhsilin təşkili formaları, məzmunu,
metod və vasitələri, qiymətləndirmə və s. proseslərə yenidən baxılır, milli və dünya təcrübəsinin
nailiyyətləri nəzərdən keçirilib, interaktiv nəticəyə
gəlinir. Lakin fəal təlim metodları ənənəvi təlim
metodlarını tam inkar etmir. Çünki uzun illərdən
bəri təhsil sistemində geniş istifadə oluna problemli təlim, inkişafetdirici təlim, kollektiv təlim
metodları müasir dövrümüzdə də öz aktuallığını
itirməmişdir. Lakin fəal təlim metodlarından
istifadə müasir təhsil sisteminin qarışısında
duran ən aktual problemlərdən biridir.
Məktəblərimizdə daha geniş yayılma imkanları olan fəal təlim metodları çoxdur.
1) Ziqzaq, 2) Rollu oyunlar, 3) Əqli hücum,
4) Layihələrin işlənilməsi, 5) İşgüzar səs küy,
6) Söz assosiasiyaları, 7) Şəkillər və fotoşəkillər,
8) Qəzetlər və jurnallar, 9) Müsahibə,
10) Ümumi diskussiyalar, 11) Rəsm çəkmək,
12) Sualların cavablandırılması, 13) Dərslik
mətni ilə iş, 14) BİBO cədvəli, 15) Konseptual
cədvəl, 16) Venn diaqramı və s.
Fəal təlim metodlarının tətbiqi zamanı
şagirdin psixi xüsusiyyətləri-duyğusu, qavrama
qabiliyyəti, xarakteri və dərsə olan meyil və
maraqları inkişaf edir.
Fəal təlim metodları:
- şagirdin aktiv fəaliyyətini artırır;
- müəllimin şagirdlərlə, şagirdlərin bir-biri
ilə sıx əməkdaşlığını möhkəmləndirir;
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- didaktik materiallar və rollu oyunlardan istifadənin imkanlarını genişləndirir;
- şagirdlərin işgüzar fəaliyyəti üçün sinifdə
öyrədici mühitin yaradılmasına səbəb olur;
- müəllim biliyi hazır şəkildə deyil, şagirdləri
axtarıcılığa cəlb etməklə öyrədir;
Fəal təlim metodları şagirdlərdə bir çox keyfiyyətləri formalaşdırır və inkişaf etdirir:
- müstəqil düşünməyi, sərbəst fikir yürütməyi,
ifadə etməyi;
- özünün və yoldaşlarının fəaliyyətinə qiymət
verməyi ;
- yoldaşları ilə əməkdaşlıq etməyi, başqaları
ilə ünsiyyət, yoldaşları arasında iş bölgüsü aparmağı, liderlik bacarığı;
- başqalarını dinləməyi, onların fikirlərinə
hörməklə yanaşmağı, hadisə və predmetin
məlum olmayan əlamətlərinin axtarılıb tapılmasına dair ideya, fikir, fərziyyə yürütməyi,
tənqidi düzgün qəbul etməyi;
- təcrübə və biliyini təhlil etməklə məntiqi
nəticəyə gəlməyi;
- məntiqi və tənqidi təfəkkürü inkişaf
etdirməyi.
- fərziyyələrini fakt və sübutlarla izah etməyi,
nəticə çıxarmağı və s.
Hazırda təhsil proqramında, məktəbdə hər
bir dərs şagird üçün, sözün əsl mənasında, təfəkkür və intellekt məkanına çevrilməlidir. Bu
məqsədlə müasir təlim metodlarının – interaktiv
təlim texnologiyalarının düzgün və məqsədyönlü
tətbiqi başlıca şərt hesab edilir. İnteraktiv təlim
texnologiyalarının səciyyəvi xüsusiyyətləri aşağıdakıların həyata keçirilməsini tələb edir.
1) Müəllim tərəfindən şüurlu surətdə dərk
olunan problemli vəziyyətin yaradılması.
2) Problemli vəziyyətin həll edilməsi prosesində şagirdlərin tədqiqatçılıq mövqeyinin stimullaşdırılması.
3) Şagirdlər tərəfindən yeni biliklərin sərbəst
olaraq əldə olunması, açıqlanması, mənimsənilməsi və praktik tətbiqi üçün şəraitin
yaradılması.
Fəal təlim XXI əsrin insanına aid olan bacarıqların formalaşdırılmasına xidmət edir. Bu
bacarıqlar: a) lazım olan məlumatın axtarışını
müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək; b) işi qrupda
və ya fərdi yerinə yetirmək; c) səmərəli qarşılıqlı
fəaliyyət göstərmək; ç) lazım olan məlumatı iş-
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ləmək, seçmək və qiymətləndirmək; d) əldə
edilmiş bilikləri təcrübədə tətbiq etmək;
e) bilikləri müstəqil əldə etməyə səy göstərmək
və s. hesab olunur.
Fəal təlim sistemində müəllim biliklərin
əldə edilməsi yolunda ötürücü rolunu oynayır,
şagird lazımi bilikləri müstəqil öyrənməyə can
atır, təlim prosesinin fəal iştirakçısına çevrilir.
Mexaniki yaddasaxlamadan fərqli olaraq məlumatın fəal dərk edilməsinə və onun yaradıcı
işlənməsinə üstünlük verilir.
Şagird təlim prosesinin tam hüquqlu iştirakçısı
olaraq təşəbbüskarlıq, işgüzarlıqla biliklərə və
bacarıqlara nail olmağa səy göstərir. Bu isə
müəllimdən təlimə yeni formada yanaşmağı
tələb edir. Müəllim və şagirdlər bilik və bacarıqları
qarşılıqlı işgüzarlıq şəraitdə öyrənməli olurlar.
Mehribanlıq, şəxsiyyətlərarası hörmət şəraitində
qurulan öyrədici mühit şagirddə özünə, öz qüvvəsinə inamı möhkəmləndirir, problemin həllinə
səylə qoşulmasına imkan yaradır. Hər bir predmet
və hadisəyə açıq gözlə, yaradıcılıqla yanaşmasına
kömək edir. Bütün bunlar təlim prosesinin səmərəliliyinin yüksəlməsi ilə nəticələnir.
Fəal təlim prosesində şagirdlərdə məntiqi,
tənqidi və yaradıcı təfəkkür formalarının inkişafı
yüksək səviyyəyə çatır. Belə ki, təsvir et, öyrən,
müəyyən et, əlaqəni göstər, nəticəyə gəl, nəticə
çıxar kimi tapşırıqlarla məntiqi təfəkkürün inkişafına təkan verilir.
Əhəmiyyətli cəhətlərini tap, meyarları müəyyənləşdir, cədvəldə faydalı və zərərli xüsusiyyətlərini aydınlaşdır, oxşar və fərqli əlamətlərini
göstər, səhvləri aşkarla, faktları fərziyyələrdən
ayır və s. kimi tapşırıqların köməyi ilə şagirdlərdə əqli təfəkkürün formalaşdırılması və
inkişaf etdirilməsi mümkün olur [2, s. 4].
Şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirmək məqsədilə fikirləş, hekayə, əhvalat quraşdır, herbari, kolleksiya düzəlt, sxem, qrafik,
cədvəl çək, modelini, maketini quraşdır və.s
kimi tapşırıqlardan, yaradıcı işlərdən istifadə
edilməsi təlimin səmərəsinin yüksəlməsinə səbəb
olur.
Fəal təlimin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
Müəllim tərəfindən problem şəraitinin yaradılması, şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyətinə
hazırlaşdırılması, həvəsləndirilməsi, biliklərin

müstəqil əldə edilməsidir. Ənənəvi yanaşmadan
bu yanaşmanın fərqi ondan ibarətdir ki, şagirdlər
bilikləri hazır vəziyyətdə yox, müstəqil olaraq
əldə edirlər, biliklərin dərk edilməsi tapşırığın,
təcrübənin aparılması, məsələlərin həll edilməsi
gedişində baş verir.
Fəal təlimin nəticələrinə gəldikdə isə şagirdlərdə təşəbbüskarlığın, hər şeyi öyrənmək
həvəsinin güclənməsi, mexaniki yaddaşın deyil,
təfəkkürün inkişafı, öyrənmə və öyrətmə fəallığının artması və nəticədə isə təlimin səmərəliliyinin xeyli yüksəlməsi baş verir.
Ənənəvi təlimdə müəllim biliyi şagirdlərə
çatdıran, şagırdlər isə biliyi qəbul edən rolunda
çıxış edirlər. Fəal təlimdə isə müəllim bilikləri
öyrənməyə istiqamət verən bələdçi, şagirdlər
isə biliyi "kəşf" edən şəxs, tədqiqatçı rolunda
çıxış edirlər.
Fəal təlimdə fəallığın yaranması bir neçə
mərhələdən keçir:
I Mərhələ. Problemin qoyulması və lazım
olan əsas şərtlər:
1) şagirdlərin problemin həllinə marağı;
2) müəllimin problem qoyulmasında ustalığı;
3) idrak proseslərinin xüsusiyyətləri;
4) şagirdlərin bilik səviyyəsinin nəzərə alınması;
5) şagirdlərin əhvali-ruhiyyəsinin yaxşılığı
və s.
II Mərhələ. Problemin həll edilməsi şəraitinin
yaradılması və əsas şərtləri:
1) problemin həllinə istiqamət verilməsi;
2) problemin həllində şagirdlərin birgə və
ya fərdi fəaliyyətinin təşkili;
3) problemin həllinə lazım olan təchizatın
təşkil edilməsi;
4) açar sözlərin seçilməsi və onlara münasibətin yaradılması;
III Mərhələ. Tədqiqatın aparılması, fərziyyələrin yürüdülməsi və əsas şərtləri:
1) fərziyyələrin qoyulması;
2) məlumatların toplanması;
3) təhlil, analiz, müqayisə, müşahidə aparılması, qeyd edilməsi;
4) təcrübədə yoxlanılması;
5) sistemləşdirmə və ümumiləşdirmə aparılması.
Fəal təlimin mərhələlərinə uyğun olaraq mexanizmi aşağıdakı kimi olur:
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1. İlk növbədə problem şəraiti yaradılır.
Müəllim təchizatı verməklə bələdçiliyini həyata
keçirir, şagirdlərin müstəqil surətdə problemi
həll etmək qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasına
şərait yaradır.
2. Şagirdlər problemin həllinə həvəslə
qoşulurlar, bilikləri sərbəst əldə etməyə səy
göstərirlər. Müəllimin verdiyi istiqamətə uyğun
olaraq axtarışlara qoşulur, fərziyələr irəli sürür
onların doğruluğunu yoxlayırlar. Bunun üçün
müşahidə, müqayisə, təhlil, analiz, sistemləşdirmə aparır, məntiqi nəticə çıxarırlar. Təlimi
analoji şəkildə, əməkdaşlıq şəraitində həyata
keçirirlər. Fəal təlimdə biliklərin qazanılmasının
məhz belə bir mexanizmlə həyata keçirirlər.
Fəal təlimdə dərsin sxemi aşağıdaki kimi
olmalıdır:
1) motivasiya, problemin qoyulması, fərziyələrin deyilməsi;
2) tədqiqatın təşkili (fərdi, cütlərdə, qruplarda
iş, bütün sinifdə və s.);
3) məlumat mübadiləsi;
4) məlumatın təşkili;
5) nəticələrin çıxarılması;
6) tətbiqetmə.
Fəal təlimdə ən çox istifadə edilən təşkil
formalarından biri qruplarda işin təşkilidir. Bu
formada şagirdlər problemi birgə həll etməyə
alışdırılır. Qrupda hüquq bərabərliyi baxımından
hər kəsin fikri dinlənilir, öz fikrini sərbəst söyləmək imkanı yaradılır. Digərlərinin fikirlərinə
diqqətlə, hörmətlə yanaşılması məsələləri öyrədilir. Şagirdlərin hamısı: fəallar, orta səviyyəlilər,
həm də zəiflər problemin həllinə eyni səviyyədə
cəlb edilirlər. Bütün bunlar şagirdlərin şəxsi və
ümumi inkişafını birləşdirir. Hər bir şagirdin
öz qabiliyyət və bacarıqlarını maksimum istifadə
etmək şəraiti yaradılır. Şagirdlərə bilikləri müstəqil əldə etmək metod və vasitələri öyrədilir.
Təlimin həm fərdi və həm də qruplarla həyata
keçirilməsi onun səmərəsini daha da yüksəldir
[3, s. 6]
Fəal təlimdə müəllim qruplarda işin forma
və üsullarını bilməlidir. İşin müvəffəqiyyəti
üçün müəllim bir sıra prinsiplərə əməl etməli
olur. Belə ki,
1. Qrupda işin təşkilini dəqiqləşdirməli, qruplarda rolları paylaşdırmalı, qrup işinin qaydalarını
şagirdlərə izah etməlidir.
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2. Qrup işində əsas məqsədinin tam təsəvvür
etməlidir.
3. İş üçün lazım olan avadanlıq və materialı
əvvəlcədən hazırlamalı və şagirdlərə paylamalıdır.
4. Qrupda iş qaydalarına riayət edilməsinə
nəzarət etməlidir.
Fəal təlim müəllimə hər zaman dərsə yaradıcı
yanaşma imkanı verir, özünə qarşı tələbkarlığını
artırır, dərs zamanı az enerji itirir, müəllimin
ensiklopedik biliklərə nail olmasına şərait yaradır, şagirdlə müəllim arasındakı səmimiyyəti
artırır, hər ikisi bərabərhüquqlu şəxslərə çevrilirlər. Bu təlim müəllimə öyrənməyi öyrətmək
imkanı verir, hər bir şagirdin qabiliyyətinin üzə
çıxarılmasını təmin edir. Beləliklə, müəllim nüfuzu və onların işlərinə görə düzgün, obyektiv
qiymətləndirilməsi imkanı artır.
Fəal təlimin şagirdlər üçün əhəmiyyəti böyükdür. O, şagirdləri daim fəallaşdırır, onlarda
sərbəst düşünmə və işləmə bacarığını artırır.
Müstəqil fikir yürütmək, müşahidəçilik, müqayisə edərək nəticə çıxarmaq qabiliyyətlərini
inkişaf etdirir. Onlar qruplarda işləməklə yoldaşlıq, dostluq, qarşılıqlı yardım münasibətlərinə
yiyələnirlər. Müəllimləri daim öz üzərində işləməyə, zəifləri daha çox çalışmağa vadar edir.
Şagirdlərdə bir-birini və özünüinkişaf bacarığı
formalaşır. Müəllimlə şagirdin səmimiyyəti
artır, yoldaşlar arasında mehribanlıq, xeyirxahlıq,
bir-birinə kömək, liderlik və digər vəzifələrin
bölüşdürülməsi və funksiyaların vaxtında yerinə
yetirilməsi kimi məsuliyyət hissi təkmilləşir.
Bir sözlə, şagirdlərdə elmlərin əsaslarına müstəqil yiyələnmək meyili, marağı, həvəsi durmadan artır. Nəticədə dərin düşünən, hərtərəfli
inkişaf etmiş fəal şagird yetişir, təhsilin səviyyəsini yüksəldir, məktəbin maddi-texniki bazası
zənginləşir [4, s. 5].
Fəal təlimin göstərilən üstünlükləri danılmazdır, onun məktəb rəhbərliyi, müəllimlər,
şagirdlər, valideynlər üçün əhəmiyyəti olduqca
böyükdür. Lakin fəal təlimə keçilməsi o qədər
də asan başa gələn bir iş deyildir. Onun həyata
keçirilməsində müəllim və şagirdlər ilk günlər
və illər bir qədər çətinliklərlə də qarşılaşa
bilərlər. Müəllimlərin qarşısına çıxan problemlər
və çətinliklər ondan ibarətdir ki, sinif şagirdləri
çox fəal olur, cavab verəni seçmək çətinləşir.
Bu problemi həll etmək üçün müəllim qabaq-
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cadan dərsi necə quracağı, hansı problemləri
həll edəcəyi, şagirdlərin vəzifələri, paylanma
materialları, ümumiyyətlə, təchizat əldə edilməlidir.
Əslində “interaktiv” termini “qarşılıqlı fəaliyyətə əsaslanan” deməkdir. “İnteraktivlik” anlayışı altında şagirdlərin tədqiqat xarakteri daşıyan
xüsusi təşkil olunmuş idrak fəaliyyəti başa düşülməlidir. Biologiyadan fəal təlim metodlarına
o metodlar daxil edilir ki, onlar şagirdlərin
keçmiş bilikləri və dərslik materialları əsasında
yeni biliklər əldə edə bilsinlər. Həyatda rast
gəldikləri hadisə və prosesləri təhlil etməklə
həyatı dərk etməyə kömək etsin, şagirdlərdə
müstəqil biliklər əldə etmək bacarıq və vərdişləri yaratsın.
Fəal təlim metodlarının üstün cəhətləri nə
qədər çox olsa da, biologiya müəllimləri
hələlik fəal təlimə tam keçə bilməmişdir.
Bunun üçün obyektiv səbəb və çətinliklər
mövcuddur: təşkilati çətinliklər, uşaqlarla
qrupda iş qaydalarını hazırlamaq, qruplara
bölmənin əsaslarını düzgün seçmək, uşaqların
təfəkkür səviyyələrinə uyğun problemlərin
seçilməsi, qrup işinin qiymətləndirilməsi, qrupda birgə işin təşkil edilməsi, şagirdlərin fərdi
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması və fəal şagirdlərlə passiv şagirdlərin qarşılıqlı əməkdaşlığının həyata keçirilməsi, interaktiv təlim
metodları ilə tədrisin təşkil edilməsi, mövzuların
səmərəli metodla keçirilməsi və hansı təşkil
formasına uyğun olmasının müəyyənləşdirilməsi:
Fəal təlimə keçmə çətinliklərinin bir səbəbi
də bu sahədə metodik ədəbiyyatların çatışmaması və mövcud ədəbiyyatların isə çox az
olmasıdır.
Mütəxəssislərin hesablamalarına görə tə-

limdə yaddasaxlamanın qanunauyğunluğu belədir: şagird oxuduğunun 10 faizini, eşitdiyinin
20 faizini, gördüyünün 30 faizini, gördüyü və
eşitdiyinin 50 faizini, özü kəşf etdiyinin, dediyinin 80 faizini, öz fəaliyyəti prosesində
öyrəndiklərinin 90 faizini saxlayır [4, s. 6].
Fəal təlimin həyata keçirilməsi Azərbaycanın
intellektual potensialının qurulmasına və inkişafına şərait yaradır.
Bütün deyilənlər ümumiləşdirərək fəal
təlimi aşağıdakı kimi səciyyələndirə bilək.
Müəllimin iştirakı ilə şagirdlərin müxtəlif informasiya mənbələri və ya bir-biri ilə qarşılıqlı
fəaliyyət prosesində yeni biliklər əldə etməyə
imkan verən təlim metodları və təşkil formalarının məcmuu hesab etmək olar.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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“Bərk yanacaq” mövzusunun
tədrisinə dair
Annotasiya. Çoxillik təcrübə və müşahidələr göstərir ki, pedaqoji
yönümlü universitetlər üçün yazılmış “Kimya texnologiyası”
fənninə aid dərsliklərdə daş kömür və oduncaq kimi bərk yanacaqlar
haqqında verilən məlumatların kifayət qədər olmaması və onların
metodiki yönümdən qeyri-adekvat təqdimatı mövzunun dərindən
mənimsənilməsində müəyyən çətinliklər yaradır. Onları aradan
qaldırmaq məqsədilə yazılan bu məqalədə daş kömürün və
oduncağın bərk yanacaqlara aid olması, daş kömürün kokslaşması,
kokslaşma prosesinə hazırlanması, daş kömür qatranının və
qatranüstü suyun emalı prosesləri, kokslaşmadan alınan maye
məhsulları, onların istifadə sahələri və eyni zamanda oduncağın
kimyəvi emalı, emal zamanı alınan əsas məhsulların tətbiq
sahələrinin tədrisi metodikası haqqında məlumat verilmişdir.

About te teaching of solid fuel
Abstract. Many years of experiences and direct observations
show that the lack of information about charcoal and wood as
solid fuel, and their inadequate presentation from a methodological
point of view in textbooks "Chemical technology" written for pedagogical universities, create certain difficulties in deep learning
of this topic. This article, written with the aim of eliminating
them, provides extensive information on the methodology for teaching materials about the belonging of coal and firewood to
solid fuels, coking of coal, preparation of the coking process, the
processes of coal tar and resin water, liquid products obtained by
coking, areas of their use, as well as about chemical processing of
wood, areas of application of the main products obtained during
processing

К вопросу о преподавании темы
“Твердое топливо”
Aннотация. Многолетний опыт и непосредственные наблюдения

показывают, что недостаточность информаций о каменном
уголе и древесине как о твердом топливе, и их неадекватное
представление с методической точки зрения в учебниках по
дисциплине “Химическая технология”, написанных для педагогических вузов, создают определенные трудности в
глубоком освоении данной темы. В этой статье, написанной с
целью их устранения, представлена обширная информация
по методике преподавания материалов о принадлежности каменного угля и дров к твердым топливам, коксовании каменного
угля, подготовке к процессу коксования, процессах переработки
каменной угольной смолы и надсмольной воды, жидких продуктах, полученных путем коксования, сферах их использования,
а также о химической переработке древесины, областей применения основных продуктов, полученных при переработке.
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“Kimya texnologiyası” fənninə aid dərsliklərdə yanacaq haqqında məlumat verilir.
Ancaq pedaqojiyönümlü universitetlər üçün
yazılmış bu dərsliklərdə yalnız maye və qaz
yanacaqları haqqında geniş məlumat verilir.
Daş kömür və oduncaq kimi bərk yanacaqlar
haqqında isə məlumat çox azdır. Bütün bunları
nəzərə alaraq bərk yanacaqlar haqqında aşağıdakı məlumatların tələbələrə verilməsini
məqsədəuyğun hesab edirik.
Bərk yanacaqlar haqqında məlumat vermək
məqsədi ilə müəllim izah edir ki, təbiətdə
mövcud olan, yaxud süni yolla alınan, kimya
sənayesi üçün xammal və istilik enerjisi mənbəyi hesab edilən, yana bilən üzvi maddələrə
yanacaq deyilir.
Bütün yanacaqları aqreqat halına görə üç
qrupa bölmək olar: bərk, qaz və maye yanacaqlar. Yanacaqlar mənşələrinə görə təbii və
süni olur.
Bərk yanacaqların tərkibi iki hissədən ibarət
olur:
1. yanan üzvi hissə;
2. yanmayan qeyri-üzvi hissə.
Bəzi bərk yanacaqların üzvi hissəsini müqayisə etsək C, H, O və N miqdarına görə
fərqlənəcəklər. Oduncaqda C=44%; H=6%;
O və N=50% olduğu halda, daş kömürdə
C=82%; H=5%; O və N=13% olur.
Yanacağın keyfiyyətini təyin edən əsas
amillərdən biri onun istiliktörətmə qabiliyyətidir.
Yanacağın istiliktörətmə qabiliyyəti onun vahid
kütləsinin və ya həcminin yandığı zaman
verdiyi istiliklə ölçülür və Collarla ifadə
olunur.
Yanacağın istiliktörətmə qabiliyyəti onun
tərkibindən və nəmlik dərəcəsindən asılıdır.
Bərk yanacaqları emal etmək üçün əsasən üç
üsuldan istifadə edilir:
Yanacağın qazlaşdırılması;
Yanacağın quru distilləsi;
Yanacağın hidrogenləşdirilməsi.
Yanacağın qazlaşdırılmasının mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, bərk yanacağın üzvi hissəsi
hava, oksigen, su buxarı və başqa qazlarla təsir
nəticəsində yana bilən qaz halında maddəyə
çevrilir. Proses ekzotermikdir. Ona görə də
proses zamanı temperatur 900-1100℃-yə
çatır.

Yanacağın quru distilləsi onun havasız
yerdə qızdırılması ilə həyata keçirilir. Bu prosesdə həm fiziki, həm də kimyəvi çevrilmələr
baş verir.
Yanacağın hidrogenləşdirilməsnin mahiyyəti
onun yüksək temperaturaya, katalizatorun və
hidrogenin təsirinə məruz qalmasından
ibarətdir.
Reaksiya nəticəsində xammal hesab edilən
yanacaqdan daha çox hidrogeni olan yeni
maddələr alınır.
Bərk yanacaqlardan ən çox əhəmiyyət kəsb
edəni daş kömürdür. Daş kömürdən koks
almaq üçün daş kömür havasız yerdə 9001050℃-də qızdırılır. Daş kömürün kokslaşdırılmasından koks, koks qazı, daş kömür qatranı, xam benzol, qatranüstü su və ammonium-sulfat alınır. Koks başlıca olaraq metallurgiya proseslərində, qazlaşdırmada, kalsium-karbid istehsalında, kimya sənayesində
reagent və yanacaq kimi işlədilir.
Koks – kifayət qədər möhkəmliyə və davamlılığa malik olmalı, istiliktörətmə qabiliyyəti
31.400-33.500 kC/kq olmalıdır.
Koksun əsas xassələri onun yana bilməsi
və reaksiya qabiliyyətinə malik olmasıdır. Koksun bu xassəsi, yəni yana bilməsi, yanma reaksiyasının sürətini, digər xassəsi isə yəni reaksiya qabiliyyəti, karbon qazının reduksiya
sürətini göstərir. Hər iki proses heterogen
olduğu üçün onların sürəti yalnız koksun tərkibindən deyil, həm də koksun səthinin məsaməli olmasından asılıdır. Belə ki, bütün kimyəvi
proseslər koksun səthində olan məsamələrdə
gedir.
Koksun keyfiyyəti onun tərkibində olan
aşqarların (kükürdün, nəmin, uçucu birləşmələrin) miqdarı ilə xarakterizə olunur. Domna
prosesində istifadə olunan koksun tərkibində
olan kükürd alınan çuğunun tərkibinə daxil
olaraq onun keyfiyyətini aşağı salır. Koksda
kükürdün yol verilən miqdarı 1,2-1,7%-dən
çox olmur. Koksda olan ballast 10-11% olmalı,
uçucu birləşmələr 1%-dən, nəmin miqdarı isə
5%-dən çox olmamalıdır. Koksda nəmin çox
olması onun istiliktörətmə qabiliyyətini aşağı
salır [1-3].
Koks qazları, daş kömür qatranı, qatranüstü
su və xam benzol haqqında aşağıdakı məlumatların verilməsini məqsədəuyğun hesab
edirik.
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Koks qazı iki cür olur: düzünə və tərsinə
koks qazları. Koks qazının tərkibi başlıca
olaraq kokslaşdırma temperaturundan asılıdır.
Kokslaşdırma kamerasından çıxan qaz düzünə
koks qazı adlanır. Onun tərkibi əsasən, buxar
halında olan maddələrdən, daş kömür qatranının
buxarlarından, xam benzoldan və sudan ibarət
olur. Qaz halında olan maddələrin əsas tərkibini
hidrogen, metan, etilen və digər karbohidrogenlər, CO, CO2 və azot təşkil edir. Həmin
qarışığın 1m3-də 8-13 q ammonyak, 30-40 q
benzol sırası karbohidrogenlər, 6-25 q hidrogen-sulfid və digər sulfidli birləşmələr, 0,51,5 q hidrogen-sianid, 250-450 q su buxarı və
az miqdarda bərk hissəciklər olur. Koks sobasından çıxan qazın temperaturu 700℃ olur.
Düzünə koks qazından daş kömür qatranını,
xam benzolu, su və ammonyakı ayırdıqdan
sonra qalan qarışıq tərsinə koks qazı adlanır.
Onun təxmini tərkibi belədir: H2-54-59%;
CH4-23-28%; CO-5-7%, ağır karbohidrogenlər
2-3%, N2-3-5%; CO2-1,5-2,5%; O2-0,3-0,8%.
Tərsinə koks qazının istiliktörətmə qabiliyyəti
16.700-17.200 kC/m3.
Daş kömür qatranı – özlü, tünd qara rəngli,
spesifik iyli ağır mayedir. Daş kömür qatranından 300-dən çox maddə alınır. Qatranın
tərkibinin əsas hissəsini aromatik və heterotsiklik birləşmələr, benzol, toluol, ksilollar,
fenol, krezol, naftalin, antrasen, fenantren, piridin, karbozol və s. təşkil edir. Qatranın
çıxımı, kokslaşdırmaq üçün götürülən quru
daş kömürün kütləsinin 3-4%-ni təşkil edir.
Onun sıxlığı 1,17-1,20q/sm3-dir. Qatran kütləsinin 50-60%-ni ağır və yüksək qaynama
temperaturuna malik olan hissəciklər təşkil
edir.
Qatranüstü su – ammonyakın, ammonium
duzlarının, fenolun, piridin əsaslarının zəif
sulu məhlullarıdır. Qatranüstü suyun emalından
alınan ammonyak koks qazının tərkibində
olan ammonyakla birlikdə ammonium-sulfat
və qatı ammonyaklı su almaq üçün istifadə
edilir. Qatranüstü sudan fenolu və ammonyakı
ayırmaq üçün qarışıq su buxarı və əhəng südü
içərisindən keçirilir. Ammonyak ammonium
– sulfat almağa sərf olunur. Ayrılan fenol isə
NaOH-lə udularaq feniolyata çevrilir.
Xam benzol – benzol, toluol, ksilollar və
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kymarondan ibarət qarışıqdır. Xam benzolun
çıxımı quru xammal kütləsinin 1,1%-ni təşkil
edir. Çıxım temperatur, prosesin şəraiti və kömürün tərkibindən asılı olur.
Qatran və xam benzol aromatik karbohidrogenlərin alınması üçün başlıca xammal hesab
edilir. Əgər qatranın çıxımı 4%, xam benzolun
çıxımı orta hesabla 1% təşkil edərsə, alınan
qatran bir ildə 6 milyon ton, xam benzol isə
1,6 milyon ton təşkil edər [1-3].
Bütün bu məlumatlardan sonra daş kömürün
kokslaşdırılması kamerasının quruluşu, düzünə
koks qazının emalı üçün istifadə olunan qurğunun texnoloji sxemi izah edilməli və texnoloji
prosesin optimal şəraiti aydınlaşdırılmalıdır.
Bərk yanacaqların bir nümayəndəsi də
oduncaq olduğunu aydınlaşdırmaq məqsədi
ilə müəllim izah etməlidir ki, oduncaq bərk
yanacaqlar içində xüsusi yer tutur. Ağacın istifadə sahələrini və onun emalından alınan
qiymətli xammalları nəzərə aldıqda onu yanacaq adlandırmaq və yanacaq kimi ondan
istifadə etmək məsləhətli hesab edilmir. Son
zamanlar ağacdan demək olar ki, yanacaq
kimi istifadə olunmur. O qiymətli xammal olmaqla bərabər həm də əvəzsiz inşaat materialıdır. İndi ondan bir inşaat materialı kimi
istifadə etmək məhdud qaydada həyata keçirilir.Ağac bu sahədə sintetik materiallarla əvəz
edilir. Oduncağın kimyəvi emalından çox qiymətli sənaye məhsulları və xammal alınır.
Oduncağın emal üsulları hələ qədim zamanlardan misirlilərə məlum idi. Onlar ağacdan
kömür alır və onu filizlərdən metal almaq
üçün reduksiyaedici kimi işlədirlər.
Ağacın tərkibi çox mürəkkəbdir. Bu tərkib
müxtəlif ağaclar arasında müxtəlif olur.Bununla
belə bütün ağacların tərkibinin əsas komponentləri selülloza,hemuselulloza, liqrin və mineral maddələrdir.Selülloza ağacın skeletini
təşkil edir. O, təbii polimerdir və (C6H10O5)n
qruplarından təşkil olunmuşdur.
Ağacın 50%-ə qədərini selülloza təşkil edir.
Selülloza suda və üzvi həlledicilərdə həll
olmur, yalnız mineral turşularda həll olur.
Onun tərkibində olan üç hidroksil qrupunun
hesabına mürəkkəb efirlər alınır və onlardan
sintetik liflər, partlayıcı maddələr, laklar və s.
istehsal olunur.
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Hemiselülloza əsasən pentozanlar (C5H8O4)
və heksozanlardan (C6H10O5) təşkil olunmuşdur. Hemisellüloza sellulozadan davamsızdır və turşularla hidroliz olunur. Quru
ağacda hemisellülozanın miqdarı 17-30%
təşkil edir.
Liqninin tərkibi və quruluşu tam müəyyənləşdirilməmişdir.Ağacın emalından onun
liqnin hissəsinin tərkibinə uyğun gələn maddələr
– kanifol, skipidar, ətirli maddələr və s. alınır.
Ağacın pirogenetik və kimyəvi emal üsulları
haqqında məlumat vermək məqsədi ilə müəllim
qeyd edir ki, ağac 2 üsulla emal olunur:
1) pirogenetik üsul; 2) kimyəvi emal
üsulu.
Pirogenetik emal üsulu yüksək temperaturda
aparılır.Buna ağacın quru distilləsi deyilir.
Kimyəvi emal üsulunda ağac nisbətən aşağı
temperaturda zəif turşu və qələvi məhlulunda
emal olunur.
Ağacın quru distilləsi zamanı bərk, maye
və qaz halında maddələr alınır. Proses daş kömürün quru distillə prosesinə oxşayır, yəni
burada da ağac 450-500℃ temperaturda havasız
yerdə uzun müddət qızdırılır.
Ağacın quru distilləsindən ağac kömürü,
qatranüstü su, qatran və müxtəlif qazlar
alınır.
Ağac kömürü ağac kütləsinin 30-38%-ni
təşkil edir.Onun tətbiq sahəsi olduqca
genişdir.Ağac kömüründən domna prosesində
həm yanacaq, həm reduksiyaedici, həm də
çuqunun əsas komponenti kimi istifadə
olunur.Daş kömürdən alınan koksdan üstün
cəhəti odur ki, ağac kömürünün tərkibində
çuqunun keyfiyyətini aşağı salan kükürdlü və
fosforlu birləşmələr olmur.Aktivləşmiş ağac
kömüründən əleyhqazlar və qazları zərərli qatışıqlardan təmizləmək üçün adsorbentlər hazırlanır.Ağac kümürü qiymətli sənaye xammallarından biridir. O, metallurgiya sənayesinin
əsasını təşkil edir. Ondan elektroliz vannaları
üçün elektrodlar hazırlanır.
Qatranüstü suyun tərkibindən metil spirit,
sirkə turşusu, aseton, furfurol və digər qiymətli
maddələr alınır.
Kimya sənayesinin sürətlə inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu yolla alınan sirkə turşusu və
metil spirit onlara olan böyük tələbatı ödəmir.

Ona görə də hazırda bu maddələri sintetik
yolla alırlar.
Qatran da ağac emalından alınan mühim
xammallardan biridir. Qatrandan mikroblara
qarşı mübarizə aparmaq üçün lazım olan maddələr (kreozot), filizləri zənginləşdirmək üçün
işlənən flotasiya reagentləri, ağaclara hopdurulan müxtəlif yağlar və s. alınır.
Ağacın quru distilləsi zamanı alınan çoxkomponentli və müxtəlif qazlar əsasən yanacaq
kimi tətbiq olunur.
Ağacın ikinci emal üsulu onun pirogenetik
emal üsulundan tamamilə fərqlənir. Bu proses
nisbətən aşağı temperaturda aparılır. Üsulun
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, xırdalanmış ağac
(ağac tozu və ya ağac qırıntıları) turşu və ya
qələvi məhlulu ilə işlənir.Bu üsulla ağacı emal
etməkdə əsas məqsəd sellülozanı hemüsellüloza
və liqnindən ayırmaqdır. Bu məqsədlə elə
kimyəvi reagent seçilir ki, o sellülozanı dəyişikliyə uğratmır, hemüselluloza və liqnini isə
həll edərək məhlula keçirir. Bunun üçün 2
üsuldan istifadə olunur: sulfit(turşu) üsulu və
sulfat (qələvi) üsulu.
Sulfit (turşu) üsulu ilə ağacı emal etmək
üçün ağac qırıntıları kükürd qazı ilə doydurulmuş
zəif kalsium bisulfit Ca(HSO3)2 məhlulunda
10-15 saat 135-145℃-də saxlanılır. Bu zaman
sellüloza praktik olaraq dəyişikliyə uğramır.
Hemisellüloza və liqnin həll olaraq məhlula
keçir.Süzməklə sellülozanı məhluldan ayırır,
digər aşqarlardan təmizlənir, qurudur və preslə
sıxaraq istehlakçıya göndərirlər. Hemisellüloza
və liqnini özündə həll etmiş bisulfit məhlulu
tərkibində natrium qələvisi olan şelok adlanır.Şelok su hövzələrinə ötürülərsə xalq təsərrüfatına,
o cümlədən balıq təsərrüfatına zərər vurar.
Lakin ondan istifadə etməklə etil spirit, ətirli
maddələr, yapışdırıcı materiallar və s. almaq
olar.
Sulfat üsulunun mahiyyəti ondan ibarətdir
ki, bu halda ağac qırıntıları natrium-hidroksid
məhlulu içərisində 170-190℃-də 3-5 saat saxlanılır.Bu üsulda da sellüloza dəyişikliyə uğramır, hemisellüloza və liqnin isə məhlula keçir.Lakin bu zaman alınan şelok məhlulunu
natrium-sulfatla işləməklə natrium qələvisini
regenerasiya etmək və bu prosesə yenidən
qaytarmaq olur.Bu məqsədlə məhlula natri31
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kimi işlədilir.Şəkər məhlulu isə əhəng südü
ilə neytrallaşdıqdan və alınan duzlardan süzüldükdən sonar qıcqırma çənlərinə doldurulur.
Biokimyəvi sintez prosesi gedir və etil spirti
alınır:
nC6H12O6→2nC2H5OH + 2nCO2
Etil spirti əsasən sintetik kauçuk istehsalına
sərf olunur. 1 ton oduncağın emalından 150180 l 95%-li etil spirti, 30-40 kq maya, 4-7
kq furfurol alınır.

um-sulfat (NA2SO4) tozu əlavə edilir (üsulun
adı buradan götürülmüşdür) və qarışıq közərdilir. Közərmiş qarışığa əhəng südü Ca(OH)2
ilə təsir etdikdə natrium qələvisi alınır və o
yenidən prosesə qaytarılır.
Göstərilən üsullarla 1m3 ağacdan 170200kq sellüloza, ondan da 1500 m ipək parça
almaq olar. Selüllozadan viskoz lifləri, kağız,
sellüloid komponentlər, barıt və s. alınır.
Ağac yalnız sellüloza almaq üçün istifadə
olunmur. Onun hidrolizindən şəkərli maddələr,
etil spirit, furfurol, zülallar, vitaminlər və s.
istehsal olunur.
Ağac qırıntılarını 0.3-0.5%-li sulfat turşusu
məhlulunda müəyyən təzyiq və 170-180℃
temperaturda bir neçə saat saxladıqda onun
tərkibində olan sellüloza və hemisellüloza
hidrolizə uğrayır. Bu zaman qlükoza əmələ
gəlir:
(C6H10O5)n+nH2O→nC6H12O6
Alınan şəkər məhlulundan liqnin ayrılır və
polimer materiallar istehsalatda doldurucu
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Kimya fənnindən bəzi mövzuların
tədrisi zamanı yerli materialların
verilməsinin əhəmiyyəti

Müəlliflər:
Bayram Rzayev

Annotasiya. Müasir tədris proqramlarına əsasən orta ümumtəhsil məktəblərində kimya fənnindən “Silisium və onun təbii birləşmələri” və
“Silikat sənayesi, keramika məmulatları” mövzularının tədrisi zamanı
gillər haqqında da qısa məlumat verilir. Fikrimizcə, həmin mövzuların
tədrisi zamanı gillər haqqında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazisində olan böyük ehtiyatlar haqqında məlumatların verilməsi bir
tərəfdən şagirdlərdə bu mövzulara olan marağın artmasına, onların asan
mənimsənilməsinə və yaddaqalan olmasına, digər tərəfdən isə onlardan
muxtar respublikamızın zəngin təbii sərvətlərə malik olması barədə təsəvvürlərin yaranmasına səbəb olar. Bu məqsədlə yazılan məqalədə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının gil yataqlarının yığcam təsviri, onların
kəşf edildiyi yerlər, tərkibləri, ehtiyatları, hansı minerallardan ibarət
olmaları və hansı məqsədlər üçün yaralı olmaları haqqında məlumatlar
verilir.
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The ımportance of provıdıng local ınformatıonın the
process of teachıng some topıcs on chemıstry
Abstract. Article VI. Brief information about clays is givein accordance
with modern curricula in secondary schools in teaching chemistry on
the topics "Silicon and its natural compounds" and "Silicate industry,
ceramic products". In our opinion, providing information about clays,
including those that have large resources on the territory of the
Nakhchivan Autonomous Republic, while teaching these topics, on the
one hand, can lead to increase in students' interest in these topics,
mastering their basics and memorizing, on the other hand, to the
formation they create a broad understanding of the natural wealth of the
autonomous republic. The article written for this purpose provides a
brief description of the clay deposits of the Nakhchivan Autonomous
Republic, information about the places of their discovery, composition,
reserves, and also provides information about what minerals they are
made of and for what purposes they are used.

Важность предоставления местной информации в
процессе преподавания некоторых тем по химии
Aннотация. В соответствии с современными учебными программами
в средних общеобразовательных школах при преподавании химии
на темы “Кремний и его природные соединения” и “Силикатная
промышленность, керамические изделия” дается краткая информация
о глинах. По нашему мнению, предоставление информации о
глинах, в том числе имеющих большие ресурсы на территории Нахчыванской Автономной Республики, в ходе преподавания этих
тем, с одной стороны, может привести к росту интереса учащихся
к этим темам, усвоению их основ и запоминанию, с другой стороны,
к формированию у них широкое представление о природном
богатстве автономной республики. В статье, написанной для этой
цели, приводится краткое описание глинистых месторождений Нахчыванской Автономной Республики, сведения о местах их открытия,
составе, запасах, также дается информация о том, из каких минералов
они состоят и для каких целей использутся.
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Müasir tədris proqramlarına, əsasən, orta
ümumtəhsil məktəblərində kimya fənnindən
“Silisium və onun təbii birləşmələri” və “Silikat
sənayesi, keramika məmulatları” mövzularının
tədrisi zamanı gillər haqqında da qısa məlumat
verilir. Fikrimizcə, həmin mövzuların tədrisi
zamanı gil haqqında, o cümlədən Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisində böyük ehtiyatları
olan gillər haqqında aşağıda şərh edilən məlumatların verilməsi bir tərəfdən şagirdlərdə bu
mövzulara olan marağın artmasına, onların
asan mənimsənilməsinə və yaddaqalan olmasına,
digər tərəfdən isə onlardan muxtar respublikamızın zəngin təbii sərvətlərə malik olması
barədə təsəvvürlərin yaranmasına səbəb olar.
İbtidai cəmiyyətdə Yer kürəsinin müxtəlif
bölgələrində kustarçılıq inkişaf etdikcə insanlar
onun yeni-yeni imkanlarını görür və texnikanın
təkmilləşməsində əhəmiyyətini başa düşürdülər.
Həmin dövrlərdə əmək alətlərinin hazırlanmasında ağac və sümükdən başqa daşdan da istifadə edilmişdir. Əmək bölgüsünün sonrakı inkişafı dulusçuluq sənətinin meydana çıxması
və inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Məhz bu dövrdə
ondan ən vacib məişət əşyalarının hazırlanmasında istifadə edilməyə başlanmışdır. Bu da
cəmiyyətin inkişafına – toplamaq, saxlamaq
və su daşımaq üçün saxsı qabların hazırlanmasına səbəb olmuşdur. Bu vaxta qədər heyvan
mədəsindən, ağacdan və dəridən hazırlanmış
tulumları qızdırmaq mümkün olmadığı halda,
müxtəlif növ közərdilmiş gildən hazırlanmış
qablardan istifadə əşyaların təkmilləşməsinə
güclü təkan vermişdir. Gillərə dünyanın bütün
bölgələrində rast gəlindiyindən dulusçuluq da
bütün bölgələrdə inkişaf etmişdir. Gillər eyni
zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində də geniş yayılmışdır.
Hər bir kəs, o cümlədən gənclərimiz yaşadığı
bölgənin təbii sərvətləri haqqında müəyyən
biliklərə malik olmalıdır. Digər tərəfdən təcrübə
göstərir ki, daha erkən yaşlarda, xüsusilə orta
məktəb dövründə əldə edilən biliklər daha çox
yaddaqalan, daha möhkəm olur. Bu amili
nəzərə alaraq qeyd edilən mövzuların tədrisi
zamanı öyrənilmiş gil yataqları haqqında aşağıdakı yığcam məlumatı verməyi tövsiyə
edirik.
Naxçıvan MR ərazisində olan əsas yataqların
ümumi balans ehtiyatları 12064 min m3 təşkil

edir. O yataqlardan bir neçəsinin qısa səciyyəsini
verək.
Şahbuz yatağı. Yataq Şahbuz şəhərindən
2 km şimal-şərqdə, Qarababa kəndinin yaxınlığında yerləşir. Yatağın çöküntüləri bozumtul
və tünd-boz rəngli gil və gilcələrdən təşkil
olunmuşdur. Termoqrafik analizlərin nəticələrinə
görə gil materialı hidroslyuda və montmorillonit
minerallarının qarışığından ibarətdir. İncə
dispers hissəciklərin miqdarına görə gilcələr
kobud dispers qrupuna aiddir. Struktur tipinə
görə qumlu alevritli tipə aid edilir. Faydalı
qatın texnoloji xüsusiyyətləri laborator-texnoloji
sınaqlar üzrə öyrənilmişdir. Nəticələrə görə
gilin keramiki göstəriciləri aşağıdakı kimidir:
işçi xəmirin su tutumu – 17,8-24,0%, havada
qısalma – 17,8-24,0%, ərimə temperaturu –
1170-11900 C.
Məlumatlardan göründüyü kimi, Şahbuz
yatağının gilləri normal istidən qısalma və su
udma qabiliyyətinə malikdir. Yatağın hidrogeoloji və dağ-texniki şəraiti əlverişlidir. Gillərdən “100” markalı kərpic istehsalında istifadə
etmək olar.
Naxçıvan yatağı. Yataq Naxçıvan şəhərindən
2,5 km şərqdə, Naxçıvan-Ordubad yolunun
yaxınlığında yerləşir. Yataq geoloji quruluşca
tünd-boz, çəhrayımtıl-boz rəngli gilcə, gil və
qumlarla təmsil olunur.
Faydalı qatın birinci horizont üzrə qalınlığı
1,8-2,0 m-dir. Faydalı qatın ümumi orta qalınlığı
4,0 m, örtük süxurların qalınlığı isə 0,2 m
təşkil edir. CaCO3-ın miqdarı 48,8-22,2% arasında dəyişir. Yatağın qalıq ehtiyatı A+B+C1
kateqoriyaları üzrə 1513 min m3-dir.
Babək yatağı. Yataq Babək rayonu ərazisində,
Naxçıvan şəhərindən 3 km şimal-qərbdə yerləşir.
Faydalı qat morfoloji cəhətdən layşəkilli olub,
uzanma və düşmə istiqamətində dəyişməz qalınlığa, quruluşa və keyfiyyətə malikdir.
Gilin kimyəvi tərkibi aşağıdakı kimidir:
SiO2 – 40-48,0%, Al2O3 – 11,3-14,6%, Fe2O3
– 3,82-5,83%, TiO2 – 0,7-0,9%, CaO – 5,7914,05%, MgO – 0,20-7,50%, SO3 –0,10-0,37%,
Na2O+K2O –2,94-4,0%. Göründüyü kimi, gil
süxurları kimyəvi tərkibinə görə sənayenin tələblərinə tam cavab verir. Alüminium oksidinin
miqdarına görə gil turş (AI2O3 < 1,4%), rəngləyici oksidlərin (Fe2O3 + TiO2) miqdarına
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Çeşməbasar yatağı. Yataq Naxçıvan şəhərindən 12-13 km cənub-şərqdə, köhnə kərpic
zavodundan 8-9 km məsafədə, Çeşməbasar
kəndinin yaxınlığında yerləşir. Gilin səciyyəvi
xüsusiyyəti onun hər yerdə qırmızımtıl-boz
rəngdə olmasıdır. Gilin tərkibində aşağıdakı
minerallar: montmorillonit, hidroslyuda, kaolinit,
kvars, kalsit, bəzən isə kristobolit iştirak edir.
Hazırda yataq kərpic istehsalı məqsədilə istismar
olunur.
Kültəpə yatağı. Babək rayonu ərazisində,
Naxçıvan şəhərindən 14-15 km şimal-şərqdə,
Vayxır su anbarından 7-8 km cənubda, Naxçıvançayın sol sahilində yerləşir. Faydalı qat
layşəkilli gil və gilcə çöküntülərindən ibarət
olub üfiqi yatım təşkil edir. Gilcə-gil qatının
müxtəlif intervallarında bozumtul rəngli qumçınqıl çöküntülərinə rast gəlinir. Faydalı qatın
daxilində bu cür 3 lay qeyd olunur. Tədqiqatlar
göstərmişdir ki, gilcə-gil qarışığı “İ-36-66 saylı
Hidrotexniki tikinti işləri üçün mineral tikinti
materiallarının sınaqlaşdırılması və kəşfiyyatı
üzrə təlimat”ın tələblərinə cavab verir və bənd
tikintisi işlərində doldurucu xammal kimi
istifadə oluna bilər. Yatağın hidrogeoloji, mühəndis-geoloji və dağ-texniki şəraiti çox əlverişlidir. Yatağın A + B kateqoriyaları üzrə ehtiyatları 1146,8 min. m3 təşkil edir. Yataq istismar
olunmuşdur.
Qabıllı yatağı. Yataq Kəngərli rayonunun
Qabıllı kəndindən 100 m şərqdə yerləşir. Alt
və Orta Sarmat çöküntülərinin görünən qalınlığı
200-250 metrdir. Qabıllı gili yaşılımtıl-boz, sarımtıl-boz rənglərdə olur. Bu gillərdə mübadilə
olunan kationların ümumi miqdarı 100 qram
süxurda 23,63-37,14 mq.ekv. təşkil edir. Mübadilə olunan kompleksdə əsas komponent
olan maqneziumun miqdarı natriumu üstələyir.
Odadavamlılığına görə bu gillər asan əriyən
gillər qrupuna aid olub, ərimə temperaturu
13500 C-dən aşağıdır. Gilin kimyəvi analizi
aşağıdakı kimidir: SiO2 38 – 40,81%, AI2O3
10,69 – 11,26%, Fe2O3 5,61 – 6,41%, CaO
9,71 – 10,70%, MgO 8,72 – 9,71%, SO3 0,41
– 0,66%, Na2O + K2O 3,41 – 3,88%. Kimyəvi
analizin nəticələrinə görə gillərdə SiO2-nin
miqdarı yüksək olmayıb, təsnifata görə turş
gillər qrupuna aiddir. Onlar yüksək miqdarda
CaO, MgO və rəngləyici oksidlərin (Fe2O3)

görə yüksək miqdarda rəngləyici oksidlər
(Fe2O3 > 3%, TiO2 < 1%) saxlayan qrupa aid
edilir.
Babək yatağının gilləri normal istidən qısalma
və suudma qabiliyyətinə malik olub, mexaniki
möhkəmliyi 100-dən yuxarıdır. Babək yatağının
gillərinin keyfiyyət göstəriciləri Şahbuz yatağına
çox yaxındır. Buna görə də bu yatağın xammalının bazası əsasında zavod şəraitində “100”
markalı kərpic istehsalı mümkündür.
Yatağın A+B+C1 kateqoriyaları üzrə ehtiyatları 150352 m3 təşkil edir.
Yaycı yatağı. Yataq Culfa rayonunun Yaycı
kəndindən 4,0-4,5 km şimalda yerləşir. Faydalı
qat orta qalınlığı 4,6 m olan qumlu gillərdən
ibarətdir. Faydalı qat həm qalınlığı (4,4 m-dən
4,8 m-dək) üzrə, həm də keyfiyyətinə görə
çox dayanıqlıdır. Yatağın süxuru qumlu-alevritli
və gil hissəciklərindən ibarətdir. Gilin kimyəvi
tərkibi aşağıdakı kimidir: SiO2 42,0 – 49,0%,
Al2O3 11,67 – 46,17%, Fe2O3 4,61 – 11,34%,
CaO + MgO 13,54 – 14,45%, SO3 0,05 –
0,2%, Na2O + K2O 3,4 – 4,38%. Kimyəvi
analizin nəticələrinə görə Yaycı yatağının gilləri
sənayenin tələblərinə tam cavab verir. Bütün
keyfiyyət göstəricilərinə görə Yaycı yatağının
gilləri 21-78-88 saylı sahə və 530-80 saylı
Dövlət Standartlarının tələblərini tamamilə
ödəyir və həmin gillərdən “100” markadan
yuxarı kərpic istehsalında istifadə etmək olar.
Yatağın A+B+C1 kateqoriyaları üzrə ehtiyatları
1,5 mln. m3 təşkil edir.
Dəstə yatağı. Yataq Ordubad rayonunun
Dəstə kəndindən 1,5 km qərbdə yerləşir. Faydalı
qat üfiqi yatan layşəkilli gil və gilcə süxurlarından təşkil olunmuşdur. Gilin kimyəvi tərkibi
aşağıdakı kimidir: SiO2 43,0 – 49,0%, Al2O3
14,72 –17,17%, Fe2O3 5,24–7,16%, CaO+MgO
11,53–15,98 %, SO3 0,07–0,2%, Na2O – K2O
4,0–4,7%. Nəticələr Dəstə yatağının gillərinin
sənayenin bütün tələblərini ödədiyini göstərir.
Alüminium oksidinin miqdarına görə gil yarımturş (AI2O3 > 14%), rəngləyici oksidlərin
(Fe2O3 + TiO2) miqdarına görə yüksək miqdarda
rəngləyici oksidlər (Fe2O3 > 3%, TiO2 < 1%)
saxlayan qrupa aid edilir. Dəstə yatağının gilləri
normal istidən qısalma və su udma qabiliyyətinə
malikdir. Mexaniki möhkəmliyinə görə markası
100-dən yuxarıdır. Yatağın A+B+C1 kateqoriyaları üzrə ehtiyatları 906405 m3 təşkil edir.
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olması ilə seçilir ki, bu da kalsit və dolomitin
iştirak etdiyini göstərir.
Yatağın B + C1 kateqoriyaları üzrə ehtiyatları
1439 min m3 təşkil edir.
Gillərin mineraloji tərkibində əsas rolu laylı
quruluşa malik gilli minerallar oynayır. Onlara
kaolinit Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O (tərkibi %-lə
SiO2 46,15, Al2O3 39,51, H2O 14), montomorillonit Si8Al4O2O (OH)4 · nH2O (tərkibi %-lə
SiO2 48,8, Al2O3 21,08, Fe2O3 0,32, CaO
1,36, MgO 4,84, H2O 20,92), kaolinitin tərkibinə
yaxın, lakin suyu iki dəfə çox olan qalluzit
misal ola bilər. Qeyd olunan əsas minerallardan
başqa gilin tərkibində andoluzit (Al2O3 · SiO2),
hidrarqillit (Al2O3·3H2O), diaspor (Al2O3 ·
H2O), korund (Al2O3), monotermit (0,2 [K2
MgCa]O · Al2O3 ·2SiO2 ·1,5 H2O), muskovit
(K2O ·Al2O3 · 6SiO2 · 2H2O), narkit (Al2O3 ·
SiO2·2H2O), pirotillit (Al2O3 ·4SiO2·H2O)
mineralları da olur.
Gilin tərkibində əsas minerallardan başqa,
onu çirkləndirən minerallar da vardır. Onlara
kvars (SiO2), gips (CaSO4·2H2O), dolomit
(MgCO3 · CaCO3), kalsit (CaCO3), qlankonit
(K2O ∙ Fe2O3 · 4SiO2·10H2O), limonit (Fe2O3
· 3H2O), maqnetit (FeO ·Fe2O3), pirit (FeS2),
rutil (TiO2), serpentin (3MgO · 2SiO2 ·2H2O),
siderit (FeCO3) və b. misal ola bilər.
Muxtar respublikada çətinəriyən gillərin
yataq və təzahürləri də vardır. Bunlara Pirigöl
yatağını, Kükü və Batabat təzahürlərini misal
göstərmək olar.
Naxçıvanda keramika istehsalının qədim
tarixi var. İlk keramika nümunələri neolit dövrünə gedib çıxır. Saxsı materialların hazırlanma
texnologiyası, forma və çeşid müxtəlifliyinə
görə seçilirdi. Eramızın 10-12 əsrlərində yüksək
inkişaf etmiş dulusçuluq sənəti Azərbaycanın
bir neçə şəhərində, xüsusilə Naxçıvanda cəmlənmişdir.
Təbiətdə gillərin əsas əmələgəlmə mənbəyi
çöl şpatları olmuşdur. Çöl şpatları atmosfer
hadisələrinin təsirindən kaoliniti və başqa alüminium hidratın silikatlarını əmələ gətirmişlər.
Bəzi gillər çökmə mənşəli, bəziləri isə göl, dənizlərin dibinə çökmüş və su axını ilə gətirilmədir.
Gillərin əksəri boz rəngdə olur. Lakin ağ,
qırmızı, sarı, qəhvəyi, göy, yaşıl, hətta bənövşəyi

rəngli gillərə də rast gəlinir. Gillərə rəng verən
onlarda olan qarışıqların xromofor ionlarıdır.
Hələ uzaq keçmişdən gillərdən yuyucu vasitə
kimi, eləcə də tibbdə müxtəlif xəstəliklərin
müalicəsində istifadə edilir. Hazırda yuyucu
vasitə kimi üzvi maddələr əsasında alınmış
saysız - hesabsız vasitələr mövcud olsa da son
dövrlər bu məqsədlə gillərə maraq yenidən
artmaqdadır.
Laboratoriyamızda Qabıllı gili əsasında çirklənmiş qabları və saçları yumaq üçün gil poroşoku və pastası hazırlanmışdır. Gil tüklərin
dibini bərkitməklə yanaşı saçlara yumşaqlıq
və parlaqlıq verir.
Nəticə
Göstərilmişdir ki, gillər neolit dövründən
başlayaraq məişətdə qab-qacaq istehsalında işlədilməyə başlanmışdır. Naxçıvanda müxtəlif
gillərdən (qarışıq gillərdən) istifadə edərək dulusçuluqda boyalı qabların alınması sənəti
inkişaf etdirilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan MR müxtəlif çeşidli gillərin yataq və təzahürləri ilə zəngindir. Burada Şahbuz, Naxçıvan, Babək, Yaycı, Qabıllı gil yataqları və çətinəriyən gillərdən Pirigöl yatağını, Kükü və
Batabat təzahürləri vardır. Məqalədə həmçinin
Naxçıvan MR-in gil yataqlarının yığcam təsviri,
onların kəşf edildiyi yerlər, tərkibləri, ehtiyatları,
hansı minerallardan ibarət olmaları və hansı
məqsədlər üçün yaratdıqları haqqında məlumatlar verilir. Eyni zamanda məqalədə gillərə
məxsus xassələr də işıqlandırılmışdır. Göstərilmişdir ki, muxtar respublikanın təbii sərvətləri
haqqında hər birimizin, o cümlədən gənclərimizin ətraflı məlumatı olmalıdır. Həmçinin
göstərilmişdir ki, məqaləni yazmaqda əsas
məqsədimiz gənclərimizi bu sahədə məlumatlandırmaq, orta ümumtəhsil məktəblərində kimya fənnindən “Silisium və onun təbii birləşmələri” və “Silikat sənayesi, keramika məmulatları” mövzularının tədrisi zamanı verilən informasiyanın asan mənimsənilməsinə, daha
çox yaddaqalan və möhkəm olmasına, şagirdlərdə vətənpərvərlik ruhunun yüksəlməsinə səbəb ola bilməkdir.
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Annotasiya. Məqalədə göstərilmişdir ki, müasir informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları, xüsusilə bulud texnologiyaları
təhsilin informasiyalaşdırılması və yeniləşməsi kontekstində təhsil
prosesini dəstəkləmək və həyata keçirmək üçün əvəzolunmaz texnoloji vasitədir. Məqalədə əsas diqqət gələcək informatika müəllimlərinin təlimində bulud texnologiyalarını istifadə imkanlarına
yönəldilir. Təlimin keyfiyyətinin artırılması və gələcək informatika
müəllimlərinin xüsusi səriştələrinin uğurlu formalaşması üçün bu
prosesə kömək edən və bununla da bulud texnologiyaları əsasında
şəbəkə servislərinin istifadəsi sahəsində onların peşəkar keyfiyyətinin
artırılmasını təmin edən pedaqoji şərtlər nəzərdən keçirilir. Bulud
texnologiyalarından istifadə əsasında təlim məzmununun seçilməsi
üçün xüsusi metodiki prinsiplər göstərilir və təhlil edilir.

Organization of the educational process
using cloud technologies
Abstract. The article states that modern information and communication technologies, especially cloud technologies, are an irreplaceable technological tool for supporting and implementing the
educational process in the context of informatization and renewal
of education. The article focuses on the possibilities of using
cloud technologies in teaching computer science of future teachers’.
To improve the quality of education and the successful formation
of their special competencies, pedagogical conditions are considered
that facilitate this process and thereby ensure an increase in their
professional quality in the use of network services based on cloud
technologies. At the same time, special methodological principles
for the selection of training content based on the use of cloud
technologies are indicated and analyzed.

Организация учебного процесса с использованием облачных технологий
Aннотация. В статье указано, что современные информационные и коммуникационные технологии, особенно облачные
технологии, являются незаменимым технологическим инструментом для поддержки и осуществления образовательного
процесса в контексте информатизации и обновления образования. Основное внимание в статье уделяется возможностям
использования облачных технологий в обучении будущих
учителей информатики. Для повышения кsачества обучения
и успешного формирования у них специальных компетенций
рассматриваются педагогические условия, способствующие
этому процессу и тем самым обеспечивающие повышение
их профессионального качества в области использования сетевых сервисов на основе облачных технологий. При этом
указываются и анализируются специальные методические
принципы отбора содержания обучения на основе использования облачных технологий.
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Cəmiyyət üçün çox dəyərli kapital olan
kamil insan, şəxsiyyəti formalaşdırmaq üçün
imkanların yaradılması diqqət mərkəzindədir.
Təhsil müəssisələrinin, o cümlədən institut və
universitetlərin, təhsil akademiyalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
və təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi,
pedaqoji təhsilin məzmununun və strukturunun
yeniləşməsi müəllim-tələbə, müəllim-şagird
münasibətlərinin səmərəli qurulmasına
yönəlmişdir.
Məqalədə əsas diqqət gələcək informatika
müəllimlərinin təlimində bulud texnologiyalarını
istifadə imkanlarına yönəlib. Gələcək informatika müəllimlərinin xüsusi səriştələrinin
uğurlu formalaşması üçün elə şərtlər müəyyən
etmək lazımdır ki, bu prosesə kömək etsin və
bununla da bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə servislərinin istifadəsi sahəsində gələcək
informatika müəllimlərinin peşəkar keyfiyyətinin
artırılmasını təmin etsin. Belə şərtlər pedaqoji
şərtlərdir. Müxtəlif müəlliflərlə müxtəlif cür
müəyyən edilən bu anlayışın analizini apardıqda
görürük ki,V.İ. Smirnov pedaqoji şərtləri pedaqoji fəaliyyətlərin effektliyinin artırılmasına
yönəlmiş tədbirlər çoxluğu kimi müəyyən edir
[4]. V.İ. Andreyev isə hesab edir ki, pedaqoji
şərtlər “məzmun, metodların elementlərinin
məqsədyönlü seçimi, layihələndirilməsi və tətbiqinin, həmçinin qoyulmuş məqsədə çatmaq
üçün təlimin təşkilati formalarının” nəticəsidir
[2]. N.M. Borıtko pedaqoji şərtləri müəyyən
nəticəyə çatmağı nəzərdə tutan pedaqoq tərəfindən bu və ya digər ölçüdə idraki hazırlanan
pedaqoji prosesin axarına əhəmiyyətli təsir
edən xarici hal kimi başa düşür [3].
Bulud texnologiyaları – istifadəçiyə xidmət
şəklində İnternet və ya lokal şəbəkə vasitəsilə
yetərli olan proqram-aparat təminatıdır. Bulud
texnologiyası və ya funksional mənada verilənlərin açıq şəkildə paylanması qurğular arasında ortaq informasiya mübadiləsini təmin
edən xidmətlərə verilən ümumi addır. Bulud
texnologiyası bu baxımdan bir məhsul deyil,
xidmətdir. Əsas mənbədəki proqram və məlumatların mübadiləsi təmin edilərək, mövcud
informasiya xidmətinin kompüterlər və digər
qurğulardan informasiya şəbəkəsi (tipik olaraq
İnternetdən) üzərindən istifadə edilməsidir [1].

Bulud texnologiyalarının imkanlarının istifadə
olunması təlimin keyfiyyətini, materialın mənimsənilməsi səviyyəsini artırır, təhsil vermə
prosesini kəsilməz və sistematik proses edir.
Bulud texnologiyaları əsasında virtual fəza təlimin informasiya resurslarını hazırlamağa və
dəstəkləməyə, elmi iş və metodik tədqiqat
aparmağa, həmçinin digər təhsil müəssisələri
ilə əlaqə yaratmağa imkan verir.
Bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə servislərinin istifadəsi zamanı bir sıra məsələlərin
həllinin uğurlu yerinə yetirilməsi üçün zəmin
yaranır. Bunlar isə təhsilin keyfiyyətini və
təlimin səviyyəsini artırmağa istiqamətlənib,
əsasən də informasiya baza və biliklərinin
açıqlığı və əlyetənliyinə, maliyyə və maddi
resursların qənaətinə, şəbəkə resusları vasitəsilə
təlim prosesinin kəsilməz inkişafına, təlimə
sistematik nəzarətə və digər məsələlərə.
Bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə servislərini istifadə etməklə təlim prosesinin təşkili
pedaqoji işçilərin və təhsil alanların qarşılıqlı
əlaqəsi ilə interaktiv baş verir, həmçinin təhsil
alanların öz aralarında məhsuldar qarşılıqlı
əlaqələrinə rəvac verir. Belə təlimdə informasiya
texnologiyaları və telekommunikasiya vasitələri
əsasında onlayn rejimdə sistematik və effektli
qarşılıqlı əlaqə təmin olunur. Bulud texnologiyaları əsasında virtual təhsil mühitində təhsil
prosesinin bütün komponentləri nəzərə alınır
və tam şəkildə realizə olunur, məhz təlim vasitələri, təlim metodları, təşkilati formalar.
Virtual təhsil mühiti fərdi təhsil, inkişaf edən,
kommunikasiya və intellektual məsələlərin
həlli üçün qurulmuş sosial alətdir. Bu mühitdə
bulud texnologiyaları fərdin idraki fəaliyytənin
və idraki aktivliyinin əsas vasitəsidir.
Təhsil alanların aktivləşdirilməsi və tədris
prosesinin interaktivliyi üçün öz-özlüyündə interaktiv olan və subyekt-subyekt şəbəkə qarşılıqlı
əlaqənin təşkili üçün imkanları təqdim edən
bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə servislərini
istifadə etmək məqsədəuyğundur. Bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə servisləri bulud
servislərinə xas olan videoəlaqə və səslərin
ötürülməsi vasitələrini istifadə etməklə, həmçinin
sənədlər üzərində uzaq birgə iş imkanlarını istifadə etməklə bir-biri ilə real zaman rejimində
iş imkanları hesabına subyekt-subyekt şəbəkə
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Praktik məsələlər
Fərdi təhsil fəzasının təşkili üçün bulud1 yönlü əməliyyət sistemlərinin və virtual
işçi masaüstlərinin istifadəsi
Saxlama və tədris materiallarının fərdi və
2 ya kollektiv istifadəsi üçün servislərin istifadəsi
Mətn və cədvəl redaktorlarına malik inteqrasiya olunmuş ofis paketlərinin və tədris
3 materiallarının vizuallaşması və sərbəst iş
üçün təqdimat redaktorlarının birgə istifadəsi
Tədris materialının təqdim olunması üçün
4 multimediya təqdimatları ilə iş üçün
servislərin istifadəsi

№

5

6
7

8

9

İstifadə olunan bulud servisləri
Google Chrome OS, CloudTop, Joli Cloud,
Cloudo, xOS, Zim Desk, ZeroPC, Windows
Azure
Yandex Disk, Disk Google, Dropbox,
OneDrive, Box, OblakoMail.ru

Google sənədləri, Office Online, Zoho Office

SlideRocket, Prezi.com, Slideshark, Slides
Rastrqrafikası – Google şəkilləri, Pixlr,
SumoPaint.
Vektorqrafikası -Janvas, SVG-edit.
Üçölçülüqrafik -Autodesk Tinkercad, AutoZoho Creator, MyTaskHelper,
DoMyAppgFlow, Intuit Quick Base, Caspio
Bridge, Amazon RDS

Verilənlərin vizuallaşması və modellərin
qurulması üçün qrafik redaktorların istifadəsi

Verilənlər bazasının yaradılması və yenilənməsi üçün verilənlər bazasının idarə
olunma sistemlərinin istifadəsi
Tədris materialının yerləşdirilməsi üçün
birgə tədris sinif və saytlarının istifadəsi
Google Saytlar, Zoho Wiki, Zoho Sites
və yaradılması
İnformasiya təhlükəsizliyinin təminatı
üçün bulud-yönlü antivirus proqramlarının
baza funksional imkanlarının öyrənilməsi PrevX, Immunet, Panda Cloud Antivirus
üçün antivirus müdafiəsində bulud
texnologiyalarının istifadəsi
Proqramlaşdırmanın əsaslarının
öyrənilməsi üçün bulud servislərinin və
onların funksional imkanlarının istifadəsi

Cloud9, Ideone

Elektron təhsil resurslarının və tədris maAzure, Google App Engine, Ama10 teriallarının əlavələrinin və hostinqlərinin Microsoft
zon
Elastic
Compute Cloud
hazırlanması üçün platformaların istifadəsi
Hesabatlarının təqdim olunması, layihələrin tərtibi, digər tədris materialları ilə Simplenote, Remember The Milk, Springpad,
11 iş üçün qeydlərin yaradılması, saxlanılması və birgə istifadəsi üçün servislərin is- Evernote, Google Keep, OneNote, Online
tifadəsi
testin təşkili və aparılması üçün Google Formalar
12 Elektron
bulud servislərin istifadəsi
qarşılıqlı əlaqəni təşkil etməyə imkan verir.
Müasir İKT-lərin aktiv inkişaf edən istiqamətlərindən biri adətən geniş didaktik imkanlara
malik olan bulud texnologiyaları əsasında hesablamalar hesab olunur. Bu isə, idraki tələbatların, analitik qabiliyyətlərin formalaşmasına
rəvac verən planlaşdırılan təhsil nəticələrini

əldə etməyə, təhsil alanların motivasiyalırının
artırılmasına imkan verir. Tədris prosesinin
təşkilində bulud texnologiyalarının tətbiqi cari
texnologiyalar vasitəsilə təkcə praktik iş və la
borator praktikumların yerinə yetirilməsi ilə
məhdudlaşmır, həmçinin təlim üçün, təhsilalanlar
və pedaqoji işçilər arasında sinxron və ya asin40
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xron qruplararası və fərdi qarşılıqlı əlaqə
vasitəsi kimi tədris materialının ötürülməsi
üçün vahid informasiya təhsil mühitinin təşkili
imkanıdır. Tədris prosesində bulud texnologiyaları əsasında təhsil mühitinin istifadəsi təhsil
alanlara şəxsiyyət kimi formalaşmalarına, idraki
qabiliyyətləri, informasiya bacarıqlarını inkişaf
etdirməyə, daha sərbəst olmağa imkan verir.
Bulud texnologiyaları əsasında kompleks qərarların istifadəsi bulud texnologiyaları əsasında
şəbəkə servislərini istifadə etməklə virtual
təhsil mühiti çərçivəsində təhsil alanların təhsil
fəaliyyətlərini daha effektli təşkil etməyə imkan
verir. Bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə
servislərinin istifadəsi sərbəst təhsil fəaliyyəti
üçün xarakterik olan prinsiplərə əsaslanan təlim
prosesinin xüsusi təşkilini nəzərdə tutur. Bulud
texnologiyaları əsasında təşkil olunmuş təhsil
mühitinin xüsusiyyəti təhsil alanların pedaqoji
işçilərdən fəzada zamana görə uzaqlaşmasıdır,
lakin bununla yanaşı təhsil fəaliyyətinin iştirakçıları istənilən an müasir telekommunikasiya
vasitələrinin köməyi ilə dialoq imkanına
malikdirlər.
Bulud texnologiyaları təhsil prosesinin bütün
iştirakçılarının elmi və yaradıcı fəaliyyətləri
üçün geniş təhsil xidmətlərini təqdim edir.
Bulud texnologiyaları sayəsində təhsil alanlarda
yeni texnologiya və standartlara cavab verən
müasir təhsil almaq imkanı yaranır. Təlim sisteminin tələblərinə uyğun olaraq bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə servislərini fəaliyyət
növlərinə uyğun bölmək olar: auditoriya məşğələlərində, dərsdənkənar fəaliyyətdə və sərbəst
işlərdə istifadə olunan, müxtəlif predmet sahələrində və bütövlükdə fənndə biliklərin dərinləşdirilməsi üçün, tədris fəaliyyətinin nəticələrinə nəzarət və qiymətləndirilməsi üçün
bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə
servisləri.
Təlim sisteminin tələblərindən irəli gələrək
tədris-praktiki məsələləri ayırmaq məqsədəuyğun
olardı ki, bunları dabulud texnologiyaları əsasında şəbəkə servislərinin köməyi ilə həll etmək
mümkündür. Bulud texnologiyaları əsasında
şəbəkə servislərinin istifadəsi üçün mümkün
olan ayrılmış məsələlər cədvəl 1-də göstərilib.
Bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə servisləri təhsil alanların biliklərinə nəzarətdə köməkçi qismində əvəzolunmazdır. Təhsilalanların

bilik və bacarıqlarına nəzarət təhsil prosesinin
əsas açar komponentlərindən olub təhsil fəaliyyətinin yoxlanılmasının vahid didaktik və
metodik sistemini təsvir edir. Nəzarət təhsilalanların həqiqi bilik səviyyələrini qiymətləndirməyə imkan verir və bununla da onlar tərəfindən tədris materialının necə mənimsənilməsi
və boşluqların harda olmasını aşkara çıxarır.
Bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə servisləri öz mobilliyi və birgə əlyetənlik imkanı
ilə təhsil alanlara təkcə ev və sərbəst işlərin
yerinə yetirilməsində deyil, həmçinin layihə
və tədqiqat fəaliyyətlərinin təşkilində nəzarət
etməyə imkan verir.
Təlimin keyfiyyətinin artırılması və xüsusi
səriştələrin formalaşması üçün təlimdə bulud
texnologiyalarından istifadə əsasında gələcək
informatika müəllimlərinin təlim məzmununun
seçilməsi üçün xüsusi metodiki prinsipləri ayırmaq məqsədəuyğun olar.
-Bulud hesablamaları texnologiyaları əsasında
proqram vasitələrinin imkanlarının reallaşma
prinsipi.
Bu prinsip fərdi kompüterin öyrənilən proqram təminatına analoji olaraq bulud texnologiyaları əsasında proqram vasitələrinin imkanlarının reallaşmasını nəzərdə tutur.
- Bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə servisləri ilə iş vaxtı informasiya təhlükəsizliyinin
təmin olunması prinsipi.
Bu prinsip müxtəlif vasitə və üsulları tətbiq
etməklə İnternet şəbəkəsində bulud texnologiyaları əsasında şəbəkə servisləri ilə iş vaxtı
təhsil alanların informasiya təhlükəsizliyinin
təmin olunmasını nəzərdə tutur.
- Gələcək informatika müəllimlərinin peşəkar
fəaliyyətlərində bulud texnologiyaları əsasında
proqram vasitələrinin istifadəsi zamanı təlimdə
praktik-yönlülük prinsipi.
Bu prinsip informatika müəllimlərinin bulud
texnologiyaları əsasında şəbəkə servislərini öz
peşəkar fəaliyyətlərində sərbəst istifadə hazırlığının təmin olunmasını nəzərdə tutur.
Belə nəticəyə gəlmək olar ki, bulud texnologiyaları əsasında gələcək informatika müəllimlərinin təlim məzmunun formalaşması ümumi, didaktik, həmçinin xüsusi metodik prinsiplərdə formalaşmış və əsaslanmış bazada həyata keçirilir.
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İbtidai riyaziyyat təlimində
interaktiv metodlardan istifadənin
əhəmiyyəti

Müəllif:

Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, bu gün yeni pedaqoji təfəkkürün
qarşıya qoyduğu ən mühüm vəzifə şagirdin idrak qabiliyyətini, təfəkkürünü,
intellektual səviyyəsini inkişaf etdirməkdir. Ümumi təhsilimizin əsas
məqsədi şagirdə daha çox bilik vermək deyil, ona öyrənməyi öyrətmək,
onun düşünmək qabiliyyətini, fikri fəallığını, müstəqilliyini inkişaf etdirməkdir. Bu prosesə hazırlıq isə riyaziyyat müəlliminin öz hazırlığından,
məsələlərə səriştəli münasibətindən və yeni texnologiyaları özünün
yaxşı bilməsindən başlayır. Bu işin faydalı olması üçün gələcəyin
müəllimi ali məktəblərimizdə aşağıdakı vacib funksiyaları: ən yeni
nəzəri və praktiki bilikləri toplamaq; pedaqoji prosesi təşkil etmək;
təlim strategiyalarını həyata keçirmək; təlimin təşkilinə verilən əsas
tələbləri ödəmək və bilikləri öyrənmə tərzlərinə görə ötürmək funksiyalarını
həyata keçirməyi öyrənməlidir.
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The importance of using interactive methods in
teaching primary mathematics
Abstract. The article notes that the most important task posed by the
new pedagogical thinking today is the development of cognitive abilities,
thinking, and the intellectual level of a student. The main goal of our
education is not to give the student more knowledge, but to teach him to
learn, to develop his ability to think, thought activity, independence.
Preparation for this process begins with the own training of a mathematics
teacher, a competent attitude to questions and a good knowledge of new
technologies. For this work to be useful, the future teacher must learn to
perform the following important functions in our universities: to collect
the latest theoretical and practical knowledge; to organize the pedagogical
process; implement learning strategies; meet the basic requirements for
the organization of training, and carry out the functions of transferring
knowledge in accordance with the teaching methods.

Важность использования интерактивных методов
в обучении начальной математике
Aннотация. В статье отмечается, что важнейшей задачей, которую
сегодня ставит новое педагогическое мышление, является развитие
познавательных способностей, мышления, интеллектуального уровня
ученика. Основная цель нашего образования – не дать ученику
больше знаний, а научить его учиться, развить у него способность
мыслить, активность мысли, самостоятельность. А подготовка к
этому процессу начинается с собственной подготовки учителя математики, грамотного отношения к вопросам и хорошего знания
новых технологий. Чтобы эта работа была полезной, будущий преподаватель должен научиться выполнять следующие важные функции
в наших вузах: собирать новейшие теоретические и практические
знания; организовывать педагогический процесс; реализовывать
стратегии обучения; удовлетворять основным требованиям, предъявляемым к организации обучения, и осуществлять функции передачи
знаний в соответствии с методами обучения.
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Milli təhsil quruculuğunda aparılan yeniləşmələr, dəyərli təhsil islahatları heç şübhəsiz
təhsilin keyfiyyətini yüksəldir, təlim və tərbiyə
prosesinə əsaslı təsir göstərdi. Təhsil sistemində
yeni yanaşmaların, yeni pedaqoji texnologiyaların geniş və peşəkarcasına tətbiqi məktəbin
hafizə, yaddaş məktəbindən təfəkkür məktəbinə,
intellekt məktəbinə keçmək imkanını
aktuallaşdırır.
Yeni təfəkkür yeni pedaqoji texnologiyalar,
təhsilə yeni yanaşmaları, fəal və interaktiv
təlim metodlarını tələb edir. Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, cəmiyyət üçün inkişaf
etmiş kadrların hazırlanması interaktiv metodların vəzifəsi kimi özünü təzahür etdirir.
İnteraktiv təlim forması təhsilin bütün pillələrində texnoloji yanaşmanın tətbiqini zəruri
sayır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının XXI əsri
“Təhsil əsri” adlandırması onu göstərir ki,
təhsil əsrinin ilk illərindən başlayaraq yeni
pedaqoji texnologiyalara, fəal təlim metodlarına
istinad etmək və milli təhsil sisteminin dünya
təhsil sisteminə inteqrasiya olunmasına zəmin
yaratmaqdır.
Mənbələrdə göstərilir ki, texnologiya materiyanın, enerjinin, informasiyanın planlı, sistemli, ardıcıl şəkildə insanın meyil və marağına
uyğun istiqamətlən-məsindən, əlverişli istifadəsindən bəhs edən bir elmdir [1, s.121].
Təlim texnologiyası–tədris prosesinin təşkilatı metodik aləti kimi çıxış edir və bu
prosesin həyata keçirilməsinin forma, metod,
vasitə və yollarının xüsusiyyətlərini tam şəkildə
müəyyənləşdirir .
Professor Abdulla Mehrabov pedaqoji
texnologiyaının praktik əsasları haqqında
belə yazır: "Praktik mənada pedaqoji texnologiya dedikdə qarşıya qoyulmuş məqsədə
uyğun olaraq müəyyən bilik, bacarıq və vərdişləri, habelə insani münasibətləri, əxlaqi
keyfiyyətləri formalaşdırmaq və onlara nəzarəti
həyata keçirmək üçün zehni əməliyyatlar komplekti başa düşülür" [2, s.134].
Yeni təlim texnologiyaları interaktivlik
tələb edir. Yeni təlim texnologiyaları mahiyyət
etibarilə tədris prosesini fəallaşdıran elementlərin birliyidir. Bu pedaqoji prosesdə iştirakçıların məqsədyönlü, qarşılıqlı münasibətləri
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və fəal fəaliyyətlərini nəzərdə tutan əlverişli
pedaqoji mühitdir. Pedaqoji texnologiyalar
müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı münasibətini
məqsədyönlü, planlı və əlverişli edir, tədris
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini ümumiləşdirir və onun şagirdlərin idrak fəallığına təsirini
həyata keçirir.
Araşdırmalar göstərir ki, təhsilin inkişafı
üçün yeni forma və metodlar, texnologiyalar
meydana gəlsə də, şagirdlərin idrak fəallığının
artırılmasında ondan istifadə mexanizmi hələ
də bəzi müəllimlər tərəfindən pozitiv qəbul
edilməmiş və ya onlardan istifadə yetərincə
mənimsənilməmişdir. Onlar hələ də təlim prosesində fəal interaktiv mühit yaratmaqda, şagirdləri fəallaşdırmaqda çətinlik çəkir və ənənəvi qaydada pedaqoji prosesi təşkil etməyə
davam edirlər.
Ənənəvi pedaqoji prosesi təsvir edəndə biz
ilk növbədə lövhənin qarşısında əlində təbaşir
duran müəllim və onun sakit dinləyiciləri olan
şagirdləri görürük. Bu zaman müəllim fəallıqla
çalışır ki, bilikləri çatdırsın, şərh etsin və misallar gətirsin. Şagirdlər isə bu məlumatları
passiv şəkildə qavrayır, anlayır, mənimsəyir,
sonra bilikəri möhkənləndirmək üçün bunları
təkrarlayır, əzbərləyir, sonra da məsələ və
misalların həlli prosesində onları tətbiq edirlər.
Yəni ənənəvi dərsdə şagirdlər məlumatları
yadda saxlayır, əzbərləyir, müəllim isə nəticələri
özü çıxarıb şərh edərək bilikləri hazır şəkildə
şagirdlərə çatıdırır. Bu bilik və məlumatlarla
yaddaşı zənginləşdirmək deməkdir. Böyük alman pedaqoqu A.Disterveq isə deyirdi ki, bacardıqca uşaqlara az bilik verin. Onların başını
biliklərlə, məlumatlarla doldurmayın. Sobanı
da ağzınacan odunla doldursan o yanmaz,
tüstüləyər. Amma sobaya az odun qoysan o
məşəl kimi yanacaqdır. Uşaqlara da daha
çox fikir, düşüncə verin, onlara fikirləri deyil,
fikirləşməyi öyrədin, bilikləri deyil, bilik qazanmağı öyrədin. Bu zaman onlarda gələcəyə
nikbin baxış, stimul və motivasiya yaranacaqdır.
Bu gün yeni pedaqoji təfəkkürün qarşıya
qoyduğu ən mühüm məsələ şagirdin idrak
qabiliyyətini, təfəkkürünü, intellektual səviyyəsini inkişaf etdirməkdir. Bu gün əsas məqsəd
şagirdə daha çox bilik vermək deyil, ona öy-
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rənməyi öyrətmək, onun düşünmək qabiliyyətini, fikri fəallığını, müstəqilliyini inkişaf
etdirməkdir. Şagirdə yaxşını və pisi seçməyi
öyrətmək, həqiqiəti tapdırmaq bu gün yeni
pedaqoji təfəkkürün mahiyyətini əks etdirir.
Müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları dövründə elmin müxtəlif sahələrində toplanmış bilik kütləsi elə sürətlə artır
ki, təlimin ənənəvi sxem və prinsiplərinə əsaslanaraq onları həm öyrənənə çatdırmaq, həm
də mənimsətmək, əslində qeyri-mümkün işə
çevrilir. Əgər bilikləri əldə etmək üçün şagirdi
iki bilik mənbəyi müəllim və yaddasaxlama
qane edirsə, bu gün həmin mənbələr çoxsaylı
texnoloji mənbələrlə və çox şaxəliliyi ilə qarşımıza çıxır. Bu səbəbdən müasir təlimin
başlıca vəzifələrindən biri öyrənməyi öyrətməkdir, nəyi haradan əldə etməyi - yəni şagirdlərə bilikləri müstəqil əldə etməyə istiqmətləndirmək lazımdır. Yalnız təlim metodlarının keyfiyyətcə yeniləşdirilməsi, onların şəxsiyyətə, onun təlabatlarına, maraq və meylinə
yönəldilməsi, onlarda təhsilə həvəs və stimulların yaradılması, biliklərin mənimsəmə
zamanı yaradıcı təfəkkürdən fəal istifadə edilməsi təhsilin keyfiyyətini yüksəldər və təlim
prosesinə böyük səmərə verə bilər.
İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisində
müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi dedikdə
bu fənn üzrə optimal didaktik proseslər, məqsədə nail olmaq, təhsil vəzifələrini həll etmək
yollarının məcmusu başa düşülür. Məqsəd şagirdin fikirlərinə, bilik, bacarıq, davranış və
hislərinə müəllimin fasilitatorluq funksiyası
ilə təlim nəticələrini əldə etməkdir.
Bu prosesə hazırlıq isə riyaziyyat müəlliminin
öz hazırlığından, məsələlərə səriştəli münasibətindən və yeni texnologiyaları özünün yaxşı
bilməsindən başlayır. Bu sahədə riyaziyyat üzrə
müəllimin hazırlığında əlverişli mühitin yaradılması şagirdlərin motivasiyasının inkişafı,
təlim prosesi ilə bağlı pozitiv emosiyaların
formalaşdırılması, psixoloji gərginliyin aradan
qaldırılması, onların operativ olaraq fəaliyyətə
qoşulması, kollektivin birliyinə, xoş ünsiyyət
və münasibətinə nail olmaq vacib məsələlərdəndir.
Tədqiqatçı alim Ş.O.Ağayev dəyərli kitabında yazır ki, interaktiv təlim prosesində ri-

yaziyyat müəlliminin yüksək yaradıcı fəaliyyəti
şagirdlərlə, onların qarşılıqlı fəaliyyəti və
əməkdaşlığı prosesində təşkilatçılıq qabiliyyətində özünü göstərir [3, s.95].
Xüsusilə ibtidai siniflərdə riyaziyyat üzrə
keçilən dərslərdə müəlliminin hazırlığında
tədris mühiti elə seçilməlidir ki, kiçik yaşlı
məktəblilərin əməkdaşlığı və kommunikasiyası
asanlaşdırılsın, onlarda səmimi ünsiyyət və
münasibətlər formalaşsın. Düzgün qurulmuş
interaktiv dərsdə müəllimin səriştəliliyi və
peşəkarlığı, ümumi peşə hazırlığı özünü aydın
göstərəcəkdir.
İbtidai siniflərdə riyaziyyat üzrə keçilən dərsldərdə interaktiv təlim metodlarından istifadə
xüsusilə "Klaster", "İnsert", "BİBÖ", "Şaxələndirmə" üsullarından riayaziyyat dərslərində intensiv şəkildə istifadə olunması dərsin keyfiyyətini
artırmaqla, öyrənənlərin fəallığını da təmin etmiş
olur. V sinifdə "1.1.2 Mövqeli və mövqesiz say
sistemləri" nin tədrisində əlverişli üsullardan
biri olan Venn diaqramından və BİBÖ –dən istifadə oluna bilər. Auksion üsulundan istifadə
zamanı isə müəlim öyrənilən məsələni müəyyən
edərək şagirdləri auksionun keçirilmə qaydaları
haqqında əvvəlcə təlimatlandırmalıdır.
Kublaşdırma, sual- cavab, rollu oyunlar
interaktiv metodlarından istifadə ibtidai siniflər
üçün daha səciyyəvi olub riyaziyyat üzrə
mövzuların hərtərəfli öyrənilməsinə əlverişli
şərait yaradır. Kublaşdırma vasitəsilə müəllim
şagirdləri mövzunu təsvir və müqayisə etməyə,
əlaqələndirməyə, təhlil, tətbiq, müzkirə və
mübahisəyə yönəldir. Bu zaman şagirdin
tənqidi və məntiqi təfəkkürü inkişaf edir, mövzuya hərtərəfli baxışı, qiymətləndirmə bacarığı,
əməkdaşlıq vərdişləri formalaşır.
Yaradıcı müəllimlər dərslərini fəal idrak,
inkişafetdiricilik, əməkdaşlıq, dialoji təlim
prinsipləri əsasında qurmaqla, İKT-dən səmərəli
istifadə etməklə, axtarış sistemləri, internet
resursları, onlayn dərslik və digər vəsaitlərdən
səriştə və peşəkarlıqla istifadə etməklə bugünkü
müasir tələblərə cavab vermiş olarlar.
Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərimizdə riyaziyyat ixtisası üzrə müəllim hazırlığında
onlara dərin ixtisas biliyi verməklə bərabər
tələbələrin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında
müəllim səriştəliliyinin xüsusi rolu vardır.
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səviyyəsini yüksəltməklə yanaşı, onlara modul
üzrə kompetensiyalı səciyyə daşıyan bilik
verib, həm də öyrənməyin yolunu öyrətməklə
nəzəri və praktiki hazırlığı təmin etməlidirlər.
Pedaqoji təcrübələrə əsasən deyə bilərik ki,
tələbələrin fəallığının və bilik keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə nail olmaq, ancaq müəllimin
səriştə və peşəkarlığından, onun yaradıcı fəaliyyətindən, fəal və interaktiv təlim metodlarından səmərəli istifadə etməsi ilə mümkündür.

Müəllimin əsas vəzifəsi tələbələrə zəruri bilik
verməklə yanaşı, həm də onların mənəviyyatını
inkişaf etdirmək, onları fəal düşüncələrə
malik tərbiyəli, təhsilli, yaradıcı şəxsiyyət
kimi hazırlamaqdır. Təcrübə göstərir ki, riyaziyyat fənnində müasir təlim texnologiyalarının
tətbiqinin faydalı olması üçün ali məktəblərimzidə müəllim aşağıdakı vacib əməliyyatları
həyata keçirməyi öyrənməlidir:
- ən yeni nəzəri və praktiki bilikləri toplamaq; pedaqoji prosesi təşkil etmək;
- təlim strategiyalarını həyata keçirmək;
təlimin təşkilinə verilən əsas tələbləri ödəmək;
- bilikləri tələbələrə öyrənmə tərzlərinə
(vizual, audial, kinestetik) görə ötürmək.
Bu gün məktəblərimizdə müəllimlər geniş
istifadə edilən yeni pedaqoji texnologiyalardan
faydalanaraq, təlim prosesində şagirdlərin
idrak qabiliyyətini, təfəkkürünü, intellektual
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mahiyyəti açıqlanaraq göstərilir ki, bu anlayış insanda öz vətəninə,
ölkəsinə, ana dilinə, xalqına məhəbbət hissinin aşılanmasını, Azərbaycan
Republikası Silahlı Qüvvələri sıralarında hərbi xidmətə hazırlanmasını,
müasir hərbi texnikanı mükəmməl bilməsini və sairəni ehtiva edir. Bu
çoxcəhətli fəaliyyətin əsas məqsədi ordunun və xalqın birliyini gənc
nəsildə müstəqil vətənimizə hədsiz sədaqət, hərbi işə hörmət və məhəbbət
hissinin gücləndirməkdən ibarətdir. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi yetişməkdə olan nəsildə demokratik dünyagörüşünün, yüksək şüurluğun,
vətənpərvərlik hissinin, vətəni müdafiə etmək vəzifəsinin formalaşmasına
kömək edir. Digər tərəfdən o gənc nəsildə yüksək ideya etiqadlılığı,
müstəqil Azərbaycan dövlətinə sədaqət, vətənin müdafiə qüdrətinin
möhkəmləndirilməsi əqidəsi, vətəni düşmən qəsdlərindən müdafiə
hazırlığı tərbiyə etmək məqsədini güdən çoxcəhətli işdir.

The essence of military patriotic upbringing and its modern characteristics
Abstract. The article deals with the essence of military patriotic
upbringing the main purpose of this multifaceted activity is to strengthen
the unity of the army and the people in the younger generation, their unwavering devotion to our independent homeland, respect and love for
military service. Military patriotic education coutributes to the formation
of a democratic outlook, high cousciousness a sense of patriotism and
the duty to defend the homeland in the younger generation. On the other
hand, it is a multifaceted work aimed at educating the young generation
to high ideological convictions, loyalty to the independent state of
azerbaijan the belief in strengthening the defense of the homeland, the
readiness to defend the homeland from enemy attacks.

Сущность и современные особенности
военно-патриотического воспитания
Aннотация. В статье раскрывается суть военно-патриотического
воспитания в современный период, которая включает в себя формирование любви у человека к своей родине, стране, родному
языку, народу, его подготовку к военной службе в рядах Вооруженных
сил Азербайджанской Республики, знание современной военной
техники и многое другое. Основная цель этой многосторонней деятельности заключается в укреплении единства армии и народа,
чувства безграничной преданности, уважения и любви к нашему
независимому Отечеству в молодом поколении. Военно-патриотическое воспитание способствует формированию у подрастающего
поколения демократического мировоззрения, высокого сознания,
чувства патриотизма, обязанности защищать Родину. С другой стороны, это многогранная работа, направленная на воспитание в молодом поколении высокой идейной уверенности, преданности независимому зербайджанскому государству, решимости укрепить
обороноспособность Родины, готовность защищать Родину от вражеских посягательств.
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Azərbaycan xalqının yüksək bəşəri hislərindən biri də onun vətənpərvərliyidir. Onlar
bu hislərin köməyi ilə keçmiş tariximizdə bir
çox naliyyətlərin qazanılmasına səbəb olmuşdur.
Torpaqlarımızın 20%-nin işğalda olduğu bir
vaxtda orta məktəblərdə milli şüur tərbiyəsinin
aktual problem olduğunu pedeqoji kollektiv
dərk edərək bu istiqamətdə sistemli tedbirlər
həyata keçirir. Bu gün tarixçilər, pedaqoqlar
bütövlükdə maarif işçiləri qarşısında mühüm
bir vəzifə qoyulmuşdur: Azərbaycanı sevərək
onun keşiyində duraraq, ona xidmət edərək
intelektual mənəviyyatlı vətəndaş tərbiyə
etmək. Buna görə ilk növbədə uzun illər səylə
milli zəmindən uzaqlaşdırılmış, xalq pedaqogikasının məzmunundan ayrı salınmış vətənpərvərlik tərbiyəsi sistemimizi formalaşdırıb
meydana çıxarmaq lazımdır. Həm də bu zaman
vətənpərvərlik tərbiyəsinin kökünü vahid Azərbaycan xalq tərbiyəsinin məzmununda, bizə
məlum olan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində, zəngin və dünya şöhrətli klassik irsimizdə, Azərbaycan xalqı üçün yaxın və məqsədyönlü olan ümumbəşəri dəyərlərdə axtarmalıyıq [1, s. 44].
Gənc nəsil, o cümlədən məktəbyaşlı uşaqların tərbiyəsinin qarşısında duran başlıca
məqsədlərə hərtərəfli biliyə milli və ümumbəşəri əxlaqa mənəviyyata mədəni dəyərlərə
yiyələnən şəxsiyyət formalaşdırmaq və cəmiyyətimiz üçün layiqli vətənpərvər vətəndaşlar
yetişdirmək olduğundan hazırda təhsil müəssisələrində uşaqların tərbiyəsini müasir tələblər
səviyəsinə qaldırmaq vacibdir.
Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi sahəsindəki
pedaqoji-pisxoloji işin səmərəliliyinin artırılması
bu gün xalqımızın dövlətimizin eyni zamanda
ümumtəhsil məktəblərimizin qarşısında duran
ən vacib problemlərindən birinə çevrilir. Belə
ki, güclü iqtisadiyyatı olan ölkənin həm də
vətəni qorumağı bacaran, onun uğrunda vuruşlarda qalib gələn fiziki cəhətdən sağlam,
savadlı, müasir hərbi texnikalardan, texnologiyalardan baş çıxara bilən xalqını, vətənini
sevən bir ordusu da olmalıdır. Yuxarıda göstərilən keyfiyyətləri isə baxça yaşından, sonra
isə ümumtəhsil məktəblərimizdə, bütün fənlərin
tədrisi prosesində formalaşdırmaq sonradan
isə inkişaf etdirmək bu gün müəllimlərimizin
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qarşısında duran ən əsas, ən vacib problemlərdən biridir. Bu problem bu gün eyni zamanda
insan tərbiyəsi ilə məşğul olan pedaqogika,
pisxalogiya elmləri sahəsində çalışan alimlərin
də qarşısında duran və çox təssüflər olsun ki,
tam şəkildə araşdırımamış, həll olunmamış
elm sahələrindən biridir.
Ulu öndər Heydər Əliyev hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsasında ilk növbədə gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsini qoyurdu. Vətənpərvərlik isə milli dəyərlərimizi,
tariximizi,dilimizi bilməyi qoruyub saxlamaqdan başlayır. Vətənpərvərlik böyük bir məfhumdur. Bu sadəcə orduda xidmət etmək
deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaqdır.
Əlbəttə müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaq
üçün Azərbaycanının ərazi bütövlüyünü təmin
edən, onu qoruyub saxlaya bilən müasir ordu
lazımdır. “Gənclərin orduda xidmət etmək
üçün tərbiyələndirilməsi bizim əsas vəzifələrimizdən biri olmalıdır və bu vəzifələri biz
ardıcıl sürətdə həyata keçirməliyik. Ona görə
də mən bunu məktəblilərin əsas vəzifəsi hesab
edirəm. Hər bir Azərbaycan məktəblisinə isə
gənclik vaxtına çatana qədər özünü orduda
xidmət etmək üçün hazırlamağı tövsiyə edirəm
[4, s. 58].
Böyüyən nəslin milli və ümumbəşəri dəyərlər əsasında tərbiyə olunması işində Heydər
Əliyev təliminin əsas müddəaları və pirinsipləri
ölkə məktəblilərinin, müstəqil dövlətimizin
keşiyində, ordu sıralarında, ayıq-sayıq olmaları,
nüfuzlu sərkərdəyə çevrilmələrini tövsiyə
edirdi.
Ümumimilli lider hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin məzmununu ilk öncə nəslin milli
vətənpərvərlik anlayışını qoyurdu. Bu istiqamətdə tərbiyə işləri isə ailədən başlamalı,
ümumtəhsil məktəblərində davam etdirilməli,
təkimləşdirilməli və zənginləşdirilməlidir. Və
beləliklə də hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi
milli vətənpərvərliyi öz məcmusunda əks
etdirməlidir.
Məktəblilərə vətənpərvərlik tərbiyəsinin
aşılanması problemi Azərbaycan pedaqoqlarını
daim düşündürmüşdür. Görkəmli alim akademik M.M.Mehdizadə, professorlardan M.Muradxanov, Ə.S.Həşimov N.M.Kazımov, R.B.Sa-
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Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiyəti və müasir xüsusiyyətləri

diqov, Y.R.Talıbov və başqaları tərbiyə barədə
vətənpərvərlik tərbiyəsi barədə çoxlu əsərlər
yazmış, bu sahədə toplanmış təcrübələrin elmi
nəzəri təhlilini verərək ümumiləşdirmələr aparmış, maraqlı elmi nəticələrə gəlmişlər.
Böyük söz sənəd xadimləri olmuş Xəqani,
Nizami, Nəsimi, Füzuli, S.Ə.Şirvani, A.Səhhət,
S.Vurğun, B.Vahabzadə və digərləri öz yazılarındavə əsərlərində böyüməkdə olan gənc
nəslin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi
yer ayırmışlar.
Görkəmli alimin ümummilli liderimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyevin təhsil müssələrinin
zamanın tələblərinə uyğun qurulması, mənəvi
həyatın formalaşdırılması haqqında müdrik
fikirlərini tədqiq edib pedaqoji ictimayyətə
çatdırması dahi şəxsiyyətin, müstəqil suveren
dövlətimizin qurucusunun həyat və fəaliyyəti
nümunəsində gəncliyin tərbiyə sistemini yaratmaq onlarda vətənə torpağa dövlətə qarşı
vətənpərvərlik təşəbüsləri də xüsusi qeyd
olunur [3, s. 40].
Xalqımızın bəşəriyyətə, insanlığa bəxş
etdiyi dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev gənclərin
və məktəblilərin tərbiyəsində bu cəhətə xüsusi
diqqət verirdi. O, milli ruhda tərbiyənin,
əsasən, gənclərin yuxarı sinif şagirdlərinin
ümumən məktəblilərin vətənpərvərlik və vətənsevərlik tərbiyəsini qorusun və bu anlayışın
mahiyyətini dahiyanə surətdə izah edir.
Bu mövzuda əsas məktəblilərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsini inkisaf etdirməyin yollarına toxunmaq istəyirəm ki, ölkəmizdə hərbi
vətənpərvərlik tərbiyəsi sisteminin inkişafı
vətənimizin müstəqilliyinin qorunmasından
irəli gəlir. Bu sistem ilk növbədə kompleks
xarakter daşıyır, yəni məktəblilərin və ümümiyyətlə insanların vətənpərvərlik şüurunun
formalaşdırılması bütün təlim-tərbiyə müəssələrinin və cəmiyyət institutlarının funksiyası

hesab oluna bilər. Ikinci tərbiyə növü insanların
bütün ömrü dövrünü əhatə edərək məktəbəqədər
təhsil müəssələrində uşaqlara vətənpərvərlik
hissini yaratmalı və məktəb yaşdövrlərində
müəllim-şagird, valideyn-şagird, sinif rəhbəri,
hərbi hazırlıq müəllimi və şagirdlər arasında
vətən bağlılığı cəmiyyətə qarşı vətənpərvərlik
baxışları formalaşaraq öz əksini tapmalıdır.
Üçüncüsu, bu sistem şəxsiyyətin tam dünyagörüşlü, xalqın və ordunun ayrılmaz birliyinin
ən yaxşı ənənələri şəklində formalaşmasına
istiqamətlənmişdir. Azərbaycan böyüməkdə
olan fərdin məktəblilərin gənc nəslin vətənpərvərlik ideyalarının formalaşmasına yönəldilmiş Azərbaycanın tarixi sərkərdələrinin
Azərbaycanın taleyi uğrunda vuruşan Cümhuriyyət dövrünün qəhrəmanlarının, ikinci
dünya müharibəsi dövründə və ondan sonrakı
dövrlərdə Azərbaycanın SSRİ ordu sıralarındakı tarixi qəhrəmanlarının, o cümlədən Qarabağ əlillərinin və şəhidlərinin ən əsası Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda daxili və
xarici siyasəti ilə fərqlənən Azərbaycanın
tarixi sərkərdələrinə çevrilmiş ulu öndər
Heydər Əliyevin xidmətlərinin əvəz olunmazlığı bu mövzuda Azərbaycanın tarixinə
bir günəşi işığı saçır [5, s. 75].
1.
2.
3.
4.
5.
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Annotasiya. Məqalədə yeniyetmələrin vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyə olunmasından, bu anlayışın mahiyyətindən, həyata keçirilməsi
imkanlarından bəhs edilir, müəllimin məktəblilərin vətənpərvərlik
tərbiyəsini həyata keçirmək üçün böyük imkanlara malik olduğu
göstərilir. Qeyd olunur ki, təlim prosesində aşılanan vətənpərvərlik
tərbiyəsində məlum didaktik qaydalara mütləq əməl etməlidir.
Çünki təlim prosesində aparılan tərbiyə işi müəyyən bilikalma
prosesi ilə bağlıdır. Alınan məlumatlar təsəvvürləri genişləndirir,
həyatı dərk etməyə imkan yaradır. Bundan başqa, vətənpərvərlik
tərbiyəsində uşaqların yaşı və bilik səviyyəsi, dərk etmək qabiliyyəti
mütləq nəzərə alınmalıdır. Müəllimin təlimdən tərbiyəedici vasitə
kimi istifadə etməkdə qarşısına qoyduğu məqsəd bu məsələnin
həllinə xidmət etməlidir. Çünki ibtidai sinif şagirdləri ilə, yeniyetmələrlə aparılan vətənpərvərlik tərbiyəsinin yaxın məqsədi eyni
ola bilməz.

About patriotic upbringing of student
Abstract. The article discusses the upbringing of adolescents in
the spirit of patriotism. The essence of this consept the possibilities
of its implementation. It is noted that in the process of training
must follow the known didactic rules in patriotic upbringing.
Because the educational work carried out in the teaching process
is connected with a certain process of knowledge. The received
information expands the imagination, allows to understand life. In
addition, patriotic upbringing must take into account the age and
level of knowledge of children, their ability to understand. The teacher`s goal in using teaching as an educational means should
serve to address this issue. Because the immediate goal of patriotic
upbringing with primary school students and teenagers cannot be
the same

Aвтор:

К патриотическому воспитанию
учащихся

Гюлара Керимова

Aннотация. В статье говорится о воспитании подростков в
духе патриотизма, о сущности этого понятия, о возможностях
его реализации. При этом указывается, что учитель имеет
большие возможности для осуществления патриотического
воспитания школьников. Отмечается, что в воспитании патриотизма в процессе обучения обязательно должны соблюдаться известные дидактические правила. Потому что воспитательная работа, проводимая в процессе обучения, связана
с определенным процессом познания. Полученные данные
расширяют воображение, дают возможность понять жизнь.
Кроме того, в патриотическом воспитании обязательно должны учитываться возраст и уровень знаний детей, способность
понимать. Цель, поставленная учителем в использовании
обучения в качестве воспитательного средства, должна служить решению этого вопроса. Потому что близкая цель патриотического воспитания, проводимого с первоклассниками
и подростками, не может быть одинаковой.
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Azərbaycan xalqı əsrlərdən bəri arzusunda
olduğu müstəqilliyə çatmaq üçün tarixin sınağından keçmişdir. Bu arzuya çatan Azərbaycan xalqının qarşısına geniş üfüqlər açıldı.
Milli qürur, milli ləyaqət, milli şüur, milli
mənəviyyat ön plana keçdi. Torpaqlarının
20%-dən çoxu düşmən tapdağında olan xalqımız bu mənəvi dəyərlərin sahibinə çevrildi.
İndi Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Azərbaycanın bu ruhlu övladları torpaqlarımızın
müdafiəsinə qalxaraq uzun illərdir ki, qəhrəmanlıq nümunələri göstərirlər. Milli qürur,
milli ləyaqət onları canlarından keçməyə,
şəhid olmaq kimi şərəfli yol keçməyə stimul
verilmişdi. Xalqımız çətin günlər yaşamışdır.
Bu çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan ordusu
torpaqlarımızın müdafiəsində dayanmışdır.
Müharibə dövründə itkilərimiz olsa da, bu
xalqımızın və ordumuzun iradəsini sarsıtmamış,
onları daha əzmlə vətəni qorumağa sövq etdirmişdir. Doğrudur, uzun illər davam edən
müharibə insanları sarsıtmışdır. Lakin daim
irəliləyişlər, qələbələr özünü göstərmişdir.
Qəhrəmanlar da, şəhid olanlar da, əli silah tutanlar da vətənimizin keşiyində durmuş, onu
qorumuşlar. Bunlar çoxluq təşkil edir. Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır, onun igid
oğulları bu gün də, sabah da Azərbaycan torpaqlarını müdafiə etməyə hazır olmuşlar, yenə
də hazırdırlar. Onların həyat yolu böyüyən
nəslə örnəkdir. Ulu öndər Heydər Əliyev Bakıdakı 23 saylı orta məktəbdə Azərbaycanın
milli qəhrəmanı Tahir Həsənovun xatirə lövhəsinin açılışına həsr olunmuş mitinqdə demişdir: “...Mən bu gün burada tam qətiyyətlə
demək istəyirəm ki, həm orduda xidmətləri
olan döyüşçülərimiz, həm də arxa cəbhədə
olan, hərbi xidmətə hazırlaşan gənclərimiz
qəhrəmanlıq yolunu özlərinə nümunə götürəcək
və onların yolu ilə gedəcəkdir”.
Xalqımızın uzun illərdir ki, düçar olduğu
uydurma Dağlıq Qarabağ problemi Ermənistandan didərgin düşmüş 200 mindən çox azərbaycanlının başına gətirilən olmazın müsibətləri,
böyüyən nəsildə, xüsusilə gənclərdə bədbin
əhval-ruhiyyə deyil, mətinlik, torpağa bağlılıq
kimi keyfiyyətləri dərinləşdirmişdir. Çoxlu
qurbanlar verən xalq çökmədi, əksinə daha
da mübarizləşdi. Bu qurbanlarımızın gözlərində

qurumuş, nifrətə çevrilmiş isti yaşlar, ataları
boğan qəhər, onları içində ağladan qurbanlar
hədər getmədi. Məhz bu qurbanlar, anaların,
gəlinlərin, bacıların fəryadları ataların, oğulların,
qardaşların boğaz göynədən qəhərləri gənclərimizdə torpağa, vətənə, onun qəhrəman oğullarına məhəbbət hissinin formalaşdırılmasında
böyük rol oynadı, onların mənəvi əqidəsinin
zənginləşdirilməsinə təkan verdi. Əvvəllər
vətən torpağına adi gözlə baxan gənclərimizin
torpaqlarımızın hər bir qarışının qədrini bilmək,
çox hiyləgər, qəsbkarlıq vicdanı ilə möhkəm
silahlanmış, böyük arxası olan düşmənə qarşı
mübarizə əzmini əzəmətli bir qüvvəyə, Babək
qeyrətinə, dözümünə, Koroğlu nərəsinə, Şah
İsmayıl müdrikliyinə, Nəsimi dönməzliyinə,
Nəbi qeyrətinə, Gəray, Həzi, Mehdi harayına,
qəhrəmanlığına çevirmişdir. Yeniyetmələrin
neçə-neçə illərdən bəri baş verən hadisələrə
cavab verməyə hazır olması, özünü dərk
etməsi, özünütəsdiqi, milli mənliyini, milli
ləyaqətini qorumağa hazırlanması öz gücünü,
ana torpaqdan, şəhidlərin, qurbanların qanından
alması onu deməyə əsas verir ki, böyüyən
nəsli vətəndaş kimi tərbiyə etməyə qadirik.
Belə bir mənəvi əqidəni formalaşdırmaq, yeniyetmələri həmişə ayıq-sayıq olmağa hazırlamaq, onlarda milli qəhrəmanlarımıza məhəbbət hissini yaratmaq mənəvi borcumuz
hesab edilməlidir.
Etiraf etməliyik ki, aqillər tarix boyu böyük
şəxsiyyətlərə, gənclərin tərbiyəsinə xüsusi
əhəmiyyət vermişlər. Pedaqoji fikir tarixində
özünə yer qazanmış yunan filosofu Diogen
“Dövlətin əsasını nə təşkil edir?” sualına çox
qısa – gənclərin tərbiyəsi deyə cavab vermişdir.
Buna görə də bütün cəmiyyətlərdə gənclərin
tərbiyəsi mühüm problem kimi yaşamışdır.
Deməli, insanın insan olması üçün ilkin şərt
tərbiyədir. XVIII əsrin fransız maarifçilərindən
olan Klod Adryan Helvetsi deyirdi: “...tərbiyə
hər şeyi həll edir, tərbiyə vasitəsilə dahilər
yetişdirmək olar”.
Vətənpərvərlik asanlıqla yaranmır. O, tərbiyənin təsiri altında formalaşır. Mübaliğəsiz
demək olar ki, vətənpərvərlik tərbiyəsi hər
bir məktəblinin fəaliyyətinin təzahürü, məktəbin, müəllimlərin təlim-tərbiyə işinin nəticəsidir. Vətənpərvərlik anlayışını dərk edən,
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onun müqəddəsliyini qoruyan məktəblinin
mənəvi aləminin, dünyagörüşünün zəngin,
əqidəsinin isə kamil olduğunu asanlıqla israr
etmək olar. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin təzahürü
məktəblinin mənəvi-əxlaqi siyasi və hüquqi
şüurunun ən parlaq ifadəsidir. Vətənpərvərlik
tərbiyəsi insanda əqli, əxlaqi keyfiyyətlərlə
birgə, vətəndaşlıq ləyaqəti və vicdanının kamilliyini zənginləşdirir. Abbas Səhhət “Vətən”
adlı şeirində yazırdı:
Vətəni sevməyən insan olmaz,
Olsa ol şəxsdə vicdan olmaz.
Vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik qüruru
insanlara, doğulduğu diyara, onun sərvətlərinə,
təbiətinə qayğı və istəyin təzahür formasıdır.
Vətənpərvərlik hissini özündə daşıyan məktəbli
həmişə vətənlə bağlı bütün işləri yerinə yetirməyə hazır olur. Vətənin inkişafı ilə fəxr edir,
xoşagəlməz halları aradan qaldırmaq üçün fədakarlıqlar göstərirlər. Səməd Vurğun deyirdi:
Bilsin ana torpaq, eşitsin Vətən,
Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən...
Bu, sadəcə bir şairin deyil, humanist, vətənpərvər bir insanın, böyük bir vətəndaşın
səsi idi. Bu, vətənpərvərlik ruhundan irəli
gələn çağırış, qüruru ilə döyüşən bir ürəyin
əks-sədası idi.
Tarixin inkişafı boyu xalqlar həmişə vətənə
sədaqəti yüksək qiymətləndirmiş, onu qorumayanlara isə nifrət bəsləmişlər. Vətənpərvərlik
coşğunluğu ilə hərəkət edən adamlar çox
zaman qəhrəman olmuşlar. Qəhrəmanlığın ən
gözəl keyfiyyətlərindən biri insanların kütləvi
qəhrəmanlığında özünü göstərir. Onlar vətənin
ağır günlərində əldə silah düşmənə zərbə endirdikləri kimi, sülh, əmin-amanlıq günlərində
də bir nəfər kimi əmək qəhrəmanlığı göstərirlər.
Yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi
uzunmüddətli və çox mürəkkəb prosesdir. Vətənpərvərlik məktəb illərində tədricən aparılan
təlim-tərbiyə işləri prosesində əqidəyə çevrilir.
Yeniyetməlik illərində vətənpərvərlik baxışlarda, hərəkətlərdə öz əksini tapır. Onlarda
inam, əqidə yaranır, özünəməxsus dünyagörüşü
formalaşır, elmi biliklərlə silahlanırlar. Yuxarı
siniflərə gəldikcə bütün bunlar daha da
dərinləşir.
Respublikamızın bir çox ümumtəhsil məktəblərində apardığımız müşahidələr göstərir
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ki, şagirdlər arasında vətənpərvərlik anlayışını
hələ də lazımınca dərk edə bilməyənlər vardır.
Müəyyən olundu ki, bütün fənn müəllimlərinin
istər təlim, istərsə də tərbiyəvi tədbirlər zamanı
vətənpərvərlik tərbiyəsinə ardıcıl, müntəzəm
diqqət verdikdə məktəblərdə şagirdlərin vətənpərvərlik haqqında bilik və təsəvvürləri
genişlənir, hansı məktəbdə ki, bu iş sistemsiz
aparılır, orada şagirdlər vətənpərvərliyin nədən
ibarət olduğunu aydın təsəvvür etmirlər. Müvafiq izahat işi apardıqdan sonra bir sıra məktəblərin orta təhsil pilləsi şagirdlərinə aşağıdakı
suallarla müraciət etdik:
- Vətənpərvər olmaq nə deməkdir?
- Sizin fikrinizcə vətənpərvərlik hansı amilləri özündə birləşdirir?
- Tanıdığınız şəxslərdən kimlər vətənpərvərlik hislərinə malikdir?
- Özünü vətənpərvər olmağa necə hazırlayırsan?
- Vətənpərvər olmağa hazırsanmı?
Vətənpərvərlik nədir, vətənpərvərlik hislərinə
necə malik olmaq mümkündür, kimlər vətənpərvər kimi özünü göstərə bilirlər və s. kimi
izahatı eşidən şagirdlər, onlara verilən suallara
düzgün cavab verə bilmişlər.
Vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiyyəti, məzmunu şagirdlər tərəfindən dərk edilərsə, o zaman əsl vətənpərvərlər tərbiyə etmək mümkündür. Yeniyetmələrimizə döyüş, görkəmli
vətən övladlarının həyatından bəhs etməklə,
insanların şücaətindən, vətənimizin gücü, qüdrəti, çiçəklənməsindən söz açmaqla onları həyata bir vətənpərvər kimi hazırlamış oluruq.
Şagirdlər oğulların keçdiyi yolu öyrənə-öyrənə
vətənpərvərlik hislərinə yiyələnir, həyatda özlərinin yerlərini müəyyənləşdirə bilirlər. Məktəblilər bilməlidirlər ki, vətənimiz Azərbaycandır. O, dünyada tanınan ölkələrdən biridir.
Vətənimizin ucsuz-bucaqsız torpaqları, bol
sulu çayları, başı qarlı dağları, təbii sərvəti:
dənizi, zəngin meşələri vardır. Yeniyetmələr
dərsdə öyrəndiklərinin həyatda nümunəsi ilə
tanış olduqda onlarda vətənpərvərlik hissi
daha da güclənir. V-IX siniflərin ədəbiyyat
dərsləri və dərslikləri bu imkanlara malikdir.
Ədəbiyyat fənninin tədrisi zamanı müəllim
mövzulardan asılı olaraq tərbiyəvi cəhətə daim
fikir verir. Təbiidir ki, müəllim hər dərsdə,
hər bir mövzunun öyrədilməsində eyni tərbiyəvi
məqsədi güdə bilməz. Vətənpərvərlik tərbiyəsinə o zaman yer verilir ki, öyrədilən mətndə,
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lıdır. Alınan məlumatlar təsəvvürləri genişləndirir, həyatı dərk etməyə imkan yaradır.
Bundan başqa, vətənpərvərlik tərbiyəsində
uşaqların yaşı və bilik səviyyəsi, dərk etmək
qabiliyyəti mütləq nəzərə alınmalıdır. Hətta
müəllimin təlimdən tərbiyəedici vasitə kimi
istifadə etməkdə qarşısına qoyduğu məqsəd
bu məsələnin həllinə xidmət etməlidir. Çünki
ibtidai sinif şagirdləri ilə, yeniyetmələrlə aparılan vətənpərvərlik tərbiyəsinin yaxın məqsədi
eyni ola bilməz. İbtidai siniflərdə şagirdə vətənpərvərlik anlayışını dərk etmək və vətənpərvərlik hisləri yaratmaq, vətənə məhəbbət
aşılamaq, vətənə xidmət edənlərin əməyini
qiymətləndirmək, V-IX siniflərdə isə artıq vətənə məhəbbət nədir, onun xüsusiyyətləri
nədən ibarətdir və bu hissə yiyələnməyin
yolları öyrədilir. Onu da qeyd edək ki, təlim
prosesində V-IX siniflərdə vətənpərvərlik tərbiyəsini də həmin məqsədə müvafiq olaraq
aparmaq daha çox fayda verə bilər. V-IX sinif
şagirdlərinin vətənpərvərlik tərbiyəsini həyata
keçirmək üçün təlimin həyatla əlaqələndirilməsi
prinsipinin əhəmiyyəti böyükdür. Bu prinsipə
əməl edən müəllim istər-istəməz layiqli vətənpərvərlər yetişdirmək imkanına nail olur.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, şagirdlərin
dərslərə hazırlığı, ictimai fəaliyyəti, vətən torpağına münasibəti, vətən üçün gördüyü işlərin
səviyyəsi və s. unudulmamalı, yeri gəldikcə
şagirdlərin özlərindən vasitə kimi istifadə edilməlidir.

tədris olunan mövzuda bununla bağlı nümunələr
və ya faktlar vardır. Tərbiyəvi işin uğuru bir
də, o zaman həll olunur ki, qarşıya məqsəd
kimi qoyulan vətənpərvərlik tərbiyəsinə diqqət
verilsin. O cümlədən müəllimlər arasında tərbiyə işinin vəhdəti olsun, onlar vahid məqsədə
riayət etsinlər. Əgər ədəbiyyat müəllimləri
təhlil etdiyi obrazların, döyüş meydanlarında
igidlik göstərən qəhrəmanların, vətənin görkəmli şəxsiyyətlərin nümunəsində vətənpərvərlik tərbiyəsindən bəhs edərsə, bu zaman
şagirdləri bu ruhda tərbiyə etmək imkanına
nail ola bilərlər.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, ədəbiyyat
müəllimləri fənnin tədrisi zamanı vətənpərvərlik
tərbiyəsi işini iki vasitə ilə həyata keçirirlər:
- Yazıçının və ya şairin həyat və yaradıcılığını öyrənərkən;
- Hər hansı əsərin oxunuşu və ya təhlilini
apararkən.
Birinci halda müəllim yazıçı və ya şairin
şəxsi fəaliyyəti nümunəsində məqsədinə nail
olur; ikinci halda isə yazıçının yaradıcılığından
danışarkən orada ifadə olunan vətənpərvərlik
anlayışından istifadə etməklə məqsədinə nail
olur. Müəllim təlim prosesində elə nöqtələr
seçməlidir ki, orada məqsədə müvafiq tərbiyə
işinə keçə bilsin. Yalnız şagirdin aldığı nəzəri
bilik, məlumat onu düşündürüb müəyyən nəticəyə gəlməyə vadar etsin və sinifdəcə müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilsin. Şagirdlər yeni mövzunu keçərkən müxtəlif sözlər
öyrənirlər. Bu zaman müəllim həmin sözlərin
əlaqəsinə, mahiyyətcə bir-birini tamamlamasına
diqqət yetirməlidir. Şagirdlər mətnlər vasitəsilə
“Oba-el” doğma yer, “Vətən” – adamın doğulduğu, böyüdüyü, boya-başa çatdığı, qohum-qardaşının, xalqının yaşadığı yer, “Yurd”
– yaşadığı yer, “İgidlik” – vətən torpağını qorumaqdan qorxmamaq, vətən üçün bütün çətinlikləri keçmək və s. dərk etməli və bu
sözləri düşünərkən öyrənmənin tərbiyəvi təsiri
lazımi səviyyəyə yüksəlmiş olacaqdır.
Təlim prosesində aşılanan vətənpərvərlik
tərbiyəsində məlum didaktik qaydalara mütləq
əməl etməlidir. Çünki təlim prosesində aparılan
tərbiyə işi müəyyən bilikalma prosesi ilə bağ-
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Təlim motivasiyasının formalaşdırılmasında yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə

Müəllif:

Annotasiya. Bu gün texnika, texnologiyalar əsrində hər gün artan məlumatlar, informasiyalar zamanında və daim yeniləşən, artan biliklər
dövründə təhsil müəssisələrində yeni pedaqoji texnologiyalardan
istifadənin əhəmiyyəti daha böyük aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edir. Bu
cəhətdən təhsildə müasir texnika və texnologiyalardan istifadə edərək
yeni biliklərə yiyələnmək və daha mükəmməl sahib olmaq müasir təhsilimizin prioritet məslələrindən biridr. Başlıca vəzifə şagirdlərə öyrənməyi
öyrətmək, yəni öyrənənləri bilikləri müstəqil əldə etməyə istiqmətləndirməkdən ibarətdir. Yeni pedaqoji texnologiyaların tədris prosesinə
tətbiqi bütövlükdə bu prosesi aktivləşdirməyə, təlim prosesinin motivasiyasının formalaşdırılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməyə,
dərslərdə iş formalarını müxtəlifləşdirməyə, şagirdlərin sərbəst işləməsini
təmin etməyə, şəxsiyyətin yaradıcılıq potensialını artırmağa, dərs vaxtına
qənaət etməyə və s. imkan verir. Məqalədə bu məsələlər təhlil edilir,
şərhlər verilir, metodik tövsiyələr təqdim edilir.
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Abstract. New pedagogical in educational institutions in the era of
timely and constantly updated, graving knowledge today in the age of
technology, the everincreasing information the importance of the use of
information technoloji is even more relevant and important. In this
regard, the acquisition of new knowledge in education using modern
techniques and technologies is to guide students. Achieving and mastering
is one of the priorities of our modern education. The main task is to
teach learning to have a significant impact on the independent activation
of knowledge, the formation of motivation of the learning process. The
article analyzes these issues, provides comments and provides methodological recommendations.
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Aннотация. Сегодня в век техники и технологий, в период постоянно
растущей информации и постоянно обновляющихся и растущих
знаний значение использования новых педагогических технологий в
учебных заведениях приобретает все большую актуальность и
значение. В этом отношении приобретение новых знаний с использованием современных технологий и техники и более совершенное
владение ими является одним из приоритетных вопросов нашего современного образования. Основная задача состоит в том, чтобы
научить учеников учиться, то есть направлять учащихся к самостоятельному приобретению знаний. Внедрение новых педагогических
технологий в учебный процесс позволяет активизировать его в целом,
существенно влияют на мотивационную сферу учебного процесса,
позволяет на уроках разнообразить формы работы, увеличить объем
самостоятельной работы учащихся, повысить творческий потенциал
личности, позволяет экономить время урока и т.д.
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Yeni pedaqoji təfəkkürün qarşıya qoyduğu
ən mühüm məsələ şagirdin idrak qabiliyyətini,
təfəkkürünü, intellektual səviyyəsini inkişaf
etdirməkdir. Bu gün əsas məqsəd şagirdə daha
çox bilik vermək deyil, ona öyrənməyi öyrətmək, onun düşünmək qabiliyyətini, fikri fəallığını, müstəqilliyini inkişaf etdirməkdir.
Şagirdə yaxşını və pisi seçməyi öyrətmək,
həqiqiəti tapdırmaq bu gün yeni pedaqoji təfəkkürün mahiyyətini əks etdirir.
Bu gün texnika, texnologiyalar əsrində hər
gün artan məlumatlar, informasiyalar zamanında
və daim yeniləşən, zənginləşən biliklər dövründə təhsil müəssisələrində yeni pedaqoji
texnologiyalardan istifadənin əhəmiyyəti daha
böyük aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd
edək ki, müasir dövrdə bir gün ərzində aldığımız
informasiyanı 200 il bundan əvvəl yaşayan
insanlar bir il ərzində əldə edirdilər. Əldə
edilən biliklər tam məlum olmamış, dərk edilməmiş köhnəlir və bu da insanlara mövcud
problemlərin həlli üçün qazandıqları biliklərlə
kifayətənməyə imkan vermir. Bunun çarəsi
isə texnika və texnologiyadan səmərəli istifadə
edərək yeni biliklərə və daha mükəmməl sahib
olmaqdır.
Müasir informasiya–kommunikasiya dövründə elmin müxtəlif sahələrində toplanmış
bilik kütləsi elə sürətlə artır ki, təlimin ənənəvi
sxem və prinsiplərinə əsaslanaraq onları həm
öyrənənə çatdırmaq, həm də mənimsətmək,
əslində çox çətin və mürəkkəb bir işə çevrilir.
Bu gün bilikləri əldə etmək üçün şagirdi iki
bilik mənbəyi–müəllim və dərslik qane edə
bilməz. Bu gün həmin mənbələr çoxsaylı texnoloji mənbələrlə–məlumat kitabları, elmi məqalələr, internet resursları və digər mənbələrlə
qarşımıza çıxır. Bu səbəbdən müasir təlimin
başlıca vəzifələrindən biri öyrənməyi şagirdlərə
öyrətməkdir: nəyi haradan əldə etməyi, yəni
öyrənənləri bilikləri müstəqil əldə etməyə istiqmətləndirmək lazımdır. Yalnız təlim metodlarının keyfiyyətcə yeniləşdirilməsi, onların
şəxsiyyətə, onun təlabatlarına, maraq və meylinə yönəldilməsi, onlarda təhsilə həvəs və
stimulların yaradılması, biliklərin mənimsəmə
zamanı yaradıcı təfəkkürdən fəal istifadə edilməsi təhsilin keyfiyyətini yüksəldər, təlim
prosesinə böyük səmərə verər bilər və şagirdlərdə təlimə motivasiya yaratmış olar.

Həyatda elm aləmində baş verən dəyişiklikləri qəbul etmək və onlardan səmərəli
istifadə etmək üçün bilikləri müstəqil olaraq
əldə etməyi bacarmaq, nəyin haradan öyrənmək
lazım olduğunu və harada tətbiq etmək lazım
olduğunu öyrənməlidir. Bu zaman başlıca köməkçi kimi yeni texnologiyalardan istifadə
etmə bacarığı, şəxsiyyətin çalışqanlıq keyfiyyəti,
bilik qazanamağa həvəs və maraq mühüm rol
oynayır. Bütün bunların yerinə yetirilməsində
müəllimin öz yetirmələrinə düzgün yol, istiqamət göstərməsi, bilik qazanmağa motivasiya
yaratması əsas şərtlərdən biridir.
Praktik mənada pedaqoji texnologiya dedikdə həm də qarşıya qoyulmuş məqsədə
uyğun olaraq bilik, bacarıq, vərdiş və münasibətləri formalaşdırmaq və onlara nəzarəti
həyata keçirmək üçün əməliyyatlar komplekti
başa düşülür.
Müasir pedaqoji texnologiyalar müəllimin
daha çox fasilitator rolunda çıxış etməsini,
yəni daha çox yol göstərən, istiqamət və məsləhətlər verən rolunda olmasını tələb edir.
Müəllimin bu funksiyası ondan daha çox bilik,
bacarıq, dünyagörüş və xüsusilə dərin pedaqoji,
psixoloji biliklər, təşkilatçılıq, texnika və texnologiyalardan səmərəli istifadə etmək və şagirdlərdə stimul yaratamaq bacarıqlarını tələb
edir.
Mənbələrdə pedaqoji texnologiyalar əsasən
aşağıdakı kimi təsnif edilir və onların təlimin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində, şagirdlərdə
təlimə fəal motivasiya yaradılmasında böyük
rol oynadığı göstərilmişdir.
1. təlim texnologiyası;
2. tərbiyə texnologiyası;
3. inkişaf texnologiyası;
4. diaqnostika texnologiyası.
Təlim texnologiyası dedikdə şagirdlərdə
müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlər formalaşdırmaq üçün müxtəlif zehni əməliyyatlar kompleksi başa düşülür və təlimin təşkili üçün
texniki cihazlardan və texnoloji üsullardan
istifadə etmək anlaşılır. Təlim texnologiyası
tədris prosesinin təşkilati-metodik aləti kimi
çıxış edir və bu prosesin həyata keçirilməsinin
forma, metod, vasitə və yollarının xüsusiyyətlərini tam şəkildə müəyyənləşdirir .
Tərbiyə texnologiyası dedikdə isə məktəbdə
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keçirilən tərbiyəvi tədbirlərdə habelə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirərdə istifadə
edilən texniki vasitələr və fəal, interativ metodlar başa düşülür.
İnkişaf texnologiyası təlim və tərbiyə texnologiyaları ilə vəhdətdə olaraq şagirdlərin
hərtərəfli inkişafına xidmət edən texniki avadanlıqlardan istifadə, yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə başa düşülür ki, bütün
bunlar da şagirdlərdə motivasiya yaratmaqda
mühüm amillərdən biridir.
Diaqnostika texnologiyası pedaqoq və psixoloqların uşağın məktəbə hazırlığını diaqnostlaşdırmaq və ya məktəbdə şagirdin fəaliyyətini diaqnostlaşdırmaq şagirdlərdə yeni
bir motivasiya yaratmağa səbəb olur.
"Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nda deyilir:
"Təhsil sisteminin bütün pillələrində müəllimlərin bilik, bacarıq və peşəkarlıq qabiliyyətləri müasir tələblərə uyğun yüksəldilməlidir.
Müvafiq stimullaşdırıcı mexanizmlər və səmərəli monitorinq sistemi vasitəsilə müəllim
fəaliyyətinin keyfiyyəti artırılmalıdır" [1]. Göründüyü kimi təhsilin keyfiyyəti bir çox cəhətdən stimullaşıdırmadan və təlimə motivasiya
yaratmaqdan çox asılıdır. Müəllimin şagirdlərdə
təlimə fəal motivasiya yaratması onlarda
biliklərə maraq və təlimə məsuliyyət hissi
yaradır.
Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi
XXI əsrdə həm cəmiyyətin, həm də onun hər
bir üzvünün yaşaması və inkişafı üçün başlıca
amil daim özünü inkişaf etdirən, təkmilləşdirən,
yeni texnologiyalardan istifadə edən, çalışqan,
yaradıcı şəxsiyyətdir. Pedaqoji proses yetişən
gənc nəsildə bu keyfiyyətləri ardıcıl olaraq
formalşadırmalıdır. Bu da öz növbəsində aşağıda göstərilən pedaqoji stimullaşdırıcı keyfiyyətlərə əsaslanır ki, bu da şagirdlərdə təlimə
fəal münasibət, müsbət motivasiya yaratmış
olur:
- Təhsil alanlarda məntiqi və tənqidi düşüncə
bacarığını inkişaf etdirmək;
- Ətraf aləm hadisələrinə, müxtəlif fəaliyyət
növlərinə yaradıcı təfəkkür yönümündən yanaşmaq;
- Müstəqil qərarlar çıxarmaq, müstəqil fikir
söyləmək, müstəqil fəaliyyət göstərmək bacarığını inkişaf etdirmək;
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- Qazanılmış bilikləri müstəqil olaraq tətbiq
edə bilmək bacarığı formalaşdırmaq;
-Təhsil alanları daha çox praktik fəaliyyətə,
əməli işlərə istiqamətləndirmək;
- Təhsil alanları daim özünüinkişafa və
özünü təkmilləşdirməyə, faəl mövqe tutmağa
istiqamətləndirmək.
Bu istiqamətdə aparılan işlər şagirdlərdə
elmə, biliyə həvəs, zehni fəaliyyətə stimul və
müsbət motivasiya yaratmış olur.
Ənənəvi pedaqoji prosesi təsvir edəndə biz
ilk növbədə lövhənin qarşısında duran müəllim
və onun sakit dinləyiciləri olan şagirdləri görürük. Bu zaman müəllim çalışır ki, bilikləri
çatdırsın, şərh etsin və misallar gətirsin. Şagirdlər isə bu məlumatları passiv şəkildə qavrayır, anlayır, mənimsəyir, sonra bilikəri möhkənləndirmək üçün bunları təkrarlayır və ya
məsələlərin həlli prosesində tətbiq edirlər.
Yəni ənənəvi dərsdə şagirdlər məlumatları
yadda saxlamağa çalışırlar, müəllim isə nəticələri özü çıxararaq bilikləri hazır şəkildə şagirdlərə çatdırır. Bu yaddaşı biliklərlə zənginləşdirmək deməkdir. Böyük alman pedaqoqu
A.Disterveq deyirdi ki, bacardıqca uşaqlara
az bilik verin. Onların başını, yaddaşını biliklərlə doldurmayın. Sobanı da ağzınacan odunla
doldursan o yanmaz, tüstüləyər. Amma sobaya
az odun qoysan, o məşəl kimi yanacaqdır.
Uşaqlara da daha çox fikir, düşüncə verin,
onlara fikirləri deyil, fikirləşməyi öyrədin. Bu
zaman onlarda gələcəyə nikbin baxış və stimul
yaranacaqdır [6, s.167].
Yeni pedaoji təfəkkürün qarşıya qoyduğu
ən mühüm məsələ şagirdin idrak qabiliyyətini,
təfəkkürünü, intellektual səviyyəsini, bilik qazanmaq sevincini inkişaf etdirmək və təlimə
stimul yaratmaqdır. Bu gün əsas məqsəd
şagirdə daha çox bilik vermək deyil, ona öyrənməyi öyrətmək, onun düşünmək qabiliyyətini, fikri fəallığını, müstəqilliyini inkişaf
etdirməkdir. Şagirdə yaxşını və pisi seçməyi
öyrətmək, həqiqəti tapdırmaq bu gün yeni pedaqoji təfəkkürün mahiyyətini əks etdirir ki
bu da təlim motivasiyası üçün əsas şərtlərdən
biridir.
Uşaq qrupları birləşib, mühakimə yürütməyi,
müzakirə edərək birgə qərar qəbul etməyi öyrənməlidir. Müzakirə etmək, biliyi tətbiq
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etmək, mühakimələr əsasında nəticə çıxarmaq
şagirdin dünyagörüşünün genişlənməsinə, biliyin dərinləşməsinə çox böyük təsir göstərir.
Müxtəlif fikirlərin yaranması hesabına ağıllı
nəticələr çıxarılır və əsil bilik əldə edilir.
Bu gün dünya təhsil təcrübəsində yeni pedaqoji texnologiyaların, müasir interaktiv metodların tətbiqi sürətlənib. Belə ki, onların
tədris prosesinə tətbiqi təlimi daha da zənginləşdirir, onu hər bir şagird üçün maraqlı
fəaliyyət sahəsinə çevirir, onların dərslərdə
fəalığını xeyli dərəcədə artırır. Çünki şagirdlər
üçün ən maraqlı dərs bilavasitə onun fəal
iştirak etdiyi, fəaliyyət göstərdiyi təfəkkür
imkanlarına əsaslanan tədris məşğələsidir. Əsl
dərs odur ki, şagirdi məktəbə həvəslə gəlməyə
stimulu olsun, elmi bilikləri qazanmaq, onun
üçün zövq mənbəyinə çevirsin və təlimə fəal
motivasiya yaratmış olsun.
Görkəmli akademik M.Mehdizadə "Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin
təkmilləşdirilməsi yolları" adlı monoqrafıyasında yazırdı: "Şagirdlərin mənimsəmə prosesi
"həm canlı müşahidədən", həm geniş ölçüdə
müəllimin canlı sözündən başlanır, həm empirik
təfəkkürdən, həm də rasional təfəkkürə istinad
etməklə başlanır. Unuda bilmərik ki, bu rasional
təfəkkürə istinadən alınan biliklərin də kökü
canlı müşahidədir [7, s.95].
Bütün bu yeni pedaqoji texnologiyalar, təhsilə yeni yanaşamalar pedaqjoji stimullaşdır-

manın təsiri ilə yaranır ki, bu da təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldıməsinə müsbət təsir
göstərir.
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“Həyat bilgisi” dərslərində şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin formalaşdırılması işinin psixoloji əsasları
Annotasiya. Məqalə “Həyat bilgisi” dərslərində şagirdlərin yaradıcı
qabiliyyətlərinin formalaşdırılması işinin psixoloji əsasları probleminə
həsr olunmuşdur. Məqalədə ibtidai sinif müəllimlərinin öz kompetensiya
imkanlarına əsaslanmaqla şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin formalaşdırılması işinin mahiyyəti və məzmunu açıqlanır. Bu zaman hansı
psixoloji əsaslara istinad etməyin vacibliyi məqalədə öz əksini tapır.
Məqalədə həmçinin şagirdlərin qabiliyyətlərinin növləri sadalanır,
ümumi, xüsusi qabiliyyətlərə istinad etməyin psixoloji əsasları öz
ifadəsini tapır. Yekunda belə bir qənaətə gəlinir ki, ibtidai sinif müəllimləri
şagirdlərin qabiliyyətlərinin, hisslərinin və fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin
nəzərə alınması şəraitində onların yaradıcı qabiliyyətlərinin hərtərəfli
inkişafına nail ola bilərlər.

Psychological bases of work on the formation of creative abilities of students in
the lesons of "Knowledge of life"
Abstract. The article is devoted to the problem of the psychological foundations of the formation of creative abilities of students in life science
classes. The article explains the essence and content of primary school
teachers work on building students creative abilities based on their
competence. In this case, the importance of referring to psychological
principles is reflected in the article. The article also lists the types of
students' abilities, and the psychological foundations for referring to
specific, specific abilities are found. In conclusion, it is concluded that
primary school teachers can achieve a comprehensive development of
their creative abilities in terms of taking into account the abilities,

feelings and individual psychological characteristics of students.
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Психологические основы работы по
формированию творческих способностей учащихся на уроках
«Познание жизни»
Aннотация. Статья посвящена проблеме психологических основ
формирования творческих способностей студентов на уроках естествознания. В статье раскрывается сущность и содержание работы
учителей начальных классов по построению творческих способностей
учащихся на основе их компетентности. В этом случае важность
ссылки на психологические принципы отражена в статье. В статье
также перечислены типы способностей учащихся и найдены психологические основы для ссылки на конкретные, специфические
способности. В заключении делается вывод, что учителя начальных
классов могут добиться всестороннего развития своих творческих
способностей в условиях учета способностей, чувств и индивидуальных психологических особенностей учащихся.
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Həyat bilgisi dərslərində şagirdlərin yaradıcı
qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılması, inkişaf
etdirilməsi və formalaşdırılması işində müvafiq
psixoloji əsasların da müəyyənləşdirilməsi zəruri sayılır. Həyat bilgisi dərlərində şagirdlərin
yaradıcı qabiliyyətlərinin formalaşdırılması
prosesində ən zəruri psixoloji amillərdən birincisi şagirdlərin qabiliyyətlərinin psixoloji
kontekstdə öyrənilməsindən ibarətdir. Psixoloji
ədəbiyyatda qabiliyyətlər fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasının şərti kimi təqdim olunur.
Hansı ki, həyat bilgisi dərslərində şagirdləri
hər hansı yaradıcı fəaliyyətə istiqamətləndirən
icra mexanizminin biliklərə əsaslanması ilkin
şərt kimi irəli sürülür. Ona görə ki, təlim prosesində, o cümlədən həyat bilgisi dərslərində
hər hansı mövzunun tədrisi prosesində həyati
hadisələr daha çox təhlilə cəlb olunur. Həyat
hadisələrinin təhlili zamanı şagirdlərə həyati
bacarıqlar aşılamaq üçün daha geniş imkanlar
yaranır. Bunun üçün ilk növbədə şagirdlərin
qabiliyyətlərinin psixoloji mexanizmini
öyrənmək gərəkdir.
Həyatda biz tez-tez belə hallarla rastlaşırıq:
eyni yaşda olan və eyni sinifdə oxuyan uşaqlara
eyni bir işin icrası tapşırılır. Onlar üçün tam
eyni olan iş şəraiti yaradılır. Buna baxmayaraq
onlardan bəziləri həmin tapşırığı çətinlik çəkmədən yerinə yetirdiyi halda, başqaları çətinlik
çəkir. Onların həmin işi yerinə yetirmələrindəki
bu cür fərqi haqlı olaraq uşaqların qabiliyyətləri
ilə izah edirlər. Təcrübə göstərir ki, müvafiq
qabiliyyətlərə malik olan insanlar bu sahədə
zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərə asanlıqla
yiyələnir və əldə etdikləri nəticələrin səmərəliliyinə görə fərqlənirlər. Məhz buna görə də
insanda müvafiq qabiliyyətlərin olması onun
həyat və fəaliyyətində mühüm rol oynayır,
onun daha çox hansı fəaliyyət sahəsi üçün
yararlı olduğunu söyləməyə imkan verir. Bu
cəhəti nəzərə alaraq qabiliyyətə belə tərif vermək mümkündür: insanın hər hansı bir və ya
bir neçə fəaliyyət sahəsi üçün daha çox yararlı
olduğunu göstərən fərdi psixi xassəyə qabiliyyət
deyilir [3, s.415-416]. Belə şərti təriflərdən
aydın olur ki, həyat bilgisi dərslərində qabiliyyətlərin aşkara çıxarılması hər şeydən əvvəl
bilik, bacarıq və vərdişlərin ən zəruri şərtlər
kimi özünü göstərməsidir. Psixoloqlar sübut
etmişlər bilik, bacarıq və vərdişlər qabiliy-

yətlərin inkişafı üçün zəruri şərtlərdən biridir.
Uşaq müvafiq fəaliyyət sahəsi üçün zəruri
olan bilik və bacarıqlara yiyələnməyibsə, notda
yazmağı, çertyoj çəkməyi, rəsm etməyi və s.
öyrənməyibsə, onun musiqi, texniki və rəsm
qabiliyyətləri yaxşı inkişaf edə bilməz. Uşaqların qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün
onların müvafiq bilik, bacarıq və vərdişlərə
yiyələnməsinə ardıcıl surətdə fikir verilməlidir;
[1, s. 423]. Məhz ona görə də Həyat bilgisi
dərslərində öz kompetensiya imkanlarına əsaslanaraq ibtidai sinif müəllimləri şagirdlərin
yaradıcı qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılması
üçün ilk növbədə Həyat bilgisi dərslərində
uşaqların yaradıcı fəaliyyət sahəsi üçün zəruri
olan bilik və bacarıqlara yiyələndirilmələri
ən vacib amillərdən hesab olunur. Bu zaman
ibtidai sinif müəllimləri şagirdlərin fəaliyyət
sahəsi üçün zəruri olan bilik və bacarıqlara
yiyələnmə dinamikasının hansı səviyyədə olması ilə də maraqlanmalıdırlar. Unutmaq
olmaz ki, qabiliyyətlər bilavasitə bilik, bacarıq
və vərdişlərdə deyil, onların qazanılma dinamikasında, yəni bütün başqa şərtlər eyni olduqda, bu fəaliyyət üçün zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə prosesinin nə
qədər tez, dərin, asan və möhkəm icra olunmasında təzahür edir [1, s. 423]. Deməli bilik,
bacarıqların icrasının kifayət qədər dinamik
sürətli, dərin, möhkəm və davamlı olması ən
əsas şərtlərdən hesab olunur. Çünki həyat
bilgisi dərslərində şagirdlərin həyat hadisələri
ilə tanışlığı zamanı onların həyat hadisələrinə
münasibətlərini özündə əks etdirən bilik,
bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə dinamikasının
sürətli, həm də aktivliyi onların qabiliyyətlərinin
əsas meyarı kimi özünü göstərir. Bu o deməkdir
ki, təlim prosesində yaradıcı fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasının zəruri şərti olan bilik
və bacarıqlara yiyələnmə iki istiqamət üzrə
özünü göstərə bilər. Birinci halda fəaliyyətin
icrasının qeyri-müvəffəqiyyətli halda özünü
göstərməsi müşahidə edilə bilər. İkinci halda
isə şagirdlərin fəaliyyətini müvəffəqiyyətli icrasının təzahürü müşahidə olunar. Bu, o deməkdir ki. Birinci halda şagirdlərin ümumi
qabiliyyətləri, ikinci halda isə xüsusi qabiliyyətləri özünü göstərər. Ümumi və xüsusi qabiliyyətlər psixoloji ədəbiyyatda belə xarakterizə
olunur:
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Adətən, hər şeydən əvvəl insan üçün spesifik
olan qabiliyyətlərin ümumi və xüsusi olmaqla
iki növünü qeyd edirlər. Ümumi qabiliyyətlərə
insanın müxtəlif fəaliyyət növlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan
qabiliyyətləri aid edirlər. Nitq qabiliyyəti, əqli
qabiliyyətlər, hafizə, müşahidəçilik və s. qabiliyyətləri ümumi qabiliyyətlərə aid etmək
olar. Məsələn, müşahidəçilik qabiliyyətini şagird, müəllim, yazıçı, rəssam, kəşfiyatçı, alim
və başqa fəaliyyət növlərini həyata keçirən
insanlar üçün ümumi qabiliyyət hesab etmək
olar [3, s.426-427]. Deməli, Həyat bilgisi
dərlsərində şagirdlər onlara tapşırılan fəaliyyət
növünə istədikləri kimi yanaşdıqları halda
onlar özlərini ümumi qabiliyyətlərə malik şagirdlər kimi göstərmiş olurlar. Çünki həmin
qabiliyyətlər ümumi fəaliyyət növünü müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün zəruri olan
qabiliyyətlərdir. Xüsusi qabiliyyətlər isə onlardan tamamilə fərqlənir.
Xüsusi qabiliyyətlərə gəldikdə, bu cür qabiliyyətlər insanın hər hansı bir spesifik
fəaliyyət növünü müvəffəqiyyətlə yerinə yetirməsi üçün zəruri olan qabiliyyətlərdir. Bu
cür qabiliyyətlərə musiqi, riyazi, linqvistik,
texniki, ədəbi, idman və s. qabiliyyətləri aid
etmək olar. Adətən, xüsusi qabiliyyətlər insanda
müvafiq təbii imkanların olmasını tələb edir.
Adətən, ədəbi yaradıcılıq fəaliyyəti üçün poetik
görmə, söz ehtiyatı və ifadəli nitq, söz assosiasiyalarının zənginliyi, obrazlı təfəkkür, surət
hafizəsi, yaradıcı təxəyyül və s. xüsusi qabiliyyətlər kimi qeyd etmək olar [3, s. 427].
Ümumiyyətlə desək, dünyanın bir sıra görkəmli
psixoloqları qabiliyyətləri təsnif edərkən onları
təbii qabiliyyətlər, spesifik qabiliyyətlər, ümumi
qabiliyyətlər, xüsusi təlim qabiliyyətləri, ünsiyyət qabiliyyətləri və fərdi psixoloji qabiliyyətlər kimi şərh edirlər. Təbii qabiliyyətlərdən
danışarkən qeyd olunur ki, onların əsasını
bioloji, anadangəlmə imkanlar və onların əsasında formalaşan həyati təcrübə, öyrənmə
mexanizmini şərtləndirən şərti-reflektor əlaqələr
təşkil edir [2, s. 228].
Fikrimizcə, ibtidai siniflərdə təhsil alan şagirdlər içərisində təbii imkanlara malik olanlar
da vardır. Təcrübə və müşahidələr göstərir ki,
hər sinifdə təbii imkanları olan şagirdlərə rast

Pedaqogika
gəlmək olur. Belələrini I sinifdən müşahidə
etməli və nəzarətə götürməklə onlarla məqsədyönlü, planı, mütəşəkkil olaraq işləməyi
planlaşdırmaq lazımdır. Tutaq ki, I sinifdə 25
uşağın içərisində təbii imkanlara malik olan 5
uşaq müəyyənləşdirildi. Onların içərisində
fitri qabiliyyəti olan uşaqların biri musiqi qabiliyyətinə, ikincisi təsviri incəsənət qabiliyyətinə, yəni rəsm çəkmək qabiliyyətinə, üçüncüsü şeir demək qabiliyyətinə, dördüncüsü,
rəqs etmək qabiliyyətinə, beşincisi instrumental
ifaya ciddi maraq göstərmək qabiliyyətinə,
yəni sadalanan imkanlarına malikdirlər. Həyat
bilgisi dərslərində müvafiq mövzuların tədrisi
prosesində həmin şagirdlərin təbii imkanlarından yeri düşdükcə istifadə etmək çox faydalıdır. Professor R.İ.Əliyev qabiliyyətləri
təsnif edərkən spesifik qabiliyyətlərdən də
bəhs edərək yazır:
Spesifik qabiliyyətlər ictimai-tarixi köklərə
bağlı, sosial mühitin inkişafı ilə əlaqədar
olaraq həyati fəaliyyəti təmin edən qabiliyyətlərdir. Spesifik qabiliyyətlərin özləri də
aşağıdakı yarımbölmələrə ayrılır: [2, s. 228].
Onların içərisində ümumi qabiliyyətlər, xüsusi
qabiliyyətlər, nəzəri qabiliyyətlər, təlim qabiliyyətləri, insanlarla birgə fəaliyyət və ünsiyyət
qabiliyyətləri, fərdi qabiliyyətlər, anadangəlmə
qabiliyyətlər özünü biruzə verən qabiliyyətlər
hesab olunur. Onların içərisində qeyd etdiyimiz
kimi, həyat bilgisi dərslərində özünü daha
qabarıq göstərən ümumi və xüsusi qabiliyyətlərdir.
Professor Ramiz Əliyev ümumi qabiliyyətlərdən danışarkən göstərir ki, bu tipli qabiliyyətlər ən müxtəlif növ fəaliyyət və ünsiyyətdə (əqli qabiliyyətlər, nitq və hafizənin
inkişafı, əl hərəkətlərinin çevikliyi və dəqiqliyi)
insanın müvəffəqiyyət qazanmasında əksini
tapır [2, s. 228]. Ona görə Həyat bilgisi dərslərində şagirdlərə əl əməyinin çevikliyi ilə
bağlı qabiliyyətlərin qazandırılması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusi qabiliyyətləri səciyyələndirən R.Əliyev qeyd edir ki, xüsusi
qabiliyyətlər ünsiyyət və fəaliyyətin yalnız
müəyyən bir sahəsində, xüsusi bir inkişaf səviyyəsində əksini tapır. Məsələn, riyazi, texniki,
ədəbi-dilçilik, bədii yaradıcılıq, idman qabiliyyətləri bu qəbildən olan qabailiyyətlərdir.
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Bu qabiliyyətlərdən hər birinin öz spesifik
strukturu olsa da, onlar eyni zamanda bir-birilərini tamamlayırlar [2, s. 229]. Ona görə
Həyat bilgisi dərslərinin Azərbaycan dili, riyaziyyat, musiqi, təsviri incəsnət və idman
dərsləri ilə inteqrasiyası zamanı şagirdlərdə
bir sıra xüsusi qabiliyyətlərin aşkara çıxarılmasına, inkişaf etdirilib formalaşdırılmasına
nail olmaq mümkündür. R.Əliyev insanlarla
birgə fəaliyyət və ünsiyyət qabiliyyətlərindən
danışarkən göstərir ki, müxtəlif insanlarla
əlaqə qura bilmək, müxtəlif şəraitdə sosialpsixoloji baxımdan qruplaşa bilmək, insanların
qavranılması və düzgün qiymətləndirilməsi,
gözəl nitq qabiliyyətlərin bu növünə aiddir.
İnsan çoxsaylı və müxtəlif fəaliyyət növlərinə, ünsiyyətə qabildir. Qabiliyyətlərin bir
və ya bir neçə fəaliyyətin müvəffəqiyyətli
icrası üçün şərt olan özünəməxsus birliyi
istedad adlanır. Yəni istedad şəxsiyyətin
intellektual imkanlarının, ünsiyyət və fəaliyyətinin özünəməxsus səviyyəsinin təcəssümüdür
[2, s. 229]. Doğurdan da, ibtidai sinif şagirdlərinin içərisində insanlarla, eləcə də şagird
yoldaşları ilə birgə fəaliyyət nəticəsində
ünsiyyət yaratmağı bacaranlara rast gəlmək
olur. Belə şagirdlərdə nitq qabiliyyətləri ilə
yanaşı digər qabiliyyətləri də müşahidə etmək
mümkündür. Ona görə ibtidai sinif müəllimləri
öz kompetensiya imkanlarına əsaslanmaqla
şagirdlərdəki belə qabiliyyət imkanlarının aşkara çıxarılmasına, inkişaf etdirilərək formalaşdırılmasına məqsədyönlü şəkildə yanaşmalıdırlar.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki,
nadir hallarda olsa da, anadangəlmə qabiliyyətləri olan şagirdlərə də rast gəlmək olur.
Anadangəlmə qabiliyyətlər fitri qabiliyyətlər,
bəzən isə fitri istedad kimi dəyərləndirilir.
Professor R.Əliyev bu xüsusda danışarkən
qeyd edir ki, anadangəlmə qabiliyyət (istedad)
münbit şərait olduqda çox erkən yaşlardan
özünü göstərir. Musiqi, ədəbiyyat, rəssamlıq,
riyaziyyat sahəsinə aid yüzlərlə belə fakt göstərmək olar. Məsələn, Motsart 4 yaşında klavesində çalırmış. 5 yaşında musiqi bəstələyib,
8 yaşında ilk simfoniyasını yazıb. 11 yaşında
isə ilk operasını bəstələyib. Qlinkanın 8 yaşından musiqi, Repinin 3 yaşından rəssamlıq
qabiliyyəti üzə çıxıb [2, s. 230-231].

Azərbaycan mühitində də bədii yaradıcılıq
qabiliyyətləri, anadangəlmə istedadı olan şəxsiyyətlərlə bağlı maraqlı məlumatlar vardır.
Məsələn, Üzeyir Hacıbəyov kiçik məktəbyaşlı
dövründə Şuşada Cabbar Qaryağdıoğlunun
Məcnunun mərazı üstündə muğam oxumasını
gördükdən sonra bəstəçiliyə maraq göstərmiş,
kiçik nəğmələr bəstələmiş və nəhayət Şərqdə
ilk operanın banisi olmuşdur.
Görkəmli bəstəkar Qara Qarayev 10-12
yaşlarında fortopianoda ciddi musiqi əsərlərindən ibarət konsertlər vermişdir. Orta
məktəbin son siniflərində oxuyarkən kontata
və simfoniya yazmağa cəhd göstərmişdir.
Onun dünyada məşhur olan 9-cu simfoniyasının
bəzi element lərini məktəbyaşı dövründə
yazmışdır.
Dünya şöhrətli bəstəkar Fikrət Əmirov
kiçik məktəbyaşı dövründə tarda muğamlar
ifa etmiş və muğam simfoniyası yaratmağı
arzulamışdır. Sonralar yazdığı “Şur” simfoniyası
ona dünya şöhrəti gətirmişdir. Belə informasiyalara istinad edərək demək lazımdır ki,
Həyat bilgisi dərslərinə öz kompetensiya imkanları əsasında yanaşan ibtidai sinif müəllimləri şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin
formalaşdırılması ilə bağlı həyata keçirdikləri
işlər zamanı onların xüsusi qabiliyyətlərinin,
o cümlədən fitri istedadlarının olub-olmamasına
da diqqət yetirməlidirlər. Belə olarsa ibtidai
sinif müəllimləri hələ ibtidai sinif dövründə
şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin aşkara
çıxarılması ilə bağlı həyata keçirdikləri məqsədyönlü işlər zamanı xüsusi qabiliyyətlərə
malik olanları aşkara çıxara bilərlər. Çünki
fitri istedada malik olan uşaqları xüsusi qabiliyyətləri olan uşaqların içərisindən seçmək
lazım gəlir.
Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, Həyat
bilgisi dərslərində II, III, IV sinif şagirdlərinin
içərisində xüsusi qabiliyyətləri olan şagirdlər
digərlərindən fərqlənən fəaliyyət növlərinə
məxsus olurlar. Təbiət hadisələri, o cümlədən
dağlar, dərələr, çaylar, dənizlər, fəsillər mövzularının təhlili zamanı xüsusi qabiliyyəti olan
şagirdlər öz fikirlərini şeirlə, təsviri sənət nümunələri ilə ifadə etməyi bacarırlar. Əslində
belə bacarıqlar həyati bacarıqlar kimi özünü
göstərir. Sadəcə olaraq pedaqoji fəaliyyət pro61
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sesində bu qabiliyyətlərin, yəni xüsusi qabiliyyətlərin formalaşdırılması lazım gəlir. Ona
görə də Həyat bilgisi dərslərində ibtidai sinif
müəllimləri öz yaradıcı imkanlarından istifadə
etməklə şagirdlərin xüsusi qabiliyyətlərinə
uyğun olan fəaliyyət növlərindən istifadə
etməyi bacarmalıdırlar. Çünki təlim prosesində
şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin aşkara
çıxarılması üçün belə yanaşmalar zəruri sayılır.
Belə yanaşmalar deyəndə qeyd olunanlarla
yanaşı şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə
alınmasını da unutmaq olmaz. Çünki hər bir
şagirdin özünəməxsus fərdi xüsusiyyətləri vardır. Belə fərdi psixoloji xüsusiyyətləri öyrənmədən onların yaradıcı qabiliyyətlərini istənilən
səviyyədə ortalığa çıxarmaq mümkün sayıla
bilməz. Psixoloqlar göstərirlər ki, insan yalnız
anadangəlmə hansısa qabiliyyətlərlə doğulmur.
Qabiliyyət düzgün təşkil olunmuş fəaliyyət
prosesində inkişaf edir, formalaşır. Qabiliyyətlər
bilik, bacarıq və vərdişlərlə sıx bağlıdır. Məsələn, riyazi bilik, bacarıq və vərdişlərin qazanılması insanın riyazi təfəkkürünü, hafizəsini
və s. inkişaf etdirir. Eyni zamanda əksinə,
riyazi təfəkkür, hafizə və riyaziyyat sahəsində
bilik, bacarıq, vərdiş qazanılmasını sürətləndirir
və asanlaşdırır [2, s. 227].
Həyat bilgisi dərslərində ibtidai sinif müəllimləri öz kompetensiyalarına əsaslanmaqla
şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin aşkara
çıxarılması işində onların hislərinin də dərindən
öyrənilməsinə diqqət yetirməlidirlər. Çünki
həyati bacarıqları aşılamaq üçün müəllimlər
şagirdlərin həm də duymaq, qavramaq, hafizədə
saxlamaq, nitq vasitsəilə ifadə etmək kimi
psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənməklə yanaşı,
onların hisslərinin hansı psixoloji təsir gücünə
malik olduğunu da müəyyənləşdirməlidirlər.
Bu zaman ibtidai sinif müəllimləri daha çox
şagirdlərin estetik hislərini və zehni hislərini
öyrənməkdən başlamalıdırlar. Çünki həyati
bacarıqlar şagirdlərə bədii zövq verməklə
yanaşı onların mədəni istirahətini təşkil edir.
Bu zaman onların zehni hisslərinin də formalaşdırılması üçün geniş imkanlar yaranır.
İctimai inkişaf prosesində insan yalnız
əxlaq normalarına deyil, həm də gözəllik anlayışlarına əsaslanaraq, gərçəkliyin hadisələrini
qavramaq qabiliyyəti əldə edir. Bu vəziyyət
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estetik hislərin yaranması üçün əsasdır. Estetik
hislər olduqca mürəkkəb və rəngarəngdir. Estetik hisləri qavranılan obyekdən duyulan yüngül həyəcandan başlamış, gördüklərimizdən
duyulan dərin talaşa qədər müxtəlif dərəcələrə
bölmək olar [5, s. 400]. Bu o deməkdir ki,
Həyat bilgisinin tədrisi prosesində ibtidai sinif
müəllimlərinin şagirdlərin həyati bacarıqlarının
aşkara çıxarılmasında onların estetik hislərinin
də inkişafına diqqət yetirməlidirlər. Əgər müəllimlər şagirdlərin estetik hislərinin hansı səviyyədə olmasını öyrənirlərsə, həmin hislərin
inkişaf etdirilməsi və formalaşdırılmasına da
nail ola bilərlər. Çalışmaq lazımdır ki, estetik
hislər ötəri emosiyalar kimi təzahür etməsin.
Əslində güclü estetik hislər təcrid olunmuş
emosiyalar kimi təzahür etmir, onlar tam
estetik təəssürat ilə üzvi surətdə bağlıdır. Bu
təəssürat isə incəsənət əsəri ilə tanışlıqdan,
təbiət mənzərəsini qavranılmasından da yarana
bilər. Ona görə də estetik təəssüratlarımızın
xarakterini, məzmun və səviyyəsini yaranan
estetik hislərin mürəkəbləşməsi, onlarda yeni
ünsürlərin əmələ gəlməsi, hər şeydən əvvəl
qavranılan obyektin xarakterindən, onun cəhətlərinin zənginliyindən, onda olan məzmunun
dərinliyindən, insanın estetik idrakının səviyyə
və məzmunundan asılıdır [5, s. 400]. Deməli,
həyat bilgisi dərlsərində şagirdlərə aşılanan
musiqi bacarıqları, təsviri sənət bacarıqları
ilə yanaşı, şagirdlərin əmək bacarıqlarının,
əxlaqi dəyərlərə yiyələnmək bacarıqlarının,
milli-mənəvi dəyərlərlə bağlı olan bacarıqlarının
və siyasi bacarıqlarının aşkara çıxarılması
prosesində də estetik hislərin tənzimlənməsinə
ehtiyac duyulur.
Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması işində psixoloji əsaslara istinad
etməyin əhəmiyyəti çox böyükdür.
Qeyd olunanları ümumiləşdirərək son qənaətimizi aşağıdakı şəkildə ifadə edə bilərik:
- Həyat bilgisi dərslərində ibtidai sinif
müəllimlərinin kompetensiya imkanlarına əsaslanaraq şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin
formalaşdırılmasını məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil olaraq həyata keçirmək üçün bu işin
pedaqoji və psixoloji əsaslarının müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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“Həyat bilgisi” dərslərində şagirdlərin yaradıcı
qabiliyyətlərinin formalaşdırılması işinin psixoloji əsasları

- Həyat bilgisi dərslərində öz kompetensiya
imkanlarından istifadə edən ibtidai sinif müəllimləri ümumpedaqoji prinsiplərə, metodlara
və priyomlara istinad etməklə şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin günün tələbləri səviyyəsində formalaşdırılmasına nail ola bilərlər.
- İbtidai sinif müəllimləri kompetensiyalara
əsaslanan təhsilin məzmununun yaradılması
üçün bu işin psixoloji əsaslarının müəyyənləşdirilməsinə diqqət yetirməlidirlər. Belə ki,
ibtidai sinif müəllimləri şagirdlərin qabiliyyətlərinin, hislərinin və fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması şəraitində onların
yaradıcı qabiliyyətlərinin hərtərəfli inkişafına
nail ola bilərlər.
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Azərbaycan folklor nümunələrindən
istifadə imkanları

Müəllif:

Annotasiya. Məqalədə göstərilir ki, xalqımızın söz sənətinin
qədim qatlarından tapılıb üzə çıxarılan ən qiymətli inci tarixi keçmişimizi öz yaddaşında saxlayan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələridir.
Əsrlərin gerçək, tarixi həqiqətlərindən xəbər verən xalq ədəbiyyatı
nümunələri yeni nəslin təfəkkürünə və dünyagörüşünə ciddi təsir
edir, yeniyetmələri yaradıcı axtarışlar aparmağa yönəldir. Təfəkkürü
daha dərin, gərgin və səmərəli fəaliyyətə cəlb edib, yeni biliklərin
mənimsənilməsinə əlverişli zəmin yaradır. Yeniyetmələr üçün
sağlam ruhlu və məzmunlu el ədəbiyyatı ən əlverişli tərbiyə vasitəsidir. El ədəbiyyatı və xalq yaradıcılığı yeniyetmələrə həyat və
mübarizə yollarını öyrədir. Xalq ədəbiyyatına, folklor ifadə tərzinə
artan maraq bədii təfəkkürün təşəkkül tapdığı gündən başlayaraq
yeni nəslin mənəvi ehtiyacını, milli zövqünü formalaşdırır.
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Possibilities of using samples
of Azerbaijan folklore
Abstract. The article shows that the most valuable pearls found
and discovered in the ancient layers of the verbal art of our people
are examples of oral folk literature that preserves our historical
past in its memory. Folk samples of literature, telling about real
events, historical realities of centuries, influence the thinking and
worldview of the new generation, manage adolescents to do
creative searches. It creates a fertile ground for the development
of new knowledge, attracting thinking to deeper, more intense and
effective activities. Healthy and meaningful folk literature for
adolescents is the most effective means of educating . Oral folk
art teaches adolescents ways of living and struggling. The growing
interest in folk literature, folklore expression, starting from the
day of the birth of artistic thinking, forms a spiritual need, a
national taste of the new generation.

Aвтор:

Возможности использования образцов
азербайджанского фольклора

Ширинбейим Надирова

Aннотация. В статье показано, что самые ценные жемчужины,
найденные и обнаруженные в древних слоях словесного искусства нашего народа, являются образцами устной народной
литературы, хранящей в своей памяти историческое прошлое.
Народные образцы литературы, рассказывающие о реальных
событиях, исторических реалиях веков, влияют на мышление
и мировоззрение нового поколения, ориентируют подростков
на творческие поиски. Они привлекают мышление к более
глубокой, интенсивной и эффективной деятельности, создает
благоприятную почву для освоения новых знаний. Здоровая
и содержательная народная литература является самым действенным средством воспитания подростков. Устное народное
творчество учит подростков способам жизни и борьбы. Растущий интерес к народной литературе, фольклорному выражению, начиная со дня зарождения художественного мышления,
формирует духовную потребность, национальный вкус у
нового поколения.
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Müasir elmi-texniki tərəqqi dövrü gənc
nəslin ümumtəhsil səviyyəsini, təfəkkür inkişafını, dünyagörüşünü, həyata baxışını yüksəltməyi tələb edir. Yeniləşən cəmiyyətdə gənc
nəslin bədii təfəkkür tərbiyəsini məktəbdən
ayrı təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Əbədi
müstəqilliyi gündən-günə möhkəmlənən Azərbaycanın və onun təhsilinin qarşısında bu gün
daha məsul vəzifələr dayanır. Bu vəzifələrin
həyata keçirilməsi yeni nəsillə, onu gələcəyə
aparan yeniyetmələrlə sıx bağlıdır. Yeniyetmələri milli ruhda tərbiyələndirmək, onlarda
yüksək əqli bacarığı, təfəkkür qabiliyyətini
inkişaf etdirmək fəal həyat mövqeyinə hazırlamaq hər bir cəmiyyətin problemidir.
Bu problem yeni istiqamətdə yönəldən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev doğru göstərir ki, “uşaqlarımız bilikli
olmalı, dünyada gedən prosesləri izləməli,
yeni texnologiyalara sahib çıxmalıdır…”. Ölkə
başçısının uşaqlar üçün təhsili ən dəyərli əmtəəyə, kapital dəyərinin əsas mənbəyinə çevirmək! Şübhəsiz ki, bilik düzgün təfəkkürlə
yaranıb, şagirdlərin əqli inkişafına əsaslı təsir
göstərir və onların fikri fəaliyyətində müstəsna
rol oynayır.
Xalqımızın arxeoloji qatlarından tapılıb
üzə çıxarılan ən qiymətli inci tarixi keçmişimizi
öz yaddaşında saxlayan şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələridir. Əsrlərin gerçək, tarixi həqiqətlərindən xəbər verən xalq ədəbiyyatı nümunələri yeni nəslin təfəkkürünə, dünyagörüşünə, həyata baxışına təsir edir. Xalq ədəbiyyatı nümunələrinin bütün növləri ilə yanaşı,
epik janrları sırasında nağıl və dastan ədəbiyyatı
soyköklərimizin araşdırılması, adət-ənənə,
məişətimizin öyrənilməsi, qəhrəmanlıq tariximizin tədqiq olunması baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. İslama qədərki və sonrakı
Azərbaycan folkloru milli mənsubiyyətləri
müxtəlif olan görkəmli türkoloqlar, folklor
araşdırıcıları tərəfindən tədqiqata cəlb olunub,
yeni təfəkkür işığında dəyərləndirilsə də, bu
sahədə görüləsi işlər hələ çoxdur.
Ana dili və tariximizə müxtəlif yanaşanlar
Azərbaycanın maarif və mədəniyyətini boğmağa, bu vasitələrlə xalqımızın qədim tarixə
malik olduğunu sübut edən sənədlərin olmadığını deyirlər. Əsl canlı sənəd xalqdır, onun

mənəvi abidəsi olan dili və folklorudur. Çox
qədim dillərdən olan ana dilimizdə uzaq-uzaq
dövrlərin, alimlərin, səyyahların əlyazmalarını
araşdıranlar, tariximizə iftira və böhtan yağdıranlar gərək Azərbaycan mif və əfsanələrilə,
daş və abidələrilə, folkloru ilə üz-üzə dayansın,
“Avesta”, “Kitabi-Dədə Qorqud”la ülfət,
ünsiyyət yaradıb, yanlış mövqelərindən
çəkinsinlər!
Azərbaycan tarixinin real gerçəkləri onun
ana dilində, folklorunda, məişətində, xalq
sənətinin ruhunda, məzmununda, adət-ənənəsində və milli təfəkküründə yaşayır.
Həyat yeni nəslin timsalında yaşayıb,
ömrünü davam etdirir. Yeni nəslin isə əxlaqı,
mənəvi aləmi, dünyagörüşü ailədən, ana laylasından başlanır. Xalq şairi N.Həsənzadənin
təbirincə desək, layla bəşər analarının ən
böyük himnidir. Bu himnin işıqlı, müsbət
istiqamətə yönəldilməsində uşaqlar üçün
yaradıcı mənəvi sərvətdən-ana dili və xalq
yaradıcılığı nümunələrindən mühüm bir vasitə
kimi istifadə edilir.
Yeniyetmələr üçün yazılmış və toplanmış
sağlam ruhlu, məzmunlu el ədəbiyyatı ən
nüfuzlu tərbiyə vasitəsidir. El ədəbiyyatı və
xalq yaradıcılığı yeniyetmələrə həyat və mübarizə yollarını öyrədir. Xalq ədəbiyyatına,
folklor ifadə tərzinə artan maraq, bədii təfəkkürün təşəkkül tapdığı gündən özünün gələcəyi
olan yeni nəslin mənəvi ehtiyacını, milli zövqünü formalaşdırır. Bir sözlə, xalq ədəbiyyatı
böyük sənət əsəri olmaqla yanaşı, böyük müəllim, tərbiyəçi, xalqın pedaqoji dühasıdır.
Xalqımızın zəngin söz xəzinəsi, uşaqların
maraq dairəsini əhatə edən xalq yaradıcılığı
materialları baxımından ədəbiyyatımız çox
zəngindir. Üç yaşdan, məktəbəqədər dövrdən
uşaqlar öz əhatə və maraq dairəsinə uyğun
folklor incilərini öyrənməyə həvəs göstərir.
Hətta folklorşünas P.Əfəndiyevə görə uşaqların
tərbiyəsi ilkin laylalardan, oxşamalardan, əyləndirmələrdən, əzizləmələrdən başlanır. Janr
əlvanlığı və rəngarəngliyi ilə müşayiət olunan
folklor materialları uşaqların inkişaf dövrlərinin
bütün mərhələlərində tərbiyəedici funksiyaya
malikdir.
Zəngin tarixi təcrübəyə malik Azərbaycan
uşaq ədəbiyyatının tədrisi və bu problemlərlə
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bağlı bütün mərhələlərdə yaranmış ədəbi mübahisələr pedaqoji mühitdə, elmi-metodik ədəbiyyatın qoyuluşunda və həllində də özünü
göstərir.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən
geniş yayılmış nümunələri içərisində layla və
oxşamalar xüsusi yer tutur. Laylalar həzin
musiqi sədaları altında oxunur. Laylalar beşik
nəğmələridir. Bunlara nənni nəğmələri də deyilir. Bu nümunələr hələ dil açmamış körpələr
üçün ahəngdar bir ritmlə oxunur. Çünki bu
zaman uşaqlar yalnız mimika və hərəkətlə
“danışırlar”. Ona görə də nənnilərin ilk nümunələrində musiqi və ritm üstünlük təşkil
edir. Körpələri yuxuya verən sözdən çox ahəng
və musiqi sədalardır. Laylalarda ananın öz
balasına olan sonsuz məhəbbəti, onun gələcək
həyatda qazanacağı müvəffəqiyyətlər haqqındakı arzuları ifadə olunmuşdur. Ana öz balasına
xeyir-dua verir, ona uzun və mənalı ömür arzulayır, qəhrəmanlardan, xalq sərkərdələrindən
ibrət götürməyi tövsiyə edir.
Uşaq psixologiyasını, onun daxili aləmini,
gələcək tərbiyə yollarını xalq qədər doğru,
dürüst müəyyənləşdirməyi bacaran ikinci bir
mürəbbi tapmaq çətindir, ona görə də nənni
və laylalar yalnız körpələri yuxuya vermək
üçün deyil, həm də onların estetik tərbiyəsi
üçün ən təsirli vasitələrdən biridir. Uşaqlarda
musiqiyə, ədəbiyyata həvəs oyadan, onun
bədii zövqünü oxşayan ilk nümunələr, şübhəsiz,
layla, bayatı, mahnı və oxşamalardır:
Laylay, beşiyim laylay,
Evim, eşiyim laylay.
Sən get şirin yuxuya,
Çəkim keşiyim laylay.
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oynaq bir dillə oxşayır, başqalarına da belə
xoşbəxtlik arzulayır.
Qarabağın yaylağında,
Şəkinin güllü bağında.
Təzə gəlin sübh çağında
Oğlun alar, laylay çalar.
A tanrı, bundan beş dənə ver,
Göydə uçan quşlara ver,
Qarımış, qocalmışlara ver,
Evində qalmışlara ver!
Kiçik yaşlı uşaqların nitq inkişafı, düzgün
danışıq və tələffüz vərdişlərinə yiyələnməsi,
söz ehtiyatının artması vacib bir məsələ kimi
bütün valideynləri düşündürmüşdür. Bu işdə
çox qədimlərdən bəri ən mühüm rolu məhz
xalq ədəbiyyatı nümunələri oynamışdır. Bir
sıra nağıllar, tapmacalar, xüsusilə düzgü və
yanıltmaclar məhz bunun üçün yaradılmışdır.
Yanıltmaclarda əsas məqsəd dildə olan çətin
sözləri tələffüz etməyi bacarmaq, tez-tez danışmaq vərdişlərinə yiyələnməkdən ibarətdir.
Hətta bir-birinə uyuşmayan, çətin deyilən,
dilə yatmayan sözləri el sənətkarları ustalıqla
sıraya düzüb, bədii əsər kimi repertuara daxil
edirlər. Məsələn,
“Ay qılquyruq qırqovul, gəl bu kola gir,
qılquyruq qırqovul”. “Kəklik kəpək, gəlin gedək, gül dibinə gəlin gətirməyə”. Yaxud, “Getdim, gördüm bir dərədə yeddi qara, qaşqa,
təpəl, səkil keçi var. Dedim:
– Ay yeddi qara, qaşqa, təpəl, səkil keçi,
mənim yeddi qara...
Atalar sözü və məsəllərdə xalq hikməti,
xalq zəkası, xalqın əsrlərdən bəri əldə etdiyi
sınaq və təcrübələrin nəticələri ümumiləşdirilir.
Atalar sözü xalqın mübarizəsi, əməyi, düşüncələri, təcrübə və sınaqları, dünyabaxışı, həyata
münasibətləri haqqında dərin və geniş mənalar
ifadə edən konkret janrdır. Bəzən bunların arxasında xalqın təfəkkürü, adət və ənənələri
ilə bağlı olan böyük bir hadisə gizlənir. Bəzi
atalar sözlərini oxuyanda insanın qarşısında
böyük bir dövr açılır, onun vasitəsilə həmin
dövrdə xalqın vəziyyəti, insanların münasibəti,
ağalar-qullar dünyasının əsl mahiyyəti ilə tanış
oluruq. Bu nöqteyi-nəzərdən bir çox atalar
sözü yalnız xalqın dünyagörüşü, təfəkkürünü
ifadə edən nümunə olmayıb, həm də bir növ
tarixi sənədlərdir.

Laylası dərin bala,
Yuxusu şirin bala!
Tanrıdan əhdim budur.
Toyunu görüm, bala!
Laylalardakı musiqi ritmi aramlı, sakitləşdirici xarakter daşıyırsa, oxşamalarda əyləndirmə, oxşatma başlıca cəhət kimi nəzəri cəlb
edir. Oxşamalar nikbin laylalardır. Çox zaman
improvizasiya edən valideynlər, necə deyərlər,
nəğməni məlum qəlibdən çıxararaq maraqlı
və orijinal formalar yaradırlar. Belə nümunələrdə ana öz körpəsini böyük sevinclə, canlı,
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yətinin dərk olunması anlayış və təfəkkürlə
bağlıdır. Əgər təfəkkürdə hər hansı hadisə,
əşya haqqında təsəvvür yaranmışsa, onu ifadə
edəcək forma da, anlayışlar sistemi də yoxdur.
Tarixi keçmişimizdən bəhs edən bir çox folklor
nümunələrinin müxtəlif situasiyalarda açılışı
yeniyetmələri yaradıcı axtarışlar aparmağa
yönəldir. Təfəkkürü daha dərin, gərgin və səmərəli fəaliyyətə cəlb edib, yeni biliklərin
mənimsənilməsinə əlverişli zəmin yaradır.

Atalar sözü və məsəlləri onu yaradan xalqın
ən gözəl, insani keyfiyyətlərini də özündə əks
etdirib saxlayır. Adət-ənənələr, mənəvi zənginlik, həyat, insanlara münasibət, görüb-götürmə bir sıra atalar sözlərin mövzusudur.
Məsələn, Sarvanla qonaq olanın darvazası
gen olar. Qonağın ruzusu özündən qabaq gəlir.
Qonağı qonşuya tanıtdırsan, hər ikisindən
məhrum olarsan.
Atalar sözlərində dostluq, qardaşlıq, mehribanlıq kimi gözəl keyfiyyətlər təbliğ olunur:
dostluq üç almadı: gah ikisi səndə, biri məndə,
gah ikisi məndə, biri səndə, bir görən yoldaş,
iki görən qardaş, duz-çörək, düz çörək, Tikə
ilə dost olan aylar ilə küsülü olar, Dil var bal
gətirər, dil var bəla, Dost yaman gündə tanınar.
Köhnə dost düşmən olmaz.
Bir çox atalar sözlərində qəhrəmanlıq,
igidlik tərif edilir, xalq bütün övladlarını bu
ənənələr üzərində tərbiyələndirməyə çalışır:
Çox bilib az danışmaq igidin ləngəridir, Yaxşı
igidin adını eşit, özünü görmə, İgidin əli işdə
gərək, İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi
qalar?
Xalq ədəbiyyatı nümunələrində uşaqlar
üçün yeni olan ifadə və sözlər, onun mahiy-
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Xülasə. Məqalədə xeyirxahlıq tərbiyəsinin mahiyyəti, məzmunu
və insan həyatında onun rolu və əhəmiyyətindən bəhs olunur.
Əsaslandırılır ki, yüksək mənəviyyatın formalaşmasında həm
milli, həm də ümumbəşəri mənəvi dəyərlərə yiyələnməyin mühüm
rolu vardır. Ali mənəvi dəyərlərdən biri əxlaqilikdir. O, ümumbəşəri
dəyərlərdən biri olmaqla bərabər, azərbaycanlıların soy kökündən
gələn mənəvi dəyərlərdəndir. Əxlaqiliyin təzahürlərindən biri olan
xeyirxahlıq insanın ən ali əlaməti, qəlbinin saflığıdır.
Məqalədə göstərilir ki, bu əxlaqi keyfiyyət uzun əsrlər boyu bədii
ədəbiyyatda və əxlaqa aid əsərlərdə geniş tərənnüm edilmişdir.
Xalq öz dastanlarında, nağıl və əfsanələrində, zərbi-məsələlərində
və atalar sözlərində xeyirxahlığı yüksək mənəvi keyfiyyət səviyyəsinə
qaldırmış, öz qəhrəmanlarını bu məziyyətlələ sevdirmişdir.

Kindness as a national and universal
value
Summary. The article deals with the essence, content of the
kindness education and its role and significance in human life. It
has been grounded that there is an important role in the formation
of high morality mastering of both national and universal spiritual
values. One of the highest spiritual values is morality. It, along
with other common human values, is also the originally spiritual
value of Azerbaijanis. Kindness, which is one of the manifestations
of morality, is considered the highest sign of a person, the purity
of his soul. The article shows that these moral qualities have been
widely praised in fiction and in works containing morality for
many centuries. The people in their dastans, fairy tales and
legends, riddles and proverbs raised kindness to a high spiritual
level, and certainly glorified their heroes with this high quality.

Доброта как национальная и общечеловеческая ценность
Aннотация. В статье рассказывается о сущности, содержании

воспитания доброты и ее роли и значении в жизни человека.
Обосновано, что в формировании высокой нравственности
важную роль играет овладение как национальными, так и общечеловеческими духовными ценностями. Одной из высших
духовных ценностей является моральность. Она, наряду с
другими общечеловеческими ценностями, является и исконной
духовной ценностью азербайджанцев. Доброта, являющаяся
одним из проявлений нравственности, считается высшим признаком человека, чистотой его души. В статье показано, что
эти моральные качества широко воспевались в художественной
литературе и произведениях по морали на протяжении многих
веков. Народ в своих дастанах, сказках и легендах, загадках и
пословицах поднимал доброту на высокий духовный уровень,
непременно восславлял своих героев с этим высоким качеством.
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Mənəviyyat şəxsiyyətin özünə, onu əhatə
edənlərə, cəmiyyətə və onun real hadisələrinə
münasibətini, dünyagörüşünü, davranışını təzahür etdirən başlıca meyardır. Onun formalaşmasında tərbiyənin mühüm rolu vardır.
Məhz mənəvi tərbiyə sayəsində adi fiziki fərd
kimi dünyaya gələn insan əsl mənada şəxsiyyətə
çevrilir.
Yüksək mənəviyyatın, dünyagörüşün formalaşmasında həm milli, həm də ümumbəşəri
mənəvi dəyərlərə yiyələnməyin mühüm rolu
vardır. Əslində kamil mənəviyyat sözügedən
mənəvi dəyərlərin aşılanması sayəsində təşəkkül
tapıb inkişaf edir. Deməli, yüksək mənəviyyat
bəşəri və milli dəyərlərin mücəssəməsidir.
Bütün proseslər kimi, milli-mənəvi dəyərlərin meydana gəlib formalaşmasının da özünəməxsus qanunauyğunluqlar vardır. Onlar
sivilizsiyanın yaranması və formalaşması ilə
bir vaxtda meydana gəlmiş və inkişaf etmişdir.
Zaman keçdikcə bunlar zənginləşib inkişaf
etmiş, mənəvi dəyərlər kimi təşəkkül tapmışdır.
Mərkəzi Asiyada, yaxın Şərqdə olduğu kimi,
Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda
da əlverişli coğrafi və iqlim şəraitinin olması
bu yerlərə çox tez-tez insan axının gəlməsinə
səbəb olmuşdu. Qədim dövrlərdə şimaldan
kimmerlər, skiflər, saklar, orta əsrlərdə şərqdən
hunlar, monqol-tatarlar, cənubdan farslar,
ərəblər Mərkəzi Asiyadan səlcuqlar, oğuz tayfaları gəlib Azərbaycanda məskunlaşmışdılar.
Onlar özləri ilə bərabər, buraya öz adət-ənənələri, mənəvi dəyərləri ilə gəlmələrin adətənənələri, mənəvi dəyərləri arasında çulğalaşma
baş vermişdi. Konsolidasiya və assimilasiya
prosesi getmişdi. Qaynaqlardan məlum olduğu
kimi, bu proses türk aborigen tayfalarının üstünlüyü çəraitində baş vermişdi. Bunun əsasında
azəri türklərinin – azərbaycanlıların tarixi
adət-ənənələri, mənəvi dəyərləri zəminində
daha zəngin, kamil adət-ənənələr, mənəvi dəyərlər formalaşmışdır. Onlardan yüksək əxlaqlılıq, mərdlik, cəsarətlilik, torpağa, yurda,
elə bağlılıq, dövlətçilik, vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, qonaqpərvərlik, qeyrətlilik, namuslulluq, əməksevərlik, böyüyə hörmət, qadına, ananın müqəddəsliyinə ehtiram, alicənablılıq, ədalətlilik, rəhmlillik, vicdanlılıq, sadəlik, sədaqətlilik, sözübütövlülük, soykökünə,
adət-ənənəlrinə sadiqlik, yüksək etiqatlılıq,

xeyirxahlıq, humanistlik, doğruçuluq, insanpərvərlik və s. göstərmək olar.
Ali mənəvi dəyərlərdə biri əxlaqilikdir. O,
ümumbəşəri dəyərlərdən biri olmaqla bərabər,
azərbaycanlıların soy kökündən gələn mənəvi
dəyərlərdəndir.
Əxlaq cəmiyyətdə hamı tərəfindən könüllü
olaraq qəbul edilən davranış qaydalarının,
normalarının, mənəvi keyfiyyətlərin məcmusudur. Türkçülüyünün ideoloji Ziya Göyalp
göstərmişdir ki, türklər dünyada mədəniyyəti
əxlaq sahəsində birincilik qazanmışlar.
O, türklərdən vətən, məslək, ailə, şəxsi və
beynəlmiləl əxlaqının cəmləşdiyini əsaslandırmışdır.
Aqillərin fikrincə yüksək əxlaqilik xeyirxahlığı, yaxşılığı, vicdanlılığı, ləyaqətliliyi,
ədalətliliyi, namusluluğu, paklığı, doğruçulığu,
səxavətliliyi, səmimiliyi, təvazökarlığı, etibarlılığı, dostluğu, ismətliliyi, utancaqlığı,
abır-həyanı, sözübütövlüyü və s. özündə ehtiva
edir.
Əxlaqiliyin təzahürlərindən biri olan xeyirxahlıq və yaxşılıq insanın ən ali əlaməti,
qəlbinin saflığıdır. Xeyirxahlıq insanın canında
olmalı, qanına hopmalıdır. Xeyirxahlıq
böyüklüyə, insalığa gedən yoldur.
Xeyirxahlıq heç bir təmənna olmadan xalqa,
insanlara xidmət etmək, onlara əl tutmaq,
əlsiz-ayaqsızlara, imkansızlara yardım göstərmək, yolu açılmayanlara yol açmaq, inkişaf
üçün stimul yaratmaq, öz məsləhət və tövsiyələri ilə adamları pis yoldan çəkindirmək,
onlara düzgün yol göstərmək, cəmiyyətin,
kütlənin xeyirinə dəyərli fəaliyyət göstərməkdir.
Xacə Nəsrəddin Tusi yazırdı: “Xeyirxahlıq
odur ki, xoşagələ işlərin yerinə yetirilməsindən,
tərifəlayiq hərəkətlərin davam etdirilməsindən
zövq alınsın, sevinc əmələ gəlsin”.
Ə.B.Haqverdiyevin “Ata və oğul” hekayəsində Xəlil kişi oğluna nəsiət edərək göstərmişdi ki, kömək istəyə və sənin pənahına
qaçanı heç naümid qaytarma, çünki acizə,
mərizə, yoxsula kömək etmək yaxşı sifətlərdən
biridir.
Göründüyü kimi, xeyir işlər görmək, adamların xoşbəxtliyinə çalışmaq, onlara yardım
etmək Azərbaycan xalqının qanından, iliyindən
gələn dəyərlərdir.
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Lazım gələndə başqalarına yardım etmək,
xeyirxahlıq göstərmək insanlığın vacıb əməllərindən biridir. “Verən əl, alan əldən üstündür”
məsəli möcibincə həmişə özündən başqalarına
xeyir səpə bilmək insan taleyinə qismət olan
ən böyük səadətdir. Təsadüfi deyildir ki, hələ
qədim vaxtlarda insanlar cömərdlik və səxavət
kimi keyfiyyətləri ilahiləşdirib, bunları “allahlara məxsus sifətlər” hesab etmişlər. Qeyd
etmək lazımdır ki, insanlar bir-birinin yardımına köməyinə möhtacdırlar. Belə bir kömək
olmadan insanların birgə yaşayışı mümkün
olmaz. Xeyirxahlıq əslində bu cür yardımın
ən yüksək və ən ali formalarından biridir. Xeyirxahlıq da başqa fəzilətlər kimi insanı özünün
və başqalarının gözündə yüksəldən bir fəzilətdir.
Xeyirxahlıq, əliaçıqlıq həmişə insan qəlbində
sevgi və rəğbət doğurmuşdur.
Başqa əxlaqi keyfiyyətlər kimi xeyirxahlıq
səxavət də uzun əsrlər boyu bədii ədəbiyyatda
və əxlaqa aid əsərlərdə geniş tərənnüm edilmişdir. Xalq öz dastanlarında, nağıl və əfsanələrində, zərbi-məsələlərində və atalar sözlərində xeyirxahlığı yüksək mənəvi keyfiyyət
səviyyəsinə qaldırmış, öz qəhrəmanlarını bu
məziyyətlələ sevdirmişdir. Eyni zamanda xalq
həmişə bu keyfiyyətləri simiclik, xəsislik kimi
çirkin sifətlərə qarşı qoymuşdur. “Xeyirxahlıq
insana ucalıq gətirir, o, sərvətdən min qat üstündür” deyən xalq zalımlığı ən böyük əxlaqi
qəbahət, ən iyrənc mənəvi sifət kimi pisləmişdir.
Dünya ədəbiyyatında zalımlığın bu qədər
geniş tənqid hədəfi olması heç də təsdüfi
deyildir.
“Birincisi, xeyirhahlıq adam xalq arasında
əziz və vüqarlı olar. İkincisi, bihudə zəhmətdən
asudə olar. Üçüncü, belə şəxs tamah zillətindən,
asayışı pozan, yüksəlişə mane olan, pis əməllər
müsubətindən azad olar. Doğrudan da, pis
əməllər müsubətlərin ən şiddətlisi olduğu
üçün, belə adam daim qəmgin olar. Nə qədər
varı olsa da, yenə dəyəri azdır... öz xeyirindən
ötrü özgələrə ziyan vurmağa çalışar.
Dördüncüsü, ürəyin xırmanına od vuran
paxıllıqdan salamat qalar. Doğrudan da paxıllıq
odundan yandırıcı od hələ görünməmişdir.
Paxıl adam heç bir zaman faraqat yaşaya bilməz. Özünün qəmi və başqalarının şadlığı
onun qüdurətinə səbəb olar”.
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Xeyirxahlığın fəziləti bir də ondadır ki, bu
keyfiyyətlər bizi yalnız xəsislik kimi səfalətdən
deyil, həm də bir çox mənasızlıqdan, həddindən
artıq doğmalıqdan, maddi və mənəvi nemətlərdən iyrənməkdən xilas edir. Halbuki, biz
öz həddimizi biləcək, öz təlabatımızı öz istəklərimizi, arzularımızı düzgün ölçüb-biçə
biləcək, bu sahədə yalanı gərçəkdən, həqiqəti
xəyaldan düzgünü ayırd edə biləcək, yəqin
ki, xəta və qəbahətlərə yol verməyəcək. Biz
ömrrümüzün sonuna qədər arzu və istəyə
malik olmalı, kamilliyə can atmalıyıq, yarı
yolda dayanıb “bəsdir” deməməliyik. Həmin
kitablarda xeyirxahlıqdan danışarkən ancaq
bunu demək olar ki, o insana başucalığı gətirir.
Xeyirxahlıq dedikdə biz, hər şeydən əvvəl,
əlində olan imkanlar dairəsində sıxıntı keçirənlərə, ehtiyac içərisində olanlara köməyi
nəzərdə tuturuq. Xeyirxahlıq hər yerdə pisliyin
və sıxıntının səsini susdurmalıdır. Lakin bu
cür xeyirxahlıq, yaxınlıq yüksək səviyyədə,
insanın şəxsi ləyaqətinə zərrə qədər toxunmamaq şəraitində olmalıdır. Görünür, bunu
nəzərə alaraq stoiklər insana mərhəməti ona
edilən zülmlə eyniləşdirib, bunu ciddi qəbahət
hesab etmişlər. İnsana yazığı gəlmək, istisnasız
mərhəmət etmək ən böyük ədalətsizlikdir. İnsana mərhəmət onu aciz məxluqa çevirir.
İnsana mərhəmət etmək deyil, onu öz ləyaqətini,
öz gücünü, öz şərəfini dərk etmyə, həyat uğrunda ölüm dirim mübarizəsi aparmağa
çağırmaq lazımdır. Yazıq olmaq acizlik əlamətidir. İnsan, yalnız xeyirxah varlıq olmayıb
çox böyük qüdrətə, yenilməz qüvvəyə malik
bir şəxsiyyətdi. Əsil mətləb çalışıb insandakı
bu nəhəng qüvvələri böyüyən nəslə çatdırmaqdan ibarətdir. Xeyirxahlıq, səxavət, əməksevərlik, bu məqsədə xidmət edir. Buna görə
də səxavətə, xeyirxahlığa əsla pis ünsürlər
qarışdırılmamalıdır.
Xeyirxahlıqla səxavətə cuzi miqdarda da
olsa minnət, saxtalıq və təmənna qarışdırdıqda
o öz mənasını itirir. Çünki minnətlə, başa
qaxmaqla edilən xeyirxahlıq, səxavət “bu gün
əkilən ağacı sabah əlinlə qoparıb atmağa bənzər”. Əslində bu cür “Xeyirxahlıq” və “səxavətin” həqiqi xeyirxahlıq və səxavətlə heç bir
əlaqəsi yoxdur. Xeyirxahlıq, səxavət ancaq
və ancaq yüksəltmək üçün dəyərləndirilməlidir.

70

Rəqsanə İbadova

Xeyirxahlıq milli və ümumbəşəri dəyər kimi

Əxlaqın son dərəcə mühüm və müəyyənedici
kateqoriyası xeyirdir. Adı çəkilən kateqoriyanın
mahiyyətinə tam aydınlıq gətirilməsi onun
məzmununu düzgün müəyyənləşdirməlidir.
Bunsuz hər hansı bir etik problemi yerinə yetirmək çətinlik törədir.
Xeyir anlayışının əksi şərdir. Həmin anlayışlar müstəsna dərəcədə zəruri, həm də elə
ümumi anlayışlardır ki, onların köməyi olmadan
əxlaqi hərəkətləri və davranışları qiymətləndirmək mümkün olmur. Xeyir müsbət qiymətləndirilən və yüksək mənəvi dəyərə malik
bir kateqoriyadır. Şər isə mənfi qəbul edilən
keyfiyyətlərin, davranış, hərəkat və əməllərin
məcmusudur. Xeyir əxlaqlı olmağın, şər isə
əxlaqsızlığın göstəricisidir.
“Avesta”nın müəllifi Zərdüştə görə, dünya
özü və onda mövcud olan hər bir şey – şeylər
və hadisələr, hal və hərəkətlər əsasını iki başlanğıcdan götürür. Onlardan biri xeyir, digəri
şərdir. “Avesta”da xeyirin rəmzi Hörmüz,
şərin rəmzi isə Əhriman hesab olunur. Bunlar
xeyir və şər allahlarıdır. Hörmüz tərəfdarları
“xeyir söz”, “xeyir fikir”, “xeyir iş”; Əhrimana
üz tutanlar isə pisliyi, naqisliyi, yamanı dəstəkləyirlər. zərdüştün qənaətincə, Hörmüz insanların qəlblərini nurlandırır, onları yaxşı
əməllərə səsləyir, onların bir-biri ilə mehriban
davranmalarına çalışır. Onlara xoş saatlar,
xoşbəxt gələcək vəd edir. Eyni zamanda
insanlar da yaxşı işlər görməklə, əməyə bağlanmaqla Hörmüzə kömək göstərir, onun güc
və qüvvəsini artırır. Əhriman isə insanları pisliyə, şər işlərə təhrik edir, onları girdaba,
mənəvi kasıblığa sürükləyir, çirkaba batırır.
Böyük Nizami öz poemasında xeyirlə şəri
qarşılaşdırır. Onların daxili aləmini açır, hər
birinin xislətinə aydınlıq gətirir.

Xeyir dedi: “İşin daim zəvalıdır,
Alçaqsan hamıya qanın halaldır.
Adın Şər, özün də xalq üçün şərsən
Xisləti adından betər bir bəşərsən”...
Yaxşılıq və xeyirxahlıq insanın son dərəcə
müsbət mənəvi keyfiyyəti, onun tərbiyəlilik
səviyyəsinin başlıca göstəricisidir. Təsadüfi
deyilməmişdir ki, “Yaxşılıq qapı açar”.
Yaxşılıq, minnətsiz xeyirxahlıqdır. Biz hamımız buna hazır olmalıyıq. İnsan başqasına
xeyirxahlıq göstərəndə, yaxşılıq edəndə bunu
səmimi qəlbdən etməlidir, özünü gözə soxmaq,
öz əməlini nümayiş etdirmək üçün yox.
Həm də yaxşılıq minnətli olmamalıdır.
Belə halda o öz mənasını itirər. Xeyir bu və
ya digər şəxs tərəfindən şüurlu şəkildə ayrıayrı adamlara və cəmiyyətə verilən faydadır.
L.N.Tolstoyun fikrincə, xeyirxahlıq səmimilikdən, yaxşılıq isə düzlükdən ayrılmazdır.
Gənc nəsil yaxşılıq və xeyirxahlıq nümunəsini
öz ata-analarından, özlərindən böyüklərdən,
müəllimlərdən, ideal seçdikləri tarixi şəxsiyyətlərdən, bədii obrazlardan əxz edirlər. Onların
bu ruhda tərbiyəsinə nail olmaqda məktəb,
ailə böyük qüvvədir.
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İngilis dilinin tədrisi zamanı tələbələrin mədəniyyətlərarası səriştəsinin
qiymətləndirilməsi: test və anket
sorğularının hazırlanması problemləri
Annotasiya. Məqalədə mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün dünyanın bir çox ölkələrində
istifadə olunan ölçü alətlərinin, test, anket sorğularının tərcümə, adaptasiya
və işlənib hazırlanma təcrübəsində mövcud problemləri, eləcə də tədqiqatçıların onlara olan münasibətlərini işıqlandırılır. Tədqiqatçıların əksəriyyəti belə qənaətə gəlirlər ki, bütün mədəniyyətlər üçün mədəniyyətlərarası səriştəni eyni cür qiymətləndirmək üzrə alət hazırlamaq
mümkün deyil və bu tövsiyə edilmir. Yekunda qeyd olunur ki, mədəniyyətlərarası səriştənin qiymətləndirilməsinin dürüst və etibarlı mədənispesifik ölçü alətlərinin işlənib hazırlanması üçün vacib şərt səriştəliliyi
qiymətləndiriləcək respondentlərin mədəniyyətinə, bizim halda Azərbaycan
mədəniyyətinə söykənməkdən ibarətdir.

The assessment of students intercultural
competence in teaching english: questionnaire measures design problems
Abstract. The article deals with the methods of translation and adaptation
of existing instruments for the intercultural competence assessment.
Some recomendations for the tranlsation and adaptation of foreign tests
and questionnaire materials to other language and culture have been
analyzed. Most researchers come to the conclusion that it is not possible
and not recommended to prepare an intercultural competence assessment
tool which will be suitable for all cultures in the same way.For working
out valid and reliable culturally-specific measuring instruments to assess
the intercultural competence it is important to base on the culture of respondents whose competence will be measured (in our case Azerbaijani
culture).

Оценка межкультурной компетентности
студентов во время обучения английскому языку: проблемы построения тестов
и опросников
Aннотация. В статье освещаются проблемы, существующие в практике перевода, адаптации и разработки инструментов измерения,
тестирования, опросов, используемых во многих странах мира для
оценивания уровня формирования межкультурной компетентности,
а также отношение исследователей к ним. Выясняется, что многие
современные ученые, основываясь на культурно обусловленных
трудностях перевода материала для оценивания компетенции, пришли
к выводу, что невозможно и не рекомендуется работать над инструментом измерения, который одинаково хорошо подходил бы для
всех культур. В заключение отмечается, что для разработки валидных,
надежных культурно специфических инструментов, рекомендуется
основываться на культуру респондентов, компетенция которых будет
измеряться (в данном случае азербайджанскую культуру).
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Azərbaycanda son onilliklərdə gedən siyasi,
iqtisadi və sosial dəyişikliklər idarəetmənin
daha demokratik üsullarına keçilməsi ölkədə
açıq vətəndaş cəmiyyətinin qurulması, inkişaf
etmiş ölkələrlə səmərəli əməkdaşlığın təmin
edilməsi, beynəlxalq bazar münasibətlərinin
və iqtisadi rəqabət şəraitinin yaradılması,milli
özünəqayıdış hisslərinin aşılanması kimi konkret məqsədlərin reallaşdırılmasını tələb edir.
Bu məqsədlərin həyata keçməsi üçün ölkəmizdə
hal-hazırda təhsil sahəsində mühüm islahatların
aparılması, tələbələrin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni model və alətlərin
işlənib hazırlanması, tətbiq edilməsi həm daxili
həm də beynəlxalq əmək bazarının tələblərinə
cavab verə biləcək gənc kadrların hazırlanması
sahəsində mühüm işlər görülür.
Professor Rüfət Hüseynzadənin qeyd etdiyi
kimi: “Təhsil prosesində təhsil alanda elə sosial-peşəkar xarakterli keyfiyyətlər formalaşdırılmalıdır ki, onlar gələcəkdə peşə ilə bağlı
istənilən məsələlərin həllinə müsbət təsir göstərsin, eyni zamanda insanlarla qarşılıqlı münasibətlər qurmağa imkan versin” [1, s. 337].
Mədəniyyətlərarası səriştə və onun ayrıayrı komponentləri Avropa alimləri tərəfindən
hələ də dəqiq tədqiq olunmasa da, tədris nəticəsində bu səriştənin formalaşdırılması səviyyəsinin təyin edilməsi, qiymətləndirilməsi
məsələsi son zamanlar tədqiqqatçılar üçün ən
aktual mövzulardandır. Bununla bərabər bu
məsələnin öyrənilməsi, tədqiq və tətbiq edilməsi
ciddi çətinliklərlə müşayiət olunur.
Azərbaycan ali təhsil sistemində mədəniyyətlərarası səriştənin tələbələrdə formalaşdırılmasının vacibliyi hamı tərəfindən qəbul
edilsə də, bu gün tədrisdə bunun reallaşması
üçün yaradılan imkanlar arzuolunan dərəcədə
deyildir. Ali məktəblərdə xarici dil fənni üzrə
aparılan dərslərin tədris proqramlarının və
ümumiyyətlə, iş təcrübəsinin təhlili tələbələrdə
mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılmasının günün tələblərinə cavab vermədiyini
ortaya çıxarmışdır. Dünyanın bir neçə ölkəsində
həyata keçirilən mədəniyyətlərarası səriştənin
qiymətləndirilməsi isə, Azərbaycanda ümumiyyətlə tədqiq edilməmişdir.
Azərbaycan tələbələrinin tədris prosesində
əldə etdiyi nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi

ənənəvi olaraq bilik, qabiliyyət və bacarıqların
kəmiyyətcə ölçülməsi kimi həyata keçirilir.
Lakin tələbələrin təhsil aldıqları dövrdə əldə
etdikləri elmi biliklərin, yiyələndikləri xarici
dil və mədəniyyətlərin onların ümumi dünyagörüşünə, mənəvi tərbiyəsinə, şəxsi keyfiyyətlərinə təsiri nəticəsində formalaşan səviyyənin qiymətləndirilməsi sistemi mövcud deyil.
Belə ki, tədris və təlimin məqsədlərini təqdim
edən fənn proqramları və digər sənədlərdə
tədris zamanı formalaşdırılması mühüm olan
sadaladığımız şəxsi keyfiyyətlərdən bəhs
olunur.
Bəs gələcək ixtisasçıların bu səriştəyə
yiyələnmə səviyyəsini necə müəyyən etmək
olar? Ümumiyyətlə, bu səriştə hansı vasitələrlə
qiymətləndirilir? Xarici dil dərslərində formalaşdırılan mədəniyyətlərarası səriştəni artıq
bu sahədə təcrübəsi olan ölkələr necə həyata
keçirir? Əvvəlcə qiymətləndirilməsindən bəhs
etdiyimiz mədəniyyətlərarası səriştənin qısa
izahını verək.
Mədəniyyətlərarası səriştəyə verilən izahatlardan ən aktual və dəqiq olanı bu sahənin
görkəmli tədqiqatçısı Durham Universitetinin
professoru M.Bayramın verdiyi tərif üzərində
dayanırıq: “Mədəniyyətlərarası səriştə deyərkən
eyni dərəcədə həm digər mədəniyyətlərin nümayəndələri, həm də öz doğma mədəniyyətinin
nümayəndələri ilə uğurla ünsiyyət qurmaq
bacarığı başa düşülür” [2].
Mədəniyyətlərarası səriştənin qiymətləndirilməsinin əsas məqsədi – digər mədəniyyət
nümayəndələri ilə qarşılıqlı münasibət prosesində insanın nümayiş etdirdiyi bacarıq və
qabiliyyətləri aşkar etməkdir.
Ümumiyyətlə, mədəniyyətlərarası səriştəni
qiymətləndirmək üçün etibarlı alət hazırlayarkən
bir çox humanitar elmlərdə mövcud olan iki
metoddan: emic və etic adlı tədqiqat yanaşmasından istifadə edirlər. Emic yanaşma (mədəni-spesifik yanaşma) – tədqiq olunan
mədəniyyətin onun daşıyıcıları vasitəsilə həmin
mədəniyyətə məxsus terminlər vasitəsilə təsvir
edilməsidir. Etic yanaşma (universal yanaşma)
– əksinə olaraq tədqiq olunan mədəniyyətin,
digər mədəniyyətlər üçün istifadə olunan
neytral terminlərdən istifadə edərək xarici
müşahidəçi tərəfindən təsvir edilməsidir [3].
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Qeyd olunan yanaşmalara əsaslanaraq belə
qərara gəlmək olar ki, mədəniyyətlərarası səriştəni qiymətləndirmək üçün etibarlı ölçü
alətlərini iki yolla yaratmaq olar:
1) mədəniyyətlərarası səriştəsinin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulan respondentin doğma mədəniyyətinə köklənmiş mədəni-spesifik
şkalanın işlənib hazırlanması yolu;
2) qiymətləndirmə alətində səriştənin yoxlanılması nəzərdə tutulan aspekt üzrə hər iki
mədəniyyətin mütləq səkildə oxşarlığı olmaq
şərti ilə universal testin bir mədəniyyətdən
digərinə tərcumə və ya adaptasiyası (uyğunlaşdırılma) yolu ilə.
Mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılmasının qiymətləndirilməsi alətlərinin tərcüməsi və adaptasiya çərçivəsində baş verən
çətinlikləri nəzərdən keçirək.
Hal-hazırda bütün dünyada mədəniyyətlərarası səriştə ənənəvi olaraq əsasən tərcümə
olunmuş qərb ölçü alətləri vasitəsilə qiymətləndirilir. Yəni, yuxarıda təsvir etdiyimiz etic
–yanaşma üstünlük təşkil edir. Test və anket
sorğularının əsasını Qərbdə işlənib hazırlanmış
mədəniyyətlərarası səriştə modeli təşkil edir.
Belə ölçü alətlərinin nöqsanlı cəhəti şkalanı
hazırlayanın mədəniyyəti ilə digər mədəniyyət
arasında səriştənin konsepsiyasının uyğun gəlməməsidir. Bu da mütləq şəkildə belə ölcü
vasitəsilə əldə olunan nəticənin keyfiyyətinə
təsir göstərir.
Mədəniyyətlərarası səriştənin səviyyəsini
muəyyən etmək ücün istifadə olunan alətlərin
bir mədəniyyətdən digərinə köcürülməsindən
bəhs edərkən tərcümə və adaptasiya üsullarını
ayırd etmək mühümdür.
Amerika təhsil müəssisələrində mədəniyyətlərarası səriştənin qiymətləndirməsi ücün
istifadə olunan vasitələrin hansının daha geniş
yayılması barədə araşdırmalar aparılmışdır.
Müəyyən edilmiş nəticələri ən çox istifadə
olunandan azalana qədər sıralayaraq, müvafiq
ardıcıllıq əldə edilmişdir:
1. İntervyu (89%)
2. Kurs işi və ya prezentasiya (79%)
3. Müşahidə (68%)
4. Portfolio (56%)
5. Müəllimin subyektiv qiymətləndirilməsi
(56%)

Pedaqogika
6. Test üsulu (56%)
7. Təhsil müəssisəninin müstəqil olaraq
özünün hazırladığı və ya adaptə olunmuş özünüqiymətləndirmə üçün anket sorğuları (33%)
8. Özünüqiymətləndirmə üçün kommersiya
tipli, yəni ödənişli anket sorğuları (22%).
Tədqiqatın nəticəsi birbaşa metodlardan
daha çox istifadə olunduğunu sübut etsə də,
mütəxəssislər tam, obyektiv, əhatəli, nəticə
əldə etmək üçün metodlardan birləşdirməyi
tövsiyə edirlər. Bir neçə müxtəlif metodların
birləşdirilərək qiymətləndirmə işini həyata
keçirməyin daha keyfiyyətli olması barədə
sorğuda iştirak etmiş xarici alimlərin 70%
bunu təsdiqləmişlər [4]. Belə kombinə edilmiş
metodların tərkibində hər zaman test, anket
sorğular daxil edilir.
Bu statistikaya görə, ali məktəblərin yarıdan
çoxu (56%) qiymətləndirmə prosesində test
və anket sorğularında istifadə edir. Bunlardan
yalnız bir qismi (22%) kommersiya məqsədli,
yəni ödənişli alətlərdir. Ödənişli alətləri həddindən artıq yüksək qiymətə əldə etmək bir
çox universitetlər üçün mümkün olmaması
səbəbindən, hazırki dövrdə onlar müstəqil
olaraq öz ali məktəblərinin profilinə uyğun
test və anket sorğularını tərcümə və ya adaptə
edərək istifadə edirlər.
Bunun nəticəsində heç bir müstəqil ekspertin
rəyi olmadan, tələblərə cavab verməyən külli
miqdarda nöqsanlara malik olan qiymətləndirmə alətləri mövcuddur. Nöqsanlardan bəhs
edərkən onların linqvistik və mədəni sahədə
mövcud olduğunu qeyd etməliyik. Linqvistik
tərəfdən mövcud səhvlər arzuolunmaz olsa
belə, mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması və qiymətləndirilməsi sahəsində
mədəni baryerin aradan götürülməsi daha
vacibdir.
Mədəniyyətlərarası səriştənin qiymətləndirilmə alətlərinin tərcüməsinə həsr edilmiş
ilk geniş miqyaslı tədqiqat işinin müəllifi
kanadalı alim C.Qrinhols dissertasiya işində
mədəniyyətlərarası səriştənin qiymətləndirmə
alətin bir dil və mədəniyyətdən digərinə əldə
olan məlumatların keyfiyyətinə xələl gətirmədən
çevrilməsinin yollarını araşdırmışdir [5].
Uzun illər boyu maliyyə və zaman baxımından asan proses olmayan qiymətləndirmə
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alətlərinin bir dildən digər dilə tərcümə üsulu
ilə çevrilməsi sahəsində mövcud tədqiqatlar
əsasən geriyə tərcümə texnikasından istifadə
etməyi tövsiyyə edirdi. Qeyd etmək lazımdır
ki, bir çox dillərdə hazırlanmış qiymətləndirmə
materialları məhz bu texnikadan istifadə
edərək hazırlanmışdır. Son dövrlərdə isə alimlər
tərcümə olunmuş alətin yüksək keyfiyyətli
olmasına yalnız geriyə tərcümənin zəmanət
verməsinə şübhə ilə yanaşırlar. Bunun səbəbi
mədəniyyətlərarası səriştəni qiymətləndirmək
üçün istifadə olunan alətlərin tərkibində olan
mədəni-spesifik materialın ekvivalentliliyinin
müxtəlif dillərdə və mədəniyyətlərdə kifayət
qədər aşağı olmasıdır [6].
Tədqiqatçı adaptasiya prosesini təkmilləşdirmək üçün belə bir eksperiment aparmışdır:
Ölçü alətinin xarici dilə tərcümə və redaktəsindən sonra hər iki dildə olan alətlər ikidilli
respondentlərə təqdim edilmişdir. Respondentlər
həm xarici, həm də doğma dillərində olan test
və ya anket sorğusunu cavablandırmışlar.
Sonra eyni bir respondentin hər iki dildə olan
cavabları müqayisə edərək uyğunsuzluqları
aşkar etmişlər. Eyni suallara verilən cavablarda
aşkarlanan uyğunsuzluqların səbəb linqvistik
və ya kulturoloji çətinliklə izah edilmişdir.
Bundan sonra tədqiqatçı cavablardakı anlaşılmazlığa səbəb olan tərcümə xətalarını aradan
qaldırmış, düzəliş edərək alətin keyfiyyətini
yüksəltmişdir.
C.Qrinholts bu müqayisəni ikidilli respondentlərin ingilis dilində olan sorğu materialının
və onun yapon dilinə tərcümə variantına verdikləri cavablar əsasında aparmışdır. Tədqiqatın
nəticəsi bir dildən digər dilə tərcümə zamanı
tərcüməçi ekspertlərin məhz spesifik-mədəni
mənaya görə çətinlik çəkdikləri suallara verilən
cavablarda fərqlərin olduğunu aşkar etmişdir.
Öz tədqiqatında C.Qrinholts dünyada ən
geniş yayılmış “Mədəniyyətlərarası səriştənin
inkişafına dair sorğu anketi (“ing. Intercultural
Development Inventory”) adlı qiymətləndirmə
alətinin müəllifini tənqid etmişdi [7]. Müəlliflər
bu sorğu alətinin, respondentin mənsub olduğu
siyasi, ictimai, mədəni kontekstdən asılı olmayaraq istənilən dil,istənilən auditoriya üçün
keyfiyyətcə eyni dərəcədə etibarlı və yararlı
oldugunu təsdiq edirlər [5, s. 84]. C.Qrinholts

bu sorğu aləti üzərində apardığı tədqiqatın
nəticəsində belə qənaətə gəlmişdir ki, hər
hansı bir sorğu alətinin bir dildən digərinə sadəcə tərcümə və adaptasiya vasitəsilə çevirmək
ciddi metodoloji çətinliklər yaratdığına görə
etibarlı deyil və özünü doğrultmur. Onun fikrincə, sorğu ingilis dilində olan alət vasitəsilə
deyil, elmi nəzəri metodlara əsaslanan yapon
dilində hazırlanmış anket sorğusu vasitəsilə
aparılsaydı, tamamilə başqa nəticələr əldə olunardı. Əlbəttə ki, sorğu suallarını yapon dilinə
tərcümə etməyə cəhd edərkən ingilis dilində
verilən leksik vahidlərin ekvivalentini dəqiqliklə
tapmaq olar, amma nəticədə əldə olunan
mətnin mənası yapon mədəniyyətinin nümayəndələri üçün mənasız olacaqdır. Tədqiqatda
ekspert qismində iştirak edən yapon mədəniyyəti nümayəndələrinin bəzi ifadələri tərcümə
etməkdən imtina etmələri bu fikri təsdiq etmişdir. Yapon nümayəndələri tərcümə olunmuş
ifadələrin mədəniyyət cəhətdən daşıdığı mənanın tam aydın olmadığını lazımi sənədlərdə
qeyd etmişlər [5, s. 78].
İstənilən qrup respondentlər üçün eyni
vahid bir sorğu aləti hazırlamaq cəhdi bir cox
tədqiqatçılar üçün səciyyəvidir. Lakin müxtəlif
mədəniyyət nümayəndələrinin yaşadıqları ictimai-mədəni həyat təcrübəsinin eyni olmaması,
mədəni fərqlərin obyektiv mövcudluğu, eyni
bir ölçü vasitəsinin bütün mədəniyyətlər ücün
eyni dərəcədə qənaətbəxş olması mümkün
deyil.
İlk baxışdan test suallarının tərcüməsi,
adaptasiyası asan görünə bilər. Mədəniyyətlərarası səriştənin tərkib hissələrinin bir birindən
ayırmaq ümumən, çətin olduğunu nəzərə alsaq,
qiymətləndirmə zamanı da hansı komponentin
ölçülməsi, yəni qiymətləndirilməsini təyin etməyin mürəkkəbliyi aydın olar. Məsələn, anket
sorğusunda belə bir fikir təqdim oluna bilər:
“While talking to people from other countries,
I pay attention to their personal space” ( Digər
ölkələrdən olan insanlarla söhbət edərkən,
mən onların şəxsi məsafəni saxlamasına diqqət
yetirirəm). Əgər respondent müsahibi üçün
rahat ünsiyyət şəraiti qurmaq qabiliyyətinə
malikdirsə, bu cümlə uyuşqanlıq keyfiyyətinin
göstəricisi kimi nəzərdən keçirilə bilər. Eyni
zamanda bu fikir digər bir vərdişin göstəricisi
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- müşahidəçilik keyfiyyəti də ola bilər. Ümumiyyətlə, ünsiyyət zamanı vacib faktorlardan
olan şəxsi məsafə haqqında müxtəlif mədəniyyətlərin fəqli baxışları mövcuddur. Bir çox
xalqlarda, xüsusən də qərb mədəniyyətində
müsahiblər söhbət zamanı şəxsi məsafənin
boş saxlanması ücün bir-birindən məsafəli
dururlar. Məsələn, Şərqi Asiyada ünsiyyət zamanı şəxslərarası məsafə təxminən bir metrdən
yaxın, Şimali Amerikada və Şimali Avropada
50-90 sm, Ərəb ölkələrində 30 sm və ondan
az , Cənubi Avropa və Cənubi Amerikada isə
göstərilənlərdən daha yaxın məsafədə olmağa
üstünlük verilir. Həmsöhbətinə qəbuledilmiş
məsafədən yaxın durmaq, onun şəxsi məsafəsini
qorumaq, eləcə də nəzarətdə saxlamaq vərdişi
də qiymətləndirilə bilər. Bu test tapşırığının
mədəniyyətlərarası səriştənin hansı komponentinə aid olduğunu birmənalı şəkildə müəyyən etmək mümkün deyil.
Qiymətləndirmə alətlərinin tərcüməsi zamanı
dildə tam ekvivalenti olmayan sözlər də çətinlik
yaradır. Məsələn, mədəniyyətlərarası səriştənin
affektiv komponentini qiymətləndirmək üçün
istifadə olunan K.Tomas tərəfindən hazırlanmış
“Konfliktli situasiyalarda davranış” adlı aləti
Rusiya tədqiqatçısı N.V.Qrişina adaptasiya
edərkən çoxmənalı “assertive” ingilis sözünün
rus dilində dəqiq ekvivalentini tapmaqda çətinlik cəkmişdir [8]. Belə ki, bu sözün bir çox
mənalarından ancaq “özünəinam” ekvivalentini
seçib sorğu materialına daxil etmişdir. Halhazırda psixologiya elmində “assertiv” termini
kimi aşağıdakı mənalarda işlənir: özü haqda
yaxşı danışan, öz arzu və istəklərini ifadə
edən, “yox” deyə bilən, özünümüdafiə etməyi
və danışıqlar aparmağı bacaran.
Qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulan auditoriyanın məqsədindən asılı olaraq, xarici
dildə olan test materialının tərcüməsi zamanı,
dildə çoxmənalı olan sözün kontekstə uyğun
dar bir mənasını seçmək lazımdır.
Son zamanlar bir çox Avropa tədqiqatçıları,
başda M.Bayram olmaqla hind avropa dil qrupunun daşıyıcılarının, qərb mədəniyyəti
nümayəndələrinin işləyib hazırladığı qiymətləndirmə alətlərinin digər mədəniyyətlərə,
milli auditoriyalara kor-koranə tətbiq etməyin
əleyhinədirlər [5, s. 57].

Pedaqogika
Bununla bərabər müxtəlif ölkələrdən olan
tədqiqatçılar istənilən mədəniyyət nümayəndəsinin səriştəsini diaqnostika etmək ücün yararlı olan neytral yanaşmadan istifadə edərək
anket və sorğu materialı tərtib edirlər. Buna
misal olaraq bu yanaşma çərçivəsində hazırlanmış “Mədəniyyətlərarası adaptə olunma
sorğusu”nu (ing. “Cross-Cultural Adaptability
Inventory”CCAI) göstərə bilərik [9]. Bu
alətin etibarlı və universal olmasını tərtibatçı
hər bir mədəniyyət nümayəndəsinin digər mədəniyyətə adaptasiya dövründə eyni hissləri
yaşaması ilə əsaslandırırlar.
Mövcud alətlərin çoxunun qərb, anqlo-sakson mədəniyyətlərinin məhsulu olduğu materialın sosial-mədəni kontekstinin də buna
uyğun olması faktını nəzərə alaraq, yerli mədəniyyət üzrə ekspertlərin cəlb olunması təcrübəsinin tendensiya halına gəlməsi təbiidir.
Artıq, bu halda biz tərcümə deyil ölçü alətlərinin
adaptasiyası – uyğunlaşdırılması üsulundan
bəhs edirik. Bu proses həm də ölçü alətlərinin
lokallaşdırılması kimi adlandırılır [10]. Adaptasiya və ya lokallaşdırmaya bir mədəniyyət
nümayəndələri ilə iş üçün nəzərdə tutulmuş
materialın digər mədəniyyət daşıyıcıları ilə iş
zamanı istifadə olundugu hallarda üstünlük
verilir [5].
Qiymətləndirmə alətlərinin yeni dil və mədəni mühitə adaptasiyası nəzəriyyəsi sahəsində
nəzərə çarpan nailiyyətlərə baxmayaraq, bəzi
alimlər ümumiyyətlə,bu prinsiplə yanaşmanı
qəbul etmirlər. Tədqiqatların nəticələri də
digər alətlərlə müqayisədə etibarlılığın aşağı
olduğunu sübut edir.
Adaptasiya aşağıdakı mərhələlər və onlara
uyğun tapşırıqlardan ibarət olmalıdır:
1) Alətin nəzərdə tutulan dil və mədəniyyətlərdə eyni konstrukturu qiymətləndirməsini
müəyyən etmək;
2) Aləti digər dilə tərcümə üçün hazır
etmək;
3) Alətin digər dilə tərcüməsini bir neçə
müstəqil ekspert tərəfindən həyata kecməsini
təşkil etmək;
4) Əldə olan bir neçə tərcümə variantlarından
istifadə edərək vahid birini tərtib etmək;
5) Bir neçə yerli mədəniyyət üzrə müstəqil
ekspertlərin orijinaldan fərqli dildə hazırlanmış
alətinin analiz etməsini təşkil etmək;
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6) Ekspertlərin analizinə əsaslanaraq orijinaldan fərqli dildə hazırlanmış ölçü alətinin
mətnində düzəliş etmək.
Geniş yayılmış bir anket sorğusunun tərkibində olan, qiymətləndirmənin düzgün aparılmasında ciddi maneə olan mədəni stereotiplər,
subyektiv faktorların yaratdığı sistematik səhvlərdən birini tələbələrə təqdim edilmiş, fikri
misal gətirmək olar: “Digər insanların hərəkətlərini anlamadıqda, mən onlardan niyə belə
etdiklərini soruşuram (ing. “When other people
behave in a way that I don`t understand I ask
them why they are doing this”). Bu zaman
belə situasiyalarda ünsiyyətin əsasən birbaşa
üslubuna üstünlük verilməsi gözlənilir. Amma
bilirik ki, bəzi mədəniyyətlərdə belə birbaşalıq
qəbul edilmir. Bu səbəbdən həmən cümləni
“When other people behave in a way that I
don`t understand, İ try to find out why they are
doing this”.-Digər insanların hərəkətlərini anlamadıqda, mən onların niyə belə etməsini fikirləşib tapmağa çalışıram cümləsi ilə əvəz
etmək tövsiyə olunur. Müraciət olunan həmən
anket sorğusunda mövcud olan digər səhv fikirləri analiz edək. Məsələn, “When a stranger
from abroad behaves in a way that annoys me,
I will tell him /her.-“Əgər mənim tanimadığım
hər hansı bir xarici məni qıcıqlandıran bir
hərəkət etsə, mən ona bu haqda deyərəm” [11].
Belə nəticəyə gəlirik ki:
1) Mədəniyyətlərarası səriştəni hər zaman
müəyyən mədəniyyətlər kontekstində qiymətləndirirlər;
2) Mədəniyyətlər və həmən mədəniyyətlərdə
qəbul olunan və ya qəbul olunmayan müəyyən
davranışlar da müxtəlifdir;
3) Mədəniyyətlərarası səriştəni qiymətləndirmək üçün istifadə olunan alət respondent
qrupunun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə,işləndiyi
kontekstə uyğun gəlməlidir;
4) Sosial, mədəni, siyasi kontekstlərdən
kənar bütövlüklə neytral test yaratmaq mümkün
deyil.
Nəticə olaraq deməliyik ki, mədəniyyətlərarası səriştənin səviyyəsinin qiymətləndirmə
sistemini həyata kecirmək üçün normativ hüquqi sənədlər, qiymətləndirmənin icra mexanizmini , beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq,
tələbənin əldə etdikləri nəticələr haqqında mə-

lumatlarin əldə edilməsi, analizi üçün müasir
standartlara uyğun, Avropada hazırlanmış modelləri nümunə götürərək Azərbaycan mədəniyyətinə əsaslanan etibarlı alətlərin işlənib
hazırlanması mütləqdir
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Həyati bacarıqların formalaşmasında fənlərarası inteqrasiyanın imkan
və yolları

Müəllif:

Annotasiya. Məqalədə Həyat bilgisi fənninin tədrisində şagirdlərdə
həyati bacarıqların formalaşmasında fənlərarası inteqrasiyanın imkan
və yolları öz əksini tapmışdır. Fənlərarası inteqrasiyanın təlim prosesinin
təkmilləşməsi ilə yanaşı, fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılıqların
dərinləşməsinə xidmət etməsinə də geniş yer verilmişdir. Məqalədə inteqrasiya anlayışının mahiyyəti, məzmunu və təhsil sahəsində ondan
istifadə olunması ilə bağlı nəzəri-pedaqoji mənbələr araşdırılır, yanaşmalar
ümumiləşdirilərək müvafiq müddəalar irəli sürülür. Məqalədə həyat
bilgisi dərslərinin keçirilməsi, bu zaman istifadə olunan metod və
vasitələr diqqətə çatdırılmışdır. Məhz inteqrasiyanın köməyi ilə şagirdlərin
öyrəndikləri fənlər arasında qarşılıqlı əlaqəni başa düşməsi və onlardan
hər hansı problemin həllində səmərəli istifadə edilməsi məsələsi məqalədə
göstərilmişdir.
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Opportunities and ways of interdisciplinary integration in the formation of life
skills
Abstract. The article deals with the opportunities and ways of interdis-

ciplinary integration in the formation of life skills of the students in life
science lesson. Along with the improvement of the learning process, interdisciplinary integration also serves to deepen the interaction and interdepence between disciplines. The article examines the theoretical
and pedagogical sources related on the essence, content and use of the
coucept of integration in the field of education, summarizes the
approaches and puts forward relevant provisions. The article focuses on
the life science lessons and methods which are used in this process. Integration that students understand the interrelationships between the
subjects they learn and how they can be used effectively to solve any
problem is shown in the article.

Возможности и пути межпредметной
интеграции в формировании жизненных умений
Aннотация. В статье отражены возможности и пути межпредметной
интеграции в формировании жизненных умений у учеников в
процессе обучения предмету «Познание мира». Наряду с усовершенствованием процесса обучения, в ней широкое место отведено
вопросу углубления взаимосвязей и взаимозависимостей при содействии межпредметной интеграции. В статье исследуются теоретико-педагогические источники по сущности понятия интеграции,
его содержанию и использованию в сфере образования, обобщаются
подходы и предлагаются рекомендации. В статье представлены
методы и средства проведения уроков «Познание мира». В ней показаны связи межпредметной интеграции в понимании учениками
взаимных отношений среди изучаемых предметов и вопросы ее рационального использования в решении тех или иных проблем.
79

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 1

Təlimdə inteqrasiya müxtəlif fənlər arasında
məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət edir.
Bu proses eyni bir bacarığın bir fənnin başqa
bir fənn və ya fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşməsini təmin edir.
Müasir dünya təhsilində, əsasən, inteqrasiyanın üç səviyyəsini müəyyənləşdirirlər:
fəndaxili, fənlərarası və fənlərüstü (fəndənfənə keçən). Lakin Azərbaycan təhsil sistemində
fənn kurikulumları hazırlanarkən əsasən inteqrasiyanın iki növü- fəndaxili və fənlərarası
(şaquli və üfiqi) əsas götürülmüşdür.
Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərində
fənlərarası inteqrasiya dedikdə ana dili, həyat
bilgisi, riyaziyyat, musiqi, təsviri incəsənət və
başqa fənlərin əlaqəli tədrisi nəzərdə tutulur.
İnteqrasiyanı əsasən müəllimlər ibtidai siniflərdə
istifadə edirlər ki, bu da şagirdlərin təlim
prosesinin inkişaf etdirilməsində mühüm rol
oynayır.
Həyati bacarıqları özündə formalaşdıran
interaktiv bir fənn olan və ibtidai siniflər üçün
nəzərdə tutulmuş Həyat bilgisi dərsliyini nəzərdən keçirək. İnteqrasiya əsas pedaqoji prinsiplərdən biri olaraq həyat bilgisi fənninin
tədrisində mühüm rol oynayır. Tədris prosesində
fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsi bilik
və bacarıqların şagirdlər tərəfindən daha asan
mənimsənilməsi, dərslərin maraqlı və məzmunlu qurulması, uşaqlarda tədqiqatçılıq meyillərinin yaranması üçün lazımdır.
İbtidai təhsil pilləsində tədris olunan fənlərin
əsaslandırılması, fənlər üzrə ümumi təlim nəticələri “Həyat bilgisi” fənni ilə qırılmaz
şəkildə bağlıdır. Fənnin əsaslandırılması məhz
ətraf aləm haqqında biliklərin mənimsənilməsi,
ilkin bacarıqların formalaşdırılması, lüğət eh-
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tiyyatının yeni sözlər əsasında zənginləşdirilməsi, təbiətdə baş verən canlı və cansız varlıqlar
haqqında məlumatların qavranılması, ailə və
cəmiyyət haqda ilkin anlayışların yaradılmasının
təmin olunması məhz fənlərlə əlaqəli inteqrasiya
şəraitində mümkündür.
Y.A.Samarin qeyd edir ki, ibtidai məktəbdə
assosiativ təfəkkür nəzəriyyəsinə görə inteqrasiya kəmiyyət xarakterli olmalıdır – “hər
şeydən bir az” və uşaqlar anlayışlar haqqında
yeni-yeni məlumatlar alaraq olan biliklərinin
dairəsini (dərketmədə spiralvari hərəkət edərək)
sistematik olaraq artırır və genişləndirirlər [1,
s.41]. Həyat bilgisi təliminin məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq məzmun xətləri təhsilin
bütün pillələri üzrə dəyişməz olub aşağıdakı
kimi təyin edilmişdir.
1. Təbiət və biz
2. Fərd və cəmiyyət
3. Mənəviyyat
4. Sağlamlıq və təhlükəsizlik
Şagirdlər bu məzmun xətləri əsasında bir
çox bilgiləri mənimsəməklə mənəvi keyfiyyətlərini də formalaşdırmış olurlar.
Mövzuları bir çox fənlərlə, xüsusilə ana
dili, riyaziyyat, təsviri incəsənət, musiqi, informatika, texnologiya və başqaları ilə əlaqəli
şəkildə qurulmaqla dərsin daha maraqlı keçməsinə səbəb olmaqla yanaşı, şagirdlərin
həyati bacarıqların formalaşmasında da mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Məsələn, I sinifdə “Təbiət və biz” məzmun
xəttində “Məni əhatə edən canlı varlıqlar”
mövzusu ana dili, informatika və texnologiya
fənləri ilə inteqrasiya yaradır. Şagirdlər bitki,
heyvan və insanın təsvir olunmuş sadə şəkilləri
əsasında onların xüsusiyyətləri haqqında məlumatları mənimsəyir, canlı varlıqları xarakterik
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əlamətlərinə görə fərqləndirmə bacarığına yiyələnirlər.
II sinifdə “Fərd və cəmiyyət” məzmun xəttində “Ailədə” mövzusu texnologiya fənni
(3.1.1. Özünəxidmət və sanitariya-gigiyena
qaydalarını izah edir) ilə inteqrasiya yaradılır.
Kiçik qruplarla aparılan iş formasında müzakirə
və müsahibə metodlarından istifadə olunur.
Şagirdlər müşahidə etdiyi hadisələr haqqında
şəkillər üzrə danışır. Müəllim isə təlim prosesində suallarla müzakirəni daha da canlı olmasına çalışır ki, bu da aşağıdakı suallar əsasında fənlərarası məntiqi əlaqə yaradır:
1. Uşaqların özünəxidmət işlərinə nələr daxildir?
2. Evdə uşaqlar hansı işləri görə bilərlər?
3. Ev işlərində valideynlərə necə kömək
etmək olar?
Mövzu əsasında uşaqlar ev işlərində valideyinlərinə kömək etməklə yanaşı, özünəxidmət
əməyi sayəsində yeni bacarıqlara da yiyələnirlər.
Eyni zamanda böyüklərə hörmət, kiçiklərə
nəvaziş göstərməyi bacarırlar.
IV sinifdə “Bədəni necə möhkəmləndirməli?” mövzusu ilə bağlı verilmiş sualların
bir çoxu fiziki tərbiyə (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.)
və texnologiya (3.1.1.) fənləri ilə inteqrasiya
edilmişdir. Bir neçə tədqiqat sualı ilə uşaqların
məntiqini daha da möhkəmləndirirlər.
1. İnsan öz bədənini necə möhkəmləndirə
bilər?
2. İnsanın bədəninə hansı amillər necə təsir
edir?
3. İnsanın emosional halları onun sağlamlığına necə təsir edir?
4. Özünüz orqanizminizi necə möhkəmləndirirsiniz?
Təlim prosesində keçirilən mövzuların
başqa fənlərlə əlaqəli şəkildə aparılması şagirdin
sinif səviyyəsinə uyğun olaraq dinlədiyi söz,
ifadə, cümlələri fərqləndirə bilirsə, suallar verərkən intonasiyadan düzgün istifadə edirsə,
verilən tapırıqları öz səyi nəticəsində həll edə
bilirsə onun mövzunu tam şəkildə qavradığına
əmin ola bilərik. Beyin həmləsi, klaster, diskussiya, müzakirə, akvarium və başqa bu kimi
interaktiv təlim metodları ilə aparılan dərslər
zamanı ana dili fənninə inteqrasiya edərkən
dinləmə və danışma məzmun xətləri üzrə şa-

girdlərdə bacarıqların formalaşdırılması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Ayrı-ayrı fənlərin təşkil etdiyi standartlar birbiri ilə o qədər vəhdət təşkil edir ki, təlim prosesi
istəmədən belə hətta öz-özlüyündə əlaqəni özü
yaradır. Lakin bunun düşünülmüş şəkildə aparılması təlim üçün daha faydalı nəticə verər.
Dərsliklərin bir çoxunda fənlərarası inteqrasiya
imkanları azlıq təşkil edir. Bu baxımdan təlim
prosesində fənlərarası inteqrasiyadan istifadə
imkanlarına aid bir neçə nümunə göstərə bilərik.
I sinifdə Həyat bilgisi fənnində “Kollektiv
nədir?” mövzusunun tədrisi zamanı Ana dili
fənnindən “1.1.1. Sadə şifahi göstəriciləri təkrarlayır və onlara əməl edir”, texnologiya fənnindən “1.3.2. Detalları birləşdirərək sadə
məmlat (məmulatlar) hazırlayır”, fiziki tərbiyə
fənnindən “4.1.1. Komanda yoldaşları ilə ünsiyyət qurur və əməkdaşlıq edir”, riyaziyyat
fənnindən “3.1.1. Əşyaları əlamətlərinə (ölçüsünə, rənginə, formasına) görə fərqləndirir”
standartları ilə inteqrasiya imkanları yaranır.
Müəllim müxtəlif mənbələrdən istifadə etməklə
ailə və kollektiv anlayışları araşdırır. Sinifi
qruplara bölərək əvvəlcədən gətirdiyi rəngli
kartonlardan kəsilmiş fiqurlarla təşkil etdiyi
tapşırıqlar əsasında dərs qurur ki, bu da bir
çox dərslərin vəhdəti şəklində özünü əks
etdirir.
II sinifdə “Həyat bilgisi” fənnində “Gün
rejimi” mövzusu ilə bağlı riyaziyyat fənnindən
“4.2.2. Müvafiq alət və vahidləri seçməklə
uzunluğu, kütləni və tutumu ölçür”, “4.2.3.
Vaxtı saat və dəqiqə ilə təyin edir”, fiziki
tərbiyə fənnindən “1.1.2. Sağlamlığın möhkəmləndirilməsində gün rejiminin əhəmiyyəti
haqqında sadə məlumat verir” standartları ilə
inteqrasiya imkanları verilmişdir. Dərs prosesində mövzu ilə bağlı geniş məlumat verilir.
Ailədə və məktəbdə vaxt bölgüsündən necə
istifadə edilidiyi haqda bilikləri mənimsəyir,
günü düzgün bölmə bacarıqları formalaşır.
III sinifdə “Külək necə yaranır?” mövzusunun tədrisi zamanı təbiətdə baş verən hadisələr bir neçə fənlə əlaqəli şəkildə mənimsənilir.
Bu zaman riyaziyyat fənnindən “5.1.1. Müşahidə, ölçmə və təcrübə yolu ilə məlumatları
toplayır”, “5.1.2. Toplanmış məlumatları cədvəl
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sunu, şagirdlərin səviyyəsini, vaxt ölçüsünü
aid edirlər.
Dərs prosesi zamanı şagirdlərə düşüncə
səviyyələrinə müvafiq suallar vermək onların
təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi üçün olduqca
əhəmiyyətlidir. Hər bir verilən sualla əldə
edilən bilik arasında əlaqə yaradılmalıdır.
Həyat bilgisi fənninin tədrisi zamanı şagirdlərin
şüurunda onları əhatə edən canlı və cansız
aləmin vahid obrazını yaratmaq üçün mütəmadi
olaraq sinifə yaradıcı tapşırıqlar vermək lazımdır. Eyni zamanda şagirdləri müqayisə
aparmağa, ümumiləşdirməyə də yönəltmək
lazımdır.
Təlimdə yaradıcılıq məhz təxəyyülün inkişafına, yeni ideyaların axtarışı bacarıqlarının
mənimsənilməsinə xidmət etməlidir. Belə ki,
yaradıcılıq düşüncənin aktivləşməsində, yaradıcı
tapşırıqların həllində mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
Bu gün məktəblərdə şagirdlərə yalnız bilik
vermək kifayət etmir, biliklərin tətbiq olunması,
onların bacarığa çevrilməsi də tələb olunur.
Çünki tətbiq olunmayan, bacarığa çevrilməyən
bilik tez yaddan çıxır və unudulur. Lakin
vərdiş və bacarıqlar yaddan çıxmır. Yəni
təhsilin burada əsas məqsədi şagirdi alim
etmək deyil, onu həyata hazırlamaq, həyati
bacarıqları onlarda formalaşdırmaqdan ibarətdir.
Bir çox hallarda müəllim şagirdlərdən
yalnız faktların göstərilməsini tələb etməklə,
müstəqil fikirlərin irəli sürülməsinə yanaşmır.
Müəllim inteqrasiya prosesini elə qurmalıdır
ki, şagirdlər müxtəlif inteqrativ metodlardan
istifadə edərək fikirlərini problemə cəlb edə
bilsinlər. Hər bir yeni mövzuya başlamazdan
əvvəl şagirdləri mütləq maraqlandırmaq, istiqamətləndirmək lazımdır. Müəllimin şagirdlər
qarşısında qoyduğu məqsəd və vəzifələr onlar
üçün başa düşülən və şəxsi əhəmiyət kəsb
edən olmalıdır. Görkəmli psixoloq S.L.Rubinşteynın qeyd etdiyi kimi: Şagirdlərin işə
ciddi surətdə qoşulması üçün tədris fəaliyyətinin
gedişində onların qarşısına qoyulan vəzifələr
yalnız aydın deyil, həm də daxilən onların tərəfindən qəbul edilən olmalıdır, yəni onlar
şagirdlər üçün əhəmiyyət kəsb etməli, beləliklə

və diaqramların köməyi ilə təqdim edir”, informatika fənnindən “1.1.1. Təbiət və cəmiyyətdəki informasiyalara, informasiya proseslərinə aid nümunələr gösterir” standartları reallaşmış olur.
Fənlərarası əlaqənin yaradarkən müəllim
öz qarşısına bir sıra tələblər qoymalıdır:
1. öz bilik dairəsini daima genişləndirməli;
2. fənlər arasında olan məntiqi əlaqəni bilməli;
3. obyekt və hadisələri arasındakı fərqliliyi
müqayisə və təhlil etməyi bacarmalı;
4. Şagirdləri fənlərarası əlaqə işinə cəlb etməyi bacarmalı;
5. Fənlərarası əlaqə imkanlarından istifadə
edərkən şagirdlərdə həyati bacarıqları formalaşdırmağı bacarmalıdır.
İnteqrasiya prosesində yeni anlayışlar intensivləşir və qazanılan biliklər möhkəmlənir.
Ən əsas keyfiyyəti isə təlim vaxtına qənaət
edilməsidir. Fənlərarası inteqrasiya bir neçə
fənnin əhatə etdiyi bilik və bacarığının tərkibi
olmaq, bir fənnə aid anlayışların və metodların
digər bir fənnin tədrisində istifadəsini nəzərdə
tutur [2, s. 8].
Həyat bilgisi fənninin tədrisində müəllim
şagirdlərin digər dərslərdən mənimsədiyi bilik
və vərdişlərə istinad etməlidir. Bu zaman
fənlər arasında əlaqənin yaranmasına səbəb
olur və öyrənilən material şüurlu mənimsənilir.
İlk nəzərdə bir-birindən “uzaq” görünən
fənlər arasındakı inteqrasiyanın köməyi ilə
şagirdlər öyrəndikləri arasında qarşılıqlı əlaqəni
daha yaxşı başa düşür və onlardan şəxsi və
ictimai problemlərin həllində istifadə edirlər
[3, s. 58].
ABŞ filosofu və pedaqoqu Parker təhsilin
inteqrasiyası ilə bağlı qarşımızda duran məsələlərə belə bir aydınlıq gətirmişdi: “Təhsilin
inteqrasiyası məqsəd deyil, strategiyadır. Bu
strategiyadan istifadə etməklə dərs planlarını
zənginləşdirmək, şagirdlərin anlama imkanlarını
dərinləşdirmək və onların ideyaları ümumiləşdirmə bacarığını artırmaq mümkündür” [4,
s. 85-86]. O, inteqrasiya ilə bağlı bir qədər
ehtiyyatla hərəkət etməyi və müəyyən məqamları daim diqqətdə saxlamağı tövsiyə edir.
Onlar bu cür əsas məqamlara dərsin mövzu82
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xidmət etməklə yanaşı, həm də onların təfəkkürünün inkişafına da istiqamət verir.
Həyat bilgisi fənnindən “Fəsillər” mövzusunun ana dili fənnindən “Yazda”, təsviri incəsənət fənnindən mövzu üzrə rəsm: “Gözəl
bahar”, musiqi fənnindən “Bahar bayranı” və
başqa fənlərin uyğun mövzuları ilə əlaqəli şəkildə tədrisi zamanı şagirdlərə tam müstəqillik
verilməli, fəsillər haqqında bildiklərini söyləməyə imkan yaradılmalıdır.

onun təəssuratında əks-səda və dayaq nöqtəsi
tapmalıdır” [5, s.604]
Məsələn, IV sinif dərsliyində “İstehsal və
istehlak” mövzusunun tədrisi zamanı şagirdlərdən biri lövhəyə dəvət edilir. İş bütöv siniflə
və kiçik qruplarla aparılır. Lövhəyə dəvət
olunan şagirdə tapşırılır ki, o özünü bir çörək
istehsal edən bir sahibkar hesab etsin və bütün
sinif də paralel olaraq bu prosesə qoşulsun.
Lövhəyə dəvət olunan şagird özünü bir istehsalçı kimi lövhədə bütün prosesləri sadalayır.
Buğdanın alınmasını, üyüdülməsini, çörək zavoduna aparılmasını, orada bişirilməsini, çörəkləri mağazaya necə aparılmasını və sataraq
necə pula, yəni kapitala çevrilməsini izah edir.
Müəllim mərhələlərlə adı çəkilənlərin hansı
resurslara aid olduğunu soruşur, ana dili və
təsviri incəsənət fənləri ilə interasiya yaradaraq
şagirdlərin bilik və bacarıqlarını formalaşdırır.
Keçirilən mövzudan fənlərarası əlaqənin rolunu
uşaqların diqqətinə çatdırmaqla, şagirdlər çox
böyük maraq və həvəs istehsal və istehlakın,
mənfəət və gəlirin rolunu öyrənir, hətta özləri
müxtəlif kiçik bir layihə də təqdim edirlər.
Göründyü kimi, fənlərarası əlaqə növünün
tətbiqi şagirdin biliklərinin tamamlanmasına
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Bir daha Naхçıvan xanları nəslindən
olan İbrahim xan Kəngərli haqqında

Müəllif:
Hacıfəxrəddin Səfərli

Annotasiya. Məqalədə Ordubad rayonunun Köhnə Kotam kəndindən
qeydə alınmış kitabədə adı çəkilən İbrahim xan Kəngərlinin
şəxsiyyəti haqqında bəhs olunur. Kitabənin məzmununa əsasən
AMEA Naxçıvan Bölməsi
qeyd edilir ki, İbrahim xan Kəngərli uzun müddət Ordubadın
AMEA-nın müxbir üzvü
naibi vəzifəsində çalışmış Şeyxəli xan Kəngərlinin oğlu olmuşdur.
Tarix üzrə elmlər doktoru,
Şeyxəli xan naib olarkən Ordubadda bir sıra xeyirxah işlər həyata
professor
keçirmiş, şəhərin və ətraf kəndlərin inkişafına nail olmuşdur.
E-mail: hacifexreddin@yahoo.com
O 1831-ci ildə Ordubad şəhərində “Əncüməni-şüəra” (Şairlər
məclisi) ədəbi məclisini yaratmışdı. Həmçinin kitabədən aydın
Açar sözlər:
Ordubad, Köhnə Kotam, Şeyxəli olur ki, onun oğlu İbrahim xan Kəngərli hicri 1260-cı ildə (miladi
1844-cü il) Kotam kəndindəki torpaq sahibliyi mənsəbini Tükəzban
xan, İbrahim xan, Tükəzban
xanım adlı qadına bəxşiş etmişdir.
xanım
Author:
Hajifakhraddin Safarli

Once more about Ibrahim khan Kangarli a generation of Nakhchivan khans

Nakhchivan Branch of ANAS
Coresponding member of ANAS
Doctor of Science in History,
Professor
E-mail: hacifexreddin@yahoo.com

Abstract. The article deals with the indentity of Ibrahim khan
Kangarli mentioned on the epitaph registered in the Old Kotam
village of Ordubad region. According to the content of the
inscription Ibrahim khan Kangarli was the son of Sheykhali khan
Kangarli who worked as a confessor of Ordubad for a long time.
While being a confessor Sheykhali khan carried out a number of
Key words:
Ordubad, Old Kotam, Shaykhali good deods in Ordubad and achieved the development of the city
Khan, İbrahim Khan, Tukazban and surroundings villages. In 1831 he established the literary
majlis “Anjumani –shuara” (Majlis of Poets) in the city of Ordubad.
Khanum
It is also clear from the inscription that his son Ibrahim khan
Kangarli in 1260 AH (1844 AD) gave the title of land owher in
Kotam village to a woman named Tukazban Khanum.
Aвтор:
Гаджифахраддин
Сафарли

Еще раз об Ибрагим хане Кенгерли из
рода Нахчыванских ханов

Aннотация. В статье рассматривается личность Ибрагим
хана Кенгерли, упомянутого в надписи, зарегистрированной
в селе Старый Котам Ордубадского района. Согласно содержанию надписи, Ибрагим хан Кенгерли был сыном, работавшего
долгое время на должности наиба Шейхали хана Кенгерли.
Когда Шейхали хан был наибом, претворил в жизнь ряд благотворительных дел в Ордубаде и добился развития города и
окрестных деревень. В 1831 году он создал литературный
Ключевые слова:
меджлис "Анджумани-Шуара" (“Собрание поэтов”) в Ордубаде.
Ордубад, Старый Котам, ШейИз надписи становится ясно, что его сыном Ибрагим ханом
хали хан, Ибрагим хан, ТюкязКенгерли в 1260 году (1844 г.) права собственности на землю
бан ханум.
в деревне Котам были переданы женщине по имени Тюкязбан
ханум.
Нахчыванское отделение НАНА
Член-корреспондент НАНА
Доктор наук по истории,
профессор
E-mail: hacifexreddin@yahoo.com
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Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisi
tarixin sanballı, mötəbər, təhrif olunmamış və
obyektiv mənbələrindən sayılan epiqrafik abidələrlə çox zəngindir. Tək-tək istisnalar nəzərə
alınmazsa, demək olar ki, bu abidələrin hamısı
Epiqrafika elminin əsas sahələrindən biri olan
müsəlman epiqrafikası abidələrindən ibarətdir.
Böyük əksəriyyəti ərəb-fars dillərində yazılmış
bu kitabələr Azərbaycanın tarix və mədəniyyətinin müxtəlif problemlərinin aydınlaşdırılmasında müstəsna rol oynayırlar. Ancaq tarix-memarlıq abidələrinin və qəbirüstü xatirə
abidələrinin üzərində yazılan müsəlman kitabələri əsasən açıq havada olduqlarından təbii
qüvvələrin (qar, yağış, külək, isti, soyuq və
s.) təsirinə çox məruz qalırlar. Ona görə də
zaman keçdikcə bu kitabələr aşınır, müəyyən
hissələri ovulub tökülür, yaxud da tamamilə
məhv olur. Bu səbəbdən də həmin kitabələrin
mətninin oxunuşu çətinləşir. Tam oxunması
mümkün olmadığından tədqiqatçılar kitabənin
mətnində məhv olan və oxunmayan yerləri
nöqtələrlə əvəz edir, yaxud da oxunan hərfləri
qeyd etməklə kifayətlənir, bəzən isə həmin
sözləri ilkin variantda oxuduqları şəkildə
verirlər.
Bəzən də kitabə salamat vəziyyətdə olsa
da, onun oxunuşunda fikir ayrılıqları yaranır.
Bu vəziyyət özünü daha çox nöqtələrin olmadığı
kufi xətti ilə yazılan kitabələrdə göstərir. Ona
görə də bu qəbildən olan hər hansı bir kitabənin
mətninin dəqiq oxunması üçün bəzən illərlə
vaxt sərf olunur. Məsələn, Naxçıvan şəhərində
bu gün də əzəmətlə ucalan Əcəmi Əbubəkr
oğlu Naxçıvani yadigarı, el arasında “Atababa
günbəzi” adı ilə tanınan türbədə dəfn olunan
şəxsin adı məsələsində hələ də fikir ayrılığı
vardır. XIX yüzilliyin ortalarında abidənin
üzərindəki kitabəni tədqiq etmiş rus şərqşünas
və diplomatı N.Xanıkov orada dəfn olunan
şəxsin adını tədqiqatlarının nəticələrinin 1851ci ildə ilk nəşrində “Yusif Küseyr oğlu” [14,
s. 29], 1862-ci ildə ikinci nəşrində isə “Yusif
Kəbir oğlu” [15, s. 120] kimi qeyd etmişdir.
XX yüzilliyin əvvəllərində kitabəni tədqiq
edən İ.Əzimbəyov adı “Yusif Ketr Niyaz oğlu”
[8, s. 16], ondan təxminən 20 il sonra türbədə
tədqiqat aparan Ə.Ələsgərzadə isə adı “Yusif
Kuseyr oğlu” kimi oxumuş, “Kuseyr” sözündən

sonra dörd nöqtə qoymuşdur [9, s. 371].
Ə.Ələsgərzadənin oxunuşu daha mükəmməl
olduğu üçün tarixi və memarlıq ədəbiyyatında
türbənin adı “Yusif Kuseyr oğlu türbəsi” kimi
qeyd olunmuş, indi də olunmaqdadır. Ancaq
AMEA-nın müxbir üzvü M.Nemət 2001-ci
ildə nəşr etdirdiyi “Корпус эпиграфических
памятников Азербайджана” kitabının Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki müsəlman kitabələrindən bəhs edən III cildində
kitabədə həmin şəxsiyyətin adının “Yusif Kəbir
ən-Niyaz oğlu” olduğu qənaətinə gəlmişdir
[12, s. 51].
Göründüyü kimi, XIX yüzilliyin ortalarından
başlayaraq tədqiq olunan türbənin kitabəsində
qeyd olunan şəxsiyyətin adını hər bir tədqiqatçı
bir cürə oxumuş və bu proses indi də davam
etməkdədir. Bütün müsəlman epiqrafikası abidələrində olduğu kimi Naxçıvan ərazisində
zəmanəmizə qədər gəlib çatan ərəb-fars dilli
kitabələrin tədqiqi zamanı indi də bu hala rast
gəlinməkdədir. Belə nümunələrdən biri də
Ordubad bölgəsində vaxtilə mövcud olmuş,
sonralar insanların tərk etməsi səbəbindən xarabaya çevrilmiş Köhnə Kotam kəndinin məscidində qeydə alınmış kitabədir.
Kitabə sarımtıl rəngli, düzbucaqlı fоrmalı
(ölçüsü: 39х23х13 sm) mərmər lövhə üzərində
həkk еdilmişdir. Mərmər lövhənin səthində
оyma işləri aparılmış, kənarları bоyunca qabartma üsulu ilə еnsiz lеntvari haşiyə düzəldilmiş, alınan düzbucaqlı оrtadan еnsiz хətlə
iki bərabər hissəyə bölünmüşdür. Birinci düzbucaqlının içərisində iri hərflərlə 4 sətirdə,
ikinci düzbucaqlıda isə kiçik hərflərlə 5 sətirdə,
cəmi 9 sətirdə kitabə həkk еdilmişdir. Başqa
sözlə desək, mətni dini хaraktеrli kəlamlardan
ibarət оlan kitabə birinci düzbucaqlıda, kitabənin yazılmasında məqsədi bildirən əsas
mətn isə ikinci, aşağıdakı düzbucaqlıda həkk
edilmişdir.
Kitabənin mətninin tərcüməsi bеlədir:
“Həmd оlsun Хaliqə ki, fələkləri yaratdı. Sahibе-Lövlak (“Sahibе-Lövlak” dеdikdə “Lövlak” sözü ilə başlanan və islam pеyğəmbəri
Həzrəti Məhəmmədə хitabən dеyilən “Sən
оlmasaydın Biz fələkləri yaratmazdıq!” məzmunlu hədisi-şərif nəzərdə tutulur-H.S.) Məhəmməd – salavat оlsun – оlmasaydı fələklər
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dövr еtməzdi. Оnu (kitabəni-H.S.) yazmaqda
məqsəd оdur ki, Hacı Şeyxəli хan Kəngərlinin
оğlu, alicah (uca mənsəbli-H.S.) İbrahim хan
özünün Kоtam kəndində tоrpaq [sahibliyi]
mənsəbini Tükəzban хanım üçün еhsan buyurdu. 1260-cı ildə”.
1260 h.i. = 1844-cü il.
Kitabənin İbrahim xanın atasının adı yazılan
hissəsində bir qədər aşınma olmuşdur. Bu səbəbdən də adın əvvəli, yəni “Hacı” yazılan
hissəsi və sonu “Əli” yazılan hissə aydın
oxunduğu halda, orta hissənin oxunmasında
müəyyən çətinlik yaranmışdır. Ona görə də
kitabənin ilk oxunuşu zamanı Naxçıvan xanlarından tarixi ədəbiyyatda deyildiyi kimi I
Kəlbəli xanın Həcc ziyarətində olması səbəbindən Hacı titulu daşımasını və adın son hissəsinin Əli şəxs adı ilə bitməsinə əsaslanaraq
İbrahim xanın atasının adını “Hacı Kəlbəli
xan” kimi oxumuşduq [5, s. 9-13; 6, s. 176177]. Ancaq sonrakı axtarışlar zamanı bir sıra
qaynaqlar, xüsusilə arxiv materialları Kəlbəli
xanın İbrahim xan adlı oğlunun olmasını
təsdiq etmədi. Ona görə də kitabənin orijinalına
dəfələrlə müraciət etdik. Nəhayət İbrahim
xanın Kəlbəli xanın deyil, onun oğlu Hacı
Şeyxəli xanın oğlu olduğunu müəyyənləşdirdik.
Tarix üzrə elmlər doktoru, Fəxrəddin Cəfərovun və AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix,
Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun aparıcı
elmi işçisi, Azərbaycan Şəcərə Cəmiyyətinin
həqiqi üzvü Musa Quliyevin tərtib etdikləri
və 2 cildlik Naxçıvan Ensiklopediyasının II
cildinə daxil edilmiş Naxçıvan xanlığının Şəcərəsində Şeyxəli xanın İbrahim xan adlı oğlu
olduğu qeyd olunmuşdur [4, s. 87]. Bunu
Şəcərə müəlliflərinin topladığı arхiv matеrialları
da təsdiq edir.
Kitabənin məzmundan aydın оlur ki, Naхçıvan хanları nəslinə mənsub olan Hacı Şeyxəli
хanın oğlu İbrahim хan hicri-qəməri təqvimi
ilə 1260-cı ildə (miladi ilə 1844-cü ildə)
özünün Kоtam kəndində оlan tоrpaq sahibliyi
mənsəbini Tükəzban хanım adlı qadına еhsan
еtmişdir. Kitabədə adı qеyd оlunan Kоtam
kəndi Оrdubad şəhərindən 7-8 km şərqdə
Araz çayının sоl sahilində yеrləşən indiki Kоtam kəndindən təхminən 4 km şimalda, Arazın
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sоl qоlu Kоtamçayın sağ sahilində, dağın şərq
ətəyində yеrləşirmiş. Hazırda хarabalıqları
qalan bu kəndin əhalisi ХХ yüzilliyin оrtalarında оranı tərk еtmiş və təхminən 4 km cənubda, Araz çayının sоl sahilində kənd salmış
və оrada məskunlaşmışlar. Yеni yaranan kəndə
də köhnə kəndin adını vеrmişlər.
Orta əsrlər dövründən, xüsusilə Azərbaycan
Səfəvilər dövlətinin yaranmasından sonra Kəngərli tayfa başçıları Naхçıvan diyarının hakimləri və iri feodalları оlmaq etibarilə, оnların
bölgənin müхtəlif yеrlərində, о cümlədən Оrdubad ərazisində şəхsi mülkiyyətlərində оlan
çохlu yaşayış məskənləri оlmuşdur. Məsələn,
Оrdubad şəhəri, həmçinin bölgənin füsunkar
guşələrindən оlan bir nеçə kənd, о cümlədən
Azadkənd, Darkənd, Gilançay, Biləv, Bеhrud,
Üstüpü, Vənənd, Kоtam və s. yaşayış məskənləri Kəngərli хanlarına – ХVIII əsrin sоnları
– ХIХ əsrin əvvəllərində kоnkrеt оlaraq Naxçıvan xanlarından I Kəlbəli хan Kəngərliyə
məхsus оlmuşdur. Bu kəndlərdə, hətta оnun
еvləri оlmuş, ailə üzvləri lazım gəldikdə, хüsusilə, yay mövsümündə həmin yеrlərdə yaşamış, istirahət еtmişlər.
Kəlbəli хanın vəfatından sоnra оğlanları
bu yеrlərin idarəsini öz əllərinə almışlar. Məsələn, Aza və Darkənd kəndləri Nəzərəli хanın,
Оrdubad şəhəri, Dəstə, Üstupü kəndləri Şеyхəli
xanın, Gənzə, Urmus, Parağa Cəfərqulu bəyin,
tədqiq olunan kitabədən məlum оlduğuna görə
Kоtam kəndi Şeyxəli xanın oğlu İbrahim хanın
iхtiyarına kеçmişdi.
Rusiyaya birləşdirildikdən (1828-ci il) sоnra
bir sıra digər tоrpaqlar kimi Kоtam kəndi
ərazisi də Çar hökuməti tərəfindən bütünlüklə
хəzinə tоrpaqları sırasına daхil еdilmişdi.
Ancaq kitabədən məlum olduğuna görə İbrahim
xanın kənddə müəyyən qədər tоrpaq sahibliyi
saхlanmışdır. Rus dilli qaynaqların təqdim
etdiyi məlumatlara görə həmin vaхt kənddə
vеrgi vеrəcək 16 ailə оlmuş, оnlar vеrgi kimi
320 rubl pul və 2 хalvar taхıl ödəmişlər. Bu
zaman kənddə 21 хalvar üzüm bağı, 3000 tut
ağacı оlmuş, 6 Təbriz batmanı ipək, 12 qəlib
(kоlоdоk) bal istеhsal оlunmuşdur [10, s. 220221].
Rus məmuru İ.Şоpеn 1852-ci ildə SanktPеtеrburqda nəşr оlunmuş kitabında kəndin
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adını Kоtan kimi qеyd еdir və göstərir ki,
həmin dövrdə kənddə 29-u kişi, 28-i qadın
оlmaqla 14 ailədə birləşən 57 nəfər müsəlman
əhali yaşayırmış [13, s. 623-626]. V.Qriqоryеvin
və İ.Şоpеnin məlumatlarından aydın оlur ki,
Rusiyaya birləşdirilmə zamanı bu kənddə еrməni yaşamamışdır [10, s. 220; 13, s. 623626]. İlhaqdan sonra İrandan köçürülən ermənilərin bir hissəsinin Naxçıvan ərazisinə
məskunlaşdırılması zamanı bu kəndə ermənilərin yerləşdirilməsi isə kəndin dağlıq ərazidə
yerləşməsi məhsuldar və münbit torpaqların
cüzi olması ilə izah olunmalıdır.
Kitabədə Şeyxəli хanın оğlu İbrahim “хan”
titulu ilə təqdim olunmuşdur. Həmçinin kitabədə
о, həm də “alicah” titulu (fəхri adı) ilə təqdim
оlunmuşdur. Xanlıq dövründə, xüsusilə
1797-ci ildən sonrakı dövrdə bu titul və fəхri
ad Naхçıvan хanlarına və onların nəslindən
olan adamlara İran şahları tərəfindən vеrilirdi.
Məsələn, Kəlbəli хanın ikinci оğlu Еhsan
bəyə hicri 1238-ci ilin rəbiəs-səni ayında
(1822-ci il) İran hökmdarı Fətəli şahın əmri
ilə “хan” titulu və “alicah” fəхri adı vеrilmişdir
[11, s. 20-21]. Görünür, hansısa хidmətinə
görə İbrahim хana da bu titullar vеrilibmiş.
İbrahim xanın atası Şeyxəli xan Kəngərli
Nаxçıvаn bölgəsində qədim zаmаnlаrdаn məskunlаşаn Kəngərli tаyfаsınа mənsub şəxsiyyətdir və Nаxçıvаn xаnlаrındаn I Kəlbəli xаnın
Nəzərəli xаn və Ehsаn xаndаn sonrа III oğludur.
O gənc yаşlаrındаn ölkənin ictimаi-siyаsi həyаtındа fəаl iştirаk etmişdir. 1826-1828-ci
illərdə bаş vermiş II Rusiyа-İrаn mühаribəsindən əvvəl, hələ Naxçıvan xanlığının mövcud
olduğu dövrdə o, Ordubаdа nаib təyin edilmiş,
mühаribədən sonrа dа Rusiyа hökumətinin
tаpşırığı ilə bu vəzifədə çаlışmışdır. Ordubаdın
nаibi olаrkən o аbаdlıq, quruculuq işləri ilə
məşğul olmuş, şəhərin və ətrаf bölgələrin inkişаfınа nаil olmuşdur. Elm, mədəniyyət, ədəbiyyаt məsələlərinə xüsusi diqqət yetirən və
özü də ədəbi yаrаdıcılıqlа məşğul olаn Şeyxəli
xan 1831-ci ildə Ordubаd şəhərində “Əncüməni-şüərа” (“Şаirlər məclisi”) ədəbi məclisini
yаrаtmışdı. Dövrünün bir sırа görkəmli ziyаlılаrı, o cümlədən Hаcıаğа Fəqir, Qüdsi Vənəndi, Məşədi Həsən Dəbbаğ, Ustа Zeynаl
Nəqqаş, Mollа Hüseyn Bikəs və bаşqаlаrı bu

məclisdə fəаl iştirаk etmişdir. Şeyxəli xan
fəаliyyəti dövründə həm də Ordubаddа bir
sırа təsərrüfаt sаhələrinin, xüsusilə ipəkçiliyin
inkişаfınа nаil olmuşdu. O naib olarkən şəhərdə
daha əvvəlki dövrlərdə yazılmış, ancaq XIX
yüzilliyə qədər uçub-dağılmış bir kəhrizi bərpa
etdirmişdir. Bu səbəbdən də həmin kəhriz
şəhər əhalisi tərəfindən həmin vaxtdan “Şıxəli
xan kəhrizi” adlandırılmışdır [7, s. 97-100].
İbrahim xanın atası Şeyxəli kitabədə “xan”
titulu ilə təqdim olunmuşdur. Ancaq qaynaqlar
təsdiq edir ki, onun böyük qаrdаşlаrı Nəzərəli
və Ehsаn müəyyən vaxtlarda “xаn” tituluna
lаyiq görülsələr də, ona rəsmi olaraq “xаn”
titulu verilməmişdir. Аncаq Nаxçıvаnın, bütövlükdə Аzərbаycаnın sosiаl-siyаsi həyаtındа
mühüm rol oynаyаn və tаriximizdə iz burаxаn
bu şəxsiyyət Kəngərli xаnlаrı nəslindən və
Nаxçıvаn xаnı Kəlbəli xаnın oğlu olduğundаn
əhаli tərəfindən “xаn” аdlаndırılırdı. Bu vəziyyət həttа onun müаsirlərinin şeirlərində də
öz əksini tаpmış, onа həsr olunаn mənzum
pаrçаlаrdа Şeyxəli bəy Şeyxəli xаn kimi
təqdim olunmuşdur. Məsələn, Cənubi аzərbаycаnlı şаir Əndəlib Qаrаcаdаği “Ordubаdın
vəsfi” аdlı müxəmməsində Şeyxəli bəy hаqqındа yаzır:
Hаkimi Şeyxəli xаn-kаni səxаvət nə deyim.
Yoxdu Kəngərli kimi mərdi-şücаət nə deyim,
Görmədim bir belə sultаni-ədаlət nə deyim.
Sаhibi-təblü ələm, özgə qiyаmət nə deyim.
Çıxsа cəng eyləməyə, Nаdiri-dövrаnə dəyər
[2, s. 197].
Göründüyü kimi Əndəlib Qаrаcаdаği Şeyxəli bəyi “xan” titulu ilə təqdim edir. Həmçinin
şair Şeyxəli xanı “səxаvət mənbəyi” (“kаni
səxаvət”), “şücаətli kişi” (“mərdi-şücаət”),
“ədаlətli sultаn” (“sultаni-ədаlət”), “təbil və
bаyrаq sаhibi” (“sаhibi-təblü ələm”) kimi təqdim edir və Nаdir şаhа bənzədir, onu “zəmanənin Nadiri” (“Nаdiri-dövrаn”) adlandırır.
Şeyxəli xаnın аlicənаblığı, mərdliyi, şücаəti
və sаir keyfiyyətləri digər müаsirlərinin də
diqqətini cəlb etmiş, şeirlərində onu mədh etmişlər. Məsələn, “Əncüməni-şüərа”nın fəаl
üzvlərindən biri olаn Qüdsi Vənəndi “Tаpdım”
rədifli qəsidəsində onun hаqqındа yаzır:
Şeyxəli xаnı görüm dövləti əfzun olsun,
Çoxlаrın mən onа bir tifli-səbəqxаn tаpdım.
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Nə yаzım vəsfinə bilməm, dönə zibəndə olа,
Mən şücаətdə onu Rüstəmi-dаstаn tаpdım
[1, s. 93].
Qüdsi Vənəndi də bu şeirində Şeyxəli bəyi
xаn kimi təqdim edir və onu şücаətdə Rüstəm
Zаlа bənzədir.
Tədqiq olunan kitabədə həm də Şeyxəli
xanın adının əvvəlinə “Hacı” titulu əlavə olunmuşdur. Bu isə onun Məkkə şəhərində Həcc
ziyarətində olması ilə əlaqədardır.
Kitabədə adı çəkilən və İbrahim xan Kəngərlinin özünün torpaq sahibliyi mənsəbini
ehsan etdiyi Tükəzban xanımın şəxsiyyətini
hələlik dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün olmamışdır. Onun kimliyi haqqında kitabədə
konkret məlumat yoxdur. Ancaq tədqiqatçıların
məlumatlarından məlumdur ki, xanlığın banisi
Heydərqulu xan Kəngərlinin oğlu, Naxçıvanın
ən qüdrətli və bacarıqlı xanlarından olan
Kəlbəli xan Kəngərlinin Tükəzban xanım adlı
arvadı olmuşdur. Kəlbəli xanın övladlarından
Nəzərəli xanın, Ehsan xanın, Şeyxəli bəyin,
Mehdiqulu xanın və İsgəndər xanın anası Tükəzban xanımdır [3]. Belə olan halda həmin
Tükəzban xanım Şeyxəli bəyin (Şeyxəli xanın)
anası olduğu üçün o, İbrahim xanın da nənəsi
olur. İbrahim xanın Kotam kəndinin torpaq
sahibliyi mənsəbini bağışladığı qadının da
onun nənəsi Tükəzban xanım olması məlum
deyildir. Bu haqda konkret fikir söyləmək çətindir. Həmçinin kitabədə adı qeyd edilən Tükəzban xanım tamamilə başqa bir qadın da
ola bilər. Yəqin ki, gələcək tədqiqatlar zamanı
onun haqqında da yeni faktlar aşkar olunacaq
və elmi ictimaiyyətə çatdırılacaqdır.
Kitabənin məlumatlarından aydın olur ki,
İbrahim xanın Kotam kəndində torpaq sahibliyi
olmuş və bu hüquq hicri-qəməri təqvimi ilə
1260-cı ilə (miladi ilə 1844-cü ilə) qədər
davam etmişdir. Bu ildə kənddəki torpaq sahibliyi mənsəbi İbrahim xan tərəfindən Tükəzban xanıma ehsan edilmişdir (bağışlanmışdır). Deməli, bundan sonra İbrahim xanın
Kotam kəndindəki torpaq sahibliyi Tükəzban
xanıma məxsus olmuşdur.
Özündə Naxçıvanın ictimai-siyasi həyatında
mühüm rol oynayan şəxsiyyətlərin adını qoruyub saxlayan və tariximizin müəyyən bir
məsələsinin aydınlaşdırılmasına işıq salan bu
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kitabə yazıldıqdan sonra Kotam kənd məscidinin divarında, giriş qapısının baş tərəfində
qoyulmuşdur. Kitabənin məscidin divarına
nəsb edilməsi heç də təsadüfi hal kimi qiymətləndirilməməlidir. Orta əsrlərdə məscidlər
toxunulmaz yer, Allahın evi hesab edildiyindən,
əmin-amanlıq cəhətdən daha etibarlı olduğundan kitabəyə toxunulmasın deyə məscidin
divarına qoyulmuşdur. Eyni zamanda kitabənin
buraya qoyulması keçmişdə məscidlərin əhalinin ən çox toplaşdığı, cəm olduğu, ibadət və
zikr etdiyi, söhbətləşdiyi, ünsiyyətdə olduğu,
vaxtının çox hissəsinin keçirdiyi, doğum,
ölüm, nigah və boşanma hallarının qeydə alındığı, ümumiyyətlə, adamların ən çox gedibgəldiyi bir yer olduğu üçün bu sənədi – kitabəni
daha çox adamın görməsi və oxuması səbəbindən də irəli gəlmişdir. Sonralar kənd əhalisi
kəndi tərk edib köçdüyündən və məscid binası
uzun müddət baxımsız qaldığından tədricən
dağılmış, kitabə qoyulduğu yerindən düşmüşdür. Xeyirxah adamlar isə itib-batmasın deyə
onu götürüb məscidin içərisinə qoymuşlar.
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rolundan bəhs edilir. Göstərilir ki, İran-Naxçıvan əlaqələrinin yaranmasına və inkişafına təsir edən amillərdən biri Sovet İttifaqının
dağılmasından sonra yaranmış şəraitdən istifadə edən mənfur qonşumuz Ermənistanın Naxçıvanı işğal etmək cəhdi və bu məqsədlə
də onu hərtərəfli blokada vəziyyətinə salması ilə bağlı olmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri kimi İran İslam Respublikasına etdiyi səfərlər,
imzalanan müqavilələr Ermənistanın Naxçıvana qarşı tətbiq etdiyi
blokada siyasətinin boşa çıxmasına səbəb olmuş, eyni zamanda
Azərbaycan-İran münasibətlərinin əsası qoyulmuşdur. Sonralar
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam
Respublikasına rəsmi səfərləri, apardığı danışıqlar, imzalanan müqavilələr ilə bu münasibətlər daha da möhkəmlənmişdir. İran İslan
Respublikası ilə Muxtar Respublika arasında hərtərəfli əlaqələrin
yaranmasında böyük rolu olan Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbovun
fəaliyyəti nəticəsində ortaq dəyərlərə və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanan bu əlaqələr gündən-günə genişlənməkdədir.

Place of Nakhchivan in AzerbaijaniIranian economic relations
Abstract. The article talks about the history of the development
of relations between Azerbaijan and Iran, the role of Iranian–
Nakhchivan relations in creating these ties. It is indicated that one
of the factors influencing the establishment and development of
Iran-Nakhchivan relations was connected with the attempt of
Armenia to comprehensively blockade Nakhchivan in oroler to
occupy it blockade, using the conditions created after the collapse
of the Soviet Union. However the visits to Iran by national leader
Heydar Aliyev as chairman of the supreme Mejlis of the Nakhchivan
Autonomous Republic, the contracts he signed led to the fact that
blockade policy of Armenia against Nakhchivan went into desline,
and also laid the foundation for Azerbaijani-Iranian relations. In
the future, these ties were further strengthened by official visits of
the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev to the
Islamic Republic of Iran, negotiations, by signed contracts. As a
result of the activity of the chairman of the Supreme Assembly
Vasif Talibov, who played a major role in the establishment of
comprehensive relations between the Islamic Republic of Iran
and the Autonomous Republic, these relations based on common
values and principles of good neighborhood are expanding day by
day.
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Место Нахчывана в азербайджано-иранских экономических связях
Aннотация. В статье говорится об истории развития связей
Азербайджана с Ираном и роли Ирано-Нахчыванских связей
в создании этих отношений. Показано, что один из факторов,
влияющих на создание и развитие ирано-нахчыванских связей,
был связан с попыткой Армении всесторонне заблокировать
Нахчыван с целью его оккупирации в условиях, возникших
после распада Союза. Однако визиты в Иран общенационального лидера Гейдара Алиева в качестве Председателя Верховного
Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, подписанные
им контракты привели к тому, что блокадная политика Армении
против Нахчывана пошла в упадок, а также заложили основу
азербайджано-иранских отношений. В дальнейшем эти связи
еще более укрепились с официальными визитами Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Исламскую
Республику Иран, переговорами, подписанными контрактами.
В результате деятельности Председателя Верховного Меджлиса
Васифа Талыбова, который играет большую роль в налаживании
всесторонних связей между Исламской Республикой Иран и
Автономной Республикой, с каждым днем эти связи расширяются на основе общих ценностей и принципов добрососедства.

qaz, elektrik, digər kommunikasiya xətlərinin
kəsilməsi bu vəziyyəti daha da ağırlaşdırmışdır.
Naxçıvan tarixinin və xalqının belə bir ağır
dövründə taleyin hökmü ilə doğma Vətənə
qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev təcrübəsinə, şəxsi nüfuzuna söykənərək muxtar
respublikanı bu böhran vəziyyətindən çıxarmaq
üçün durmadan səy göstərməklə, ilk növbədə
İran və Türkiyə vasitəsilə vəziyyətdən çıxış
yolu axtarmağa başladı. Naxçıvanın İran və
Türkiyə ilə olan yaxın münasibəti Ermənistanın
Naxçıvana tətbiq etdiyi blokada siyasətinin
boşa çıxmasına səbəb oldu.
1991-ci il aprelin 16-da Naxçıvan MR
Babək rayonunun Nehrəm kəndində İran İslam
Respublikası ilə sərhəddən sadələşdirilmiş
üsulla keçmək üçün yeni məntəqənin açılışı
olmuş, 1991-ci il oktyabrın 1-də İran hökumət
orqanları ilə aparılan danışıqlar nəticəsində
Muxtar Respublikaya 200 tona qədər ərzaq
və yanacaq gətirən 20-yə yaxın avtomobil
karvanının İran ərazisindən buraxılmasına razılıq verilmiş, 1992-ci ilin yanvar ayında İran
İslam Respublikasından Naxçıvana yardım
qismində 1000 ton kartof gətirilmiş, iyulun
8-də Urmiya viayəti fərmandarının müavini
ağayi Rəsul Rzainin başçılıq etdiyi nümayəndə

İranın xarici siyasət kursunda regionun
digər dövlətləri ilə yanaşı, Azərbaycan da mühüm yerlərdən birini tutur. Azərbaycan ilə
İran arasında əlaqələrin tarixi çox qədimlərə
gedib çıxır və iki ölkə arasındakı iqtisadi,
siyasi əlaqələr günbəgün artmaqda, inkişaf
etməkdədir.
Müasir dövr İran-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişafında İran-Naxçıvan əlaqələrinin
rolu böyükdür. Xüsusilə, 1992-1993-cü illərdə
İran ilə Azərbaycan, həmçinin Naxçıvan arasında geniş iqtisadi əlaqələr yaranmışdır. Bu
əlaqələrin yaranmasına və inkişafına təsir edən
amillərdən biri sovetlər birliyinin dağılmasından
sonra işğalçı Ermənistan tərəfindən 1991-ci
ildən başlayaraq Naxçıvanın hərtərəfli blokada
vəziyyətinə salınması olmuşdur.
XX əsrin sonlarında Naxçıvanda çox gərgin
vəziyyət yaranmışdı. 1988-ci ildən başlayaraq
Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi təxribatlar və sonradan respublikamızın
cəlb olunduğu müharibə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının iqtisadiyyatına xüsusilə ağır
zərbə vurmuşdur. Naxçıvanı Azərbaycanın
digər əraziləri ilə birləşdirən dəmiryolunun
Ermənistanın Mehri rayonu ərazisindən keçən
hissəsinin ermənilər tərəfindən bağlanılması,
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heyəti Naxçıvana 25 ton un, 200 çadır, 2 mln.
500 min tümən dəyərində dava-dərman, 2
maşın uşaq yeməyi, quşçuluq fabriki üçün
5,4 ton yem gətirmiş, İranla bağlanmış sazişə
əsasən qonşu ölkədən alınan elektrik enerjisini
bölüşdürmək üçün Araz çayı yaxınlığında tez
bir zamanda istifadəyə verilməsi nəzərdə
tutulan yeni yardımçı elektrik stansiyasının
tikintisinə başlanılmışdı və s. Ümumiyyətlə,
iqtisadi çətinliklərdən əziyyət çəkən Naxçıvana
İrandan davamlı olaraq yardımlar gəlmişdir.
Heydər Əliyevin ikinci dəfə ölkəyə rəhbərliyə qayıtması bütün Azərbaycanda olduğu
kimi, Naxçıvanda da sosial-iqtisadi inkişafa
səbəb olmuşdur. Heydər Əliyev xüsusilə Naxçıvana rəhbərlik etdiyi illərdə (1990-1993-cü
illər) blokada şəraitində yaşayan bu bölgəni
böhrandan çıxarmaq və inkişaf yoluna salmaq
üçün çox işlər görmüşdür.
İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyinin birinci katibi cənab Mehdi Abbasi
Paydar 22 yanvar 1992-ci il tarixdə Naxçıvanda
Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədri Heydər
Əliyevlə görüşmüş və səfərinin əsas məqsədinin
İran İslam Respublikasının Naxçıvanda Baş
Konsullğunun açılması təklifini çatdırmaq olduğunu bildirmişdir. Heydər Əliyev bu təklifi
qəbul etməklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təbriz şəhərində Baş Konsulluğunun
açılmasının zəruriliyini də bəyan etmişdir.
Heydər Əliyevin Ali Məclisin Sədri kimi 222 may 1992-ci il tarixdə İran İslam Respublikasına səfəri Naxçıvanın iqtisadi blokadadan
çıxarılması istiqamətində böyük əhəmiyyətə
malik idi.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri işlədiyi dövrdə İran İslam Respublikasına
səfərlər etmiş, 1992-ci il avqustun 24-də
“Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar
Respublikası və İran İslam Respublikası arasında əməkdaşlıq protokolu” imzalanmış və
bununla da Azərbaycan-İran münasibətlərinin
əsası qoyulmuşdur. Dahi şəxsiyyət xalqın
tələbi ilə ölkəmizdə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da Azərbaycanİran əlaqələrinin inkişafı diqqətdə saxlanılmış,
dövlətlərarası münasibətlərimiz yeni mərhələyə
yüksəlmişdir. Bu dövrdən başlayaraq ölkələ-

Tarix
rimiz arasında siyasi, iqtisadi və mədəni sahədə
əlaqələrin dərinləşməsi üçün yeni imkanlar
açılmışdır. Azərbaycan Respublikası və İran
İslam Respublikası arasında imzalanan sənədlər,
əldə olunan razılıqlar, münasibətlərimizin daha
da genişləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar siyasi, iqtisadi və mədəni sahədə əlaqələrin dərinləşməsi üçün yeni imkanlar açmışdır. Ulu öndərimiz Azərbaycan-İran əlaqələrinə mühüm əhəmiyyət verərək deyirdi:
“Azərbaycanın və İranın tarixi keçmişi, ölkələrimizin coğrafi vəziyyəti, dövlətlərimizin
bugünkü siyasəti bizi daha sıx əməkdaşlığa
dəvət edir”.
Bu gün Azərbaycan-İran əlaqələri xalqlarımızın mənafeyinə uyğun olaraq mehriban
qonşuluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq çərçivəsində inkişaf etdirilir. İki ölkə arasında
ikitərəfli və digər formatlarda davam edən
uğurlu regional əməkdaşlıq iqtisadi-siyasi münasibətləri daha da möhkəmləndirir. Bu münasibətlərin təməlində isə yüksək səviyyəli
qarşılıqlı səfərlər dayanır. Əldə olunan razılaşmalar, imzalanmış rəsmi sənədlər, həyata
keçirilən birgə layihələr xoş məram, qarşılıqlı
etimad, müştərək mənafe və mehriban qonşuluq
əlaqələrinə əsaslanır.
Qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq Azərbaycanın
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İranın yaxın
vilayətləri arasında da əlaqələrin uğurlu inkişafını şərtləndirir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa və Şahtaxtı Gömrük idarələrinin
sərhəd-keçid komplekslərinin müasir tələblər
səviyyəsində tikilib istifadəyə verilməsi və iş
saatının artırılması, həmçinin muxtar respublikamıza səfər edən İran vətəndaşlarına sadələşdirilmiş qaydada viza olmayan birdəfəlik
giriş icazələrinin verilməsi gediş-gəlişin artmasına, iqtisadi-ticarət əlaqələrinin ilbəil genişlənməsinə səbəb olmuşdur.
Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafında
ölkə prezidentlərinin rəsmi səfərləri mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. 1992-93-cü illər İranAzərbaycan münasibətlərinin ən gərgin dövrü
kimi xarakterizə edilir. Lakin 1993-cü ildə
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından
sonra Azərbaycanın digər qonşuları ilə yanaşı,
İranla münasibətlər də keyfiyyətcə yeni mər-
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hələyə qədəm qoydu. 1993-cü ildə İran prezidenti Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncaninin Azərbaycana səfəri, bir il sonra isə prezident Heydər
Əliyevin Tehrana rəsmi səfəri, səfərlər zamanı
imzalanmış sənədlər İran-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşılaşmasına təkan verdi və
dövlətlərarası əlaqələrin hüquqi bazasını yaratdı.
Azərbaycan Respublikası prezidenti Heydər
Əliyev 1994-cü il 29 iyun-2 iyul tarixlərində
və 1996-cı ilin may ayında İran İslam Respublikasında rəsmi səfərdə olmuşdur. 1996cı ilin may ayında H.Rəfsəncaninin dəvəti ilə
yenidən İrana rəsmi səfərdə və bu səfər zamanı
aparılan danışıqlarda tərəflər bir sıra iqtisadi
xarakterli məsələlər barəsində razılığa gəldilər.
Ümummilli lider 1997-ci il 8-11 dekabr tarixlərində İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının VII zirvə görüşündə
iştirak etmək üçün Tehranda olmuşdur. Zirvə
görüşündə iştirakı zamanı İranın prezidenti
S.M.Hatəmi, Ali dini rəhbər Ayətullah Xamneyi,
Məsləhət Şurasının sədri H.Rəfsəncani və
digər yüksək səviyyəli dövlət xadimləri ilə
keçirdiyi görüşlər də ikitərəfli münasibətlərin
inkişafına təkan vermişdi. 9-10 iyun 2000-ci
ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (EKO)
VI zirvə görüşündə iştirak etmək üçün ulu
öndər İranda səfərdə olmuşdur. 2002-ci il may
ayının 19-da umummilli lider Heydər Əliyev
İran İslam Respublikasına rəsmi səfərə getmiş,
həmin gün dövlətimizin başçısı İran İslam
Respublikasının parlamentinə - İslam Şurası
Məclisinə gəlmiş, sonra İslam Şurası Məclisinin
sədri Mehdi Kərrubi ilə görüş keçirilmiş və
görüşdə Azərbaycan-İran əməkdaşlığının perspektivləri, ölkələrimizin parlament əlaqələrinin
daha da möhkəmləndirilməsi, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
sülh yolu ilə aradan qaldırılması, bölgədə vəziyyət və hər iki tərəfi maraqlandıran digər
məsələlər barədə müzakirələr aparılmışdı. Mayın 20-də Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyev İran Prezidentinin iqamətgahına gələrək
İİR Prezidenti Məhəmməd Xatəmi ilə görüşmüş, sonra “Azərbaycan Respublikası ilə İran
Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq
münasibətlərinin prinsipləri haqqında” müqavilə
imzalanmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi

kursunun layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
2014-cü il aprelin 9-da İran İslam Respublikasında rəsmi səfərdə olmuş, İran İslam Respublikasının Ali Rəhbəri Seyid Əli Xamenei
və İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşmüşdür. Bundan başqa, İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani 2014-cü il
noyabrın 12-də Azərbaycan Respublikasına
rəsmi səfərə gəlmişdir.
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İranın qonşu vilayətləri arasında
əlaqələr uğurla inkişaf etdirilir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun İran İslam Respublikasının qonşu vilayətlərinə səfərləri, İran İslam
Respublikasının yüksək vəzifəli dövlət rəsmilərinin Naxçıvana səfərləri dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini möhkəmləndirən amillərdir. Ali Məclis Sədrinin İran İslam Respublikasının Qərbi və Şərqi Azərbaycan vilayətlərinə səfərləri çərçivəsində iqtisadi və mədəni sahələrdə əməkdaşlıq haqqında memorandumların imzalanması əməkdaşlığın perspektivləri baxımından əhəmiyyətli olmuşdur.
1996-cı ildən ötən müddətdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə İran İslam Respublikası
arasında əməkdaşlığa dair 4 saziş, Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə İran İslam Respublikasının Şərqi Azərbaycan Vilayəti arasında
iqtisadi və mədəni əməkdaşlığa dair 5 saziş,
İran İslam Respublikasının Qərbi Azərbaycan
Vilayəti ilə iqtisadi və mədəni əməkdaşlığa
dair 4 saziş imzalanmışdır. Həmçinin Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası
arasında bu günədək imzalanmış əksər sazişlərdə Naxçıvana aid xüsusi müddəalar öz
əksini tapmışdır.
2004-cü ilin avqust ayında Naxçıvan Muxtar
Respublikasının təbii qaza olan tələbatının
ödənilməsinə dair Azərbaycanla İran arasında
imzalanmış Təbii qaz mübadiləsi üzrə müqavilənin icrası nəticəsində 2005-ci ilin noyabr
ayından muxtar respublikaya mübadilə yolu
ilə təbii qazın verilməsinə başlanmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycan Respublikasının digər bölgələri ilə
quru yol nəqliyyatı əlaqəsi hal-hazırda İran
ərazisi vasitəsilə həyata keçirilir. 2007-ci ilin
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avqust ayında imzalanmış memoranduma əsasən, həmin ilin noyabr ayından başlayaraq
İran ərazisindən keçməklə Naxçıvan-BakıNaxçıvan marşrutu üzrə müntəzəm avtobus
reysləri işləyir. Bağlanmış müqavilələrə əsasən,
2011-ci ilin oktyabr ayından Naxçıvan-Təbriz-Tehran və əks istiqamətdə avtobus marşrutu
fəaliyyət göstərir. Nəqliyyat əlaqələrinin inkişafında Araz çayı üzərində körpülərin tikilməsi də mühüm əhəmiyyətə malikdir. 2007ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran
İslam Respublikasının Qərbi Azərbaycan Vilayəti arasında beynəlxalq statusa malik Şahtaxtı-Poldəşt körpüsü tikilərək istifadəyə verilmişdir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası
və İran İslam Respublikası hökumətləri arasında
imzalanmış müqaviləyə əsasən, Culfa-Culfa
yeni avtomobil körpüsü inşa edilmişdir.
2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilə
İran İslam Respublikası arasında imzalanmış
dörd sazişin hamısı – “Azərbaycan Respublikası
hökuməti ilə İran İslam Respublikası Hökuməti
arasında Ordubad və Marazad Su Elektrik
Stansiyalarının Tikintisi barədə Protokol”,
“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi və İran İslam Respublikasının Yol və
Nəqliyyat Nazirliyi arasında “Bakı-NaxçıvanBakı” müntəzəm avtobus marşrutunun açılması
haqqında Anlaşma Memorandumu”, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İran İslam
Respublikası Hökuməti arasında Culfa (Azərbaycan Respublikası) -Culfa (İran İslam Respublikası) yeni avtomobil körpüsünün inşa
edilməsi haqqında Anlaşma Memorandumu”,
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İran
İslam Respublikası arasında Şahtaxtı və Poldəşt
sərhəd-keçid məntəqəsinə beynəlxalq status
verilməsi haqqında Memorandum” Naxçıvan
Muxtar Respublikasına aid olmuşdur. Bundan
başqa, 2010-cu il fevral ayının 17-də Azərbaycan və İran hökumətləri arasında imzalanmış
Enerji və Nəqliyyat Sahəsində Əməkdaşlıq
haqqında Anlaşma Memorandumunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat və
enerji sahəsi ilə bağlı müvafiq maddələr öz
əksini tapmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası və İran
İslam Respublikası arasındakı münasibətlər
qarşılıqlı rəsmi və işgüzar səfərlər və səfər

Tarix
zamanı keçirilən görüşlərlə daha da möhkəmlənir. Müxtəlif sahələri əhatə edən bu cür
əməkdaşlıq səfərləri 2014-cü ildə də davam
etdirilmiş, 14-15 mart tarixlərində İran İslam
Respublikasının Xarici İşlər nazirinin müavini,
Xəzər məsələləri üzrə xüsusi nümayəndə İbrahim Rəhimpur, 26-27 may tarixlərində İran
İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Möhsün Pakayin,
oktyabrın 23-də Qərbi Azərbaycan Vilayətinin
ostandarı Qurbanəli Səadətin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Naxçıvanda səfərdə olmuş,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri ilə görüşlər keçirmiş, əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri müzakirə olunmuşdur.
2014-cü il noyabrın 25-də Azərbaycan nümayəndə heyətinin İran İslam Respublikasına
səfəri çərçivəsində İran və Azərbaycan arasında
bir sıra sahələrdə, o cümlədən iqtisadi, ticarət
və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət
Komissiyasının həmsədri, rabitə və informasiya
texnologiyaları naziri Mahmud Vaezi ilə görüşü
keçirilmiş, Mahmud Vaizi Naxçıvanın ağır
vəziyyətdə olduğunu və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunana qədər rəsmi Tehranın
Azərbaycan hökumətinin blokada şəraitində
şəraitində yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı bütün xahişlərinə əməl edəcəyini
bildirmişdi.
2015-ci il 21-23 dekabr tarixlərində Tehranda
keçirilən Azərbaycan və İran arasında Dövlətlərarası Müştərək Komissiyasının 10-cu
iclası çərçivəsində üç ölkənin (Rusiya, İran
və Azərbaycan) enerji sistemlərinin birləşdirilməsinin optimal variantının seçilməsi məqsədilə “Yol xəritəsi”nin hazırlanmasına dair
razılıq əldə olunmuşdur. Razılaşmaya əsasən,
Naxçıvan MR-da Araz çayı üzərində hər biri
gücü 40 MVt olan “Ordubad” və “Marazad”
su elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu layihə tərəflərin hər birində
əlavə 100 milyon KVt saat elektrik enerjisinin
istehsalına şərait yaradacaqdır. Bu gün İranla
enerji əməkdaşlığı yeni mövzu kimi qabardılsa
da, əslində Azərbaycanın İran ilə enerji tərəfdaşlığı müstəqilliyimizin ilk illərindən başlanmış və tarixi sınaqlardan keçmişdir. Təsadüfi
deyildir ki, blokada vəziyyətində olan Naxçıvan
MR-in enerji daşıyıcıları ilə təmin olunmasında
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İran əvəzsiz rol oynamışdır. İrandan Naxçıvan
MR-na enerji xətlərinin çəkilməsi, Muxtar
Respublikanın qaz probleminin həllinə yönəlmiş
birgə layihələrin həyata keçirilməsi isə İran
və Azərbaycan arasında əbədi dostluq ideyalarının müdafiəçisi ulu öndər Heydər Əliyevin
müdrik siyasəti nəticəsində mümkün olmuşdur.
Hələ 1992-ci ildə Naxçıvan MR Ali Sovetinin
sədri olarkən Heydər Əliyev Naxçıvanı böhran
vəziyyətindən çıxarmaq məqsədilə İranın Neft
və Qaz Nazirliyi ilə danışıqlar aparmış, XoyCulfa qaz kəmərinin tikilməsinə nail olmuşdur.
Bundan başqa, 1992-ci ildə 220 kV-luq “Atarbekyan” hava elektrik verilişi xətti (HEVX)
Ermənistan tərəfindən açıldıqdan sonra Naxçıvanın üzləşdiyi elektrik enerjisi probleminin
əsaslı həlli, Muxtar Respublikanın dayanıqlı
elektrik enerjisi təchizatının Azərbaycan energetika sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsi
məqsədilə 2001-ci ildə 230 kV-luq I Parsabad
HEVX tikilərək istifadəyə verilmiş, bu xətlə
elektrik enerjisinin Naxçıvana İranın elektrik
şəbəkəsi vasitəsilə tranzit ötürülməsi həyata
keçirilmişdir.
Göründüyü kimi, Azərbaycanın İranla enerji
əməkdaşlığı hələ Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji böhranının aradan qaldırılması
üçün davamlı tədbirlərin həyata keçirildiyi o
keşməkeşli illərdə özünü doğrultmuş, İran bu
vəziyyətdə əsl dost, mehriban qonşuluq münasibətlərinə sadiq ölkə mövqeyindən çıxış
edərək Azərbaycana köməyini əsirgəməmişdir.
Azərbaycanla İran arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı Prezident İlham Əliyevin
siyasi kursunda da vacib istiqamət təşkil etmiş,
bu, enerji əməkdaşlığının da yükslən xəttlə
inkişafına təkan vermişdir. Belə ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının təbii qaza olan ehtiyacını ödəmək məqsədilə 2004-cü ildə imzalanmış müqaviləyə əsasən, İrandan ildə orta
hesabla 350 mln. kubmetr qazın Naxçıvan
MR-a təhvil verilməsi və əlavə olaraq tranzit
haqqı kimi nəql həcminin 15%-i həcmində
qazın İrana ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdu.
Nəticə olaraq Astara-İran sərhəddində dövlət
ölçü qovşağı quraşdırılmışdır və o vaxtdan
bəri hər gün Naxçıvana 1,3-1,6 mln. kubmetr
qaz nəql edilməkdədir.
Bütün bunlar Azərbaycan və İran arasında

enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərinin
zəngin tarixi ənənələrə söykəndiyini, mövcud
infrastrukturun bu perspektivlərin reallığa çevrilməsi üçün geniş imkanlar yaratdığını və ölkələrimizin bu imkanlardan qarşılıqlı faydalı
şəkildə istifadə niyyətlərini göstərir.
2016-cı il dekabrın 27-də Bakıda keçirilən
Azərbaycan-İran iqtisadi, ticarət və humanitar
sahələr üzrə Dövlət Komissiyasının XI iclasında
2016-cı ilin Azərbaycan-İran əlaqələrinin tarixində xüsusi yer tutduğunu qeyd edən prezident
İlham Əliyev dekabrın 29-da Naxçıvan-Təbriz-Tehran-Məşhəd beynəlxalq sərnişin qatarının
ilk reysinin yola salınacağını Azərbaycan-İran
xarici iqtisadi əlaqələrində əlamətdar hadisə
kimi dəyərləndirmişdi. 2017-ci ilin yanvar
ayında Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən 36 meqavolt gücündə Ordubad
SES-in təməli qoyulmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 2017-ci il dekabrın
17-də İran İslam Respublikasına rəsmi səfər
etmişdir. Ali Məclisin Sədri İran İslam Respublikasına səfərə dəvətə görə xarici işlər nazirinə minnətdarlıq etmiş və qeyd etmişdir ki,
hazırda hər iki ölkə Prezidentlərinin səyi ilə
ikitərəfli əlaqələr uğurla inkişaf etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İranın Şərqi və
Qərbi Azərbaycan vilayətləri arasında enerji,
təhsil, turizm, ticarət və nəqliyyat sahəsində
səmərəli əməkdaşlıq vardır. Naxçıvan Dövlət
Universitetində iranlı tələbələr təhsil alırlar.
Culfa Gömrük Keçid Məntəqəsinin fasiləsiz
fəaliyyət göstərməsi, Şahtaxtı-Poldəşt Gömrük
Keçid Məntəqəsinin isə iş saatının artırılması
tranzit əlaqələrinin inkişafına və gediş-gəlişin
artmasına səbəb olub.
Ali Məclisin Sədri Naxçıvanın təbii qaz
təchizatında İranın rolundan danışıb, bütün
bunların ikitərəfli əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verdiyini diqqətə
çatdırıb. İranın Şərqi və Qərbi Azərbaycan
vilayətləri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
arasındakı mövcud əlaqələr münasibətlərin
genişləndirilməsi üçün geniş imkanlar açır.
Ali Məclisin Sədri Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar
Respublikasının rəhbəri kimi İrana səfərlərini
və əlaqələrin yaradılmasındakı xidmətlərini
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xatırladaraq, ötən dövrdə əlaqələrin müxtəlif
sahələrdə inkişaf etdirildiyini bildirmiş, iqtisadi-ticarət əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyini qeyd etmişdir.
İran İslam Respublikası və Naxçıvan Muxtar
Respublikası arasında iqtisadi sahədə əlaqələrin
yaxşı səviyyədə olduğunu bildirən Ali Məclisin
Sədri bu əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin zəruriliyindən və ikitərəfli əlaqələrin
müxtəlif sahələrdə davam etdirilməsinin vacibliyindən bəhs etmişdir. Azərbaycan və onun
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran və
onun yaxın vilayətləri arasında imzalanan sənədlər və əldə olunan razılıqlar münasibətlərimizin daha da genişləndirilməsi istiqamətində
atılan addım kimi dəyərləndirilmişdi.
2018-ci il İranla Azərbaycan arasında bütün
sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi və
mədəni sahələrdə əlaqələrin dinamik inkişafı
ili olub. İran prezidenti Həsən Ruhaninin
2018-ci il martın sonunda yüksək səviyyəli
nümayəndə heyətinin müşayiəti ilə Azərbaycana
etdiyi səfər, bu zaman əməkdaşlıq haqqında
bir neçə sənədin imzalanması, eyni zamanda,
iki ölkənin səyləri və əməkdaşlığı nəticəsində
tikilmiş bir neçə iqtisadi müəssisənin açılışı,
eləcə də 2018-ci il ərzində yüksək vəzifəli
rəsmilərin Azərbaycana, həmçinin Naxçıvan
Muxtar Respublikasına qarşılıqlı səfərləri, o
cümlədən Muxtar Respublika Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun İran İslam Respublikasına rəsmi səfərləri Bakı ilə Tehran
arasında yüksək səviyyəli qarşılıqlı fəaliyyətin
göstəricisidir.
2018-ci il fevralın 27-də İran İslam Respublikasının Maku Azad Ticarət və Sənaye
Zonasının icraçı direktoru Qulamrza Süleymaninin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
ilə görüşən Ali Məclisin Sədri ölkə prezidentləri
arasındakı xoş münasibətin Azərbaycan-İran
əlaqələrinin inkişafında mühüm amil olduğunu
bildirərək, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
İranın Qərbi və Şərqi Azərbaycan vilayətləri
arasındakı iqtisadi və mədəni əlaqələrdən bəhs
etmiş və gömrük-keçid məntəqələrinin fəaliyyətini və gediş-gəlişin artmasını əməkdaşlığın
nəticəsi kimi dəyərləndirmişdi.
İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri
Məhəmməd Cavad Zərifin 2018-ci il aprelin

Tarix
6-da muxtar respublikaya səfəri və səfər
zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri ilə görüşü qarşılıqlı əlaqələrin
inkişafına yeni təkan vermişdir.
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran arasındakı ikitərəfli münasibətlərdə
təhsil sahəsindəki əməkdaşlıq xüsusi yer tutur.
Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Təbriz Universiteti, Təbriz Tibb Elmləri Universiteti,
Azad İslam Universitetinin Mərənd filialı,
Cihad Universiteti, Pəyami-Nur Universiteti,
Urmiya Universiteti, Tehran Universiteti və
Zəncan Universiteti arasında əlaqələr qurulmuşdur. Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetində 60-dan çox iranlı tələbə təhsil alır.
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının
İran İslam Respublikası ilə sərhədində beynəlxalq statusa malik Culfa və Şahtaxtı dövlət
sərhəd-buraxılış məntəqələri fəaliyyət göstərir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran İslam
Respublikasının yaxın bölgələri arasında kənd
təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq inkişaf edir.
Hazırda Naxçıvanda qızıl balıq yetişdirilməsi
sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlar İran
İslam Respublikasının Qərbi Azərbaycan Vilayətindən olan sahibkarlıq subyektləri ilə
əməkdaşlıq edirlər. İran İslam Respublikası
ilə qurulan iqtisadi münasibətlər sahibkarlıq
subyektlərinin qarşılıqlı əlaqəsində də özünü
göstərməkdədir. Muxtar respublikanın sahibkarları dəvət əsasında İran İslam Respublikasında keçirilən sərgilərdə iştirak edərək istehsal
etdikləri məhsulları nümayiş etdirirlər. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının İran İslam Respublikası
ilə təhsil sahəsində də əlaqələri inkişaf etdirilir.
Naxçıvan Dövlət Universiteti İran İslam Respublikasının Tehran və Təbriz universitetləri
ilə müxtəlif tarixlərdə imzalanmış müqavilələr
əsasında əməkdaşlıq edir.
Bu gün ölkələrimiz arasındakı münasibətlər
davamlı inkişaf mərhələsinə, strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə yüksəlib.Azərbaycan-İran əlaqələri
ortaq dəyərlərə və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanır. Bu əlaqələr gələcəkdə daha
da inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi
kimi: “Xalqlarımız əsrlər boyu bir yerdə yaşamış, yaratmışlar. Bizim xalqlarımızı dərin
tarixi və mədəni köklər bağlayır. İran-Azər-
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baycan əlaqələri bu gün bu möhkəm zəmin
üzərində qurulur. Əminəm ki, biz qarşımıza
qoyduğumuz bütün məqsədlərə çatacağıq və
birgə səylərlə İran-Azərbaycan əlaqələrini
daha da yüksək pilləyə qaldıracağıq”.
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Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə qayıdışı və milli-mənəvi
dəyərlərin inkişafında yeni mərhələnin
başlanması
Annotasiya. Məqalədə ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra milli-mənəvi
dəyərlər sahəsində gördüyü işlərdən bəhs olunur. Ali hakimiyyətə
qayıdan ulu öndər milli dəyərlərin qorunub yaşadılması sahəsində ötən
əsrin 70-ci illərindən başlanan işləri əsrin sonlarında Azərbaycanın
müstəqil dövlətçilik şəraitində davam etdirmiş, milli-mənəvi dəyərləri
milli dövlət quruculuğunun aparıcı elementinə çevirmiş, azərbaycançılığı
ümummilli ideologiya kimi irəli sürmüşdü. Məqalədə həmçinin Heydər
Əliyevin bu illərdə mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin adlarının əbədiləşdirilməsi və yubiley tədbirlərinin keçirilməsi də öz əksini tapır.

Haydar Aliyev's return to political power
in Azerbaijan and starting the new stage
in the development of national and moral
values
Abstract. The article deals with the activities of the national leader

Haydar Aliyev in the field of national and moral values after returning
to political power in Azerbaijan in 1993. The great leader who returned
to the supreme power, continued the work begun in the late of 70s of the
last century, in the field of preserving and developing national values
under the conditions of the independent, statehood of Azerbaijan,
turned national and spiritual values into the leading element of national
state building, put forward Azerbaijanism as a national ideology. The
article also reflects the role of Heydar Aliyev in perpetuating the names
of prominent Azerbaijani cultural and art figures and conducting their
anniversary event during these years

Возвращение Гейдара Алиева к политической власти и начало нового
этапа в развитии национально-духовных ценностей в Азербайджане
Aннотация. В статье говорится о деятельности общенационального
лидера Гейдара Алиева в сфере национально-духовных ценностей
после возвращения к политической власти в Азербайджане в 1993
году. Вернувшийся к верховной власти великий лидер, продолжил
начатую в конце 70-х годов прошлого века работу в области сохранения и развития национальных ценностей уже в условиях независимой государственности Азербайджана, превратил национальнодуховные ценности в ведущий элемент национального государственного строительства, выдвинул азербайджанство как общенациональную идеологию. В статье также отражена роль Гейдара
Алиева в увековечении имен выдающихся азербайджанских деятелей
культуры и искусства и проведении их юбилейных мероприятий в
эти годы.
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XX əsrin sonlarında dövrün tələblərinə
görə dövlətçiliyin əsaslarının möhkəmləndirilməsi, qanunçuluğun bərpa edilməsi, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu xüsusi
əhəmiyyət kəsb edirdi. Lakin paytaxt Bakıda
hakimiyyət davası, vəzifə bölgüsü bu məsələlərin yerinə yetirilməsinə imkan vermirdi.
Özünü xalqın öndərləri kimi göstərən əslində
isə dövlətçiliyimizi təhlükəyə salan qüvvələr
avantürist çıxışları ilə milli maraqlarımızı
məhv edir, geosiyasi vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilmirdilər. Belə bir vaxtda Heydər
Əliyevin siyasi arenada Azərbaycanı çətin
vəziyyətdən çıxarmağa çalışması antiazərbaycan qüvvələrin fəallaşması ilə müşaiyyət olunurdu. Nə olursa olsun Heydər Əliyev hakimiyyəti ələ almamalı idi. Bu siyasət isə təkcə
Heydər Əliyevə qarşı deyil, demək olar ki
Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı aparılan
məqsədli fəaliyyət idi.
Xalqın mənəviyyatına təmamilə zidd və
yabançı həyat tərzi keçirənlərin hakimiyyətdə
“meydan sulamaları” böyük həyat təcrübəsi
keçmiş, tutduğu vəzifələrdə xalqa ləyaqətlə
xidmət etmək nümunəsi göstərmiş bir siyasətçi
qurub yaratdığı Azərbaycanın belə gərgin vəziyyətə düşməsini mənən qəbul edə bilmir,
gördüklərindən dəhşətə gələrək nadan rəhbərlərin mənəviyyatsızlığa sürüklənməsini
ürəkdən pisləyirdi [6, s. 49].
N.F.Sığırlı özünün “Azadlığın qədri” əsərində həmin dövrü təhlil edərək yazmışdır:
“Tarixi hadisələrə öz şəxsi müdaxiləsi ilə vətəninin taleyini yenidən yazan Heydər Əliyev
siyasi oyunlara birdəfəlik son qoydu. Respublikamızın hökumət maşını, bütün yuxarı
xidmət aparatı, adminstrasiya sahəsində zəif
yerləri üzə çıxarmaqla, rəhbərimiz öz böyük
intuisiya ilə dolaşıq şəraitdə və kombinasiyalarda ən doğru taktikanı seçmək qabliyyətini
göstərdi” [7, s. 8].
Həmin dövrün reallıqlarını təhlil edən akademik İsmayıl Hacıyev məsələni bu cür qiymətləndirirdi: “Heydər Əliyev bütün ömrünü
siyasi işdə, vəzifə pillələrində keçirmiş, SSRİ
kimi dünyanın nəhəng imperiyasının rəhbərlərindən biri olmuşdur. Odur ki, onun Bakıya
dəvət olunması təsadüfi ola bilməzdi. Əslində
məqsəd Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etmək

yükünü onun çiyinlərinə qoymaqdan ibarət
idi” [43, s. 26 ]. I dərəcəli dövlət müşaviri,
professor F.Abdullazadə də Heydər Əliyevin
yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışını və bu
yoldakı məqsədini bu cür ifadə edirdi: “Heydər
Əliyev 1969-cu ildəki kursunu davam etdirmək
üçün 1993-cü ildə yeni kurs müəyyən etdi.
Yeni kursda müstəqil Azərbaycan üçün vacib
taqpşırıqlar, hədəflər var idi” [8, s. 3].
15 iyun siyasi tariximizə Milli Qurtuluş
günü kimi daxil oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən Heydər Əliyev andiçmə mərasimində ölkənin əsl milli dəyəri
olan, xalqın qanı bahasına yenidən bərpa
edilən dövlətçiliyin qorunub yaşadılması ilə
bağlı çıxışında demişdir: “Müstəqil Azərbaycanda demokratik hüquqi dövlət qurulmalıdır.
Azərbaycan dövləti demokratik prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərməlidir, öz tarixi ənənələrindən, milli dəyərlərindən bəhrələnərək,
dünya demokratiyasından, ümumbəşəri dəyərlərdən səmərəli istifadə edərək demokratik
dövlət quruculuğu yolu ilə getməlidir. Bizim
yolumuz bu yoldur və mən sizə bir daha söz
verirəm ki, biz məhz bu yolla gedəcəyik”
[3, s. 204].
Heydər Əliyevin milli dövlətçilik irsinin
özünəməxsus cəhətləri, taktiki və srtateji hədəfləri və məqsədləri var idi. Heydər Əliyevin
dövlətçilik irsinin ilkin mərhələsində Azərbaycan cəmiyyətini, əldə edilmiş müstəqilliyi,
dövlət hakimiyyətini dağılmaqdan, parçalanma
və mərkəzdənqaçma stereotiplərindən xilas
etmək qarşıya məqsəd qoyulmuşdu. Bu yolda
zəruri və həyati əhəmiyyət kəsb edən başlıca
problem ölkədə anarxiya meyllərinin qarşısının
alınması idi [1, s. 30].
Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin
əsl himayəçisi olan Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün dönəmlərdə bu sahənin
insanlarını həmişə diqqətdə saxlayırdı. Heydər
Əliyev müasiri olduğu yazıçılara da xüsusi
qayğı ilə yanaşmış, onları yüksək dövlət mükafatları ilə mükafatlandırmış, təntənəli surətdə
yubileylərini keçirmişdir. Bu sıradan xalq yazıçıları İlyas Əfəndiyevin, İsmayıl Şıxlının,
Anarın, Hüseyn Abbaszadənin, Yusif Səmədoğlunun, Maqsud və Rüstəm İbrahimbəyovların, Hüseyn İbrahimovun, xalq şairləri Məm99
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məd Arazın, Nəbi Xəzrinin, Bəxtiyar Vahabzadənin, Mirvarid Dilbazinin, Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın, Qabilin, Xəlil Rza Ulutürkün,
Zəlimxan Yaqubun adına keçirilən mərasimlər
unudulmazdır [2]. Müstəqillik illərində Heydər
Əliyev bu sahəyə daha çox diqqət ayırmış,
yaradıcı insanları diqqətində saxlamışdır. Onun
xalq rəssamı Tahir Salahova, akademik Ziya
Bünyadova, akademik Eldar Salahova, Xalq
artisti, kinorejissor Tofiq Tağızadəyə və bu
kimi başqa elm, mədəniyyət xadimlərinə yubiley tədbirləri ilə əlaqədar təbrik məktublarının
göndərməsi, görkəmli şəxsiyyətləri müxtəlif
fəxri adlarla və mükafatlarla təltif etməsi onun
Azərbaycan Prezidenti kimi milli dəyərləri
həmişə uca tutmasının əsas göstəricilərindən
biri olmasıdır.
Sözü gedən tarixi şəxsiyyətlərdən biri də
Şərq aləmində eləcə də, dünyada özünün
“Leyli və Məcnun”u ilə şöhrət tapmış, dahi
Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli olmuşdur.
Azərbaycan xalqı qarşısında və bütün türk
xalqları, dünya mədəniyyəti qarşısında xidmətlərini yüksək qiymətləndirən ümummilli
lider böyük mütəfəkkir Məhəmməd Füzulinin
500 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar
olaraq dövlət komisssiyası yaradılması barədə
16 mart 1994-cü il tarixdə fərman vermişdir
[10]. 1 avqust 1994-cü ildə Prezident sarayında
yubiley tədbiri üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi iclasda Füzuli yaradıcılığını yüksək
qiymətləndirərək ümummilli lider Heydər Əliyev çıxışında qeyd etmişdir: “Məhəmməd Füzuli kimi şəxsiyyəti olan xalq fəxr edə bilər.
Lakin dünya birliyində, dünya xalqları arasında
onun tarixini, mədəniyyətini, milli ənənələrini
təbliğ etmək, yaymaq, sübut etmək üçün belə
yubileylər həmişə böyük bir vasitədir. Ona
görə də, çətinliklərimizə baxmayaraq, bu yubileyi gərək yüksək səviyyədə keçirək.... Xalq
gərək daim öz kökünü xatırlasın, tarixini öyrənsin, milli mədəniyyətindən, elmindən heç
vaxt ayrılmasın” [4, s. 92].
1996-cı ildə Məhəmməd Füzulinin 500
illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq, Bakıda beynəlxalq simpozium keçirilmişdi. Bu simpoziumda Yaxın və Orta Şərqin ədəbi fikrini öz
təsiri altında saxlamağı bacaran Füzulinin
bütün Şərqin doğma şairi olması bir daha təs-

Tarix
diqini tapmışdı [12]. Heydər Əliyevin Füzuli
yaradıcılığına bu qədər önəm verməsinin digər
səbəbi də dünya türklərini bir araya gətirmək,
vahid mədəni əlaqələr yaratmaq olmuşdur.
Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubiley tədbirlərinin Türkiyə Respublikasında, Mərkəzi
Asiya Respublikalarında, Rusiya Federasiyasında qeyd edilməsi, Azərbaycan dövlətinin
başçısının bu mərasimlərə qatılması, böyük
mütəfəkkirə həm də xalqlar arasında əməkdaşlığın, birliyin inkişaf etdirlməsində göstərdiyi
misilsiz xidmətə görə rəğbətin təzahürünün
nəticəsi idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasına göstərdiyi
ən böyük xidmətlərdən biri də Hüseyn Cavid
şəxsiyyətinə, yaradıcılığına olan hörməti və
diqqəti, eyni zamanda Cavidi yaddaşlarda yenidən yaşadması olmuşdur. Heydər Əliyevin
şəxsi təşəbbüsü ilə Naxçıvan şəhərində 1996cı ilin 29 dekabrında Azərbaycanın ictimaisiyasi və mədəni həyatında ən əlamətdar hadisələrdən olan, böyük Azərbaycan şairi və
dramaturqu Hüseyn Cavidin anadan olmasının
114 illiyi münasibətilə qəbri üzərində ucaldılmış
möhtəşəm memarlıq-xatirə kompleksinin açılışı
olmuşdu. Əcəmi Naxçıvani memarlıq üslubunun təsiri aydın hiss edilən məqbərə üst və
aşağı sərdabə hissələrindən ibarətdir. Hüseyn
Cavidin ömür-gün yoldaşı Müşkinaz xanımın,
oğlu Ərtoğrulun, (qızı Turan Cavidin 2004cü ildə) qəbrləri də sərdabədə yerləşdirilmişdir.
Məqbərənin daxilində Cavidin büstü də qoyulmuşdur [11].
1994-cü ilin dekabrın 28-də Bakı şəhərində
mədəniyyətimizi, mədəni irsimizi, tarixi keçmişimizi təbliğ edən mədəniyyət ocaqlarından
biri – Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi
açılmışdır. Bu əlamətdar hadisə Mirzə Cəlilin
125 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində baş
tutmuşdur. Azərbaycan respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Mirzə Cəlil irsinə,
şəxsiyyətinə lazımi qədər qiymət verməsi
onun yubiley tədbirləri ilə bağlı verdiyi Sərəncamlarda öz əksini tapmışdır [13].
Azərbaycanda opera sənətinin banisi, böyük
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan mədəniyyətinin, musiqisinin demək olar ki, əsl
yaşadanı, inkişaf etdirəni və dünyada tanıtdıranı
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indi dünyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən
istifadə edərək, xalqımızın mədəni səviyyəsini
daha da inkişaf etdirərək, gənc nəsli sağlam
mühitdə, saf əxlaqi əhval-ruhiyyədə tərbiyələndirməliyik [5, s. 350].
Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin inkişaf
etdirlməsində incəsənətin mühüm rolu olmuşdur. Azərbaycan incəsənətinin əsas qollarından
olan teatr, kino, rəssamlıq, memarlıq, musiqi
və bu kimi sahələrin inkişafı Heydər Əliyevin
hakimiyyətinin ikinci mərhələsində də diqqət
mərkəzində olmuşdur.
XX yüzilliyin son onilliyində Azərbaycan
xalqı müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra azərbaycanlıların həmrəyliyində birləşdirici amil
rolunu oynayan, Azərbaycançılıq ideyası da
tamamilə yeni müstəvidə inkişaf etməyə başladı. Bu ideyanın vahid konsepsiya şəklinə
salınması və dövlət əhəmiyyətli vəzifəyə çevrilməsi məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin
məqsədyönlü və düşünülmüş siyasəti nəticəsində ortaya çıxdı. Heydər Əliyev Azərbaycançılığı müstəqil Azərbaycan dövlətinin ideologiyası səviyyəsinə qaldırmağa nail oldu.
Azərbaycançılığın təkcə Azərbaycan hüdudlarında deyil, ölkəmizdən kənarda da inkişaf
etdirilməsi yolunda Heydər Əliyev lazımi işlər
görmüşdür. Bu məsələdə azərbaycanlıların
təşkilatlanmasını ən mühüm amil hesab edərək
Bakı şəhərində - dünya azərbaycanlılarının
paytaxtında qurultay çağırmağı ön plana çəkmiş
və 23 may 2001-ci il tarixdə dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi
haqqında Sərəncam vermişdir [9].
Heydər Əliyev cəmiyyətin bütövləşməsi,
Azərbaycançılıq ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi istiqamətində
mühüm işlər görmüş, ümumxalq birliyinin
dərin politoloji və nəzəri əsaslarını irəli sürmüşdür. “Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti
onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm
və bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam”, - deyən ulu öndər yeritdiyi siyasətlə
dünya azərbaycanlılarının şəksiz siyasi-mənəvi
liderinə çevrilmişdir.
1993-cü ildə ikinci dəfə ali hakimiyyətə
qayıdan ulu öndər milli dəyərlərin qorunub
yaşadılması sahəsində ötən əsrin 70-ci illərindən
başlanan işləri əsrin sonlarında Azərbaycanın

olmuşdur. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı
sayəsində Azərbaycanda böyük opera sənəti
dünya şöhrəti qazanmış, ölkəmizdə opera və
balet teatrı fəaliyyətə başlamışdır. Dahi musiqişünas alimin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirən ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında
misilsiz xidmətlərini nəzərə alaraq Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 110 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi ilə əlaqədar 1995-ci il 1 sentyabrda Sərəncam imzalamışdır. Həmin Sərəncam əsasında yubiley
tədbirlərinin hazırlanması və keçirilməsi üçün
təşkilat komitəsi yaradılmışdır [9].
Yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan,
Şərq aləmində özünə məxsus adət-ənənləri
ilə şöhrət tapan Azərbaycan xalqı, yüzillərlə
formalaşmış, zamanın böyük sınaqlarından
keçmiş milli-mənəvi dəyərlər formalaşdırmışdır.
Yuxarıda qeyd edilən bütün tarixi faktlar azərbaycanlıların nə dərəcədə zəngin mədəni irsə
malik olmalarını və bu irsin nəsildən-nəslə
keçməsində əvəzsiz xidmət göstərən liderlərinin
olmasını sübut edir. Məsələ burasındadır ki,
dünyada gedən hər hansı qlobal siyasətdən
Azərbaycan kənarda qala bilmir, amma bir
məsələ var ki qloballaşma azərbaycançılığa,
Azərbaycan milli mentalitetinə xələl gətirmək
iqtidarında olmur. Bunun bir sıra səbəbləri
var. Bu səbəblərdən biri xalqımızın öz keçmişinə, tarixi köklərinə möhkəm əsaslarla
bağlı olması, digər tərəfdən ölkəyə rəhbərlik
edən siyasətçilərin, xüsusilə dövlət başçısının
mənəvi dəyərlərə üstünlük verən siyasi xəttidir.
Heydər Əliyev qloballaşan dünyada, demokratik
dəyərlərin üstünlük təşkil etdiyi bir zamanda
Azərbaycan reallığını, milli-mənəviyyatımızın
qorunmasını prioritet vəzifə hesab edirdi. Heydər Əliyev 14 avqust 2001-ci ildə verdiyi bəyanatda bu məsələnin əhəmiyyətini vurğulayaraq demişdir ki, hər xalqın öz mentaliteti
var. Bizim Azərbaycan xalqının mentaliteti
onun böyük sərvətidir. Heç vaxt iki xalq birbirinə bənzəməz. Heç vaxt iki xalq bir-birinə
bənzər dəyərlərə malik ola bilməz. Yenə də
deyirəm hər xalqın özünə, öz tarixi köklərinə,
əcdadları tərəfindən yaradılmış milli-mənəvi
dəyərlərinə bağlılığı böyük amildir. Biz də
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müstəqil dövlətçilik şəraitində davam etdirmiş,
milli-mənəvi dəyərləri milli dövlət quruculuğunun aparıcı elementinə çevirmiş, Azərbaycançılığı ümummilli ideologiya kimi irəli sürmüşdü. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
siyasi hakimiyyətinin bu mərhələsində Azərbaycanın bütün bölgələrində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli dövlətçilik,
vətənpərvərlik, adət-ənənələrə bağlılıq prinsipləri əsasında apardığı məqsədyönlü siyasət
bu gün də milli dəyərlərimizin yaşamasına
təminat verir.
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Naxçıvan kənd əhalisinin təsərrüfat
məişətində quşçuluq
Annotasiya. Məqalədə Naxçıvan ərazisində ev quşlarının saxlanılması, becərilməsi, çoxaldılması (onların kürt düşməsi, bala çıxarması) və yemlənməsi haqqında məlumat verilməklə yanaşı,
onların ətindən, yumurtasından və tükündən də əhalinin istifadəsi
təsvir və təhlil edilmişdir. Məqalədə əsas etibarı ilə ev quşlarının
saxlanılmasında istifadə edilən ənənəvi usullarından bəhs edilmiş,
onların xəstələnməsi zamanı empirik müalicə üsulları təsvir edilmişdir. Məqalədə həmçinin xalq inamları əsasında mənalandırılan
xoruz banları haqqında da məlumat verilmişdir. Qeyd olunur ki,
ümumən xalqımızım təsərrüfat məişətində əsrlərdən bəri ev
quşlarının saxlanılıb, onlara qulluq edilməsində ənənəvilik əsas
götürülmüşdür. Ərzaq məhsulları içərisində mühüm yer tutduğundan
istər ev şəraitində, istərsə də quşçuluq təsərrüfatlarında quşların
sayları daim artırılırmışdır.

Poultry farming in the house hold of the
rural population of Nakhchivan
Abstract. The article, along with providing information on keeping,
growing, breeding (incubating eggs, breeding off spring) and
feeding poultry in the territory of Nakhchivan, describes and
analyzes the use of their meat, eggs, down, and feathers by the population. The article mainly discusses the traditional methods
used in the keeping of poultry, and explains the methods of
empirical treatment of their diseases. The article also provides information about cockcrow based on folk beliefs. Generally, it has
been stated that the poultry has been preserved and cared for
centuries in the hausehold our people based on tradition. Their
numbers have been increased both in domestic and poultry farms
and have been played a key role in food production.

Птицеводство в хозяйственном быту
сельского населения Нахчывана
Aннотация. В статье, наряду с предоставлением информации
о содержании, выращивании, размножении (насиживание яиц,
выведение потомства) и кормлении домашних птиц на территории Нахчывана, описано и проанализировано использование
населением их мяса, яиц, пуха и перьев. В статье основное
внимание уделено традиционным способам содержания домашних птиц, описаны эмпирические методы лечения, которые
используются при их заболевании. В статье также была представлена информация о петушиных криках и связанных с
ними народных приметах. Отмечается, что в хозяйственном
быту нашего народа на протяжении веков на основе разведения
домашних птиц в целом лежали традиции. Поскольку птицепродукция традиционно занимала важное место в питании
людей, численность птиц постоянно увеличивалась как в домашних условиях, так и в птицеводческих хозяйствах.
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Azərbaycanda quşçuluğun tarixi heyvandarlığın tarixi qədər qədim olub, Neolit dövründən təşəkkül tapmışdır. İnsan Neolit dövründə quşları həm ovlayır, həm də əhilləşdirməyə cəhd göstərirdi. Neolit mədəniyyətində
heyvanlar ilk dəfə əhilləşdirilməklə bərabər,
həm də artıq əhilləşdirilmiş heyvanlar yetişdirilirdi [1, s.569].
Qədim dövrlərdən etibarən Azərbaycanın
digər bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan ərazisində də əhali ev quşlarından olan hindquşu,
toyuq, ördək və qaz saxlamış, onların ətindən,
yumurtasından və tükündən istifadə etmişlər.
Əsrlərdən bəridir ki, ev quşlarının saxlanması
ilə məşğul olan kənd əhalisi bu sahədə böyük
təcrübə əldə etmişdir. Ev quşları üçün tikilən
hin təsərrüfat tikililərinə aiddir və evdən aralı,
sel-su tutmayan yerdən tikilir. Hini tikərkən
işıqlanması üçün bəzən nəfəslik qoyulur, içərisi
suvanır ki, isti olsun. Hinin içində quşlara
oturacaq, yəni pilləkənvari tar düzəldirlər ki,
gecələr quşlar tara qalxır, həmin yerdə gecələyirlər. Yayda isə quşlara isti olmasın deyə,
hinin qabağında, setkanın içində yer düzəldirlər.
Setkanın üstünü örtürlər ki, onları tülkü, qarğa
və ya başqa vəhşi heyvanlar apara bilməsin.
Ev quşlarının saxlanılması qaydasına görə ilk
növbədə hinin içərisi təmiz və quru olmalıdır.
Qeyd edək ki, Naxçıvan ərazisində ev quşlarının
saxlandığı yer “nin” adlanır.
Ev quşlarından sayılan hinduşka haqqında
olan məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, hinduşkanın vətəni Amerika hesab edilir. Hunduşka
Güney Azərbaycanda hindışka, həştərxan toyuğu kimi adlanır. Belə hesab olunur ki, bu
quş Güney Azərbaycana ilk dəfə Xəzər dənizinin quzeyində olan Həştərxan şəhərindən
gəldiyinə görə bu adla tanınmışdır [10]. Hinduşkanın bizim ölkəmizə 1730-cu ildə İspaniyadan gətirilməsi ehtimal edilir [9].
Ölkəmizdə hinduşkanın bir çöx növləri
var. Məsələn, boz hinduşka, mavi slate,
hibrit cinsi, ağ hinduşka, qara hinduşka,
tunc və s. [11].
Çöl materiallarına əsaslanıb demək olar
ki, muxtar respublikanın kəndlərində əhali tərəfindən saxlanan hinduşkanın ən çox qara,
tunc və ağ enlidöş cinslərinə rast gəlinir. Bu
cins hinduşkalar ətinin yaxşı keyfiyyəti ilə

Tarix
seçilir, tez böyüyür və müxtəlif şəraitə asanlıqla
uyğunlaşırlar. Ağ enlidöş hinduşkaların oval
formalı gövdələri, enli döşü, tük örtüyü isə ağ
və sıxdır. Tunc hinduşkaların tükləri qara
rəngdə olur, budlarında yaşıla çalır.
Şahbuz rayon Biçənək kəndindən olan məlumatçı qeyd edir ki, təsərrüfatında mal-qara
saxlamaqla yanaşı, quşçuluqla da məşğul olur.
Otuza yaxın hinduşkası olan məlumatçı deyir
ki, hinduşkalar 8-9 aylıq olanda yumurtlayırlar.
Onların yumurtlama müddəti 6 aya qədər olur.
Əgər onlar yaxşı qidalanarsa yumurtlama
müddətində hər birindən 80-90 yumurta əldə
etmək mümkündür. Hinduşkalar piylənməyə
meyilli olduqları və hində çox qalanda ayaqları
tutulduğuna görə qış mövsümündə həyətə buraxılır və gəzintiyə çıxarılır. Hinduşkalar tüklərini tüləmə (tüklərini dəyişmə) zamanı yumurtlamırlar.
Hinduşka əsasən mart və aprel ayları kürt
düşür. Ev quşlarının kürt düşməsi deyəndə
onların bala çıxarma zamanı halı, vəziyyəti
başa düşülür. Kürt yatmaq isə quşun balacücə çıxartmaq üçün yumurtanın üstündə oturmasıdır. Naxçıvan ərazisində ev quşları kürt
düşən, yəni qırtlayan zaman onu basdırırlar.
Yəni onların altına yumurta qoyub, quşu üstündə oturdurlar. Onu basdıran zaman çalışırlar
ki, yerini yumurtladığı yerdə düzəltsinlər. Məlumatçı qeyd edir ki, təxminən 1,5 m uzunu
və 1 m enində olan qutunun içərisinə saman
döşəyir, onun üstündən ya yun parça, ya da
yun dəri salıb sonra üstünə yenidən saman
döşənilir. Samanın ortasını çökək edib, gümrah
hinduşkanın altına 17-19, çəkisi az olan hinduşkanın altına isə 15-17 yumurta qoyuruq.
Ev quşları basdırılarkən (kürt yatarkən) onların
altına tək yumurta qoyurlar. Səbəbini soruşduqda isə məlumatçı cavab verdi ki, analarımızdan belə görmüşük. İnama görə cüt yumurtanın düşər-düşməzi olar deyirlər. Quşu
yumurtanın üstünə qoyanda deyirlər ki, bu
yumurtalara mənim əlim deyil, Fatma nənənin
əli dəyir, Allah bərəkətin versin. Məlumatçı
qeyd edir ki, hər hansı bir ev quşunu naxırın
çöldən gəlməsi ərəfəsində, yəni el dili ilə
desək qaş qaralanda basdırırıq. İnama görə,
həmin vaxt basdırılan ev quşlarının xeyiri,
bərəkəti bol olur.
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Təcrübəli qadınlar ev quşlarının yumurtasını
işığa tutub onun mayalanıb-mayalanmamasını
müəyyən edə bilirlər və yaxud əgər yumurta
bir quşundursa, birini qırıb içində toxumun
olub-olmamasını müəyyənləşdirirlər. Mayalanmamış yumurtanı quşun altına qoymurlar,
çünki həmin yumurtadan bala çıxmaz. Şərur
rayon Tumaslı kənd sakini İsmayılova Fəxrəndə
deyir ki, hinduşkanı basdıranda ilk növbədə
onun yerini isti edib, yanına su və dənlə
yanaşı, qutuya kül də qoyuruq ki, quş eşələnmək
istəyəndə eşələnsin. Kürt yatan hinduşka gün
ərzində 1-2 öyün yemlənir, bununla yanaşı,
5-6 gündən bir 5-10 dəqiqə çölə gəzməyə buraxırlar. Bəzən elə olur ki, kürt yatan quş yem
yemir, yumurtasının üstündən qalxmır. Belə
olduqda hinduşkanı ehtiyatla götürüb yemin
yanına qoyur və yumurtaları nəzərdən keçirirlər.
Əgər yumurtalardan əziləni və ya sınanı varsa
onları atırlar. 28-29-cu gün basdırılan hiduşkaya
nəzər saldıqda balaların civiltisi gəlir. Bir-iki
gün gözlənilir ki, cücələrin hamısı yumurtadan
çıxsın. Yumurtadan çıxan bütün balaları təmiz
və quru saman döşənmiş qutunun içərisinə
yığaraq isti yerə qoyurlar.Yaşlıların dediyinə
görə, hinduşka balalarının boyunlarında dəri
fırları (bəzən buna mərcanlar da deyilir) əmələ
gələnədək isti yerdə saxlayırlar. Hinduşkanı
basdırmaq istəməyəndə isə onu bir neçə dəfə
soyuq suya salıb çıxarırlar.
Hinduşka basdırılan zaman onun altına toyuq, qaz, ördək, hətta kəklik yumurtası da
qoymaq olur. Cücələr çıxanda hinduşka onları
öz balası kimi qəbul edir. Bəzən də ayrı hinduşkanın və yaxud toyuğun cücələrini onun
altına qoyurlar. Lakin bunu hinduşkanın balaları
çıxan ilk gün etmək lazımdır, yoxsa o, yad
cücələri yanına almaz. Bəzən isə toyuq cücələrini yenicə bala çıxarmış hinduşkanın altına
gecə qoyurlar ki, o, bunu hiss etməsin.
Ev quşlarından ən çox saxlanılanı toyuqlardır. Təxminən 4 min il bundan əvvəl əhilləşdirilən toyuq cinslərinin vətəni Şimali Hindistanda yayılmış vəhşi bankiv xoruzlardan
törəndiyi söylənilir. [2, s.303]. Muxtar respublika ərazisində toyuqların müxtəlif növləri:
ağ rus toyuğu, plimufork, korniş, brama, serebrist, rod-ayland və s. növləri ilə yanaşı, ən
çox kənd toyuqları yetişdirilir [4, s.234-235].

Lakin kənd əhalisi onlara sadəcə olaraq ev
toyuğu və cins toyuqlar deyirlər.
Azərbaycan toyuq cinsi yumurtalıq istiqamətli cinsdir. Hər toyuqdan ildə orta hesabla
120-150 ədəd yumurta almaq mümkündür.
Yumurtanın çəkisi 50-60 qram olur. Yumurtadan
cücə çıxma faizi yüksəkdir. Fərələr 6 aylığından
yumurta verirlər. Xoruzların diri kütləsi 2,5-3
kq, toyuqlarınkı isə 1,8-2,5 kq arasında dəyişir
[4, s.236]. Ətinin dadlılığına və yumurtasının
qidalılığına görə seçilir. Dənə az tələbkardır.
Çoxlu ot yeməsi ilə seçilir. Bu cür toyuqların
rəngi qəhvəyi, qonur və çil-çil olur..
Toyuqların orta ömürləri təxminən 10-20
il olur. Ev quşlarından olan toyuqların yaş
xüsusiyyətlərinə görə, xalq arasında adları
var. Həmin adları növlərə görə vermək etnoqrafiya baxımından maraqlıdır. Toyuq bala
çıxaranda ilk vaxtlar onlara cücə deyilir. Altı
ayına qədər dişisinə fərə, erkəyinə beçə deyilir.
Bəzən fərələrin başında papıl olur. Ev yiyəsi
onları çalağandan, qarğadan qoruyanda belə
deyir:
Papıllı fərik,
Çıxma divara.
Çalağan tutar,
Qallam avara.
Altı ayından sonra dişisi toyuq, erkəyi
xoruz adlanır. Toyuqlar 2-3 metr uça bilirlər.
Toyuqların uçmaması üçün onun qanadlarındakı
uzun lələkləri yolurlar.
Hələ cücə olarkən toyuğun cinsiyyətini
müəyyən emək üçün cücəni başıaşağı sallayırlar. Əgər cücə düz istiqamətdə əyilərsə, o,
beçə, yox əgər cücə qalxmağa meyl edərsə o,
fərə hesab edilir. Yaşlıların dediyinə görə, cücənin qanadlarında tüklər səliqəli və hamardırsa
o, xoruz, qanadlarındakı tükləri səliqəsiz və
pərakəndə haldadırsa onda o, toyuqdur. Xoruzun dimdiyinin altındakı ət daha böyük, toyuqlarda isə kiçik olur.
Toyuqlarda yumurtlama müddəti altı aya
qədər davam edir və tüklərini tüləyənə qədər
yumurtlayırlar. Toyuqlar noyabr-dekabr aylarında tüklərini tüləyirlər. Toyuq qırtlayan
zaman tükləri qabarıq olur, həmçinin qıqqıltısın
kəsmir və hirsli olurlar. Toyuq basdırılanda
altına 15-21 ədəd mayalı yumurta qoyurlar.
Kürt yatan toyuq dimdiyi vasitəsi ilə yumurtaları
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çevirir. Yumurtaları davamlı olaraq çevirən
toyuq, yumurtaların istiliyi düşməsin deyə
səy göstərir. Normalda basdırılan toyuqların
yumurtalarının istiliyi 37-38 dərəcədə olması
gərəkdir. Cücələr yumurtadan 21 gündən sonra
çıxır. Bəzən istilikdən dolayı daha tez, ya da
aşağı temperaturdan dolayı cücələr gec çıxa
bilər. Bu dəyişiklik toyuqların cinsi ilə
bağlıdır.
Körpə cücələrin sağlam böyümələri üçün
istilik əsas şərtdir. İstilik normal qaydada olduqda cücələr gümrah, lələkləri hamar olur,
yemi həmişə həvəslə yeyir və suyu qədərincə
içirlər. Toyuq-cücənin suyunu tez-tez dəyişdirmək lazımdır ki, xəstələnməsinlər. Ot yeyən
və günəş şüaları altında olan cüclər tez böyüyüb
6 ayından sonra yumurtlamağa başlayırlar.
Toyuqların ən məhsuldar yumurtlama dövrü
1-4 ildir. Ona görə də, ev quşları saxlayanlar
onları müəyyən müddətdən sonra cavanlaşdırırlar. Yenicə yumurtlamağa başlayan fərələrin
yumurtası kiçik, anaş toyuqların yumurtaları
isə onlara nisbətən böyük olur.
Deyilənə görə, toyuqlar öz hinlərində olan
bütün toyuqları tanıya bilirlər. Toyuqlar, hətta
insanı üzdən tanıya bilir, insan kimi bütün
rəngləri görə bilirlər. Bit-birədən təmizlənmək
üçün küldə yatıb eşələnirlər. İnama görə, yazda
ilk dəfə göy guruldayanda toyuğun üstünə bir
ovuc kül atırlar ki, toyuq kürt düşsün. Məlumatçının dediyinə görə, quşların hininə kül
atardılar ki, yerləri həm isti olsun, həm də
eşələnib bit-birələrini töksünlər. Toyuq kürt
yatanda evdə hamilə qadın varsa, onda toyuğu
başqa yerdə basdırarlar.
Toyuqlar təhlükə hiss edən kimi həyacanlı
səs çıxarır, bu zaman cücələr ona yaxındırsa
ana toyuğun qanadlarının altına sığınırlar,
əgər analarından aralıdırlarsa, onda balalar
hamısı bir yerə toplaşır və təhlükədən gizlənib,
səs çıxarmırlar. Təhlükə sovuşanda toyuq
müəyyən səs çıxarmaqla balalarını yanına
yığır. Onun təhlükə hiss etdiyi zamanda çıxardığı səs, həmçinin sahibinə də bir xəbərdarlıqdır. Müəyyən müddətdən sonra toyuq
balalarını ayırır və onları tanımır.
İnsanlar ən qədim zamanlardan zaman ölçülərinə: gün, həftə, ay, il, əsr və s. diqqət etməyə başlamışlar. Səhəri, günortanı, axşam-

Tarix
üstünü, axşamı, gecəni, gecəyarısı olan günün
müxtəlif hissələrini hər bir xalq bir-birindən
fərqli tərzdə adlandırır və bunları müəyyən
əlamətlərinə görə təyin edirdilər. Şərqdə, eyni
zamanda Azərbaycanda da gecənin müxtəlif
vaxtları (saatları, hovları) xoruz banı ilə qeyd
edilirdi. Məsələn, xoruzun birinci banı, ikinci
banı və s. Xalq arasında xoruzun birinci banı
səhərin gözü açılmamış vaxt və ya obaş adlandırılır. İkinici və üçüncü banı isə səhərin
ala-toran vaxtı hesab edilir. Yaşlı adamların
dediyinə görə, hər bir heyvan da onun xislətinə
qoyulan vərdişlərlə Allaha ibadət edir. Məsələn,
xoruz yaradılışından bu yana sabah namazından
əvvəl banlayır. İkinci xoruz banı namaz vaxtında, üçüncü xoruz banı isə günəş çıxmazdan
bir az əvvəl olur. Hətta xalq arasında deyilir
ki, hər kənddə bir ban xoruz var. Yəni xoruzların
başçısı. O xoruz banlamasa, heç bir xoruz
banlamaz. Qədim zamanlardan hər zaman
xoruz müsbət imic, gecə isə şər qüvvə kimi
hesab edilib. Xoruzun səhər tezdən banlaması
da şər qüvvələrin öz yerini xeyirə verməsi
kimi qəbul olunub. İnama görə, toyuğun banlamasını xalq şər qüvvələrin çağırılması, eləcə
də onların şər qüvvələrin təsirinin altına
düşməsi kimi dəyərləndirilib. Bu səbəbdən
banlayan toyuğun başını kəsməklə gəlməkdə
olan şər qüvvələrin qarşısını aldıqlarını düşünürlər. Nəsillərdən keçib gələn bu inam bu
gün də məişətimizdə mövcuddur.
Qədim zamanlarda bir sıra xalqlarda xoruz
günəş ilahəsi və günəşin oğlu hesab edilirdi.
Qədim iranlılar, qədim slavyanlar və bəzi türk
xalqları arasında xoruz inancı geniş yayılmışdır.
Türk dillərində “xoruz” sözünün horoz, koraz,
qaruz, xoruz kimi variantları var. “Gün” və
“xoruz” sözlərinin kökü eyni quqoho ünsüründən ibarətdir. Eyni “qoho” ünsürü “qodukodu” (qodu, qodugoru, dudu ) sözündə özünü
göstərir. “Qodu” günəş ilahəsinin adıdır. Novruz
bayramında qadın şəklində düzəldilmiş “qodu”
əslində günəşin bənzəyişi, onun timsalı anlamını
verir [12].
Zərdüşt dininə görə, ilahi qüvvələri təmsil
edən iki varlıqdan biri–Hörmüz adətən qırğı
başlı və xoruz (bəzən də qartal) qanadlı şəkildə
təsvir və təsəvvür olunur. Günəş Allahı Hörmüzün xoruz şəklində təsvir edilməsi xoruzun

106

Aytəkin Qəhrəmanova

Naxçıvan kənd əhalisinin təsərrüfat məişətində quşçuluq

öz banı ilə Əhrimənini qoşunlarını (mənfi
ruhları, şər qüvvələri) qovmasında əsaslanırdı.
Deyilənə görə, xoruz banlayan kimi, qaranlıq
ruhlar aradan çıxır [12].
Xalq arasında deyirlər ki, xoruzların banlaması səhərin açılmasından xəbər verir. Bu
barədə Y.V.Çəmənzəminli “Xalq ədəbiyyatının
təhlili” məqaləsində yazmışdır: “Xoruz olmasa
sabah açılmaz” deyirlər. Bu atalar sözünü
anlamaq üçün xoruzun qədim tarixdə oynadığı
rolu bilməliyik. Zərdüştlərdə “pəridar” adlanan
xoruz müqəddəs kimi tələqqi olunur, çünki
işığın və gündüzün zühurunu xalqa xəbər
verir.
Xoruz işıq Allahı Hörmüzün güruhundan
sayılır. Beləliklə, xoruzun banları qaranlığın
getməsini, işığın və gündüzün zühurunu xalqa
xəbər verir [3, s. 292].
Xoruzlara xalq arasında müəyyən adlar da
verilir. Məsələn döyüşkən xoruza çarxı xoruz
deyirlər. C.Məmmədquluzadənin “Pirverdinin
xoruzu” hekayəsində də çarxı xoruz adı çəkilir.
Hekayədə yazılır: “Oğlum, canın üçün xalava
deyərəm sənə bir yaxşı çarxı xoruz gətirsin.
Di izin ver gedim” [ 5, s. 169].
Vaxtilə Novruz bayramında cavanlar və
yeniyetmə oğlanlar kənd meydanlarında xüsusi
bəslənmiş xoruzları döyüşdürürdülər. Xoruz
döyüşünü insanlar əyləncə məqsədi kimi təşkil
edirdilər. Xoruz döyüşü haqqında Şahbuz rayonunun Şahbuzkənd sakini 97 yaşlı Əli
Xəlilov məlumat verərək deyir ki, xoruzları
döyüşdürmək üçün əvvəlcədən hazırlaşırdılar.
Döyüşəcək xoruzların çəkisi və boyu düz gəlməli idi. Ona görə də döyüşdən əvvəl xoruzlar
yan-yana düzülür və hansı hansına uyğun
gəlsə, rəqibi o seçilirdi. Xoruz döyüşlərinin
nəticəsində bir xoruz sağ-salamat qalır, elə
qalib də o seçilirdi. Döyüş meydanında yatan
və döyüşdən qaçan xoruz uduzmuş sayılırdı.
Uduzan xoruz qalib xoruzun yiyəsinə verilirdi.
Lakin artıq xoruz döyüşdürmə məişətimizdən
tamamilə çıxıb.
Muxtar respublikanın kəndlərində digər ev
quşları ilə yanaşı, ördək də saxlayırlar. Ev
quşlarından sayılan ördəyi təqribən üç min il
bundan əvvəl Çində əhilləşdirmişlər. Avropada
isə bu sahədə Yunanıstan və Qədim Roma
öncül olmuşdur. Yunanıstanda ördəyin əhil-

ləşdirilməsinin təqribən üç min ildən çox tarixi
vardır [13].
Qeyd etmək lazımdır ki, ördəklərin dərialtı
yağları olmadığı üçün ətləri yağlı olmur və
çox faydalı hesab olunur. Muxtar respublikanın
kəndlərində əsasən lal ördək və qır-qır (qışqıran)
ördək saxlayırlar. Kənd əhalisinin qır-qır adlandırdıqları ağ ördəklər Pekin cinsidir və
300 il bundan əvvəl Pekində yaradılmışdır
[4, s. 237]. Bəzən ona yaşılbaş ördək də
deyirlər. Bu cins çox dözümlü və sərt qışa uyğunlaşmış quşdur. Bu ördəklər 6-8 aydan etibarən yumurtlayır və orta hesabla 80-120 yumurta verirlər. Məlumatçıların dediyinə görə,
ildə iki, bəzən də üç dəfə kürt düşürlər.
Ördəklər yumutlamaq üçün gizlin yer seçirlər
və yumurtalarının üstünü örtürlər, yəni gizlədirlər. Sonra isə elə yumurtladığı yerdə kürt
yatırlar, yerini dəyişdirsən yatmır. Onların
yerini dəyişəndə yenə də gedib əvvəlki yerində
yatacaq.
Ördəklər kürt yatan zaman digər ev quşları
kimi ona da yer düzəldib altına saman döşəyirlər. Ördək hər gün yumurtanın üstündən
durub gəzib-dolaşır sonra gəlir. Maraqlıdır ki,
ördəklər yumurtanın üstündən duranda yumurtaların üstünü samanla örtürlər. O, suya
girib sulanır, suyunu qurutmaq üçün yumurtanın
üstünə döşədiyi samanın üstünə yatıb suyunu
qurudar, sonra isə samanı yenidən yumurtanın
üstündən çəkib, yumurtaların üstünə oturur.
Ördəklər çoxalma dövründə tüklərinin rənglərini dəyişirlər. Bu zaman erkək ördəyin
rəng çalarları daha parlaq olur. Ördəklər ildə
iki dəfə yayda və payızda tüklərini dəyişirlər.
Onlar nəmi sevmir, palçıqlı olanda tükləri
çirklənir və bədəni isti saxlamır. Ördəklər dözümlü quşdurlar, lakin onlar yel, yerləri nəm,
bir də üfünətli hava olduqda xəstələnirlər.
Onlar əsasən mart ayından yumurtlamağa başlayırlar. Qır-qır ördək daha çox yumurtlayır.
Deyirlər ki, onların yumurtasını gizlin götürmək
lazımdır, yoxsa küsüb daha yumurtamazlar.
Ördək erkəkləri sürünü məharətlə idarə edirlər.
Ölkəmizdə lal ördəyin erkəyi ilə qır-qır (pekin)
ördəyinin dişisinin çarpazlaşdırılması nəticəsində “mulat” ördək cinsi əldə edilir. Bu ördəklər lal ördəklər kimi ətli olur və çox yumurtlayırlar. Mulat ördəklərin yumurtalarından
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təsadüfi halda bala çıxır. Onları ətlik və yumurtalıq məqsədilə yetişdirirlər. Məlumatçılar
qeyd edirlər ki, lal ördəyin erkəyi qışqıran
(pekin) ördəklərin dişilərini qışqırdığına görə
sevmirlər. Ona görə də, mulat cinsini əldə
etmək çətin olur.
Toyuqdan sonra ev quşları içərisində ən
çox yayılanı qazlardır. Bunun da səbəbi qazın
keyfiyyətli əti, mühitə dözümlü olmasıdır.
Qeyd edək ki, keçmiş sovetlər birliyində 20dən çox qaz cinsi yetişdirilirdi. Xalq seleksiyası
əsasında xolmoqor, arzamas, tula, şadrin
cinsləri yaradılmışdır [4, s. 236]. Çöl materiallarına əsasən Babək rayon Zeynəddin kəndindən olan məlumatçı qeyd edir ki, qazın iki
cinsini saxlayırıq. Birinə sort qaz, digərinə
isə yerli qaz deyirik. Yerli qazların ayaqları
uzun, hündür, bədənləri cır olur. Sort qazların
ayağı qısa olur, əksəriyyəti ağ olub qu quşu
növünə oxşayır. Erkək qazın boynu uzun olur.
Dimdiyinin üstündə yumru xala bənzər bir
şey olur. Soyuq aylarda yumurtlayır. Bəzi
qazlar ildə iki dəfə kürt düşür. Yumurtalarında
fərq olur. Bəzi qazların yumurtaları böyük
olarsa 9, kiçik olarsa 11 olur. Qazlar və
ördəklər adətən gecə yumurtlayırlar. Yumurtalama müddəti bitdikdən sonra qaz kürt düşür.
Yatmaq istəyəndə tüklərini tökür. Tüklərini
birinci dəfə yayda, ikinci dəfə isə soyuq vaxtı
hissə-hissə tökür. Qaz kürt düşərkən həmin
tüklərdən özünə çala kimi yer düzəldir və yumurtaların üstündə oturur. Kürt zamanı qaz
çox yemək yemir. Əgər durmaq istəsə tükləri
ilə yumurtaların üstünü basdırır. Kürt qaz yerindən qalxanda onu çox suya girməyə qoyulmur ki, tükləri islanmasın. Qaz 31 gün yumurtanın üstündə yatır. Babək rayonunun Qaraçuq kənd sakini Sitarə Salayeva qeyd edir
ki, qaz kürt yatan zaman özünün yumurtası
az olduğu üçün digər qazın da yumurtalarından
onun altına yığdım. Diqqət edəndə gördüm
ki, qaz yad yumurtaları özündən kənarlaşdırıb.
Bu dəfə qazın başını örtüb yenidən yad yumurtaları onun altına yığdım, bu hadisə yenə
təkrar olundu. Bala çıxarma vaxtı qazın ancaq
öz yumurtalarından bala çıxarmasının şahidi
olduq. O biri yumurtalar lax idi.
Çöl materiallarına əsaslanıb demək olar
ki, kürt yatan qaza erkək qaz qulluq edir. O,

Tarix
həm kürt yatan qazın təhlükəsizliyinə, həm
də onun yemlənməsinə diqqət edir. Erkək
qazın özü isə axırda yem yeyir. Erkək qaz
görür ki, təhlükə yoxdur, onda çölə çıxıb
gedir, lakin kürt yatan qaz təhlükə hiss edib
qıy çəkən vaxt erkək qaz özünü tez yetirir.
Erkək qaz gəlməmiş dişi qaz yem yeməz və
yerindən qalxmaz. Kürt düşmüş qazlar erkək
qazların müşayiəti ilə qalxar, hətta birlikdə
gedib suda yuyunarlar. Erkək qaz dişi qazı
yuvada yumurtaların üstündə oturana qədər
gözləyər.
Qazlar sürü halında gəzirlər. Gəzərkən onların qabaqda gedəni başçılar sayılır. Qazlar
kilometrlərlə uzağa yem dalınca gedəndə itmədən öz yerlərinə geri dönərlər. Babək rayonunun Şıxmahmud kənd sakini Dilbər Ramazanova deyir ki, qazın duruşu ilə havanın
necə olacağını müəyyənləşdirmək olar. Məsələn, əgər qaz suya baş vurarsa, deməli, yağış
yağacaq, bir ayağı üstə dayanarsa, yaxud qanadını başının altına salıbsa, onda şaxta gözlənilir. Qazlar əgər gecəyarısı qışqırarlarsa
deməli, hardasa zəlzələ olub. Onu da qeyd
edək ki, vaxtilə bütün əlyazmalar quş lələkləri
ilə, xüsusi ilə də qaz lələkləri ilə yazılırdı.
Məsələn, Nizami, Nəvai, M.F.Axundov, Şota
Rustaveli və başqaları öz əsərlərini qaz lələkləri
ilə yazmışlar [ 8, s. 194].
Ev quşlarının balalarının yemlənməsi haqqında məlumat verərkən qeyd etmək lazımdır
ki, ilk gündən başlayaraq beş günə kimi hinduşka və toyuq balalarının qida rasionları eyni
olur. İlk gündən etibarən cücələrə yumurtanı
bişirib sarısını umacla birlikdə ovub verirlər.
Cücələrə həmçinin su da verirlər. Altıncı
gündən etibarən yarmanı süddə bişirib, umacla
qarışdırıb quşun balalarına verirlər. Onların
yemlənməsinə iki-üç gün nəzarət edirlər ki,
bütün balalar qidalana bilsinlər. Yarmanı cücələrin sayına görə qaynadırlar. Təxminən 15
cücəyə 2 stəkan yarma götürüb, ona 2 stəkan
su və 2 stəkan süd töküb qaynadırlar. Qidanı
balalara soyuq halda deyil, nisbətən isti halda
verib, yerlərini isti edirlər. Ev quşlarının balalarının yerləri və qidaları soyuq olarsa, onlar
həm qarınağrısına düşər, həm də ayaqları
tutular. Belə olduqda cücələr məhv olar. Ev
quşları becərənlərin bəziləri hinduşka balalarına
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yumurtadan çıxan gündən 30 gününədək su
əvəzinə dəmlənmiş çayın suyunu, bəziləri isə
yarpızı qaynadıb suyunu verirlər. Həmçinin
cücələrə qatıqlı sarımsaq da verirlər. Belə olduqda cücələr xəstələnmirlər. Müəyyən müddətdən sonra isə ev quşlarının balalarına dən
verməklə yanaşı, həm də onları həyətyanı sahəyə buraxırlar ki, ot yesinlər. İki aylığa çatmamış cücələrə yem hazırlayarkən, onlara verilən dənlərin və yarmanın içindən qılçıqlar
təmizlənir. Çünki qılçıq gec həzm olunmaqla
yanaşı, mədə bağırsağa olduca ziyandır. Bəzən
isə elə olur ki, setkada olan quşlara ot verirlər.
Cücələr bir az iriləşəndən sonra ərzaq tullantılarından da istifadə edilir. Ev quşlarını yemləyərkən çalışırlar ki, qida məhsulları köhnə
və çürük olmasın. Sularını isə tez-tez dəyişib,
təmiz su ilə əvəz edirlər. Körpə cücələrin bəslənilməsinin ilk günlərində onları isti, təmiz
havalı, quru yerdə saxlayırlar. Babək rayonunun
Yeni yol kənd sakini Məlahət Bağırova deyir
ki, bəzən elə olur ki, qış vaxtı toyuq-cücənin
yeri isti olsun deyə onlara tövlədə, mal-qaranın
yanında yer hazırlayırıq.
Bütün canlılar kimi ev quşları da xəstələnirlər. Belə olduqda onları xalq üsulu ilə
müalicə etməyə çalışırlar. Məsələn, ev quşları
adətən iyul- avqust aylarında yerləri isti və
natəmiz olanda bitlənir. Belə olduqda quşlar
üçün həyətdə setkadan yer düzəldir və üstünü
örtürlər. Məlumatçılardan bəzilərinin dediyinə
görə bitlənən quşların bədəninə sarımsaq qatılmış qatıq sürtürlər, bəziləri isə sarı yağı (
inək yağı) quşun bədəninə, xüsusilə qanadlarının altına yaxşıca çəkir. Ordubad rayonunun
Unus kənd sakini Fəziyeva Hüsniyyənin dediyinə görə quşlar bitlənəndə dağlarda bitən
“birə otu”nu qaynadıb suyunu toyuq-cücəyə
verirlər. Quşlarda qurd olanda “çoban yastığı”
otunu qaynadıb su əvəzinə onlara verdikdə
qurdları tökülür. Məlumatçıların verdiyi məlumata görə quşlarda “çiçək”, “ur” və s. xəstəliklər olur. Çiçək xəstəliyinə tutulan quşun
dimdiklərinin ətrafında və pipiklərində iri səpkilər olur, quşlar halsız olur və yem yemirlər.
Belə xəstəlik müşahidə olunan quşları məhv
edir və yer qazıb basdırırlar. Ev quşlarında
bəzən ur xəstəliyi olur. Bu xəstəlik zamanı
toyuq və cücələr kefsiz olur, gəzməyə həvəsləri

olmur, bir yerdə dururlar. Xəstə quşlar bir-birinin lələyin yolur. Ən çox torpaq, gil və ağac
kəpəyi yeyirlər. Yaşlıların dediyinə görə, bu
cür xəstələnən quşlar çətin yumurtlayır, yumurtalarının qabığı nazik olur. Onlar hərəkət
edərkən büdrəyir, özü öz ayağını tapdalayır,
axsayır və qanadları yanına düşür. Xalq üsulu
ilə belə quşların ilk növbədə yerləri ayrılır və
onların qidasına xörək duzu qatılır. Bəzi quş
saxlayanlar sarımsağı kiçik hissələrə bölüb,
quşların boğazına tökürlər. İsal olduqda isə
ən çox qaynadılmış yarpız suyu, sarı tikan
suyu və sarımsaqlı qatıq verirlər. Hini isə
dezenfeksiya edirlər.
Zəngin mətbəx mədəniyyətinə malik olan
xalqımız hinduşka, toyuq, qaz, ördək ətinin
keyfiyyətli və insan orqanizminə nə qədər
xeyirli olduğunu bilmiş və onların ətindən
müxtəlif növ yeməklər hazırlamışlar. Xalq
arasında qanı az olan adama hinduşka əti
yeməsi məsləhət görülür. Mətbəximizdə ev
quşlarının ətindən dolma, qovurma, küftə bozbaş, narlı, şabalıdlı hinduşka qovurmalı plov,
hinduşka soyutması, hinduşka qızartması, kababı, bozbaşı, toyuq qızartması, soyutması,
bozbaşı, ləvəngisi və s. onlarla yemək növü
hazırlanır.
Tərkibindəki proteinlərlə çox bəsləyici bir
qida olaraq istifadə edilən toyuq yumurtasından
hər gün demək olar ki, istifadə olunur. Xüsusilə
körpələrə, məktəbli uşaqlara hər gün ən azı
bir ədəd yumurta yeyilməsi tösiyə edilir.
Ev quşlarının yumurtasını demək olar ki,
gündəlik yemək rasionuna daxil edən əhali
yumurta soyutması, qayğanaq, kükü, çığırtma
və s. bu kimi yeməklər hazırlamış, qədim və
zəngin olan mətbəximizdə müxtəlif şirniyyatların bişirilməsində istifadə etmişlər. Dünyanın ən məşhur təbibi Abu Əli İbn Sina mədədə xora xəstəliyinə qarşı yaşlı xoruzu şüyüdlə
çox qaynadıb içilməsini məsləhət görmüşdür.
Xalq təbabətində müxtəlif cür xəstəliklərin
sağalmasında yumurtadan istifadə etmişlər.
Boğaz ağrısında, bədənin müxtəlif orqanlarının
çatında, sınığında yumurtadan yaxu hazırlayıb
istifadə etmişlər. Sonsuz qadınların uşaqları
olması üçün əsasən qara toyuq yumurtasından
istifadə etmişlər. Körpə uşaqlarda sümük boşluğu olan zaman qara toyuq yumurtasının qa109
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bığını əzib un halına salmaqla onların yeməyinə
əlavə edib yedizdirirlər. Toyuğun əti ilə yanaşı,
baş-ayağını bişirib uşaqlara verirlər. Məlumatçıların dediklərinə görə, qara toyuğun,
həmçinin ördəyin çinədanının üstündəki nazik
sarı pərdəni yuyub, möhkəm qurudurlar. Toyuğun çinədanını un halına salıb gülxətmi
gülü və balla qatışdırıb mədəsində yara olan
adama verəndə yara sağalır. Ördəyin qurudulmuş çinədanını döyərək böyrək xəstəliyində
istifadə edirlər. Bu qarışığın gündə bir qaşıq
ovulmuşunu çay kimi dəmləyib içdikdə böyrəkdə olan daşın salındığı söylənilir.
Xalq təbabətində ördək ətindən geniş istifadə
olunur. Onun ətindən bişirilən şorba öskürəyə
xeyirdir. Ördəyin ciyərini qaynadıb yeyəndə
keyfiyyətli qana çevrilir. Ürək döyüntüsünə
qarşı faydalıdır. Tutulmuş səsi açır.
Məişətdə yastıq, yorğan-döşək, balınc,
və s. hazırlanmasında toyuq tükündən geniş
istifadə olunur. Quş peyinindən gübrə kimi
istifadə olur. Gübrə kimi istifadə edilən quş
peyini həm də digərlərinə nisbətən ucuz və
ekoloji cəhətdən təmizdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra quşlar
vardır ki, onlar da insanlar tərəfindən əhilləşdirib, lakin qida rasionumuza tam daxil olmayıb.
Həmin quşlardan insanlar müəyyən məqsədlərlə
istifadə etmişlər. Bunlara misal göyərçini göstərə bilərik. Qədimdə insanlar göyərçindən
poçtalyon kimi istifadə edirdilər. Onların bu
xidmətləri olduqca dəyərli hesab edilmişdir.
Məskunlaşma ərazilərində yaşayan göyərçinlərin insanları üzlərindən ayırd edə bildikləri
söylənilir. Qədim dövrdən bəri bu quşlar yaddaşlarının gücünə görə məktub daşıyan quş
kimi istifadə olunurdular. Onlar olduqları
ərazini unutmurlar və evin yolun tapa bilirlər.
Göyərçinlər 500 kilometr məsafədən geri
qayıda bilirlər [8, s. 174]. Göyərçini sülh quşu
da adlandırırlar. Rəvayətə görə, iki ölkə hökmdarı döyüşə hazırlaşır. Hökmdarlardan biri
döyüşə dəbilqəsiz gəlir. Səbəbini soruşduqda
o, səbəbini belə izah edir. Dəbilqəmdə göyərçin
bala çıxartmışdı. Anam onun yuvasını dağıtmağa icazə vermədi. Hökmdarlar düşünürlər
ki, ana bir göyərçinin yuvasını dağıtmağa razı
olmur, biz niyə bu qədər insanın yuvasının
dağılmasına səbəb oluruq. Onlar qərar verirlər

Tarix
ki, bir daha müharibə etməsinlər. O zamandan
göyərçin sülh quşu adlandırılır.
Ev quşları ilə bağlı xalq arasında yaşayan
deyimlər vardır: yeyəsən qaz ətini, görəsən
ləzzətini, ac toyuq yuxusunda darı görər, toyuq
bir içər, bir göyə baxar. Toyuqla bağlı xalq
arasında bir sıra deyimlər var ki, onlar müəyyən
mənaları ifadə edir və bu gün də insanlar arasında işlənir. Məsələn, toyuq bir qıçlıdır ki,
bir qıçlı-dediyi söz səhv də olsa, onun üstündə
duran, dediyindən əl çəkməyən, inadkar, tərs
adam haqqında. Toyuq kimi hinə girmək –axşam tezdən evə girib qapı-pəncərəni bağlamaq,
evdə oturmaq və ya yatmaq. Toyuq tara çıxanda
(çıxan vaxt)- hava qaralan vaxt, al qaranlıq
olanda, axşam. Toyuq tardan düşəndə (düşən
vaxt)- hava işıqlaşanda, alaqaranlıqdan, səhər
tezdən. Bişmiş toyuğun gülməyi gəlir (tutur)
– mənasız, cəfəng şey və ya söz haqqında.
Muxtar respublikanın kənd əhalisinin təsərrüfat məişətində mövcud olan quşçuluq sahəsi müstəqillik əldə etdikdən sonra davamlı
olaraq dövlət tərəfindən dəstəklənməsinin nəticəsində iri quşçuluq təsərrüfatları yaranmışdır
ki, onların sayı 74-ə çatdırılıb [12]. Statistik
məlumatlara görə, 1992-ci ildə muxtar respublikanın rayonlarında 209435 ədəd ev quşları
olmuşdur ki, bunlardan 5446-ı Şərur, 133437i Babək, 7296-ı Ordubad, 15965-i Şahbuz,
391-i Sədərək rayonunun payına düşmüşdür.
2019-cu ildə isə ev quşlarının sayı artaraq
muxtar respublikanın rayonları üzrə 1196309
ədəd olmuşdur ki, bunlardan 257757-i Şərur,
325747-i Babək, 218564-ü Culfa, 145687-i
Ordubad, 121756-ı Şahbuz, 108654-ü Kəngərli,
18147-i isə Sədərək rayonunda qeydə alınmışdır
[6]. Göründüyü kimi, 2019-cu ildə quşların
sayı 1992-ci illə müqayisədə 986824 ədəd
artmışdır. Quşlardan alınan yumurtanın sayı
isə 2018-ci ildə 48849,8 ədəd olmuşdursa,
2019-cu ildə bu rəqəm 49469,6 ədədə çatmışdır.
Rəqəmlərdən göründüyü kimi muxtar respublika ərazisində ev quşlarının sayı, eyni zamanda
onlardan alınan yumurtaların sayı ilbəil artır
[7, s. 30]. Quşçuluq təsərrüfatlarının inkişafı
bir tərəfdən əhalinin ağ ətə və yumurtaya olan
tələbatını ödəyir, digər tərəfdən isə əhalinin
məşğulluq sahəsinə də müsbət təsir göstərir.
Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək
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olar ki, xalqımızım təsərrüfat məişətində əsrlərdən bəri ev quşlarının saxlanılıb, onlara
qulluq edilməsində ənənəviliklə yanaşı, müasir
texnologiyalardan da istifadə olunur. İstər ev
şəraitində, istərsə də quşçuluq təsərrüfatlarında
onların sayları artırılır və ərzaq məhsulları
içərisində quş əti və yumurtası mühüm yer
tutur.
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Naxçıvanda ağac və su kultu tarixi
qaynaqlarda
Annotasiya. Məqalədə Azərbaycanda və eləcə də onun ayrılmaz tərkib

hissəsi olan Naxçıvanda od, dağ, su və ağac kultu ilə bağlı ziyarətgahların,
adət və inamların mövcud olmasının, bunlarla bağlı yerinə yetirilən
bəzi ayinlərin bu gün də yaşamasının tarixi köklərinə işıq salınır. Rus
tədqiqatçısı və etnoqrafı K.N.Smirnovun “Materialı po istorii i etnoqraffi
i Naxiçevanskoqo kraya” kitabında, Təbriz çapı olan Müdərris Məhəmməd
Rza Məhəmməd Möminoğlunun “Cənnətül-Xulud” əsərində “ƏshabülRas (Rəs) tayfaları, onların “ağac və suya” sitayiş etməsi haqqında
məlumat verilir. Qurani-Kərimin Qaf və Furqan surələrində, Həzrəti
Əliyə (ə) aid bir hədisdə də bu rəvayət haqqında məlumat vardır.
Məqalədə digər mənbələrə də istinad edilərək Naxçıvan əhalisinin islamaqədərki inanclarında su və ağaca sitayiş etdikləri təsdiq olunur. Bu
inancların bu gün qismən olsa da yaşaması Naxçıvan əhalisinin etnogenezinin, etnoqrafik inanclarının bir neçə minillik tarixinə sübutdur.

The cult of tree and water in historical
sources in Nakhchivan
Abstract. The article highlight the currently existence of the historical
roots, of some rituals, and beliefs associated with the cult of fire,
mountains water and tree in Azerbaijan, as well as its integral part in
Nakhchivan. It is noted in the collection of “Materials on the history
and etnography of the Nakhchivan region” by the russian researcher
and etnografher K.N.Smirnov, in the book “Jannatul-Hulud” published
in Tabriz by Mudarris Muhammed Rza Muhammad muminoghlu tells
about the tribes of ashab-ar-Rass, their worship of wood and water.
There is information about this story in the surahs “Gaf” and “Furgan”
of the Qur`an and in a hadith belonging to the Hazrat Ali. The article,
citing other sources, states that the resiclents of Nakhchivan worshipped
water and tree in their pre-Islamic beliefs. Despite the fact that today the
existenie of these beliefs (although partially) is evidence of ethnogenesis,
ethnographic beliefs of the population of Nakhchivan for several
millennia.

Культ дерева и воды в Нахчыване в исторических источниках
Аннотация. В статье делается попытка осветить исторические
корни существования в Азербайджане, а также в Нахчыване, являющемся его неотъемлемой частью, обрядов и верований, связанных
с культом огня, горы, воды и дерева. В ней отмечается, что в
сборнике русского исследователя и этнографа К.Н.Смирнова «Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края”, в книге
«Дженнетуль-Хулуд» Мударриса Мохаммед -Рза-МохаммедМоминоглу, изданной в Тебризе, рассказывается о племенах Асхаб
ар-Расс, их поклонении дереву и воде. Об этом есть сведения и в
сурах Корана, и в хадисе, принадлежащем хазрату Али. В статье со
ссылкой на другие источники утверждается, что жители Нахчывана
поклонялись воде и дереву в своих доисламских верованиях.
Несмотря на то, что сегодня существование этих верований (хотя и
частично) является свидетельством этногенеза, этнографических
верований населения Нахчывана на протяжении нескольких тысячелетий.
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İslam dinində daşa, ağaca tapınmaq, onları
ziyarət edib dilək diləmək qəbul edilmir. Buna
baxmayaraq, bütün müsəlman ölkələrində pirlərdə qara daşlara, ağaclara inanılır, onların
müxtəlif formada ziyarət edilib, onlardan dilək
diləməyin şahidi oluruq. Ziyarətlər müxtəlif
təriqətlərin inamı kimi qiymətləndirilsə də,
İslam ölkələrində bu cür ziyarətgahlar geniş
yayılmışdır. XX əsrin əvvəllərində görkəmli
rus şərqşünas alimi K.N.Smirnov [1, s. 68]
qeyd edir ki, Yuxarı Əylisdə böyük Zərdüşt
məbədində xalqın adətində gedənləri oddan
keçirib, yola salma qaydası olmuşdur. Bu isə
özlüyündə kənd əhalisinin keçmiş tarixində
oda sitayiş etdiyini təsdiq edir (Vaxtı ilə burada
yaşayan ermənilərin isə buraya sonradan gəldiyini sübut edir. Səddə bayramında, Novruz
bayramından qabaq çərşənbələrdə odun qalanması, odla bağlı müxtəlif ayinlərin icrası
təkcə Əylisdə deyil, bütün Naxçıvan ərazisində
qədim kökləri olan od kultu ilə bağlı oduğunu
göstərir. Z.N).
Suyun qıt olduğu Araz çayı vadisində su
kultunun yaranması da səbəbsiz deyil. Yola,
səfərə çıxan adamın arxasınca su atmaq da
görünür su kultu ilə bağlıdır.
Əldə etdiyimiz bir rəvayətə görə ağaclara
inam, onlara parçaların bağlanılması da Naxçıvan əhalisinin İslamaqədərki inancları ilə
bağlıdır. K.N.Smirnov [1, s. 69] qeyd edir ki,
İslamaqədərki ərəblərdə meteroit (qara daş)
kultu mövcud olmuş və İslam dövründə də
“qaradaş” lara sitayiş olunur. O cümlədən
Naxçıvan diyarında da bir çox pirlərdə “qara
daş”lara inam davam edir. Naxçıvanda su kultunun həyata keçirilməsini fars (İran) mənbələri
təsdiq etməklə yanaşı, yerli diyarşünas müsəlman məlumatçılar da təsdiq edirlər. Təbrizdə
çap olunmuş “Cənnətül-Xulud” (Müdərris
Məhəmməd Rza Məhəmməd Məmun oğlu)
kitabında məlumat verilir ki, Arazətrafı əhali
Əshabül-Ras adlanırdı.
K.N.Smirnov [1, s. 96] “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahı haqqında da məlumat verərkən Mudərris Məhəmməd Rza Məhəmməd Məmun
oğlunun “Cənnətül-Xulud” əsərinin adını çəkir.
K.N.Smirnov [1, s. 70] qeyd edir ki, ərəb
mənbələrinə görə “Ras” (Araz) bizim tanıdığımız Araz və Naxçıvan ərazisində olan

şəhər, çay və dövlət deyil. Biz aşağıda faktlarla
qeyd edəcəyik ki, bu rəvayət məhz müasir
Naxçıvanla bağlıdır (Z.N).
Bir çox alimlər Heredotun “Tarix” kitabında
qeyd edilən Araz çayının bizim tanıdığımız
müasir Araz çayı olmadığını qeyd edirlər. Görünür, K.N.Smirnov da bu cür yalnış mənbələrdən bəhrələnmişdir. Hacı Qadir Qədirzadə
“Naxçıvan: Nuh baba Türk atadann gələn
yol” [2, s. 98-106] monoqrafiyasında “Heredotun tarix kitabında Araz çayı haqqında
bilgilər, mübahisələr və tarixi gerçəklər” başlığı
altındakı bölmədə etibarlı mənbələrə istinad
edərək Herodotun tarix kitabındakı Arazın
məhz Naxçıvan ərazisində axan Araz olduğunu
sübut etmişdir.
Əshabi-Ras dövlətinin hökmdarı Torkuzibn Qabur-ibn Paris-ibn Şaddin-ibn Nemrudibn Kənandır. Bu ölkədə 12 böyük şəhər var
imiş. Bu şəhərlərin hər birində əhalinin sitayiş
etdiyi bir ağac olub. Fars mənbələri bildirir
ki, bu iynəyarpaqlı ağac “sənubər”dir, ola
bilsin ki, bu sərv (kiparis) ağacı da ola bilər.
Yerli məlumatçılar isə bunun çinar ağacı olduğunu ehtimal edirlər. Doğrudan da Ordubadda və Vənənddə yaşı bilinməyən çinarlar
vardır. İ.Şopen 1856-cı ildə bu çinarları “baobab” adlandırır və ağacın quruması əlaməti
olduğunu qeyd edir. K.N.Simernov qeyd edir
ki, ağac hələ də yaşayır. Baxmayaraq ki, onun
görüntüsü solğundur, sanki qurumağa meyillidir.
Ağacların qorunması üçün heç bir qanun qəbul
edilməsə də, ən soyuq illərdə belə ağaclar kəsilməmişdir və bu gün də yaşayır.
Maraqlıdır ki, "sənubər" sözünün izahı ərəb
və fars sözlərinin izahlı lüğətində (1985), [3,
s. 552] Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində
[4, s. 85] sərv, şam ağacı kimi verilir. Azərbaycanca, rusca, ingiliscə, latınca "bitki adları"
lüğətində, sərv-rusca kiparis, sənubər (yasəmən)
- siren [5, s.196], Rusca-Azərbaycanca lüğətdə
[6, s. 168] "sənubər"- yasəmən (siren) kimi
verilmişdir. (Z.N).
Əshabül-Ras dövlətinin əhalisi ağaca və
suya sitayiş edirdilər. Şəhərlər Səfəvi dövlətinin
istifadə etdiyi Hicri-şəmsi təqviminin aylarının
adlarını daşıyırdı. Aban, Azər, Dey və s. (Fars
dilində şəhər həm ay, həm də şəhər mənasında
işlədilir. (Əslində şəhər ərəb dilində Qəməri
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aylara deyilir, fars dilində isə şəhər, ölkə,
məmləkət mənasında işlənilir [3, s.784]. Bu
şəhərlərin hakimləri qız olurdu, əhali 30 il
onlara xidmət edir, sonra isə hökmdarı Araza
atıb qurban verir və yeni bir gözəli hökmdar
seçirdilər.Bu şəhərlərin hər birində ayda bir
dəfə bayram edir, ağaca və suya səcdə edərdilər.
Ağacdan gözəl ipək paltarlar asardılar. (Bizə
elə gəlir ki,bu adət yeni ildə küknar ağacının
bəzədilməsinin bir variantıdır(Z.N)).
Quranın Furqan sürəsinin [7, s. 363] 3738-ci ayələrində buyurulur: Biz Nuh qövmünü
də peyğəmbərlərimizi təkzib etdikləri vaxt
suda boğduq və onları insanlar üçün bir ibrət
dərsi etdik. Biz zalımlar üçün də şiddətli bir
əzab hazırlamışıq. Biz Adı da, Səmudu da,
Şüeybin qövmü olan və ya şam ağacına ibadət
edən Rəss əhlini də, həmçinin onların arasında
olan bir çox nəsilləri də (yerlə yeksan etdik).
Qaf surəsinin [7, s. 518] 9-15-ci ayələrində
buyurulur: Biz göydən bərəkətli su endirdik,
sonra onunla bağlar və (arpa, buğda və s.
kimi) biçilən taxıl dənələri yetişdirdik. Həm
də tumurcuqları (salxım-salxım) bir-birinin
üstünə düzülmüş, hündür xurma ağacları (bitirdik) Bəndələrə ruzi olsun deyə! Biz onunla
(o su ilə) ölü bir məmləkəti cana gətirdik.
(Qəbirlərdən dirilib) çıxmaq da belədir! Onlardan (Məkkə müşriklərindən) əvvəl Nuh
tayfası, Yəmamədə peyğəmbərləri Hənzələni
quyuya atmış Rəss əhli, Səmud (qövmü peyğəmbərləri) təkzib etmişdi. Ad (qövmü), Firon
(əhli), Lut qardaşları; Əykə əhli və Tübbə
qövmü bunların hamısı peyğəmbərləri təkzib
etdi və Mənim də onlara vəd etdiyim (əzab)
gerçəkləşdi.
Diqqət etsək görərik ki, hər iki ayədə adı
keçən Rəss əhli dedikdə Türkiyədən başlayıb
Azərbaycanın ərazisindən keçən, Sabirabad
rayonunda Kür çayına qovuşub Xəzər dənizinə
tökülən Araz adlandırdığımız çayın sahilində
yaşamış xalqlar nəzərdə tutulur.
Ərriyadi kitabında İmam Rza(ə)dan hədis
nəql olunur ki, o həzrət də İmam Əli(ə)dan
nəql edir: Hz.Əlinin (ə) ömrünə üç gün qalmış
Teym qəbiləsindən bir nəfər kişi gəldi və
Hz.Əliyə(ə)dan soruşdu:Ya Əli! Mənə Rəss
əhli haqqında məlumat ver. Rəss əhli kimlərdi,
hansı əsrdə onlar olmuşlar, bunların evləri-

Tarix
eşikləri harda olmuşdur, şahları kim olmuşdur,
Allah o xalqa Peyğəmbər göndərmişdi yoxsa
yox və nəyə görə həlak oldular?! Mən Allahtəalanın Kitabında onların adın görürəm, kimdi
Rəss əhli? Hz.Əli (ə) buyurdu: Sən məndən
bir sual soruşdun ki, məndən bu sualı səndən
qabaq heç kim soruşmayıb və mənim kimi də
bu sualın cavabını açıqlayan məndən sonra
da heç kəs olmayacaq. Allahın kitabında nə
varsa mən onu bilirəm, hansı məkanda nazil
olub, hansı vaxtda, hansı dağda, hansı gecədə,
hansı səhərdə nazil olan ayəni bilirəm.
Ey mənim Teymdən gələn qardaşım onların
(Rəss əhlinin) hekayələri belədir: Onlar bir
xalq idi ki, Sənubər ağacına ibadət edirdilər.
O ağacı bir çayın qırağında Nuhun(ə) oğlu
Yafəs əkmişdi. O çay Nuhun(ə) tufanından
sonra yaranan bir çaydır. O çayın xalqına
Rəss camaatı deyilirdi. Onlar öz peyğəmbərlərini yerə dəfn elədilər. Bu hadisə Süleyman
peyğəmbərdən sonra olub. O camaatın 12
dənə kəndi vardı və böyük şəhərlərə çevrildi.
Bu kəndlər çayın qırağında idi və həmin çayın
adına Rəss (Araz) deyərdilər. Şərqdə olan
dövlətlərdən idi. Bu çayın adını camaat Araz
qoydu. Həmin günlərdə Araz çayından duru,
Araz çayından şirin bir su yer kürəsində yox
idi. Yer kürəsində Arazın ətrafında olan kəndlər
kimi də kəndlər və ondan abad olan, gözəl bir
yer yox idi.
Sənubər ağacı hər kənddə əkilmişdi və böyük ağac olmuşdu. Camaat gəldi, o Arazın
suyundan içməyi haram etdi. Ondan içməzdilər,
heyvanlarına verməzdilər, hər kəs bu sudan
istifadə etsəydi qətlə yetirərdilər və deyirdilər:
Bu bizim Allahımızın həyatıdır, siz ondan içdikcə Allahımızın həyatın azaldırsız. Hər il
bir gün təyin edirdilər, həmin gün hər bir
kənddə toplaşırdılar, orda olan Sənubər ağacının
qırağına ipək parçalar gətirərdilər və başlayardılar o parçaları ağaca bağlamağa. Sonra
ağacı bəziyərdilər, inək gətirib ağacdan ötrü
qurban kəsərdilər. Orda od qalayardılar, həmin
əti qoyub qızardardılar, ət pişən kimi ağac
üçün səcdə edərdilər, ağlayardılar, yalvarardılar.
Ağlayırdılar ki, ağac onları bağışlasın. Şeytan
da gəlib ağacın budağın sirkələyib deyərdi:
Gözünüz aydın olsun, başınızı qaldırın, Allah
sizdən razıdı. Gedin şərab için, çalıb-oynayın.
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Onlar bu əməlləri gecə-gündüz edərdilər, sonra
çəkilərdilər. Böyük bayram o gün olardı ki,
kişili-qadınlı Sənubər ağacının ətrafına yığışıb
xeymə (çadır) qurardılar. Xeymələri möhkəm
bəziyərdilər, 12 dənə qapı qoyardılar ki, hər
kənd əhli bir qapıdan girsin. Çıxanda da Sənubər ağacına səcdə edərdilər. Bu bayramı 12
gün keçirərdilər. Bunların ağaca olan şükürləri,
ibadətləri çoxaldı və Allah onlara Bəni-İsraildən
olan Hənzələ adlı bir peyğəmbər göndərdi.
Bu peyğəmbər onları haqq yola dəvət etdi.
Onları Allaha ibadətə, səcdəyə çağırdı, Allahdan
başqa heç kəsə tabe olmamağa, onları nəsihət
edib, pis işlərdən çəkindirməyə başladı.
Həmin peyğəmbər gəldi dayandı çayın qırağında dedi: Ey Rəbbim! Bu xalq sənə ibadətdən boyun qaçırdı, məni də təkzib etdi.
Sənə şükür əvəzinə ağaca şükür edirlər. Bir
haldakı onun heç bir xeyri yoxdur. Allah! Bu
ağacın hamısını qurut! Qüdrətini onlara göstər!
Camaat baxdı ki, peyğəmbər əlin qaldırıb dua
edir, ağac da yavaş-yavaş qurumağa başlayır.
Bu hadisə xalqı qorxutdu və onları iki dəstəyə
böldü. Bir dəstə dedi ki, bu Allahın peyğəmbəridir, ikinci dəstə isə inkar etdi. Biri dedi
ki, Allahımıza sehr ediblər, biri dedi ki, Allahımız qəzəblənib, sonra dedilər ki, yox gəlin
hamımız toplaşıb bu kişini (peyğəmbəri) qətlə
yetirək. Gəldilər peyğəmbərin üzərinə və əllərinə hər nə keçdi-dəmiri, daşı atdılar ona
tərəf. Sonra quyu qazdılar və peyğəmbəri diridiri həmin quyuya atdılar. Peyğəmbər isə quyunun içərisindən Allaha dua etdi: Ya Rəbb!
Mənim bu sıxıntı halında olduğum məkanı
görürsən. Allah! Mənə rəhm elə, mənə bir
çarə qıl, mənim ruhumu özün tez qəbz elə,
mənim duamı gecikdirmə-deyərək vəfat etdi.
Allah Cəbrailə(ə) buyurdu: Ya Cəbrail! Bəndələrim məndən başqasına ibadət edirlər, hələ
bu qalsın, mənim peyğəmbərimi də qətlə yetirirlər?! Mən özüm intiqam alanam və alaram!
And olsun izzətimə, elə bir hadisə edəcəyəm
ki, hamı üçün bir ibrət və bütün aləmə dərs
olsun. Möhkəm bir Qırmızı külək əsdi və hər
şeyi məhv etdi. Ey Teymdən olan qardaşım!O
Rəss çayı ki var, o çay Azərbaycanın ərazisində
olan Araz çayıdır!
Bütün müfəssirlər (Quranı təfsir edənlər)
müttəfiq olmuşlar ki; Quranda olan Rəss sö-

zündə məqsəd Araz çayıdır, o çay da Azərbaycanın şimalında yerləşir (Rəvayətdə 1828ci ildən qabaqca vahid Azərbaycandan bəhs
edilir Z.N). Onlar bir xalq idilər ki, onların
çoxlu sayda peyğəmbərləri olmuşdur. O xalq
isə həmin peyğəmbərləri qətlə yetirmişdi (Təbriz mənbələrində bildirilir ki, ağaca və suya
ibadət ayinləri yerinə yetirilən zaman səs ucalırdı ki, mən razıyam. Görünür kahinlər ağacda
gizlənir və bu cür səslənirmişlər).
"Cənnətul-Xulud" əsərində göstərilir ki,
“Əshabül Rass” əhalisi buraya başqa etiqadlar
yaymağa gələn müxtəlif peyğəmbərləri qətlə
yetirdilər. nəhayət Hənzələ peyğəmbər gəldi
ki, ona da inanıb etdiqad etmədilər, lakin
dərhal da öldürmədilər. Həmin peyğəmbərin
ibadət zamanı etdiyi dua nəticəsində Arazın
suyu azaldı və ağaclar qurudular. Onda Şeytan
əhali arasında təbliğat apardı ki, Hənzələni
öldürmədikləri üçün bu hadisə baş verir.
"Cənnətul-Xulud" əsərində göstərilir ki,
insanlar şeytanın təhriki ilə Arazın suyunu
qurudub quyu qazaraq Hənzələ peyğəmbəri
öldürüb quyuya atmış və suyu yenidən buraxmışlar. Bunun arxasınca böyük bəla gəldi.
Hər tərəf yandı və uşaqların ölməsinə səbəb
olan uşaq xəstəliyi yayıldı. Əsərdə qeyd edilir
ki, Hənzələ peyğəmbərin qəbri İrəvan şəhəri
yaxınlığında imiş.
Mərhum Əllamə Baqir Məclisinin qələmə
aldığı 110 cildlik "Biharul ənvar" adlı hədis
kitabında İmam Museyi-Kazim(ə)-dan belə
rəvayət edilir ki, İmamdan-Quranda buyrulan
Rəss əhli kimlərdir?-sualı soruşulanda İmam(ə)
buyurdu: O çay Azərbaycanın bir hissəsində
olan bir çayın adıdır. Onlar(çayın sahilində
olan camaat-red.) bütə sitayiş edirdilər. Allah
onlara bir qövmdən otuz peyğəmbər göndərdi.
Allah onlara Mikail peyğəmbəri göndərdi,
çayları qurutdu, peyğəmbərləri qəbul etmədiklərinə görə onlara zülm etdi. O ərazilər ki,
Araz çayının ətrafındadı, İmam Mehdi (İmam
Sahibəz-Zəman) (ə.f.) gələndə həmin ərazilər
Ona(ə.f) məxsus olacaq. O peyğəmbərlərin
duası ilə bir nəfər də olsun bütə sitayiş edən
insan qalmadı. Onların içərisində çox ixlaslı
bəndələr qaldılar. Allaha dua edirdilər: Allah
bizə nicat ver, biz bütpərəst deyilik. Bəlanı
bizə şamil etmə. Allah da onların duaların
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müstəcəb (qəbul) etdi. Çünki onların təmiz
qəlbli olmaların Allah bildi.....
Camaat evlərinə qayıtdı. Gördülər ki, yerin
altı üstünə çevrilib. Hamı həlak olmuşdu. Sağ
qalan isə möminlər idi. Sağ qalan ixlaslı bəndələr həm zahirdə, həm batində Allaha ibadət
edirdi.
Beləliklə, yuxarıda yazılan iki Quran ayəsinin şərhi Hz.Əli(ə) və İmam Kazım(ə)dan
nəql olunan hədislərlə də təsdiq olunur.
Məhşur tarixçi-Məsudiyə dünya şöhrəti gətirmiş "Muruc-uz-zəhəb" kitabında yazılır:
Araz - Xürrəmi olan Babəkin yaşadığı Azərbayan ərazisində yerləşən, Xəzər adlanan gölə
tökülən çaydır.
Muxtar respublikada suya, qayaya, ağaca
inanc bu gün də yaşayır. Daşla niyyət etmə,
ağacların budağına müxtəlif parçalar bağlanılmasına Camaldın kəndindəki Alməmməd
pirində, Milax və Ərəfsə kəndləri arasındakı
“Camış rəddi” pirində, Əshabi-Kəhf Ziyarətgahındakı “Qıtmir iti” qəbri yaxınlığındakı
dağdağan ağacında (haliyədə o ağac quruyub),
Sirab kəndindəki “İydəli pir”də, Aşağı Buzqov
kəndində, Cəhri kəndindəki “Qaş” pirində az
da olsa rast gəlinir.
Hacıvar kəndinin qərb hissəsində qəbiristanlığın yaxınlığında Xudu Divanə piri var
idi. Qadınlar novruzun altıncı günü piri ziyarət
edər, ağacların budaqlarına parça bağlayardılar.
Bu pirin isitmə (maliyariya) xəstəliyinin
müalicə etmək kəramətinə inanır, xüsusi saxsı
qablarda su gətirir, piri ziyarət etdikdən sonar
saxsı qabları qəbirlərin baş daşlarına vurub
qırardılar. Bunun sübutu olaraq bu gün də
həmin qəbiristanlıqda çoxlu saxsı qırıqları
mövcuddur. Pir 1960-cı illərdə NaxçıvanSirab şose yolu çəkilərkən dağıdıldı.
K.N.Smirnov [1, s. 71] qeyd edir ki, yerli
diyarşünaslar bu rəvayət üzərində düşünərək
belə qənaətə gəlmişlər ki, Aban şəhəri İrəvandır.
İrəvan yaxınlığında Aras əhalisinin qətlə yetirdiyi Hənzələ peyğəmbərin qəbri var. Birinci
ay olan Fərvərdin Xudafərinə uyğun gəlir.
Dey və Deyeser uyğunluq təşkil edir, AzadAzərə uyğun gəlir. İ.Şopen isə qeyd edir ki,
Ordubad şəhəri əvvəllər Ordibehişt adlandırılmışdır.
K.N.Smirnov yeddinci ay olan “mehr”in

Tarix
Araz sahilində olan və Naxçıvanın tarixi
ərazisi olan Mehri şəhərinə, “Şəhrivər”in Şərur
rayonundakı Şəhriyar kəndinə uyğun gəldiyini
qeyd etmişdir. Erməni köçürməsindən sonra
Dey kəndi Der kimi yazılsa da, K.N.Smirnov
yaşayış məntəqəsini Dey kimi qeyd edibdir.
Dey həm də, fars dilində soyuğa nəzarət edən
mələyin adıdır. Azad(Aza)-Dey kəndləri isə
Naxçıvanda ilk faraş məhsulun yetişdiyi bölgədir. Ola bilər ki, ona görə də bu yaşayış
yerinə Dey – “soyuq mələyi” adı verilmişdir.
Toponimçi alim Adil Bağırov [8, s. 42]
qeyd edir ki, bəzi əfsanə və rəvayətlərdə yaşayan çox qədim zamanlarda Naxçıvan ərazisində suyu dünyanın bütün çaylarından şirin
və dadlı olan bir çayın (güman ki, Araz
çayının – A.B) ətrafında yaşayan xalq özünə
on iki yerdə yaşayış məskəni salmışdılar. Bu
kənd adları aşağıdakılardır: 1.Eban. 2.Tey
(mülahizəyə görə Teyvaz), 3. Beyman, 4.Azər,
5.İsfəndar (Mülahizəyə görə Üstüpü), 6.Fərvərdin (mülahizəyə görə Vənənd), 7.OrduBeyeş (Ordubad), 8. Xurdad, 9.Murdad, 10.Tirə,
11.Moxyi, 12 Şəhrivərdə.
Hökmdar iqamətgahı İsfəndarda (Üstüpü)
yerləşirmiş. Padşahın əmri ilə İsfəndarda olan
bulağın başındakı söyüd ağacından həmin 12
kəndin hərəsinə birini əkirlər. Kənd ağaları
da həmişə o söyüd ağacının dibində oturubdurarmışlar. İldə bir dəfə 12 kəndin adamı İsfəndara yığışar və orada şənlik edərmişlər.
Ehtimal ki, əfsanədə adı çəkilən bu kənd adlarının tarixi miladdan çox-çox əvvəllərə aiddir.
Adil Bağırovun qeyd etdiyi rəvayət “Cənnətül-Xulud” əsərində olan rəvayətdən fərqli
olsa da, oxşar cəhətlər də mövcuddur.
1.
2.
3.
4.
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Annotasiya. Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının çevrəsində
yerləşən Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars vilayətinin tərkibindəki ilçə
(rayon, bölgə) statusuna malik bir çox yaşayış yeri adlarının, yəni oykonimlərin mənşəcə izahı, yaranma yolları araşdırılır. Həmçinin Naxçıvan
çevrəsinə daxil etdiyimiz Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars vilayətinə
bağlı olan Qars Mərkəz ilçəsinin oykonimlərinin mənşəyi araşdırılır,
yaranma səbəbləri izah edilir. Məqalədə eyni zamanda Qars Mərkəz
ilçəsinə daxil olan digər yaşayış yeri adları Qars, Bekler, Kulveren,
Söyütlü kimi yaşayış yeri adları (oykonimlər) tədqiqat predmeti kimi
götürülmüş, adların mənaları izah edilmişdir. Onların yaranma və formalaşma yolları ümumtürk toponomik və linqvistik qanunauyğunluqları
əsasında araşdırılır. Əksər oykonimlərin yaranma tarixi kimi adları da
qədimdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunur ki, bu ərazidə mövcud
olan adlar ən qədim türk adlarıdır.

Oikonyms of the surrodings of
Nakhchivan
Abstarct. The article explores the origin and the formation the oikonyms
that the names of settlements with the status of ilchi, in the Kars region
of the Republic of Turkey, adjacent to the Nakhchivan Autonomous Republic, including the oikonyms of the central ilchi of Kars. The article
also explores the origin of the oikonyms of the central ilcha in Kars,
having been entered the surrondings of Nahkchivan, including Kars
region of the Turkey Republic, their creating reasons have been explained.
The article also describes the meanings of the names of such settlements
included in the central ilcha of Kars as Kars, Bekler, Kulveren, Soyutlu
which were tanen as the subject of research. The ways of their origin
and formalizing are investigated on the basis of common Turkic
toponimic and linguistic regularities. The names of most oikonyms are
as ancient as their origin history. As te result of the research it was
found that the names existing in this region are the most ancient Turkic
names.

Ойконимы окрестностей Нахчывана:
Kарсский регион
Аннотация. В статье исследуются происхождение и пути образования
ряда ойконимов, то есть названий населенных пунктов, имеющих
статус ильчи (района), в составе Карсской области Турецкой Республики, прилегающейся к Нахчыванской Автономной Республике,
в том числе ойконимов Центральной ильчи Карса. В статье также
описаны значения названий таких населенных пунктов, входящих в
Центральную ильчу Карса, как Карс (Qars), Карсак (Qarsak) Беклер
(Bekler), Кульверен (Kulveren), Сойутлу (Söyütlü), которые были
взяты в качестве предмета исследования. Пути их возникновения и
формирования исследуются на основе общетюркских топонимических
и лингвистических закономерностей. В результате исследования
установлено, что большинство ойконимов имеют названия по истории
их возникновения, что существующие названия населенных пунктов
в этом регионе являются исконно тюркскими словами.
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Naxçıvanın öz ərazisi kimi, çevrəsi də
zəngin onomastik vahidləri ilə diqqəti cəlb
edir. Naxçıvan çevrəsinə daxil etdiyimiz
Kars\Qars vilayəti də (Türkiyə Cümhuriyyəti)
belə ərazilərdən biridir. Aydınlıq naminə qeyd
edək ki, Qars vilayəti Şərqi Anadolunun şimal-şərqində yerləşir. Şimaldan və şərqdən
Ermənistan, şimaldan Ərdahan, qərbdən Ərzurum, cənub və cənub-şərqdən İğdır vilayətləri
ilə həmsərhəddir [1, s.12]. Qars vilayəti səkkiz
ilçədən (bölgədən) ibarətdir ki, onlardan biri
Qars Mərkəz ilçəsi adlanır. Qars Mərkəz ilçəsində 65 yaşayış yeri, yəni oykonim vardır.
Qars həm vilayət (Türkiyə türkcəsində il)
adı, həm də vilayət mərkəzi olaraq konkret
şəhər adıdır. Qarsa aid yazılı qaynaqlarda
qeyd edilir ki, Kars (Qars) adı “Karsak” sözündən yaranmışdır. Miladdan öncə 130-127ci illərdə Qafqazın şimalından – Dağıstan bölgəsindən gələrək buralara yerləşən Bulqar
türklərinin Velentur boyunun Karsak oymağının
adından yarandığı ehtimal olunur. Digər məlumata görə, bu söz, guya, gürcü dilində “qapı
şəhəri” anlamına gələn “Karis Kalaki” kəlməsindən yaranmışdır [1, s.11-12].
Mahmud Kaşğarlının “Divani-lüğat-it türk”
əsərində Kars sözü “dəvə və ya qoyun tükündən
hazırlanan paltar”, Karsak isə “dərisindən
gözəl kürk hazırlanan bir heyvan, bozqır tülküsünün adı” kimi izah edilmişdir [2, s.273].
Amerikalı tədqiqatçı Peter Tase bizim yerli
mətbuatda “Şərq qapısı” qəzetində dərc etdirdiyi bir məqaləsində qeyd edir ki, “miladdan
əvvəl III-IV (IV-III – A.İ.Ş.Ə”) əsrlərdə Qars,
Van, Sarıqamış və digər ərazilərdə “Karkaslar
adlı türklər yaşamışdır. Bugünkü Qars şəhərinin
də karkaslar tərəfindən salındığı ehtimal olunur”
[3]. Görünür, P.Tase “Karsak” adının fonetik
hadisəyə (metateza hadisəsinə) uğramış formasını təqdim etmişdir.
Azərbaycan alimlərindən Nəbi Nəbiyev
özünün “Coğrafi adlar” kitabında Qars sözünün
mənşəyi haqqında belə yazır: “Türk dilindəki
“Kar” (daş) sözündən olması fikri irəli sürülür.
Vulkanlı yayladakı dağlarda çoxlu daş olduğundan belə adlanır” [4, s.62].
Əvvəla, N.Nəbiyev bu fikrin kim tərəfindən
və harada irəli sürüldüyünü göstərmir, digər
tərəfdən bu mülahizə ola bilsin ki, xalq eti-

mologiyası əsasında formalaşmışdır. Azərbaycan Respublikasının Xızı rayonunda da
Qars adlı kənd vardır. Dağətəyi ərazidədir.
Yaşayış məntəqəsi Qars adlı torpaq sahəsində
salınmışdır. Toponim Qars (tat dilində Karsi
– əkin yeri; fars dilində isə qars – ting) sözü
ilə əlaqələndirilərək “əkin yeri, tinglik” mənasında izah edilir [5, s.146]. Əlbəttə, bu
izahın, fikrimizcə, Qars şəhərinin adı ilə əlaqəsi
yoxdur. Qars adının Bulqar türklərinin Velentur
boyunun Karsak oymağının adından yaranması
fikri daha doğru ola bilər. Karsaklar adı isə
“dəvə və ya qoyun tükündən (yunundan –
A.İ, Ş.Ə) hazırlanan paltar”, yəni “Kars” sözündən yaranmışdır.
Əlbəttə, türklərdə geyim adlarından törəyən
etnonimlər də olmuşdur. Misal üçün, qaradolaq,
qaradolaqlı (Kəngərlərin bir qolu), qarapapaq,
qarapapaqlar (qazaxların bir hissəsi), qaradonlu
(qanlı tayfasının bir qolu) və s.
Deməli, Kars geyim anlamı bildirən etnonim
adıdır ki, bu, Qars şəhərinin adında yaşayır.
Qars adına bir çox yerlərdə rast gəlinir.
Türkistanda bir su (çay), Dağıstanda bir kənd,
Bursa, Maraş, Adana, Silifke, Tercan, Afyon,
Bolu və Ankarada kənd adları, Ural ətrafında
bir göl, kənd və dağ; Maku bölgəsində bir
qışlaq adıdır [1, s.12]. Qars adının belə geniş
yayılması bir daha onun etnonim adı ilə
əlaqədar olduğunu deməyə əsas verir. Britaniyada və Kanada da bir qəsəbəyə Qars adı
verilmişdir [1, s.12]. Bu, əlbəttə, Qarsdan oralara köç edənlərin təsisatı ilə ola bilər. Bəzi
hallarda isə yabançı ölkələrdəki ilə türklərdəki
ad oxşarlığı təsadüfi fonetik uyarlıqla da əlaqələndirilə bilər.
Qars Mərkəz ilçə (bölgə) ərazisinə daxil
olan yaşayış yerlərindən biri Bekler (Bəklər)
adlanır. Azərbaycan Respublikasının Hacıqabul rayonunda da dağlıq ərazidə Bəklə
adlı kənd vardır. Kəndin adının mənası izah
edilməmişdir [5, s.78]. Araşdırmalar göstərir
ki, qədim türkcədə bək sözü olmuşdur ki,
mənası “təpə, yüksəklik” deməkdir. Bundan
əlavə, bu sözə fonetik cəhətdən yaxın olan
bak sözü də olmuşdur ki, bunun da mənası
“bəy, el, başçı” deməkdir. Digər tərəfdən,
türk dillərində “möhkəmləndirilmiş yer”,
“qala”, “qüvvətli” mənalarında işlənən bekle
sözü də olmuşdur [6, s.152].
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Müasir sözlüklərdə bek sözünün iki mənası
göstərilir: 1. Sərt, qatı 2. Sağlam [7, s.233].
Oykonimlərin mənasının müasir dil baxımından izahı özünü doğrultmur. Çünki müasir
dövrdə yeni salınan kəndlər ya əvvəlcə əhali
tərəfindən təbii olaraq adlandırılır, sonra sənədləşmədə həmin ad rəsmləşdirilir, ya da
aid qurumlar tərəfindən rəmzi olaraq hər hansı
bir ad verilir. Əksər oykonimlərin yaranma
tarixi kimi adları da qədimdir. Bəklər oykoniminin “bəy, başçı” mənası verən bak sözündən
düzəlməsi ehtimalı da çox azdır. Azərbaycan
antroponimlərinin bir çoxu düzəltmə yolla
yaranmışdır. Belə düzəltmə yollardan biri də
-lar, -lər şəkilçisi vasitəsilədir. Məsələn, Bəylər,
Xanlar, Şahlar, Ağalar və s.
Bəzi türk dillərində, yaxud dialektlərində
bəy sözü bək formasında tələffüz edilir. Əgər
bək sözündən düzəltmə antroponim (Bəklər –
Bekler) yaradılmış olsa və həmin şəxs qeyd
olunan kəndin əsasını qoymuş olsa, onda yaşayış yeri onun xatirəsinə Bəklər – Bəylər –
Bekler adlandırıla bilərdi: Lakin bu ehtimalı
qəbul etmək çətindir.
Bekler (Bəklər) oykoniminin mənşəyinin
izahına yaxın olan “möhkəmləndirilmiş yer”,
“qala” mənaları verən bekle (bəklə) sözüdür.
Lakin oykonimin sonunda “r” səsinin olması
izahı çətinləşdirir. Ona görə də Bəklər oykoniminin bək (“təpə, yüksəklik”) sözündən yaranması ehtimalı daha çoxdur. Ola bilsin ki,
kəndin coğrafi mövqeyi belə adlandırmaya
səbəb olmuşdur. Qrammatikada -lər şəkilçisi
daha çox kəmiyyət kateqoriyasının formalaşmasında iştirak edən morfem kimi izah edilir.
Lakin toponimlərdə, həmçinin oykonimlərdə
bu şəkilçi bir topoformant kimi daha geniş
funksiya yerinə yetirir. Toponimlərdə - lar, lər şəkilçisi bəzi hallarda -lı (-li, -lu, -lü) şəkilçisinin aidlik, mənsubluq vəzifəsini ifadə
edir, bəzən məkan anlayışı ifadə edən formant
kimi çıxış edir, həm də tərkibində işləndiyi
toponimin mənasında çoxluq, kəmiyyət mənası
da hiss etdirir.
Bu baxımdan Bəklər oykonimi “yüksəklikdə, təpəlikdə yerləşən yaşayış məskəni”
kimi anlamları ifadə edə bilər.
Təsviri yolla yaranan bu kəndin adını oykonim qrupuna daxil etmək olar.

Filologiya
Qars Mərkəz ilçə oykonimləri içərisində
diqqəti çəkənlərdən biri də (Kulveren) kəndinin
adıdır. Oykonimin tərkibindəki kul sözü haqqında bəzi qaynaqlardan məlumat əldə etmək
olar. Onlardan birində qeyd olunur ki, indiki
Ermənistan ərazisində e.ə II əsrdə türkmənşəli
bulqarlar məskunlaşmışdılar. Bu barədə məlumat verən V əsr erməni müəllifi Moisey
Xorenasi yazır ki, bulqarlar Şimali Qafqazdan
gələrək Basian (Araz çayının yuxarı axarında
ərazi) və Kol əyalətlərində otururdular. Ermənistan ərazisində bulqarlar erkən orta əsrlərdə
də yaşamışlar. Bunu “Kitabi – Dədə Qorqud”
eposunda bolqar tayfa adının çəkilməsi də
göstərir. Erkən orta əsrlərə aid mənbələrdə
Cənubi-şərqi Avropa çöllərində yaşamış bolqarların Kazan, Çakar, Kol (Kul) və bu tayfalarının adı çəkilir [6, s.80 -81]. Q.Qeybullayev
də qıpçaqlarla əlaqəli kul etnoniminin bolqar
və peçeneqlər arasında olduğunu qeyd edir
[8, s. 35- 50].
Çox güman ki, oykonimin tərkibindəki
veren sözü “xaraba, xarabalıq” mənasında
olan ören, yaxud viran sözünün fonetik dəyişikliyə uğramış formasıdır. Kənd kul tayfasının
vaxtilə məskunlaşdığı və sonradan dağılmış
ərazidə salındığı üçün belə adlandırılmışdır,
etnooykonimdir.
Qars Mərkəz ilçəsində Söğütlü (Söyüdlü)
kəndinin adı da maraq doğurur. Bu adın mənası
üç yöndən izah oluna bilər: 1. Söyüdlü adlı
toponimlərin bəziləri qədim türk mənşəli Söyöt
tayfasının (məsələn, uyğurlarda bir tayfa indi
də Soyot adlanır) adını əks etdirir. 2. Anadoluda
orta əslərdə Sürməli çökəkliyində Suqut sancağının adından ola bilər.Şimali-qərbi Türkiyədə
Biləcik ilə Əskişəhr arasında bir şəhər Soqut
adlanır. Soqut sözünə aidlik, mənsubluq bildirən
-lu şəkilçisi artırılmaqla yaranan Soqutlu (yəni
Soqutdan olanlar) adı fonetik dəyişikliyə uğrayaraq Söyüdlü formasına düşə bilər. 3. Söyüd
ağacının bol olduğu yerə Söyüdlü adının verilməsi də mümkündür. Tədqiqatçıların fikrinə
görə “Avesta” nın dilində suqut “müqəddəs”
deməkdir. Qədim türklərin də söyüd ağacına
sitayiş etdikləri haqqında məlumatlar vardır.
Qeyd edilməlidir ki, XVIII əsrdə Anadoluda
yaşayan dunbuli tayfasınınbir qolu da Söyütlü
adlanırdı. 1727-ci ilə aid mənbədə Dağlıq Qa-
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rabağın Vərəndə mahalında Söyüdlü kəndi
qeydə alınmışdır. Hazırda Azərbaycanda bir
çox Söyüdlü kənd adları vardır. 1828-ci ilə
aid türkcə mənbədə İrəvan əyalətinin Dərəçiçək
nahiyəsində Soqutlukənd, Sürməli nahiyəsində
Qarabulaq kəndinin nəzdində Söğütlü və həmin
nahiyədə Söğüt adları göstərilmişdir. XVII
əsrin əvvəllərinə aid ermənicə mənbədə Türkiyə
ərazisində Araz sahilində Soqutlar kəndinin
adı qeyd olunmuşdur [6, s.374]. Faruk Sümer
də XVI əsrdə eymürlü adlı bir oymağın Söyüt
yörükləri arasında olduğunu göstərmişdir
[9, s.326].
Demək, Söyüdlü oykoniminin çoxu, o
cümlədən Qars Mərkəz ilçəsindəki Söyüdlü
kənd adı qeyd olunan tayfa adını özündə yaşadır. Tayfa adından yarandığı üçün etnooykonimdir.
Nihat Çətinkaya da Söyütlünün boy adı
olduğunu qeyd edir [10, s.225]. Azərbaycan
Respublikasındakı Söyüdlü adları isə kəndin
ərazisindəki söyüd ağaclarının olması ilə əlaqələndirilib ki, [5, s.448] bu da xalq etimologiyasına uyğun izahdır.
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Müəllimlərinin vurğunu:
akademik Məmməd Cəfər Cəfərov
Annotasiya. Məqalədə ilk dəfə olaraq məşhur Azərbaycan ədəbiyyatşünası
akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun (1909-1992) vaxtilə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunda müəllimi olmuş Azərbaycan Respublikasının
əməkdar müəllimi Murad Tutayuqa yazdığı məktub şərh olunur. Müəllif
indiyədək heç yerdə dərc olunmayan bu məktubda Məmməd Cəfər Cəfərovun öz müəllimi haqqındakı xoş təəssüratları, müəllimə və müəllimlik
sənətinə münasibəti məsələlərinin üzərində dayanır, müəyyən təhlillər
aparır. Məqalədə müxtəlif arxiv sənədləri və fotoşəkillərə də istinad
olunub. Nəticədə müəllif belə qənaətə gəlir ki, akademik Məmməd
Cəfər Cəfərovun müəllimlərinə məhəbbəti, ehtiramı, sədaqəti və etiqadını
gənclər üçün ibrətli bir nümunə məktəbi hesab etmək olar.

Admiration of teachers:
academician Mammad Jafar Jafarov
Abstract. The article analyzes for the first time a better from the wellknown Azerbaijani literary critic, academician Mammad Jafar Jafarov
(1909-1992) to thıs former teacher, honored teacher of the Republic of
Azerbaijan Murad Tutayuk who once worked as a teacher in the
Nakhchivan Pedagogical College. In this better which has not been publıshed anywhere yet, the author dwells on the pleasant impressions of
Mammad Jafar Jafarov about his teaxher, his attitudetowards the teacher
and the art of teaching conducts a certain analysis. The article also
contains various archival documents and photographs. As a result the
author comes to the conclusion that love, gratitude dwotion and trust of
academician Mammad Jafar Jafarov towards his teacher can be congidewd
an exemplary scholl for the young.

Преклонение перед учителями:
академик Мамед Джафар Джафаров
Аннотация. В статье впервые излагается письмо известного
азербайджанского литературоведа академика Мамеда Джафара Джафарова (1909-1992) своему бывшему учителю,
заслуженному учителю Азербайджанской Республики Мураду
Тутаюку, работавшему в свое время преподавателем Нахчыванского педагогического техникума. В этом письме,
которое до сих пор нигде не опубликовано, автор останавливается на впечатлениях Мамеда Джафара Джафарова о
своем учителе, его отношении к учителю и педагогическому
искусству, проводит определенный анализ. В статье также
приведены различные архивные документы и фотографии.В
результате автор приходит к выводу, что любовь, признательность, преданность и доверие к учителям академика
Мамеда Джафара Джафарова можно считать образцовой
школой для молодежи.
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Keçən əsrin 80-ci illərində Naxçıvan Dövlət
Arxivində muxtar respublikanın elm, ədəbiyyat,
mədəniyyət və maarif xadimlərinin şəxsi fondunun yaradılması işinə xüsusi diqqət yetirilirdi.
Mən də bu işə cəlb edilmişdim. İşə başlayandan
sonra 1986-cı ildə vaxtilə Naxçıvanın pedaqoji
mühitində öz dəst-xətti ilə seçilən ustad müəllim, tanınmış maarif xadimi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Murad Tutayuqun (1904-1970) şəxsi arxivində olan materiallarla tanış olmaq üçün oğlu Xaspolad
həkimə müraciət etdim. O nəinki məni atasının
arxivində olan müxtəlif sənədlər, əlyazmalar
və fotoşəkillərlə tanış etdi, hətta onların əksəriyyətini mənə verdi ki, arxivdə atasının
şəxsi fondunu yaradaq. Belə bir fondu yaratmağa nail olduq.
Bu məqalədə M.Tutayuqun şəxsi arxivində
rast gəldiyim ona yazılan bir məktub və tələbələri ilə birlikdə çəkdirdiyi bir fotoşəklin
üzərində dayanmaq istəyirəm. Məktubun
müəllifi vaxtilə Naxçıvan Pedaqoji Texniku-

İndiyədək heç yerdə çap olunmayan həmin
məktubda [şəkil 1] yazılır: “Mənim əziz müəllimim! Salam və ehtiram. 24 iyun tarixli məktubunuzda ürəkdən qopan sözlərinizlə şagirdinizi – məni çox sevindirdirmisniz. Mənim
hər cəhətdən nümunə götürdüyüm ən istəkli
müdərrislərimdən biri, bəlkə də birincisi Siz
olmusunuz desəm, həqiqəti etiraf etmiş olaram.
Siz həssas qəlbiniz, məğrur təbiətiniz, gözəl
əxlaqınız, fövqəladə natiqlik istedadınız, hərtərəfli, universal biliyiniz, həm də çox incə,
mənalı yumorunuz ilə mənə çox dərin və
unudulmaz təsir buraxmısınız. Mən onu da
bilirəm ki, həqiqi bir xalq müəllimi və ləyaqətli,
münəvvər, ziyalı, vətəndaş kimi gənc nəslin
tərbiyəsində Sizin xidmətiniz çox böyükdür.
Yazırsınız “professor”. Professor yox, olsaolsa Sizin zəhmətinizi itirməyən şagirdinizəm.
Mən Sizi bir də Kabla Baxşəlinin ailəsi ilə
bağlılığınıza görə tez-tez xatırlayıram. O
kişinin mənim üzərimdə mənəvi atalıq qayğısı

Şəkil 1.
munda M.Tutayuqun tələbəsi olmuş, 2019cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
və Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədrinin Sərəncamı ilə 110 illik yubileyi keçirilən akademik Məmməd Cəfər Cəfərovdur.

olmuşdur. Onun və dostu – bizim yeznənin
qardaşı Şatır Fərəcin çörəkçi dükanı mənim
ilk məktəbim olmuşdur. Mən ilk estetik tərbiyəni də orada almışam. Kabla Baxşəlinin
“Sarəng”, “Mirzə Hüseyn segahı” və başqa
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muğamlar üstündə oxuduğu qəzəllər (M.T.Sidqidən), onun gözəl, məlahətli səsi indi də
mənim qulaqlarımda səslənir...
Unudulmaz Murad müəllim!
“Qoca müəllim” sözlərini yazırsınız. Mən
heç inana bilmirəm ki, Siz qocala bilərsiniz.
Ağıllı adamlara nə qocalıq?
Hörmətlə Sizin M.Cəfər”.
Məktubun üzünü köçürüb Bakıya – Məmməd Cəfər müəllimə göndərdim və ona ünvanladığım kiçik həcmli məktubumun bir yerində yazdım: “Məktubu çox səmimi və son
dərəcədə təvazökarlıqla yazmısınız... Onu bir
neçə dəfə oxudum, təsirləndim. Öz müəlliminə
ehtiramın əyani nümunəsi kimi bu məktubu
yeri gəldikdə şagirdlərimə oxumağı qərara almışam.
Birlikdə çəkdirdiyiniz fotoşəkil isə məktubunuzun səmimiyyətini tamamlayır. Fotoşəkildə
Siz sağ əlinizlə M.Tutayuqu qucaqlamış və
onu özünüzə tərəf sıxmısınız. Bununla sanki
müəlliminizə yazdığınız məktubdakı “mənim
hər cəhətdən nümunə götürdüyüm ən istəkli
müdərrislərimdən biri, bəlkə də birincisi Siz
olmusunuz” sözlərinizi əyani şəkildə yaddaşlara

seynov, Yusif Qəmərli, Hüseyn Ələkbərov,
Zeynalabdin Hənifəyev və başqaları əks olunmuşdur [şəkil 2]
Orta cərgədə oturanlar sağdan sola: Murad
Tutayuq (müəllim), Məmməd Cəfər Cəfərov,
Hadı Mirzəzadə (müəllim), 5-ci Əsəd Cəfərli
(müəllim).

Şəkil 3.
Təxminən bir aydan sonra Məmməd Cəfər
müəllimdən cavab məktubu [şəkil 3] gəldi:
“Məktubunu və fotoşəkli aldım. Təkcə məni
deyil oxuyanların hamısını sevindirdi, maraqlandırdı...
Mən Bakıya oxumağa gedəndən sonra
müəllimlərimi unutmamış, hamısına məktub
yazmışam. Bakıya gələnlərə də ilk sualım bu
olmuşdur: Murad müəllim, Həsən Səfərli,
Şövkət xanım necədir? Onlardan da məktub
almışam...
Universitetdə işlədiyim illər idi. Bacısından
(akademik Validə Tutayuq nəzərdə tutulur –
F.X.) soruşdum ki, Murad müəllimdən xəbər
varmı? Dedi: “Bir az xəstədir”. Məktub yazıb
səhhətini soruşdum. Sonra onun cavab məktubuna cavab yazdım” [1, s.28].
Yeri gəlmişkən, Məmməd Cəfər müəllim
2010-cu ildə çap olunan dəyərli “Xatirələr”ində
də M.Tutayuq və digər müəllimlərini çox
böyük hörmətlə yad etmişdir. İki nümunə:
1.“Riyaziyyat müəllimi Murad Tutayuq
həm də rus ədəbiyyatının gözəl bilicisi idi…
Onun Puşkin və Qorki haqqında məruzələri
məni heyran etmişdi. Bir müəllim kimi son
dərəcə ciddi bir tərbiyəçi idi” [2, s. 179].
2.“Texnikumda müəllim böyük nüfuz sahibi
idi. Uzaqdan müəllimlərin hər hansı birisinin
gəldiyini görən tələbələr komandirini görən
əsgərlər kimi əmr almadan sıralanıb salam

Şəkil 2.
həkk etdirmisiniz”. Fotoşəklin arxasına isə
bu sözləri yazdım: “Hörmətli Məmməd Cəfər
müəllim! Ola bilsin ki, bu fotoşəkil sizdə yoxdur. Gəncliyinizin yadigarı kimi onu Sizə
göndərməyim şəxsiyyətinizə və yaradıcılığınıza
sonsuz ehtiramımın kiçik təzahürüdür”.
Fotoşəkildə Məmməd Cəfər müəllimin
Naxçıvan Pedaqoji Texnikumundakı müəllimlərindən Murad Tutayuq, Hadı Mirzəzadə,
Əsəd Cəfərli, tələbə yoldaşlarından Yunis Hü124
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verər, ancaq müəllim ötüb keçdikdən sonra
pozuluşardılar. Tələbələrin nəinki dərsə münasibətinə, hər bir hərəkətinə, əxlaqi davranışlarına nəzarət etməyi hər müəllim özünün
mühüm vəzifəsi sayırdı” [ 2, s. 179-180].
Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun müəllimlərinə məhəbbəti, ehtiramı, sədaqəti və etiqadını gənclər üçün ibrətli bir nümunə məktəbi
hesab etmək olar.
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Qədim və orta əsrlərdə ədəbiyyata
münasibətin səciyyəvi cəhətləri
Annotasiya. Ədəbiyyat tarixi mənsub olduğu millətin ictimai-siyasi,
mədəni tarixi inkişafına bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan ədəbiyyatının
tarixi ümumtürk və ümumşərq, habelə ümumdünya ədəbiyyatları
tarixinin tərkib hissəsidir. Azərbaycan alimlərinin elmi əsərləri - risalə
və təzkirələri ədəbiyyatı öyrənmək baxımından xüsusi elmi əhəmiyyət
daşıyırlar. Bütün bunlar Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçiliyi, ədəbiyyatşünaslıq, poetika, ədəbi tənqid, janr spesfikası üçün mühim ədəbi-elmi
mənbələrdir. Bu təzkirələr aid olduğu zamanın xüsusi bədii, ədəbinəzəri mənzərəsini əks etdirməklə zəngin mənbə rolunu oynayırlar.
Ədəbi şəxsiyyət və bədii nümunələr aspektindən təqdim-təhlil etmək
tərzi orta əsrlər ədəbiyyatşünaslığının metodoloji-nəzəri konseptuallığının
əhatə dairəsi haqqında müəyyən təsəvvürlər yaradır.

Characteristic featuresof the relationship
to ancient and medical literature
Abstract. The history of literature ıs related with the socio-political,
cultural historical development of the nation to which it belongs. From
this point of view, the history of Azerbaijani literature is an integral part
of the history of both common Turkic, common East and as well as the
world literature scientific works of Azerbaijani scholars risale (treatises)
and tezkire carry particular scientific importance in terms of studying literature. All these are important literary and scientific sources for the
history of Azerbaijani literature, literary criticism, poetics, literary
criticism, genre specifics. These tezkires (anthologies) play the role of
rich source, reflecting a special artistic, literary and theoretical picture
of that time. The style of presentation-analysis f aspects of a literary
personality and artistic samples creates certain ideas about the sphere of
methodological and theoretical conceptuality of medieval literary studies.

Характерные черты отношения к
древней и средневековой литературе
Аннотация. История литературы связана с общественно-политическим, культурным историческим развитием нации, к которой она
принадлежит. С этой точки зрения история азербайджанской литературы является составной частью истории как общетюркской и
общевосточной, так и всемирной литературы. Научные произведения
азербайджанских ученых - рисале (трактаты) и тезкире (антологии)
имеют особое научное значение с точки зрения изучения литературы.
Все это – важные литературно-научные источники для истории азербайджанской литературы, литературоведения, поэтики, литературной
критики, жанровой специфики. Эти антологии играют роль богатого
источника, отражая особую художественную, литературно-теоретическую картину того времени. Стиль представления-анализа аспектов
литературной личности и художественных образцов создает определенные представления о сфере методико-теоретической концептуальности средневекового литературоведения.
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Hər bir milli ədəbiyyatın özünəməxsus
tarixi dövrləri və inkişaf sürəcləri vardır. Azərbaycan ədəbi fikrinin tarixi sözün və ona
estetik münasibətin tarixi qədər qədimdir. Tarixən ədəbi-estetik fikir bədii sözə, məzmuna
və ifadə tərzinə görə ədəbiyyata, onun qanun-qaydalarına dair öz nəzəriyyəsini yaratmışdır. Ədəbi-estetik fikir-şərh-təfsir-təhlilədəbi tənqid də, ədəbiyyat nəzəriyyəsi də ədəbiyyatşünaslığın ayrı-ayrı tərkib hissələridir.
Hər iki növ ədəbiyyatşünaslığın daha bir növü
olan ədəbiyyat tarixi ilə sıx bağlıdır.
Lap ilkindən başlayaraq, Azəbaycan ədəbiyyatı da dünya siviliasiyasının, ədəbi-mədəni
inkişafının zaman koordinasiyasına bağlı
olmuş, çox-çox qədim və zəngin bir tarix sürəcində həm də sözlə tarix yazmışdır. Ədəbi
tənqidə və ədəbiyyat nəzəriyyəsinə nisbətən,
ədəbiyyat tarixinə dair sistematik münasibətlərin
və tədqiqlərin tarixi yaxın zamanlara aiddir.
Ədəbiyyat tarixi mənsub olduğu millətin
ictimai-siyasi, mədəni tarixi inkişafına bağlıdır.
Bu baxımdan, Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi
ümumtürk və ümumşərq, habelə ümumdünya
ədəbiyyatları tarixinin tərkib hissəsidir. Hər
şeydən əvvəl, Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi
antik dünyanın qədim söz yaddaşına bağlıdır.
Başqa sözlə desək, qədim dünyanın ilkin söz
yaddaşı tarixi məkan və dil bakımından Azəerbaycan-türk ədəbiyyatı tarixi ilə başlayır.
Sübut, sümer türk mədəniyyəti-ədəbiyyatı
nümunələr.
Bu həm də ona məxsusdur ki, Ədəbiyyata,
sənətə münasibət də qədim dünyanın daş yazılarının, Sumer-Elam-Akkadların gil lövhələr
üzərindəki yazılarından başlayır. Yazıya almaq
ədəbi-tarixi yaddaşa həkk etmək deməkdir.
Və dünyada ədəbiyyata tarixi münasibətin
yaddaşı sumerlərdən, onların yazı-elm mədəniyyətlərinin tarixindən başlayır. Qədim Azərbaycan da sümer mədəniyyəti və ədəbiyyatı
ilə müştərək bir zaman içərisində yaşayıb və
sonrakı zamanlarda da varislik bağlarını yaşatmış və bugünkü simasına çatmışdır.
Ümumtürk, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin də bu zaman kontekstində özünəməxsus tarixi dərinliyi vardır.
Hər zaman daxilində şairlər, alimlər, tarixçilər, özlərindən əvvəlki və öz dövrlərinin

ədəbiyyat və sənət nümunələrinə müraciət etmişlər. Son iki min il ərzində şair və yazıçılar,
hebelə alimlər özlərindən əvvəlki zamanın və
zamanların ədəbi irsinə da müraciət edib, bu
və ya digər dərəcədə onlar haqqında məlumatlar
əldə edib, yeri gəldikcə onlardan mənbə,
istinad nöqtəsi kimi bəhrələniblər. Bu, bilavasitə
ədəbiyyatın öz tarixinə ehtiramını göstərir.
Miladdan əvvəl birinci minilliyin ortalarından başlayaraq alimlər müxtəlif tarixi, elmi
əsərlərdə ədəbi nümunələrə də fakt kimi müraciət etmişlər.
Antik türk, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyatının öyrənilməsi baxımından:
- Herodotun (e.ə.V əsr) “Tarix”,
- Meqasfenin “İndika”;
- Aristotelin (m.ə. 384-322) “Poetika”, “Böyük etika”,
- Diodoronun (e.ə.I əsr) “Tarixi kitabxana”,
- Strabonun (e.ə.I-e.s. I əsrlər) “Coğrafiya”;
- Plininin (e.ə.I əsr) “Təbiyyat tarixi”,
- Klavdi Ptolomeyin “Coğrafi təlimnamə”
kimi kitabların elmi dəyəri bu gün də öz əhəmiyyətini saxlayır.
Miladın əvvəllərindəki münasibətin elmiliyi
və tarixiliyi baxımdan Orxon-Yenisey yazılarının da xüsusi çəkisi vardır.
Miladın birinci minilliyində ədəbiyyata və
elmə münasibətin yeni erası “Qurani-Kərim”in
nazilindən sonra başlayır. Bununla Ədəbiyyatın,
elmin, mədəniyyətin Yeni Erası başladı. Bu
mənada, Ədəbiyyata, sözə tarixi və mövcud
konseptuallıqdan yanaşmaq elmi formalaşdı;
yanaşma və dəyərləndirmə tərzinə görə ədəbiyyata münasibət də yeniləndi.
Ərəb şairləri və ədəbiyyatşünaslarından
Mufaddal Dalinin (VII əsr) “Əl-Mufaddaliyyat”, Əbu Təmmamın (796-843) “Həmasə”
kimi təzkirələri islamiyyətdən əvvəl (cahiliyyə
dövrü) ərəb şairlərindən bəhs edən əsərlər
kimi, Şərqdə ədəbiyyat tarixinə dair qiymətli
mənbələrdir.
Böyük Azəbaycan mütəfəkkiri, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, dilçi, şərhçi alim Xətib Təbrizi
(1030-1109) Mufaddal Dalinin “Mufaddaliyyat”
adlı divanına “Şərh əl-Mufaddaliyyat”, Əbu
Təmmamın “Həmasə” adlı tədqiqat əsərinə
“Şərh Divan əl-Həmasə” adlı məşhur şərhlərini
yazmışdır.
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Xətib Təbrizinin şərhləri də ədəbiyyatın
tarixi poetikası üzrə qiymətli təhlil-tədqiq
əsərləridir. Bu mənada, onun “Şərh Divan
Əbu Təmmam”, “Şərh Divan əl-Həmasə”,
“Şərh Səqt əz-Zənd” (Əbul Əla Məərrinin divanı), “Şərh əl-Mufadaliyyat”, “Şərh əl-Məqsurə” kimi əsərləri həm təhlil, həm də tədqiq
poetikası üzrə təkcə Şərq Poetika tarixində
deyil, bütövlükdə, ümumdünya ədəbiyyatşünaslığında nadir incilərdir. Şərh-təfsirnəzəriyyə-poetika elminin tarixi sirlərini ərəblər
və avropalılar ondan öyrənirdilər
Orta əsrlər ərəb və fars ədəbiyyatşünaslarının
tarixi əsərlərində, təzkirə və toplularında bir
sıra Azərbaycan şairləri haqqında da məlumatlar
verilmiş, onların həyatları və ədəbi irsləri haqqında söz açılmış, onların şeirlərindən nümunələr təqdim edilmişdir. Bu əsərlər, ədəbi
toplular Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin yazılmasında ən qiymətli mənbələrdir.
Məsələn,
- Əbulfərəc İsfəhaninin “Kitab əl-Əğani”
adlı iyirmi cildlik kitabında,
- İbn- Quteybənin “Kitab əş-şiir vaşşüəra”,
- Əs-Səalibinin “Yətimətüd-dəhr fi məhasin
əhlil-əsr”,
- Nasir Xosrov Qubaydinin “Səfərnamə”,
- Yaqut Həməvinin “Mocəmül-üdəba”,
- Əbu Səd əs-Səmaninin “Ən-Nəsib”,
- Əl-Baxərzinin “Dumyat əl-qəsr”,
- Dövlətşah Səmərqəndinin (1431-1495)
“Təzkirətüş-şüəra”,
- Əl-Əbhərinin “Nuzhətul-məcalis”,
- Şəmsəddin Məhəmməd bin Qeys Razinin
“Əl-mucəm fi şairi- əşarül-əcəm”,
- Bədrəddin Cacərminin “Munisül-əhrar
fi dəqaiqül-əşar”,
- Fəridəddin Əttarın “İlahimnamə”,
- Əsədi Tusinin (XI əsr) “Luğəti-fürs”,
- İmam Qəzalinin “İhyau Ulumid-Din”,
Kəşf əl-qulub”(“Qəlbin Kəşfi”), “Kiabu afəti-lisan”(Dilin bəlası kitabı”) və sair bu kimi
ədəbi-elmi, tarixi əsərlərdə, cünglərdə, nəzəriyyə və poetik kitablarında VII-VIII əsrlərdən
başlayaraq, müxtəlif Azərbaycan şairləri haqqında, az və ya çoxluğundan asılı olmayaraq,
müxtəlif məlumatlarla tanış oluruq.
Habelə bu qaynaqlar Azərbaycan şair və
ədiblərinin bəhrələndiyi mənbə-mə`xəxlərkitablar olub.

Filologiya
Sözsüz ki, bukitab-mə`xəzlər bilavasitə
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin dövrlər, zamanlar üzrə öyrənilməsində, şair və ədiblərin
yetişməsinnə dair ədəbi-elmi baxışların tədqiqində əsas istinad mənbələrindəndir.
Ümumilikdə, XX əsr tədqiqatçılarının ən
çox istinad etdikləri mənbələr sırasında bu
əsərlərin xüsusi yeri vardır.
On üçüncü yüzillikdən başlayaraq, Azərbaycan alimlərinin nəzəriyyə və şərh, poetika
kitabları, təzkirələri, bəyaz və cüngləri, antologiyaları ədəbiyyatı tarixi baxımdan öyrənmək
sahəsində xüsusi dəyər kəsb edir. Bu baxımdan:
- Nəsrəddin Tusinin (XIII əsr) “Meyarüləşar”, “Əsasül-iqtibas” ,
- Şərafəddin Rami Təbrizinin (?-1392),
“Ənisül-üşşaq”, “Həqayiqül-hədaiq”,
- Vəhid Təbrizinin (XIV əsr) “Risaleyicəmi-müxtəsər”,
- Sadiq bəy Əfşarın “Qanunüs-süvar”,
- Məhəmməd Rəfi Dostməhəmməd oğlunun
(XVII əsr) “Məşrəbül-ətşan”,
- Mirzə Əbutalib Təbrizinin (XVIII əsr)
“Xülasətül-əfkar” əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatının orta əsrlər poetikası, nəzəriyyəsi
ilə bərabər, ədəbiyyata, sözə, sənətkarın öz
dövründəki mövqeyi ilə bağlı tədqiqlər haqqında mühüm elmi-konseptual mənzərələri
də əks etdirir.
Məsələn, Vəhid Təbrizinin kitabı ədəbiyyatın
janr poetikasından, nəzəri-estetik və bədii
ifadə xüsusiyyətlərindən, vəzn tərzindən, daha
doğrusu, əruz vəznindən bəhs edən qiymətli
bir tədqiqat əsəridir; müəllif “irəli sürdüyü
nəzəri fikirləri o dövrün məşhur şairlərindən
gətirilən bədii örnəklərlə əyaniləşdirir”, bununla
o həm də “ədəbiyyat tarixçisi vəzifəsini yerinə
yetirərək, dövrün ədəbi mənzərəsinə qiymət
vermiş olur” [8, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.
6 cilddə, I c., 17].
Sadiq bəy Əfşarın (1523-1610) “Məcməül-xəvas” (“Seçilmişlərin toplusu), “Təzkirətüş-şüəra” təzkirələrində ədəbiyyat tarixi üzrə
araşırmalarda 480-dən çox şair haqqında məlumat verilir, onların əsərlərindən nümunələr
göstərilir və təhlil edilir. Bu, bilavasitə ədəbiyyatı həm də tarixi zamanlar baxımından
tədqiq etmək demək idi.
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Sam Mirzə Səfəvinin “Töhfətül-Sami” əsəri
də bəhs etdiyi dövrün sənaətkarlarına, ədəbi
hərəkatına münasibətin elmiliyinə görə fərqlənən bir əsərdir. Kitab təzkirə kimi ədəbiyyatı
şəxsiyyətlərlə, habelə tarixi baxımdan öyrənmək
söciyyəsi daşıyır.
Sadiqbəy Əfşarın “Məcməül-xəvas” kitabı
Azərbaycan türkcəsi ilə çağatay türkcəsinin
qarşılığında yazılmışdır. Burada böyük şair
Əlişir Nəvainin(1441-1501) “Məcalisün-nəfais”
təzkirəsinin təsiri olduğu da məlumdur. Məcmuə-təzkirədə Azərbaycan, Türkiyə, Orta
Asiya və hind şairlərindən bəhs edilir.Sözsüz
ki, belə bir qiymətli əsər bu gün ümumtürk
və ümumşərq ədəbi-əlaqələri tarixinin tədqiqi
baxımından xüsusi elmi-metodoloji əhəmiyyət
daşıyır [Bax:53; 37].
Məşhur Azərbaycan şairi Saib Təbrizi
(1601-1676) həm də “Səfineyi-Saib” təzkirəsinin müəllifidir.
Ən məşhur təzkirə-tədqiqlərdən biri də
Lütfəli bəy Azər Bəydilinin (1722-1781) “Atəşgədə” kitabıdır. “Atəşgədə” təzkirəsində Lütfəli
bəy Azər 842 şair haqqında məlumat verir,
onların əsərlərinin bədii-poetik dəyərlərini
açıqlayır. Müəllifin bu əsəri “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçiliyinə yeniliklər gətirmişdir”
(53, K.Talıbzadə, s. 28). Burada bədii yaradıcılıq, poetika məsələləri təhlil edilir; tədqiqatçı
şairlərin yaradıcılıqlarına xas özəl əlamətləri,
habelə onların bir-birlərindən fərqli cəhətlərini
açıqlayır, yeri gəldikcə bəzi təzkirəçilərin
əsərlərinə müraciət edir, ədəbiyyat tədqiqatçılarına öz elmi-nəzəri münasibətini bildirir.
Lütfəli bəy Azər burada böyük Azərbaycan
şairi Nizami Gəncəvinin 20 min beytlik divanı
olmasından da bəhs edir (53, Talıbzadə Kamal,
1984, s. 28).
Türkiyənin ilk təzkirəçisi hesab edilən Səhi
bəyin (?-1548) “Həşt Behişt” (1538), tanınmış
ədəbiyyatşünas alimi Lətifi Kastamonlunun
“Lətifi təzkirəsi” (1546) əsərləri də türk ədəbiyyatı tarixinin yazılması sahəsində atılmış
addımlardır. Qastamonlu Lətifi öz təzkirəsində
Anadolu və Rumeli şairlərini təqdim edir.
Tədqiqatçı Təzkirədə məkanının Azərbaycan
olduğunu bildirməsə də, İbrahim Gülşəni, Bəsiri, Həbibi, Süruri Şərqli, Şahi Şərqli kimi
Azərbaycan şairləri haqqında da məlumatlar
verir.

Sonrakı dövrlərdə:
- Pizrenli Aşıq Çelebinin(? -1582) “Aşıq
Çelebi təzkirəsi”,
- Əhdi Bağdadinin “Ehdi Təzkiresi”,
- Taşköprülü Ahmetin (XVI əsr) “Şekayiki- Numaniyə”,
- Nevizadə Atainin “Şekayki-Numuniye
Zeyli”,
- Riyazinin (?- 1644) “Riyazüş-şuara”,
- Kafzade Faizinin (?-1621) “ZübdetülEşar”,
- Safainin (XVIII əsr) “Safai tezkiresi”,
- Mirzazadə Salimin (XIII əsr) “Salim
tezkiresi”,
- Naimzade Ramizin “Ramiz tezkiresi”,
- Şeyxinin (?-1717) “Şeyxi tezkiresi”
və başqa əsərlər elmi mövqeləri, tarixi, bədii-poetik yanaşma tərzlərilə fərqlənən əsərlərdir.
Beləliklə, Azərbaycanın qədim məskan
və zamanlarında ədəbiyyata mədəni münasibət
qədim dünyanın daş yazılarından, SumerElam-Akkad gil lövhələr (kitabələr) yazılarından başlayır. Bu mədəniyyətlərin və ədəbiyyatların yaranmasında biz Türklərin əcdadları, indiki halda desək, Azərbaycan məkanblarında yaşayanlar da şərik olmuşlar.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin də dövrləşdirilməsindəki ilkin dövr miladdan əvvəlki
minilliklərin zamanlarıdır. Lirik, eplk, mifoloji
zaman, epos zamanlarının tarixi də o minilliklərə aiddir.
Daşlar və gil lövhələr üzərində yazılmış
mətnlər, qoşqular, dastanlar və əhvalatları
ilkin mənbələrdir. Ədəbiyyatın-bədii sözün
antik zamanı, ilkin tarixi dövrü haqqında
onların sayəsində məlumat almaq olur.
Türk ədəbiyyatları haqqında ikinci bir yazılı
məndə miladdan əvvəl yunan alimlərinin
əsərləridir. Bu mənbələri ədəbiyyata milli və
tarixi yanaşmanın I-birinci mərhələsi adlandırnaq olar.
Dünyada- ilkin olaraq Şərqdə Ədəbiyyata,
sözə münasibətin yeni erası Qurani-Kərimlə
başlayır. VIII-IX, habelə X-XI əsrlərdə ərəbdilli
elmi əsərlərdə, həmasələrdə, tarixi, coğrafi
əsərlərdə ədəbiyyatın tarixi dövrləri haqqında
məlumat almaq olar. Bu əsərlər orta əsrlər
ədəbiyyatşünaslığının ədəbiyyata, onun tarixi
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simasına münasibətinin müxtəlif cəhətlərini
əks etdirdi.
Ümumilikdə, Orta əsrlərin təzkirələri bəhs
etdiyi şairlərin dövründən və ədəbi irsindən
söz açmaqla, sözsüz ki, hər hansı bir zaman
sürəcinin ədəbi-tarixi mənzərəsi haqqında da
müəyyən bilgilər verirdi.
Orta əsrlərin təhlil-tədqiq, risalə, cüng, təzkirə ədəbiyyatşünaslığı, əsasən, ədəbi şəxsiyyətlərin həyatı haqqında qısa məlumatlar verir,
onların ədəbi irsindən müəyyən nümunələr
təqdim edir, bəzən isə onlardakı bədii-poetik
özəllikləri açıqlayır.
Ədəbi-nəzəri risalələr, şərhlər bədii yaradıcılığın forma və məzmun, bədii ifadə, bədii
sənətkarlıq məsələlərindən bəhs edir. Bütün
bunlar Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçiliyi. ədəbiyyatşünaslıq, poetika, ədəbi tənqid janr spesfikası üçün mühüm ədəbi-elmi mənbələrdir.
Bu təzkirələr həm də hər zamanın xüsusi
bədii, ədəbi-nəzəri mənzərəsi haqqında müəyyən faktları əks etdirir. Ümumilikdə, orta
əsrlər təzkirələri ədəbiyyatın tarixi və dövrləri
haqqında sistematik təhlillər aparmırdı. Təzkirələr şairə ədiblər haqqında məlumatları onların yaşadığı zamanları tarixi ardıcıllıq sürəcindən təqdim edirdi. Bu təqdimdə tarixi bölgülər deyil, ədəbi şəxsiyyətlər və onların yaradıcılıq nümunələrini təqdim etmək və onlara
münasibət bildirmək konteksti əsas yer tuturdu.
Beləliklə, ədəbi şəxsiyyət və bədii nümunələr
aspektindən təqdim-təhlil etmək tərzi orta
əsrlər ədəbiyyatşünaslığının metodoloji-nəzəri
konseptuallığının əhatə dairəsi haqqında müəyyən təsəvvürlər yaradır. Bu tədqiqlər gələcəkdə
ədəbiyyatı tarixi və milli mənsubluqdan tədqiq
etmək üçün xüsusi zəminlər yaratmım və əsasədəbi bazaya – mənbəyə çevirilmişdir.
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Annotasiya. Məqalədə C.Məmmədquluzadənin coxşaxəli yaradıcılığının
yalnız bir sahəsi olan gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə xidmət edən uşaqlar
üçün əsərləri təhlil edilmişdir. Ədib gənc nəslin tərbiyəsi məsələlərinə
həmişə ictimai və mədəni inkişaf baxımından yanaşırdı. O, uşaq
ədəbiyyatı nümunələrinin yüksək ideyalı və dərin məzmunlu olmasına,
gənc nəslin mütərəqqi ideyalar əsasında tərbiyələndirilməsinə çalışırdı,
yazdığı hekayələrdə köhnə, çürük təlim-tərbiyə üsullarını tənqid edir.
Yazıçı hər bir əsərin sadə, aydın və rəvan ana dilində yazılmasını,
yazıçının uşaq psixologiyasını dərindən bələd olmasını vacib saymış və
yaratdığı ölməz uşaq ədəbiyyatı nümunələrundə bunlara ciddi şəkildə
əməl etmişdir.Uşaqları vətənə və xalqa məhəbbət ruhunda böyütmək,
onlara mədəni vərdişlər, müsbət əxlaq normaları aşılamaq Cəlil Məmmədquluzadənin ən böyük və nəcib arzularından biri idi.
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The significance of the works of J.Mammadkulizadeh in history and modernity
(based on examples of children’s literature)
Abstract. The article analyzes works for children that serve to educate
the younger generation, which are only the sphere multifacted creativity
of Jalil Mammadguluzadeh.The writer has always approached the issues
of educating the ounger generation from the point of view social and
cultural development. He strives to ensure that the sample’s of children’s
literature were of high a ideological and deep content he brought of
progressive ideas, criticized in his stories the old, rotten, methods of
teaching and upbringing. The writer considers it is important to write
each works in a simple, understandable and fluent native, language, to
study deeply child psychology and he himself strictly followed these requirements in the immortal samples of children’s literature he created.
Raising children in the spirit of love for the Motherland and the people,
instlling in them cultural habits positive, moral standarts was one of
Jalil Mammadguluzadeh’s greatest and noblest wishes.

Значение творчества Дж. Мамедкулизаде в истории и современности (на основе примеров детской литературы)
Аннотация. В статье проанализированы произведения для детей,
служащие обучению и воспитанию молодого поколения, являющиеся
лишь сферой его многогранного творчества Дж.Мамедкулизаде.
Писатель всегда подходил к вопросам воспитания молодого поколения
с точки зрения общественного и культурного развития. Он стремился
к тому, чтобы образцы детской литературы были высокого идейного
и глубокого содержания, он воспитывал молодое поколение на
основе прогрессивных идей, критиковал старые, гнилые методы
обучения и воспитания. Писатель считал важным писать каждое
произведение на простом, понятном и плавном родном языке,
глубоко изучать детскую психологию, и сам строго следовал этим
требованиям в созданных им бессмертных образцах детской литературы. Воспитывать детей в духе любви к Родине и народу,
прививать им культурные привычки, положительные нравственные
нормы было одним из самых больших и благородных пожеланий
Джалила Мамедкулизаде.
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Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir cığır
açmış, bu ədəbiyyatın klassikləri sırasında
görkəmli yer tutmuş Cəlil Məmmədquluzadə
rəhbərlik etdiyi “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə
böyük bir ədəbi məktəbin əsasını qoymuşdur.
Həm də ədəbiyyat, incəsənət, maarif və mətbuat
sahəsindəki xidmətləri ilə xalqının inkişafına
nail olmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadə geniş
diapazonlu yaradıcılığı ilə həm də realist uşaq
nəsrinin əsasını qoymuşdur.
Əsl xalq müəllimi kimi tanınan Cəlil Məmmədquluzadə xalqının maariflənməsində, milli
oyanışında, mədəni tərəqqisində yaxından
köməklik göstərir, bu sahədə əlindən gələni
etmək üçün fəallıq göstərirdi. Xalqının güzəranına biganə olmayan Cəlil müəllimlik edir,
həm də elə bir dövrdə qızların təhsilə cəlb
oluması ücün əlindən ğələni edirdi.
Uşaqlarla bağlı yazdığı əsərlərdə elə müəllimlik etdiyi dövrdən yaranmağa başlamışdır.
Təbii ki, uşaqlarla təmasda olmaq, onlara
elmin sirlərini öyrətdikcə, eyni zamanda özü
də uşaq aləminə, uşaq dünyasına bələd olub
bu sirri onlardan öyrənirdi. Beləliklə də, onların
ruhunu oxşayan əsərlər yazmaq meyli də məhz
burdan başlayır. Onu da qeyd etmək yerinə
düşər ki, uşaqlarla bağlı yazdığı əsərlər məhz
uşaq ədəbiyyatının bir elmi kimi formalaşdığı
dövrə təsadüf edir.
Yazıçı müsəlman dünyasının həqiqətlərini
uşaq əsərlərində də yazmaqdan çəkinmir, cəmiyyətdəki nöqsanlardan burada söz açır və
tənqid edirdi [6, s.11]. Bunlardan “Buz” ,
“Pirverdinin xoruzu”, “İki alma”, “Saqqalı
uşaq”, “Dəllək” və digər hekayələrində bu
cəhətlərə toxunulmuşdur.
Cəlil Məmmədquluzadə ədəbiyyatda, ictimai
həyatda Azərbaycanın milli oyanışı, dirçəlişi
və müstəqiliyi uğrunda mübarizənin möhkəm
bünovrəsini formalaşdırmışdır [7, s. 18] Onun
Bakıda, Naxcıvanda və Cəlilabad rayonunda
heykəlləri ucaldılmışdır. Anadan olmasının
100, 125, 140 bu gün isə 150 illik yubileyləri
Azərbaycanda dövlət səviyyəsində keçirilir.
Əsərləri kütləvi şəkildə çap olunmuşdur.
C.Məmmədquluzadə kiçik həcmli hekayənin
böyük ustadı kimi əsərlərində irəli sürdüyü
ideyanı, elmi məlumatları, həyat hadisələrini
elə maraqla, real şəkildə ifadə edir ki, hər bir

şagird, hər bir uşaq həmin hadisəni aydın
dərk edir, düşünür müqayisə edir, müstəqil
mühakimə yürüdürlər. Onun yaradıcılığı bütün
dövrlər üçün gərəkli və dəyərlidir [3, s. 43]
Ədib yazdığı əsərin əsas ideyasını uşaqlara
asanlıqla aşılayaraq əxlaqi keyfiyyətləri daha
təsirli çatdırmaq üçün həmişə mənfi və müsbət
keyfiyyətləri bir- biri ilə qarşılaşdırırdı. Məsələn
“Saqqalı uşaq” hekayəsində ədib əsərin ideyası
ilə yanaşı, ata-anaları da uşaqlar da doğruluğa- düzlüyə, yalana, qorxaqlığa qarşı mübarizəyə çağırırdı. Özündən böyüklərin sözlərinə
baxmamaq kimi zərərli vərdişlərin yaranıb
kök atmasına qarşı çıxırdı.
Əsərdə göründüyü kimi, evin divarına hər
gün cürəbəcür şəkillər çəkilir. Bundan narahat
olan ev sahibi, ata övladlarını başına yığıb
bu divarın kim tərəfindən yazıldığını soruşur.
Uşaqlar isə bundan xəbərsiz olduqlarını söyləyirlər. Ata onlara inanmır, çox düşünür və
belə qənaətə gəlir ki, uşaqlara necə təsir edim
ki, bu işin kim tərəfindən yazdığını öyrənim.
Beləliklə, o, uşaqlarla rəftarda üç tərbiyə
üslubuna əl atır: öyüd-nəsihət, məcburiyyət
və inandırma. Ata sonuncu üsulu daha faydalı,
təlim-tərbiyə işində əlverişli hesab edir. Atanın
bu üsullarının heç birinin nəticəsi olmur. Çünki
uşaqların, həqiqətən də, bu işdən qətiyyən
xəbəri yoxdur.
Əsərdən də göründüyü kimi divarı yazan
bir uşaq deyil, yaşlı bir kişidir. Müəllif ürək
yanğısı ilə qeyd edir ki, İrandan Azərbaycana
gəlib bir tikə çörək pulu qazanmaq üçün üz
tutan Kəblə Əzimdir. Savadı olmadığından
nisyə verdiyi malların şəkillərini divara
çəkir ki, yadından çıxmasın. Deməli, bu uşaq
“Saqqalı uşaqdır”.
Cəlil Məmmədquluzadə dövrün, zamanın,
savadsızlığın Kəblə Əzimlər kimi insanların
başına gələn əsl fəlakətlərini açıb göstərməyə
çalışmışdır [5, s.28]. Eyni zamanda ailələrdə
uşaqları oxutmaq istəməyənlərə qarşı çıxır,
onların balalarının da başına “Saqqalı uşaq”
hekayəsində olan hadisələr gələ bilər. Müəllif
bu minvalla maarifin, mədəniyyətin yüksəlməsinə, inkişafına savadsızlığın aradan qaldırılmasına nail olmağa çalışırdı.
“İki alma” hekayəsində də maraqlı süjet
xətti yaradılmışdır. Ata oğluna iki alma alır
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və yolda dilənçi uşaqla rastlaşır. Ata almanın
birini uşağa verilməsinə razı olmur. Ona elə
gəlir ki, düzgün hərəkət etmişdir. Lakin maşına
minəndə dilənçi uşağın əlində almanı görəndə
çox sevinir. Çünki öz uşağı almanın birini dilənçiyə vermişdi.
Müəllif bu əsərin ideyasında dayanan əsas
mövzunu göstərməklə demək istəyir ki, öz
dövrünün yalançı tərbiyə üsulunu pisləyir,
[10, s.45] bəzi filosofların “başqalarına əl tutmaq olmaz”, “dilənçiyə pay vermək olmaz”
kimi müddəalarını kəskin tənqid edir.
“Niyə mən dərsdən qaçdım?” felyetonunda
mollaların və valideynin təhsil və tərbiyə münasibətlərini, uşağın dərsdən qaçmasının səbəbini aydın göstərirdi. Əlbəttə, məktəbdəki
falaqqadan qorxan uşaq, qamış atına minib
küçədə oynamağa daha üstünlük verirdi. Təbii
ki, müəllif bu kiçik felyetonda həm mollaların
çirkin əməllərinə, həm də savdasız valideynin
nadanlığını göstərməyə çalışırdı. Cəlil Məmmədquluazdə bu sahədə yazdığı əsərlərdən
“Uşaqlarımız”, “Nişanlı qız”, “Dərs kitabı,
“Uşaq teatrı”, “Əvvəlinici söz”, “Təzə təlim
kitabı”, “Cavanlara”, “Qız tərbiyəsi kimi” felyetonunda əsas məqsəd təlim- tərbiyə sisteminin
çürük, köhnə olduğundan, buradakı köhnə
dərs kitablarının vəsait kimi əhəmiyyətsizliyindən, ümumiyyətlə, köhnə tərbiyə sisteminin
bütün nöqsanlarını açıb göstərməyə çalışmışdır
[9, s.18].
Azərbaycanda klassik ədəbiyyatdan başlayaraq ta müasir dövrümüzə qədər şair və
yazıçıların əsərlərində ailəyə münasibət məsələsi həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur.
Uşaqların tərbiyəsi işində ailənin üzərinə düşən
vəzifələrin başqa- başqa sahələrini müəllif
“Oğru inək” və “İki alma” hekayələrində daha
geniş şəkildə göstərməyə çalışmışdır.
Uşaqlar kiçik yaşlarından xeyirxahlığa,
doğruçuluğa, humanizmə qarşı yönləndirilməli
və bu ruhda tərbiyə edilməlidirlər. Onlara bu
mədəni vərdişləri aşılamaq üçün ata və ana
yaxşı nümunə olmalıdır. Təbii ki, uşaqların
dünyagörüşlərinin formalaşmasında valideynlərin şəxsi nümunəsi mühüm bəzən də həlledici
rolu var. Həqiqətən də, atalar və analar istər
ailə, istərsə də ictimai həyatda bütün davranışlarına nəzarət etməli oğurluq, yalançılıq
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kimi vərdişlərdən uzaq olmalıdırlar. Yaxsi bir
deyim var xalq arasında “nə tökərsən aşına o
da çıxar qaşığına”. Harda olur- olsun təlim və
tərbiyə ən mühüm amildir.
“Şərq fakültəsi” hekayəsi ondan ibarətdir
ki, müəllif Xəlilin simasında məsuliyyətsiz,
tənbəl, bivec, elmə həvəsi olmayan, ortada
yeyib qıraqda gəzən, həyatda bir məramı, bir
məqsədi olmayan, gələcəyini düşünməyən
gəncləri tənqid atəşinə tutaraq ifşa edirdi
[2, s.65].
Gənclik ömrün ən qiymətli çağıdır. Bu
dövrü qiymətləndirməyənlər, dəyərləndirməyənlər ömrü boyu peşmançılıq çəkəcəklər. Bu
dövrdən səmərəli istifadə etmək lazımdır. Belə
bir məsəl var: “Yazda əkərsən, qışda biçərsən”
yaz fəsli gənclikdir, qış fəsli qocalıq. Mənasız
ömür sükansız gəmiyə bənzəyir, külək hansı
səmtə istiqamətləndirirsə, gəmi də o istiqamətə
yan alacaqdır.
Təbii ki, yaşadığımız ömrü dəyərləndirməliyik. Çünki insan ömrü su kimi axıb gedir.
Hər günün də öz hökmü var. Müəllif Xəlil
kimilərinin aqibətinin cəmiyyətin ümumi inkişafı üçün zərərli və əngəl törədəcəyini “Taxıl
həkimi” hekayəsində də göstərməyə çalışmışdır.
Cəlil Məmmədquluzadə dram əsərlərində
də uşaqların taleyini unutmamış, avamlığın
və nadanlığın qurbanı olan yeniyetmələrin
düşdüyü vəziyyəti ürək ağrısı ilə oxucuya çatdırmağa çalışırdı. Məsələn “Ölülər” komediyasında Cəlal və Nazlı kimi zamanın əyləncəsinə çevrilən bu insanları unutmaq mümkün
deyil. Bu əsərdə avam insanların hüquqsuzluğu
az- çox təhsil almış, amma zəmanəyə baş əyməyən ziyalıların fəallığı şeyx və ruhanilərin
hər birinin özünəməxsus xarakterini və aqibətini
böyük ustalıqla qələmə almışdır.
Yazıçının bütün əsərlərinin istər uşaqlar
üçün yazılsın, istərsə də böyüklər üçün bir
amalı, bir məqsədi var: Cəhalət pərdəsini
yırtıb, insanları azad xoş günlərə çıxarmaq
[1, s.24]. Bu millətinin təəssübünü çəkən Cəlil
Məmmədquluzadənin ən böyük arzusu idi.
Gənc nəslin əqli və əxlaqi inkişafında uşaq
ədəbiyyatına xüsusi əhəmiyyət vermiş, ana
dilimizin zənginliklərinə məhəbbət hissi yaratmış Cəlil Məmmədquluzadə uşaq ədəbiyyatının yüksək idealı, dərin məzmunlu olmasına
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fikir vermişdir. Təbii ki, hər bir əsərin sadə,
aydın və rəvan ana dilində olmasını arzulamış,
bunun üçün uşaq psixologiyasını bilməyi vacib
saymışdır. O, “Sirkə” hekayəsində də bu
mərama toxunmuşdur.
Cəlil Məmmədquluzadə həmişə təlim ilə
tərbiyəni vəhdət halında götürürdü [4, s.68].
O, uşaqların tərbiyəsi ilə bərabər təliminə də
xüsusi fikir verirdi. “Şərq fakültəsi ”hekayəsini
müəllif məhz bu məsələyə həsr etmişdir. Orta
məktəbi çox zəif qurtarmış Xəlil başqa yoldaşları kimi institut tələbəsi olmaq arzusu ilə
yaşayır. Bu məqsədlə sənədlərini Darülfünunun
Şərq fakültəsinə verir. Lakin məsuliyyətsizlik
edərək imtahana da gəlməyən cavan, necə
olursa, olsun yüngül bir yolla instituta daxil
olmaq istəyir. İmtahan sessiyası qurtardıqdan
sonra məktəbə gələn Xəlilə müəllimlər sınaq
üçün yoxlama yazı işi yazdırılar. Məhz burada
Xəlilin kəmsavad, adi şeylərdən xəbərsiz
olduğu aydın olur.
Müəllif bununla gəncliyini – ömrünün ən
qiymətili çağını boş, mənasız keçirən elmlə
maraqlanmayan, ancaq şöhrət məqsədi güdən
tüfeyli gəncləri şiddətli tənqid atəşinə tutur,
belələrinin aqibətini, cəmiyyətin ümumi inkişafı
üçün nə cür əngəl törətdiklərini “Taxıl həkimi”
hekayəsində daha qabarıq surətdə verir.
Cəlil Məmməmdquluzadənin hekayələri
içərisində lirik oynaq bir dildə yazılmış “İki
qardaş” hekayəsi xüsusilə diqqəti cəlb edir.
yazıçı lirik planda verdiyi təbiət təsvirləri ilə
obrazların xarakterini açır, onun keçirdiyi xoş
əhval-ruhiyyəni aydınlaşdırır.
Hekayədə göstərilir ki, vağzalada iki qardaş
dayanmışdır. Bunlardan biri digərini yola salır.
Bunlar görüşüb-öpüşüb ayrılır, yenə də qayıdıb
öpüşür, bir-birlərindən ayrıla bilmirlər. Qatar
yola düşüb uzaqlaşana qədər bunların məhəbbət
dolu həsrətli gözləri bir-birindən ayrıla bilmir.
Bu hekayələrdə bir tərəfdən humanizmlə bağlı
olan lirizim digər tərəfdən isə satiraya keçən
yumor tərbiyəsini pozan cəhətlərə qarşı kəskin
gülüş nəzərə çarpır.
Uşaqların hərəkətlərindəki nöqsanları göstərərkən yazıçı heç vaxt onlara gülmür. O, azyaşlı uşağın sadəlövlüyünü nəzərə alır, onun
təbiətini unutmur. Burada yazıçı oxucunun
gözü qarşısında uşaqları dərin məhəbbətlə

sevən qocaman müəllim humanist sənətkar
kimi canlanır. Ancaq tənqid uşaqların tərbiyəsini
pozan köhnə cəmiyyətə və valideyinlərə qarşı
çevriləndə gülüş başqa xarakter alır, acı kinayə
ilə birləşir.
Böyük ədib gənc nəslin tərbiyəsi əxlaqi
məsələlərinə həmişə ictimai və mədəni inkişaf
baxımından yanaşırdı. O, bu mövzuda yazdığı
hekayələrdə köhnə, çürük təlim-tərbiyə üsullarını tənqid edir, gənc nəslin mütərəqqi üsullar
əsasında tərbiyələndirilməsinə çalışırdı. Uşaqları
vətənə və xalqa məhəbbət ruhunda böyütmək,
onlara mədəni vərdişlər, müsbət əxlaq normaları
aşılamaq Cəlil Məmmədquluzadənin ən böyük
və nəcib arzularından biri idi.
XX əsrin səksəninci illərinin ikinci yarısından etibarən Cəlil Məmmədquluzadənin
əsərlərinin tədqiqi və nəşri sahəsində ikinci
mərhələ başlanmışdır. Bir tərəfdən elmi-ədəbi
mühitdən Mirzə Cəlilə süni şəkildə “təftişçi ”
mövqedən yanaşmaq meyilərinin nəzərə çarpması, müxtəlif bəhalələrlə yazıçının gözdən
salmağa cəhd göstərməsi, habelə keçid dövründə kitab nəşri sahəsində respublikada yaranmış çətinliklər bu mərhələdə yazıçının
əsərlərinin nəşrini bir növ arxa plana keçirmişdir. Bunun nəticəsidir ki, 1986-1901-ci illərdə Mirzə Cəlilin yalnız “Məktəb kitabxanası”
seriyası ilə kiçik həcmli bir kitabı oxuculara
çatdırılmışdır.
Digər tərəfdən isə həmin dövrdə Cəlil
Məmmədquluzadənin naməlum əsərlərini üzə
çixarılıb nəşr edilməsi sahəsində səmərəli axtarışlar aparılmışdır. Akademik İsa Həbibbəylinin axtarışları sayəsində yazıçının ilk
dəfə qeyd olunan mərhələdə əsərləri tapılıb,
tərtib edilib, oxuculara təqdim olunan dörd
pərdəli “Ər” pyesi, “Oyunbazlar” və “Lənət”
səhnəcikləri müəyyən çətinliklərlə dövri mətbuatda və ayrıca kitab halında nəşr olunmuşdur.
Cəlil Məmmədquluzadə irsinin tədqiqi və
nəşri məsələsinə yeni maraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti, görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1994-cü ildə
dövlət səviyyəsində ədibin 125 illik yubleyinin
böyük təntənə ilə qeyd olunmasından sonra
ciddi surətdə artmağa başlamışdır. Bu dövrdən
etibarən Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə haqqında yeni və sanballı tədqiqat əsərləri meydana
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çıxmış, yazıçının əsərlərinin nəşrinə münasibətdəki sükut buzu sınmışdır. Cəlil Məmmədquluzadənin dram əsərlərinin tamaşaya
qoyulması sahəsində də məhz bu dövrdən
ciddi irəliləyiş müşahidə olunmaqdadır. İlk
dəfə olaraq Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərindən seçilmiş nümunələr əsasında çap
olunmuş “Cümhuriyyət” kitabı ilə yazıçının
irsinin latın əlifbası ilə təməli qoyulmuşdur.
“Çinar çap” və “Çaşıoğlu” nəşriyyatlarında
çap edilmiş “Seçilmiş əsərlər” adlı kitabları
yazıçının irsinin latın qrafikası ilə nəşri sahəsində irəliyə doğru atılmış faydalı addımlardır.
Yazıçının bütün əsərlərinin istər uşaqlar
üçün yazılsın istərsə də böyüklər üçün bir
amalı, bir məqsədi var. Cəhalət pərdəsini
yırtıb, insanları azad xoş günlərə çıxarmaq
millətinin təəssübünü çəkən Cəlil Məmmədquluzadənin ən böyük arzusu idi.

Məqalə filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Hüseyn Həşimli tərəfindən
təqdim olunmuşdur.
Məqalə daxil olmuşdur: 5 yanvar 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 20 fevral 2020-ci il
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Annotasiya. Məqalədə Asim Yadigarın yaradıcılığında vətənpərvərlik
motivlərindən bəhs olunmuşdur. Şairin şeirləri, poemaları, dram
əsərlərindən nümunələr gətirilmiş, geniş təhlil olunmuşdur. Məqalədə
həmçinin şairin Naxçıvanla bağlı şeirlərinə də yer verilmişdir. Rayonlarımızın, şəhərlərimizin, hər bir kəndimizin simasının dəyişməsi yurda
olan sevginin bariz nümunəsi kimi qiymətləndirilir. Asim Yadigar
Əlincənin timsalında xalqımızın əyilməzliyini göstərir, gəncləri vətəni
sevməyə, onu göz bəbəyi kimi qorumağa çağırır. Şair bir həqiqəti gur
səslə bəyan edir. Asim Yadigar bir şair kimi torpaq davasından qorxduğunu
deyir. Çünki zaman etibarı ilə torpaq davasında xalqımız həmişə uduzub.
Çünki düşmənlər böyük, bütöv Azərbaycanı Araz qılıncı ilə yarı bölüb
sinəmizə sağalmaz yara vurublar. Tədqiqatlar zamanı məlum olur ki, o,
şeirlərin bir qismində ayrılıq həsrətindən, Cənub həsrətindən söz açır.

Expressing the feelings of patriotism and
love for the homeland
Abstract. The article deals with the patriotic motives in the creativity of
Asim Yadigar. Here are and widely analyzed poetry, poems, and dramatic
works of the poet. It also presents the poet’s poems related to Nakhchivan.
The change in the appearance of our districts, cities, each village is
regarded as a vivid example o love for the Motherland. Asim shows the
inflexibility of our people on the model of Alinja, he calls on young
people to love the Motherland and to preserue it like the apple of an eye.
The poet delivers a truth apparently. Asim Yadigar confesses that as a
poet he is afraid of the struggle for the native land. Beause our people
have always been lost, ın fighting the lands for ages. Because the
enemes inflicated an indelible wound on our chest dividing the whole
Azerbaijan into two parts by the Aras sword. It shows while researching
that in a part of the verses he talks about the sorrows of the southern
part.

Воспевание чувств патриотизма и
любви к Родине
Аннотация. В статье рассказывается о патриотических мотивах
в творчестве Асима Ядигара. Здесь приведены и широко проанализированы стихи, поэмы и драматические произведения
поэта. В ней также представлен анализ стихов поэта, связанных
с Нахчываном. Изменение облика наших районов, городов,
каждого села расценивается как яркий пример любви к Родине.
На примере Алиндже как образца несгибаемости нашего
народа Асим Ядигар призывает молодых людей любить Родину,
беречь ее как зеницу ока. Асим Ядигар признается, что он как
поэт боится борьбу за родную землю. Потому что недруги нанесли мечом Араза на нашу грудь неизгладимую рану:
разделили наши земли, наш Азербайджан на две части. При
исследовании становится известно, что в части стихов он
рассказывает о горести разлуки, горести южной половины.
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Hər bir şairin yaradıcılığında vətənə həsr
olunmuş şeirlər üstünlük təşkil edir. Aydındır
ki, ədəbiyyata ilk qədəm qoyan gənc şairin
də, ədəbiyyat aləmində öz sözünü demiş ən
istedadlı şairin də yaradıcılığında vətən ən
başlıca mövzudur.
“Azərbaycan şeirinin orta nəslinin tanınmış
nümayəndələrindən biri olan Asim Yadigarın
da şeirlərində mümkün olduqca vətəndaşlıq
ruhu, ictimai və milli ideaların poetik bədii
vasitələrlə obrazlı şəkildə ifadə olunmasına
ciddi fikir verilir” [3, s.14].
Asim Yadigarın yaradıcılığında Vətən sevgisi, vətənpərvərlik motivləri ilə zəngin nümunələrə daha çox rast gəlirik. Şairin təkcə
şeirlərinin deyil, 19 poemasının, 6 dram
əsərinin əksəriyyəti məhz bu mövzudadır. Bu
da təsadüfi deyil. Çünki tarix etibarı ilə xalqımızın başına çox bəlalar gəlib, torpağımız
dəfələrlə bölünüb, hissə-hissə qoparılaraq özgə
torpaqlarına birləşdirilib. Bu qədər ağrı-acıları
ürəyində yaşadan bir şair təbii ki, onu əsərlərində də yaşadacaqdır. Şair Allahverdi Aqil
Asim Yadigara həsr etdiyi “İlk sevgim də,
son sevgim də bu yurddur...” adlı məqaləsində
haqlı olaraq yazır: “...tanınmış ədəbiyyat biliciləri, söz təəssübkeşləri onun yovşan ətirli,
yurd, Vətən sevgisi üstdə köklənən şeirləri
barədə çox yazıblar. Müasir poeziyamızda
aparıcı nümayəndələrin yaradıcılığında müşahidə olunan məziyyətlərin Asim Yadigarın
da poeziyasında qabarıq əks olunduğunu söyləyiblər.
Yəqin ki, Asim Yadigarın şeir və poemaları
ilə yaxından tanış olan oxucular da etiraf
edərlər ki, bu spesifik cəhətlər, sırf mənəviyyat
müstəvisində dünyaya, insanlara münasibət,
yurd, vətən sevgisi onun poeziyasında aparıcı
xətti təşkil edir.” [6, s. 84].
Şair “Vətən sevgisi “ adlı şeirində bu hissi
çox gözəl bir şəkildə dilə gətirir:
Deyirlər ilk sevgi unudulmayır,
İlk sevgim Vətənə məhəbbətimdir.
Qəlbim bu sevgini müqəddəs sayır,
Bu eşqlə öyünmək səadətimdir.
Vətəndir dünyada hər şeydən əzəl,
İlk sevgim son sevgim bu yurd, bu torpaq.
Məndən inciməsin sevdiyim gözəl,
Vətəni sevmişəm mən ondan qabaq [4, s. 51].
Həmişə “Vətən” kəlməsi “Ana” sözü ilə
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qoşa işlənib. Bəlkə də bu iki sözü bir-birindən
ayırmaq düzgün deyil. Vətən sözü həmişə
ana sözü ilə qoşa işlənəndə elə bilirsən ki,
sözlərin hər ikisi şirinləşir, müqəddəsləşir.
Şair bu hissi yaşadığı üçün böyük qürur hissi
ilə deyir:
“Ana Vətən” dedik, sözlər birləşib
İti qılınclarla bölünməz oldu.
Vətən də ana tək müqəddəsləşib,
Ana da Vətən tək müqəddəs oldu.
Üzük məhəbbətdə nişanədirsə,
Vətən o üzüyün qaşı sayılsın.
Vətən məhəbbəti, Vətən sevgisi
Bütün sevgilərin başı sayılsın [4, s. 51].
Asim Yadigar Azərbaycana, onun ayrılmaz
bir parçası olan Naxçıvana onlarla şeir həsr
edib. Bu şeirlərdə o, vətəni təkcə tərənnüm
etməyib, yurdun dağına, daşına, gözəlliyinə,
təbiətinə vurğunluğunu da dilə gətirib. “Azərbaycanım mənim” şeirini o, 1981-ci ildə yazıb.
1988-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatında müəllifin
“Zirvə yolu” adlı ilk şeirlər kitabı işıq üzü
görüb. Elə həmin kitab müəllifin “Azərbaycanım mənim” şeiri ilə başlayıb:
Elə bil ağ bəxtinə
Al günəş ağ don biçib.
Daşın, torpağın belə
Alov əmib, od içib.
Odur ki, Günəş kimi
Alovlusan, odlusan.
Sən Günəşin övladı,
Sən Günəşin oğlusan–
Azərbaycanım mənim.
Vətən ətirli, vətən sevgili ilk şeirlərində
şairin yurdun tarixi keçmişi ilə öyünmək duyğusu özünü həmişə qabarıq göstərib. İlk kitabında yer alan “Bir nağıl de”, “Qılınc”, “Qaraçı”, “Tarix”, “Döyüş bayraqlı şəhərim”,
“Görüşünə gələcəyəm”, “Ən böyük çay”, “Şairlər kövrək olur”, “Araz sahilində düşüncələr”,
“Azərbaycan sovqatı”, “Meşədə ocaq yerləri”,
“Pöhrələr”, “Muğam”, “Səni döyüşə göndərirəm”, “Nə bilmək olar”, “Ümidimi qırmayın”,
“Qızımın üsyanı”, “Akvarium balıqları” şeirlərinin hər birində yurdun taleyi ilə, ağrıacıları ilə bağlı saysız-hesabsız misralara rast
gəlirik. Bu şeirlərin bir qismində bəxtimizə
düşən ayrılıq həsrətindən, torpağımızı qılınc
kimi bölən Arazdan, Cənub həsrətindən söz
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açılır. Biz Cənub həsrətli şeirlərdən geniş söhbəti başqa bir bölmədə açacağımız üçün burada
həmin əsərlərin sadəcə bir qisminin adını çəkməklə kifayətlənirik.
Şairin qələm dostu, şair Muxtar Qasımzadə
2000-ci ildə yazıb “Şərq qapısı” qəzetində
dərc etdirdiyi “İlk sevgim vətənə məhəbbətimdir” adlı məqaləsində müəllifin bu mövzuda
yazdığı əsərlərə toxunur. Muxtar Qasımzadə
yazır: ”Asim Yadigarın yaradıcılığında yurd
sevgisi qaynar bulaq kimi çağlayır. Onun
poetik müşahidələri nikbin və canlıdır. Qələmə
aldığı mövzuları yaşayır, hiss edir. Poeziya
axtarış sevir. Asim Yadigarın da müasir ədəbi
mühitdə öz poetik axtarışları vardır”
[6, s. 79].
Tez-tez ədəbiyyatda vətəndaş şair ifadəsi
işlənir. Bu ifadə daha çox əsərlərində vətənin
ağrı-acılarinı, dərdlərini qabarıq şəkildə ifadə
edən şairlərə aiddir. “Asim Yadigarın yaradıcılığına bələd olan hər bir oxucu bu sözü ona
da şamil edə bilər” [5, s. 85].
Naxçıvan torpağının yetirməsi olan Asim
Yadigarın yaradıçılığında bu torpağın tərənnümü xüsusi yer tutur. Bu baxımdan ”Şairin
“Naxçıvan balladası”, “Dünyanın bəzəyi”,
“Naxçıvanım-göz nurum”, “Vətən oğlu”, “Gəncləşən Naxçıvanım”, “Batabat dağları”, “Əlincə”, “Bəhruz ömrü”, “Duzdağ”, “Qılınc” və
başqa şeirlərində, “Bahar”, “Kalba Musa çeşməsi”, “Əgrək və Səgrək”, “Mən günəşi görürəm” poemalarında, “Midiyanın süqutu”,
“Amansız intiqam” mənzum pyeslərində bu
torpağın tarixi keçmişi, bu günü, mərd övladları
böyük sevgi ilə tərənnüm olunub. “Naxçıvan
balladası” şeirində şair gündən-günə gözəlləşən
qədim diyarın hər bir bölgəsinin poetik cizgilərini çəkib:
Qarış-qarış dolaşıb
Gəl, gəzək Naxçıvanı,
Onun kimi qənirsiz
Gözəl dünyada hanı?
Pozulmaz yaddaşına
Yazılıb Nuh tufanı.
Gəmiqaya daşları
Tarixə naxışımdı,
Mənim tarix kitabım –
Tarixə baxışımdı.
Naxçıvanla bağlı hər kitabda bu qədim di-

yarın türk torpağı faktı ortaya qoyulur. Adı
Qurani-Kərimdə çəkilən Əshabi-Kəhflə bağlı
yüzlərlə mənbədə bu torpağın tarixiliyindən
söhbət açılır. Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Rövşən Novruzoğlu “Əshabi-Kəhf” məktub:
Sürgündə qalan əhli-əyalım var” kitabında
Kardinal Tisserenin bir fikrini xatırladır: “O,
(yəni Həzrəti Mehdi ə.s) gələcək və özü də
böyük bir dənizin önündə dayanıb namaz qılacaq. Bu zaman onun yanında İsa Peyğəmbər
və İmam Hüseyn duracaq... On birinci imam
Həsən Əsgərinin anası Həzrəti Səvsen xanım
Naxçıvanın “Əshabi- Kəhf”ində dəfn ediləcək”
[4, s. 29].
Filologiya elmləri doktoru Yavuz Axundlu
da qeyd edir ki, ”Naxçıvan sözünün bir etimoloji izahı da “Nuhçıxan”dır. Əfsanəyə görə
Nuh peyğəmbər ilk dəfə quruya bu ərazidə
çıxmışdır. Onun arvadının adı “Noyemqarı”
türkdilli onomastikaya aiddir. Nuhun öz övladlarından Yafəsi Azərbaycana göndərməsi
və türk xalqlarının ondan törəməsi barədə
əfsanə də geniş yayılmışdır” [8, s. 19].
Şairin yuxarıda adını çəkdiyimiz şeirinin
hər bir bəndində yurda, sonsuz sevgi, məhəbbət
var. Hər bir misra sanki qədim diyara sonsuz
məhəbbətdən yoğrulub. Bu torpağın özünəməxsus gözəlliyi, rəng çalarları var. Xalq şairi
Sabir Rüstəmxanlı “Ömür kitabı” əsərində
maraqlı bir fakta toxunur: “Kosmonavt Leonov
Naxçıvanda olarkən demişdir: “Kosmosdan
yer kürəsi son dərəcə gözəl, çəhrayı bir rəngdə
görünür. Yerə qayıdandan sonra hara yolum
düşürdüsə həmin rəngi axtarırdım. Nəhayət,
Naxçıvanda tapdım. Kosmosdan baxanda
bütün yer kürəsi Naxçıvan torpağının rəngində
görünür” [1, s.138].
Şair də bu torpağın gözəlliklərini ilahidən
yaranan gözəllik kimi tərənnüm edir:
Mən haqqa güvənmişəm,
Haqq olubdu dayağım.
Zülmə sipər olubdu
Dağım, düzüm, torpağım.
Günəş olub bayrağım,
Günəş olub çırağım.
Günəş kimi alışan,
Yanan dağa-daşa bax,
O, mənim ürəyimdir
Zaman-zaman yanacaq [9, s.2].
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“Qafqazda ən qədim türk torpağı, oğuz
məskəni olan Naxçıvanda ulu türklərin- Sak,
Oğuz (quz), və Hun türklərinin adları hələ də
özünü mühafizə edərək yaşayır” [28, s. 9].
Filologiya elmləri doktoru, şair Atif Zeynallı
da 1978-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatında Naxçıvanda yaşayan şair və yazıçıların əsərlərindən
ibarət “Arazın nəğmələri” almanaxına yazdığı
ön sözdə belə bir fikri xüsusi vurğulamışdır
ki, “ Doğma Naxçıvan torpağı Azərbaycan
tarixinin hər səhifəsi hünər və qəhrəmanlıq
dolu böyük bir fəslini xatırladır” [4, s. 23].
Şair Asim Yadigar da bu qədim diyarın
təbii gözəlliklərini, yeraltı, yerüstü sərvətlərini,
Arpa çayını, Batabatı, Ordubadın Göy gölünü
tərənüm edir, “Badamlı”nı, “Sirab”ı, “Vayxır”ı,
Böyrək suyunu təbii loğman sayır. Rayonlarımızın, şəhərlərimizin, hər bir kəndimizin simasının dəyişməsini yurda olan sevginin bariz
nümunəsi kimi qiymətləndirir. O, hər bir tarixi
abidəmizi torpağımızın əbədi naxışı, bəzəyi
kimi dəyərləndirir:
Mömünə xatınımın
Öz səsi, öz nəğməsi.
Yusif Küseyir oğlu,
Qarabağlar türbəsi,
Nuh Peyğəmbər türbəsi,
Cavidin məqbərəsi
Torpağımda pozulmaz
Naxışım, bəzəyimdi.
Hər abidə nəfəsim,
Döyünən ürəyimdi [2, s.29].
Naxçıvanı qəhrəmanlar yurdu, igid ərlər
vətəni kimi səciyyələndirən şair böyük fəxrlə
bu diyarı ulu öndərin yurdu kimi təqdim edir:
Bu torpaq qəhrəmanlar
Cəngavərlər yurdudur.
Neçə - neçə dahilər,
İgid ərlər yurdudur.
Bu torpaq Heydər kimi
Ulu öndər yurdudur.
Tarixlər şahididir,
Ulu, qədim Naxçıvan.
Onun pərvanəsidir
Oğlu, qızı hər zaman! [4, s. 29].
Asim Yadigarın “Dünyanın bəzəyi” şeirində
də qədim diyarın tarixi keçmişi sətir-sətir vərəqlənir, torpağı barlı-bəhərli, insanları dağları
kimi vüqarlı, hər qarışı tarix dolu, yolu haqq,
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ədalət yolu, sinəsi tarixin savaş meydanı, al
lalələri şəhid oğullarının qızıl qanı olan, adına
dastanlar qoşulan Naxçıvan gözümüzün önündə
canlanır. Tarixin özü qədər qədim olan Naxçıvanın şəninə nəğmələr oxunur:
Tarixin özü qədər qədim,
Qoynunda Nuh peyğəmbərin
ayaq izləri,
Gəmiqaya ulu babaların
tarixə naxışı,
“Biz də varıq !”-sözləri.
Əlincə yağı başına
vurulan qapazındır,
İlanlı dağ ucalığın
arzun-muradındır.
Oğulların kimi sərtdir
təbiətin, havan,
Naxçıvan! [4, s.102]
Tarixlər şahidi Əlincənin şəninə oxunan
qəhrəmanlıq nəğməsi əslində bu yurdun hər
bir övladının qəhrəmanlığı haqqında gözəl
bir himndir. Şairə görə Əlincə hər sətiri al qanımızla yazılan tarix kitabımızdır. Yağılar bu
torpaqda qan tökəndə bu qalanın qayası da,
daşı da igidləşərək əsgər olub, qılınc olub, ox
olub. Bu heykəl kimi yonulan sərt qayalara,
daşlara Nəiminin kəlamı, Nəsiminin qəzəlləri
hopub. Bu yurdun mərd qalasını qoruyan
oğullar qaya kimi heykəlləşərək bu gün bura
gələnləri salamlayır. Əsarətə dözməyən, baş
əyməyən qala məğrur dayanaraq al güllərdən
al çələnglər toxuyaraq qəhrəmanlıq nəğməsini
oxuyur. Göründüyü kimi Asim Yadigar Əlincənin timsalında xalqımızın yadlar önündə
əyilmədiyini, sınmadığını bir daha gənclərə
örnək kimi təqdim edir, onları yurdu, vətəni
sevməyə, onu göz bəbəyi kimi qorumağa çağırır. Şair bir həqiqəti gur səslə bəyan edir ki:
Babaların sönməz Vətən eşqinə
Nəğmə deyən bu çöl, çəmən yaşayır.
Yadlar keçib bu torpaqdan yel kimi,
Yenə torpaq, yenə Vətən yaşayır [3, s. 25].
Dar ayaqda vətənin daşı, qayası da döyüşə
bilirsə, yada baş əymirsə, demək onda yurdumuzun hər bir məğrur qalası bizə qəhrəmanlıq
dərsi keçir. 14 il düşmən qarşısında sınmayan,
əyilməyən, məğlub və təslim olmayan Əlincəmiz bizə əsrlərdən qalan tarix kitabıdır. Bu
kitabın hər səhifəsində babalarımızın mərdliyi,
qəhrəmanlığı yaşayır:
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Pəhləvana bənzər onun görkəmi,
Çox igidi atdan salıb, yorubdur.
Qorxu bilməz cəngavərtək, igidtək
Bu torpağın keşiyində durubdur.
Asim Yadigarın vətənpərvərlik şeirlərində
təbiilik var. Bu şeirlər öz elini, obasını ürəkdən
sevən, onun hər qələbəsinə “Əhsən!” deyən,
ağrısını-acısını öz ağrı-acısı bilən bir şairin
könül pıçıltılarıdır. Şair Məmməd Tahir şairin
60 illiyi münasibətilə yazdığı “Altmış yaşın
epiqrafı” məqaləsində qələm dostunun yaradıcılığını təhlil edərək belə bir qənaətə gəlir
ki, “Bu gün Azərbaycan oxucusuna yaxşı tanış
olan Asim Yadigar imzası otuz ildən də çox
bir yaradıcılıq yolu kecib. Onun ona yaxın kitabındakı bədii nümunələrdə hər bir misrada
ötüb keçən anlar əbədiləşib, bir şair ömrünün
titrək, həzin, kövrək duyğuları obrazlara bürünərək qərarlaşıb, bəlkə də kimlərinsə əhəmiyyət vermədiyi yarpaq pıçıltısı, günəş həniri,
torpaq sevgisi yeni rəng və çalarlarda oxucuya
təqdim olunub. Asim Yadigar poeziyası təbiidir
və hətta o qədər təbiidir ki, bu şeirlərdəki hiss
və duyğuların reallığına oxucuda qətiyyən
şübhə yeri qalmır” [1, s.15].
Ədəbiyyatımızda çox ağrılı və acılı bir
mövzu var: Qarabağ mövzusu. Ötən əsrin 80ci illərinin sonundan başlayaraq bu mövzu
hər bir şairi, yazıçını dərindən düşündürmüş,
90-ci ilin yanvarından başlayaraq Qarabağ
dərdi, Qarabağ problemi ədəbiyyatımızda aparıcı bir mövzuya çevrilmişdi. Xalq şairimiz
Bəxtiyar Vahabzadə “Şənbə gecəsinə gedən
yol” adlı kitabında eyni adlı məqaləsində yazırdı: “Qarabağ hadisələri başlanandan indiyə
qədər əlimə qələm alanda bütün vücudum lərzəyə gəlir. Qələm içimdəki qəzəbi və etirazı
istədiyim şəkildə yazıya çevirə bilmir. Hiddətim
və qəzəbim fikrimi dəqiq ifadə etməyə imkan
vermir. Çünki xalqıma edilən gözgörəsi zülm
o qədər böyük, haqsızlıq o qədər dəhşətlidir
ki, bunları insan ağlı dərk edə bilmir”
[2, s.168].
Bəxtiyar müəllim bir vətəndaş şair kimi
erməni həyasızlığından söhbət açarkən böyük
gürcü yazıçısı İlya Çavçavadzenin “Daşların
fəryadı” əsərinə də müraciət edir. Şair yazır
ki “Bu sözləri elə bil İlya Çavçavadze bu gün
bizim haqqımızda demişdir: “Ermənilər mən-

liyimizi təhqir etmək, milli ləyaqətimizi tapdalamaqla kifayətlənmir, bizi yer üzündən
yerli-dibli silmək üçün bütün tariximizi, salnaməmizi, tarixi yadigarlarımızı, abidələrimizi
puça çıxarır, bizə mənsub olan hər şeyi...
müxtəlif hiylələrlə özlərinə çıxırlar... Nədən
ötrü toz dumanı qaldırılıb, nədən ötrü belə
hay-həşir qoparılıb, göy guruldayıb, ildırım
çaxıb? Ondan ötrü ki, bütün dünyaya sübut
etsinlər: zaqafqaziyada ta qədimdən yalnız
erməni xalqı yaşamış və bu diyarın gələcəyi
də onlarındı” [3, s.169].
Azərbaycan ədəbiyyatının onlarla, yüzlərlə
tanınmış şair və yazıçısının yaradıcılığında
olduğu kimi Asim Yadigarın da şeir və poemalarında bu mövzu özünəməxsus bir yer
tutur. Şair hələ 1988-ci ildə “Torpaq davası”,
“A zalım”, “Bələk” şeirlərini qələmə almışdı.
Biz “Bələk” şeiri haqqında söhbət açdığımız
üçün həmin şeirə yenidən müraciət etməyi
məqbul saymırıq. “Torpaq davası” şeiri məhz
bu ağrı-acının bədii əks-sədası idi:
Qurtarmır dünyanın torpaq davası,
Yüz ildir, min ildir gedir beləcə.
Kök atıb, boy atıb ürəyimizdə
Torpaq ağac kimi bitib beləcə [2, s. 56].
Şair torpağı ağrı-acısının məlhəmi bilir və
torpağı qorumağı hər bir insanın, hər bir vətəndaşın vətəndaşlıq borcu sayır:
Ağrıma, acıma məlhəmdir torpaq,
Onsuz korun-korun odlanar sinəm.
Torpaq torpaq altda qoruyar məni,
Onu torpaq üstdə qoruyan mənəm [2, s. 56].
Asim Yadigar bir şair kimi torpaq davasından
qorxduğunu deyir. Çünki zaman etibarı ilə
torpaq davasında xalqımız həmişə uduzub.
Çünki sinəmizə elə bir dağ çəkilib ki, böyük,
bütöv Azərbaycanı Araz qılıncı ilə yarı bölüb
sinəmizə sağalmaz bir torpaq yarası vurublar:
Torpaq davasından qorxuram, Allah,
Torpaq davasında itirmişəm mən [2, s.56].
Şair bu sözləri 1988-ci ildə yazıb. Elə
həmin dövrdə də haray çəkərək deyirdi:
Quru kəssək olsun, ya qaya, ya daş,
Torpaq daha şirin gözümdə bu gün.
Sağıqsa, torpağı qoruyaq, qardaş,
Qoruyaq sabahkı nəsillər üçün [2, s. 56-57].
Əfsus ki, sonrakı illərdə torpaqlarımızı qoruya bilmədik, ərazimizin 20 faizi ermənilər
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tərəfindən işğal olundu. Bir milyondan artıq
soydaşımız ata-baba yurdundan didərgin düşüb
qaçqına, köçgünə çevrildi. Vətən üçün şəhid
olmaq şərəfdir. Nə qədər ki, torpaqlarımız
yağı tapdağındadır biz onda şərəfli bir ömür
sürə bilmərik.
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Annotasiya. Məqalədə "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının tədqiqi tarixi
baxımdan araşdırılmış, bəzi Qərb mütəffəkkirləri tərəfindən onun dünya
dillərinə tərcüməsi və nəşri məsələlərinə həsr olunmuş tədqiqatlara
geniş istinad edilmişdir. Bu qiymətsiz töhfənin əhəmiyyətini biz məhz o
baxımdan dəyərləndirirk ki, hər bir xalqın tarixini ilk növbədə özü yaxşı
bilməlidir. Bunun etnik-psixoloji mənası isə o deməkdir ki, öz tarixinə
dərindən bələd olan xalq özünü yaxşı dərk edir, özünü, öz mövqeyini
düzgün qiymətləndirir. Öz tarixini yaxşı bilən xalqın övladları kiçikdən
böyüyə onun kəşməkeşli həyat tərzinin, adət-ənənələrinin daşıyıcısı
olur. Odur ki, tariximizin “ata kitabın”ı sayılan “Kitabi-Dədə Qorqud”a
bütün dünyada yenidən dönüşə səbəbkar olan Henrix Fridrix fon Dits
kimi bir möhtəşəm şərqşünas və onun ardıcıllarını xatırlamaq və nəsildən-nəslə ötürərək yaddaşlarda yaşatmaq bizim mənəvi borcumuzdur.

Love to the eastern world and
"Dada Gorgud" epos
Abstract. In this article "The book of Dada Gorgud" epic poem
researched extensively from the historical point of view, and it is based
on extensive research on its publication as a result of the love of
Western thinkers for the East. From this point of view, we think that
people should be distinguished by good knowledge of their history. The
ethnic-psychological meaning of this is that people who know their
history well and know them deeply understand themselves, evaluate
themselves and their position correctly. When such people know their
history, they become the carrier of difficult lifestyle of people of all
ages. Therefore, it is our moral duty to remember and preserve this great
orientalist and his successors, which has made our history re-emerging
throughout the eastern world.

Любовь к восточному миру и дастан
«Китаби-Деде Горгуд»
Аннотация. В статье широко изучены материалы по дастану (эпосу)
"Китаби-Деде Горгуд" с исторической точки зрения, при этом опирались на исследования, посвященные вопросам по переводу и изданию его на мировые языки со стороны ряда мыслителей западных
стран. Мы оцениваем значение этого бесценного вклада именно с
той точки зрения, что свою историю в первую очередь должен
хорошо знать самый народ. А этно-психологический смысл этого
означает, что народ, глубоко знающий свою историю, хорошо
сознает себя, правильно оценивает себя, свою позицию. Сыны
народа, хорошо знающие свою историю, с малых лет станут носителями образа его тяжелой жизни, традиций. Таким образом, наш
моральный долг – вспомнить и передать последующим поколениям
в память вклад выдающегося востоковеда Генриха Фридриха фон
Дица и его последователей, обеспечивших новое возвращение к
книге «Китаби-Деде Горгуд» во всем мире, считающейяся «отцовой
книгой» нашей истории.
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Türk xalqı soylu-köklü xalq olmaqla yanaşı
bunu isbat edə bilən möhtəşəm əsərlərin, kitabələrin ana vətənidir. Buna nümunə olaraq
da Kitabi Dədə Qorqud (“Kitab-i Dədəm Qorqud əla lisan-i taife Oğuzan” (Oğuz tayfalarının
dilində Dədəm Qorqudun kitabı) oğuz-türk
dastanının adını qürurla çəkə bilərik.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim
yazılı abidəsi sayılan bu dastan hikmətli
fikirləri heyrətamiz düşüncələrin bir sözlə pedaqoji ideyaların mənbəyidir. Dastan türk
xalqlarının, etnosların, etnik birliklərin həyatından, qayda qanunlarından, qadağalarından,
məişət tərzindən nəinki bəhs edir, baş vermiş
hadisələrin yaşanmışlığının sübut olunmuş
nümunəsidir. Dastanın aşkara çıxma hadisəsi
də tarixi özünəməxsus iz qoyan bir tədqiqat
araşdırmasıdır.
Məqaləyə belə bir ad verməkdə məqsədim
məhz "Kitabi - Dədə Qorqud" kimi möhtəşəm
bir dastan aşkarlanması prosesidir ki, bu da
şərqşünas alim Fridrix fon Ditsin Şərqə olan
sevgisindən qaynaqlanmışdır. Dastanla əlaqədar
olan bütün tədqiqatlarda bu alimin adının xüsusilə çəkilməsi heç də əbəs deyildir. Ən azı
biz türklər qədər bu dastana dəyər verməsi
məhz onun necə bir şəxsiyyət olmasının göstəricisidir.
Henrix Fridrix fon Dits sentyabr ayının 2si 1751-ci ildə Almaniyanın Bemburq şəhərində
tacir ailəsində anadan olmuşdur. Belə ki,
Fridrix fon Dits hüquq təhsilli olmasına baxmayaraq, vaxt tapdıqca dilşünaslıq üzrə də
biliyini artırmaqla məşğul olmuşdur. Gəncliyində Şərqə səyahət etmək arzusunda olan
Ditsin şərq dillərinə böyük sevgisi də bundan
qaynaqlanırdı. Məhz buna görə də şərq dillərinə
üstünlük verirdi. Bu sevgi, maraq onu Prussiyanın Türkiyədəki səfirliyində boş olan iş
yeri üçün müraciət etdiyi müsabiqədən soyuqqanlı xarakteri və bəzi üstünlüklərinə görə
bir neçə namizəd arasından həmin vəzifəni
tutmaq üç seçilməsində də göstərir. Bütün
hərşey sanki elə bununla başlanır. Türklərin
tarixini, milli adət-ənənələri dilini həvəslə öyrənməyə, onların ruhuna daha yaxın olmaq
üçün ilk başlanğıcdan türk dil öyrənir. Bununla
yanaşı türk mütəfəkkirlərlə sıx əlaqələrdə
olaraq biliyini daha da dərinləşdirir.Tez-tez

Filologiya
kitabxanalara baş çəkərək türklərin həyat tərzi
ilə bağlı bütün yazılarını gözdən keçirir və
bundan çox böyük zövq alırdı. Onun şərq
dünyasına, mədəniyyətinə, tarixinə olan sevgisi
maraqlı əsərlərə diqqətindən qaynaqlanmışdır.
Çünki o, kitabın görünüşünə deyil onun məzmununa daha çox önəm verirdi. Sanki bu
maraq, sevgi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının
aşkarlanmasına gətirib çıxaran yollara işıq
saçırdı. Nəhayət, o gün gəlib çatdı və kitabxanada yazılı abidəni görən Dits heyrətlə onun
köhnəliyindən möhtəşəm bir faktın ortalığa
çıxacağını duyacaqmış kimi onun tədqiqatını
aparmağa başlayır. Belə ki ilk dəfə l815-ci
ildə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı Alman
şərqşünası Henrix Fridrix fon Dits tərəfindən
aşkarlanır. İstanbuldan Almaniyaya aparılmış
və Drezden şəhərinin Kral kitabxanasına bağışlanmış bir müqəddimə və 12 boydan ibarət
əlyazmadan şərq dünyasını araşdırarkən bununla da o, belə bir ölməz eposun əlyazmasının
bir boyunu alman dilinə tərcümə edib nəşr etdirir. Bu, dastandakı “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boyu bəyan edir” boyudur. Həmin
nəşr türk dünyasını təlatümə gətirən bir zərbə
tədqiqatçılarının marağında bir oyanışa səbəbkarlıq eylədi. Düzdür, türk xalqlarının
eləcə də xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki,
Azərbaycan xalqının bir deyil bir neçə görkəmli
dastanları mövcuddur. Bugünkü (müasir dövrdə
belə nəsildən-nəslə dillər əzbəri olan dastan
qəhrəmanlarının hələ də şücaəti, qəhrəmanlığı
qonaqpərvərliyi, əxlaqi keyfiyyətləri Qərbdə
hər zaman diqqət mərkəzindədir.
Dastanların əsas süjet xətti ayrı-ayrılıqda
baş verən hadisələri özündə ehtiva edən 12
boyda olunmuşdur. “Dirsə xan oğlu Buğacın
boyu, “Salur Qazanın evinin yağmalandığı
boyu”, “Bayburanır oğlu bamsı Beyrək boyu”,
“Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu
boy”, “Duxa Qoca oğlu Qanturalı boyu”,
“Qazılıq Qoca oğlu Yeynəyin boyu”, “Basatın
Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Uşun Qoca oğlu
Səgrəyin boyu”, “Salur Qazan dustaq olub
Uruz çıxardığı boy”, “İç Oğuza Daş Oğuz asi
olub Beyrək öldüyü boy” [5, s.375]. Bütün
bu boylar özünəməxsusluğu ilə yüksək qiymətləndirilir, çünki hər birində pedaqoji ideyalara, hikmətli sözlərə, xalqın öz adət və
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ənənəsi, qayda qanunları, qadağaları bir sözlə
həyat tərzini ehtiva edir. Bütün boyların görkəmli “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı adı altında
aşkara çıxarılmasında Ditsin əməyini qiymətləndirməmək düzgün olmazdı. Düzdür, Ditsdən
qabaq bu dastanla tanışlıq baş vermiş araşdırmaya cəlb olunmamışdır. Belə ki, ilk olaraq,
Almaniyanın məşhur Drezden kitabxanasında
əlyazma qeydə alan 1802-ci ildə tədqiq edib
ictimaiyyətə təqdim edən H.O.Fleyşer yazır:
“152 yarpaqlıq türkcə məcmuə,... nəsih yazılı,
əski Doğu türkcəsi və ya Oğuz şivəsi ilə yazılmış Kitabi-Dədə Qorquddur. İç və Dış Oğuz
qəbilələrinin Məhəmməd dövründəki macəralarının hekayətləridir. Kitabın adı hekayələrdə
Qorqud adında birinin böyük rolu olmasından
irəli gəlməkdədir. Qorqudun dindar, ağıl oğuz
qəbilələri mənsubları arasında böyük etibar
sahibi olduğu rəvayət edilir.” (В.В.Бартольд.
Китаби- Коркут (рукопись). Архив АН
СССР, ф.62,ор.1,№183).
Digər 6 boydan ibarət olan əlyazma isə
İtaliya alimi, şərqşünası Ettori Rossi tərəfindən
Vatikan kitabxanasında aşkarlanmışdır. Görkəmli alman alimi Teodor Neldeke 1859-cu
ildə bütün boyları alman dilinə tərcümə elətdirmək istəyir, lakin buna müvəffəq ola bilmir.
O, bütün bu məlumatların olduğu materialları
1892-ci ildə öz tələbəsi Vasili Bartolda verir.
Ömrünün 30 ilini əlyazmanı rus dilinə çevirməyə sərf edən rus şərqşünas onun tərcüməsinə
və tədqiqinə 1922-ci ildə tamamlayaraq istəyinə
çatır. Həmin tərcümə isə 1950-ci ildə öz vətənində Azərbaycanda işıq üzü görür. Lakin
buna baxmayaraq bir çox ixtişaşların baş verməsi ilə əlaqədar olaraq “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanı kitabına qadağa qoyuldu.
Kitabla bağlı 1957-ci ildə mart ayının 26da Həmid Araslı, Əbdüləzəl Dəmirçizadə,
Məmməd Arif və Məhəmmədhüseyn Təhmasib
“Kommunist” qəzetində “Dədə Qorqud dastanları” başlığı altında bir məqalə çap etdirdilər.
Buna da səbəb artıq ölkənin siyasi ab-havasında
baş verən dəyişikliklərlə bağlı dastanın bəraət
qazanması olmuşdu. Bu məqalə ilə də dastanın
yasağına son qoyuldu.
Çox təəssüf ki, Azərbaycan torpaqlarında
yaşanmış hadisələrdə, elin adət-ənənələrini
özündə əks etdirən bu cür möhtəşəm pedaqoji

ideyaların məcmusu olan şah əsər yalnız Qərb
şərqşünaslarının marağı, sevgisi sayəsində
yenidən öz vətəninə qayıdır. Araşdırmalarda
bütün dünyaya istər filoloji, istər pedaqoji,
psixoloji, coğrafi, iqtisadi, etnoqrafık və etimoloji faktlara əsaslanaraq “Kitabi-Dədə Qorqud” tarixi keçmişə söykənən ən dərin izlərini
aşkara çıxaran möhtəşəm əvəzolunmaz dastandır. Bəli, türk ədəbiyyatının Köprülülər
sülaləsinin nümayəndəsi, çox dəyərli elm
adamı olan, ədəbiyyat tarixi sahəsində kitablar
nəşr etdirərək zəngin fikirlərini işıqlandıran,
Fuat Köprülü, Dədə Qorqud dastanları haqqında
bir fikir söyləmişdir: “Bütün Türk ədəbiyyatını
tərəzinin bir gözünə, Dədə Qorqud dastanlarını
isə tərəzinin digər gözünə qoysanız, yenə də
Dədə Qorqud dastanı ağır basar” [3, s.l45].
Belə ki, dastan 1916-cı ildə Türkiyədə ilk
dəfə Kilisli Rüfət, sonra 1938-ci ildə Orxan
Şaiq Gökyay tərəfindən nəşr edildi. Bu nəşrlər
sözsüz ki əsl nüsxələr deyildi, Berlin nüsxəsi
əsasında hazırlanmış Türkiyədə “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanın ən mükəmməl nəşri M.
Ergin tərəfindən 1958-ci ilində həyata keçirildi.
M.Ergin ilk dəfə Dədə Qorqudun faksimilesini
verməklə Drezden və Vatikan nüsxəl araşdırmaya cəlb edərək ilk dəfə latın qrafikasıyla
dastanı nəşr etdirir.
Azərbaycanda isə dastan 1938-ci ildə
H.Araslı tərəfindən nəşr etdirilir. Dastan Bakıda
4 dəfə 1938, 1962, 1978 və 1988-ci illərdə
yenidən nəşr etdirilir. Ən mükəmməli isə
1988-ci ildə F.Zeynalov və S.Əlizadə tərəfindən
çap edilən "Kitabi-Dədə Qorqud" dur. Ona
görə mükəmməl hesab edilir ki, həmin ilə
qədər aparılan bütün tədqiqatlara istinadən
çapa hazırlanmışdır.
Dastana olan sevgi, sədaqət , maraq sözsüz
ki bununla bitməyir. Bir çox şəqrşünaslar tədqiqatları daha da genişləndirərək müxtəlif
elm sahələrinə əsasən araşdırmalar aparırlar.
Buna misal olaraq, Yakuboviski, Jirmunski,
Ə.Ə.Dəmirçizadə, Ş.Cəmşidov, K.Abdullayev,
K.Abdulla, F.Xalıqov, F.Zeynalov, S.Əlizadə,
S.Əliyarov, Ə.Tanrıverdi, H.Məmmədli, İ.Şıxıyeva, D.İsmayılov, Ç.Hüseynzadə, İ.Cəfərov,
F.Cəlilov, Ə.Quliyev, Z.Sadıxov, A.Paşa, M.Çobanov, Ə.Fərzəli, M.Adilov, Q.Qeybullayev,
M.Seyidov, Anar, K.Vəliyev, T.Hacıyev və
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başqaları dastana istinadən araşdırmalar aparmışlar.
İllər keçdikcə, zaman ötdükcə dastanın
tarixi nəinki tədqiqatçılar həmçinin Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən dövlət siyasəti baxımından da yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki “Kitabi-Dədə Qorqud eposunun
1300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında
ümummilli liderimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyevin təşəbbüsü ilə l997-ci il 20 aprel tarixli
fərmanı UNESCO səviyyəsində həmin eposa
aid tədbiri kimi Azərbaycan folklorşünaslığının
və ümumən humanitariyasının inkişafında mühüm əhəmiyyət daşımışdır. Heydər Əliyev
“Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında mötəbər söz
söyləmiş və eposa layiq olduğu yüksək
qiyməti vermişdir.
“Bizim zəngin tariximiz, qədim mədəniyyətimiz və milli mənəvi dəyərlərimiz KitabiDədə Qorqud eposunda öz əksini tapmışdır.
Bu epos bizim ümumi sərvətimizdir və hər bir
azərbaycanlı onunla haqlı olaraq fəxr edə bilər.
Dastanın məzmununu, mənasını, onun hər bir
kəlməsini hər bir azərbaycanlı məktəbdən başlayaraq bilməlidir. Bu, bizim ana kitabımızdır
və gənclik bu kitabı nə qədər dərindən bilsə,
millətini, xalqını, vətənini, müstəqil Azərbaycanı
bir o qədər çox sevəcəkdir” [2, s. 6].
Bununla yanaşı 2015-ci il 20 fevralda Azərbaycan xalqının mədəni sərvəti xəzinəsində
müstəsna yer tutan və əsrlərdən bəri millimənəvi varlığın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilən “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin alman
şərşünas alimi Fridrix Henrix fon Dits tərəfindən
üzə çıxarılması, nəşr edilməsi elm aləminə
tanıdılmasının 200 illiyinin tamam olması barədə sərəncam imzalayaraq, 2000-ci ildə
UNESCO xətti ilə tədbirlər planının həyata
keçirməkdə yeni bir başlanğıca təkan verdi.
Həmçinin, dövlət başçısının 2007-ci ildə
imzaladığı “Azərbaycandakı monumental heeykəltaraşlıq abidələri, memorial və memarlıq
kompleksləri haqqında” Sərəncama əsasən,
Dədə Qorqud heykəli və “Dədə Qorqud
dünyası” tarixi-etnoqrafik kompleksinin yaradılması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi
haqqında tapşırıq verilmişdir. Bakının Nərimanov rayonunda 6 hektar ərazidə Dədə Qorqud parkı salınmış, parkın mərkəzində “Ki-
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tabi-Dədə Qorqud” abidəsi ucaldılmışdır. Bununla bağlı Ümummilli siyasətini davam
etdirən özünəməxsus şəxsiyyəti, savadı, vətənpərvərliyi ilə xalqının sevgisini qazanan
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab
İlham Əliyev də 2013-cü il dekabrın 13-də
Dədəd Qorqud kompleksinin açılış mərasimində
çıxış edərək bu dastan haqqında gözəl fikirlər
söyləmişdir:
“Kitabi- Qorqud” Azərbaycan xalqının
milli sərvətidir. Bu əsərdə Azərbaycan xalqının
keçmiş həyat tərzi, məişəti, psixologiyası
əks olunmuşdur... Bu dastan hər bir azərbaycanlı üçün əzizdir. Bu abidənin ucaldılması
Azərbaycan xalqının bir daha öz tarixi keçmişinə, mədəniyyətinə olan münasibətinin
təzahürüdür.
Bütün bunların məqsədi dünyaya türklərin
dastanı olan “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300
illik tarixini göstərmək, dastanın ərəb dilinə
tərcümə edilməsi barədə məlumatların olmasına
istinadən VI-VII əsrlər dəqiq tarixi faktlarla
əsaslandırlması idi. Sadəcə dini mifoloji təsəvvürlərin və adət-ənənələrin b.e III-IV əsrlərinə aid olması barədə tədqiqatçıların gəldiyi
qənaətə əsasən VII əsrdə daha qədimlərə gedib
çıxması mülahizəsini yürütməyə imkan verrmişdir.
“Kitabi Dədə-Qorqud” elə möhtəşəm bir
əsərdir ki hətta bugünlərdə də tədqiqatlar
aparılmağa davam edir. Gənc alimlərimiz
müxtəlif elm sahələrində müəyyən başlıqlar
altında tədqiqatlara davam edirirlər. Bunu
qısaca bitməz tükənməz elm aləmi adlandırarsaq heç də yanılmarıq. Çünki bir xalq
varsa onun tarixi də maddi-mənəvi mühiti
də çox keşmə-keşlidir. Keçmiş isə gələcəyin
bünövrəsidir.
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Eynəli bəy Sultanov yaradıcılığında
Şərq və Qərb məsələləri

Müəllif:

Annotasiya. Naxçıvan ədəbi mühitini düzgün dərk etmək, sənətkarların
əsərlərini daha dərindən qavramaq, əsərlərdə yer alan psixoliji təzahürləri, dövrün mövzu dairəsini, mövzu seçimini, rəngarəngliyini
anlamaq və mühitdə yer alan janr müxtəlifliyinin xəritəsinə nəzər
salmaq, dünya ədəbiyyatına meyillərin elmi çərçivəsini aydınlaşdırmaq
baxımından Naxçıvan ədəbi mühitində meydana çıxan Şərq və
Qərb meyillərini tədqiq etmək son dərəcə vacibli və aktual məsələdir.
Eynəli bəy Sultanov yaradıcılığında da Şərq və Qərb meyilləri
özünə geniş şəkildə yer tapıb. Əsərlərində Şərq və Qərb tendensiyalarını
paralel və bir o qədərdə fərqli şəkildə əks etdirilməsinə xüsusi
diqqət edən Eynəli bəy Sultanovun hekayələri də qeyd olunan istiqamətdə əhəmiyyətli məqamları ilə diqqəti cəlb edir. Məqalədə iki
fərqli qütbün – Eynəli bəy Sultanov yaradıcılığına təsiri və əks
olunma məsələləri təhlil olunub.
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Eynali bey Sultanov in his work, east and
west issues
Abstract. Nakhchivan literary environment, to understand, to
grasp more deeply the works of artists, works on the psychological
manifestations of the scope of the subject, the choice of subject,
to understand the diversity and variety in the genre to look at the
map of the world in terms of clarifying the scope of Nakhchivan
literary environment of scientific literature emerging trends East
and west are extremely really need to explore trends and topical
issue. Sultanov Eynali a wide range of creativity found in the
Eastern and Western trends. Works in parallel and much of Eastern
and Western trends reflect the different ways in which special attention to the stories mentioned in Eynali bey Sultanov draw
attention to important points.Two different poles of the article.
Eynali bey Sultanov reflection on the creative effects were
analyzed.

Вопросы Востока и Запада в творчестве Эйнали бека Султанова
Аннотация. В статье рассказывается о произведениях писателей
Нахчыванской литературной среды. Для того чтобы понять
выбор предмета, разнообразию и психологическую проявлению
в этих произведениях чрезвычайно необходимо исследовать
актуальности проблем Восточной и Западной тенденции появляющиеся в Нахчыванской литературной среде и уточнить
эти проблемы с научной точки зрения мировой литературы. В
творчестве Эйнали бека Султанова есть тенденция Востока и
Запада в значительной степени. В своих произведениях он
особое внимание уделяет на Восточную и Западную тенденции
которое отражается в его произведениях. В статье проанализированы творчества Эйнали бек Султанова и размышление о
влиянии двух различных полюсов на его проихведения.
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Müxtəlif tarixi mərhələlərdə, xüsusən XIX
əsrdən etibarən, o cümlədən müasir dövrdə
Naxçıvan ədəbi mühitində klassik poeziya və
xalq şeiri ənənələri ilə birlikdə Qərbdən gələn
nəsr janrlarına, yeni poetik formalara daim
ciddi maraq olmuşdur. Xüsusən, XX əsrin
əvvələrində Cəlil Məmmədquluzadənin hekayə
və novellaları, Məmməd Səid Ordubadinin
romanları, Hüseyn Cavidin marş və sonetləri,
Eynəli bəy Sultanovun hekayələri və publisistikası Naxçıvan ədəbi mühitində Qərb meyilləri milli ədəbi ənənələrlə çarpazlaşmasına,
Molla Mahmud Çakərin qəzəlləri, Hüseyn
Nadim Naxçıvaninin mərsiyələri Şərq ədəbi
ənənələrinin davam etdirilməsini nümayiş etdirmişdir. Bununla belə, Naxçıvanda yaranan
ədəbi mühitdə ədəbiyyatımızda Qərbə meyil
nə qədər güclü idisə də, bu meyil milli kökləri
zədələmirdi. Burada yaranan ədəbiyyat bir
çox əsərlərdə yeniliyin təbliği ilə yanaşı, keçmişə hörmətini də qoruyub saxlamışdır. Naxçıvanda yaşayıb-yaradan yazıçıları birləşdirən
ortaq nöqtə maarifçilik olmuşdur.
“Xalqın savadlanması gələcəyi sağlamlaşdırmaqdır” fikrin aşılandığı bu əsərlər öz nəticəsini verirdi. Xalqın düşünən beyinləri birləşərək maarifçiliyin təbliği zəminində dünyaya
inteqrasiya olunmaq baxımından əhəmiyyətli
addımlar atırdılar. Naxçıvanda yaranan “Əncüməni-şüəra” ədəbi məclisi, dram cəmiyyətləri,
bir çox ziyalıların evində toplanan məclislər,
mətbuata böyük maraq bunun ən bariz nümunəsidir. Həmçinin diqqət etsək, görərik ki, bu
zaman təhsilini Rusiya, Fransa, Türkiyə, Gürcustanda (Qori müəllimlər seminariyasında),
İrəvanda alan sənətkarlar bu yolda irəlidə gedirdilər. Beləliklə XIX əsrin əvvələrində Naxçıvanda yeni tipli böyük ədəbiyyatın möhkəm
təməllərini formalaşdırmış, görkəmli yazıçılar
meydana çıxmışlar.
Sadaladığımız bir çoz əhəmiyyətli xüsusları
özündə cəmləyən, maarifçilik sahəsində uğurlu
işlər görən ziyalılardan olan Eynəli bəy Sultanov
1866-cı il may ayının 5-də Naxçıvan şəhərində
anadan olub. Eynəli bəy 1882-ci ildə öz evində
“Ziyalılar cəmiyyəti” təşkil edərək şəhərin tərəqqipərvər, açıqfikirli adamlarından olan Paşa
ağa Sultanov, Mirzə Cəlil Mirzəyev (Şürbi),
Mirzə Əliməmməd Xəlilov, Əsəd ağa Kəngərli,

Qurbanəli Şərifov, Əbülqasim Sultanov, Baxşəli
ağa Şahtaxtlı, Nəsrulla Şeyxov və başqalarını
həmin cəmiyyətə cəlb etmişdir. Bu cəmiyyətdə
dövrün ictimai-siyasi məsələləri müzakirə
edilmış, yeni məktəblər, kitabxanalar açmaq
qərara alınmış ədəbi müzakirələr keçirilmişdir.
Eyni zamanda Eynəli Sultanovun yaratdığı
“Müsəlman İncəsənəti və Dram Cəmiyyəti”
Naxçıvanda teatr tamaşalarının oynanılmasını
təşviq edir, geriliyə qarşı mübarizə üçün
mədəniyyətin inkişaf etdirilməsini diqqət
mərkəzinə çəkirdi. Bu ədəbi yığıncaqlarda
A.S.Puşkin, Lev Tolstoy, N.V.Qoqol, V.Q.Belinski kimi görkəmli rus yazıçı və şairlərinin
də əsərləri oxunur, tərcümə edilir və fikirləri
üzərində elmi mübahisələr aparılır, xalqı qəflət
yuxusundan oyatmaq üçün hər cür səy göstərilirdi.
İlk dəfə olaraq ədəbiyyatşünas İzzət Maqsudov tərəfindən Eynəli bəy Sutanovun həyatı
və yaradıcılığı namizədlik dissertasiyası səviyyəsində tədqiq edilib dəyərləndirilmişdir.
Bundan başqa Əli Sultanlı, Əziz Şərif, Əziz
Mirəhmədov, Abbas Zamanov, Müzəffər Nəsirli, İsa Həbbibəyli, Aida Feyzullayeva, Əsgər
Qədimov, Fərman Xəlilov, Elxan Məmmədov
(Yurdoğlu) və başqalarının araşdırmalarında
Eynəli bəy Sultanovun tərcümeyi-halı, bədiipublisist irsi, teatrla, mətbuatla, xalq ədəbiyyatı
ilə əlaqəli fəaliyyətlərinə diqqət yetirilmişdir.
Əsərlərində Şərq və Qərb tendensyalarını
paralel və bir o qədərdə fərqli şəkildə əks etdirilməsinə xüsusi diqqət edən Eynəli bəy
Sultanovun hekayələri də qeyd olunan istiqamətdə əhəmiyyətli məqamları ilə diqqəti cəlb
edir.
O “Təzə pir” hekayəsinin əvvəlində Hafizdən bir sitat gətirərək yazır: “Riyazi-dəruniyi-pərdə zi rindani-məst purs” (Pərdənin
dalındakı sirri sərxoşlardan soruş) [5, s. 35].
Bu hekayədə o, müsəlmanların avamlığından, fanatizmdən və onların geri qalmasından
bəhs edən ədib Şərqi məhv edən nüanslara bu
vasitəylə diqqəti çəkir. Hekayədə heyvanların
dəfn olunduğu məzarları xalqa “əməlisaleh,
mömin şəxsin məzarı” kimi qələmə verib,
məzarın üzərində türbə ucaldan fırıldaqçılar
tənqid atəşinə tutulur: “Şeyx əyləşəndən sonra
Məmməd əhvalatı başdan-ayağadək təfsilən
nəql elədi. Necə şeyxin yanından mürəxxəs
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olandan sonra, eşşək səhrəda naçaqlayıb vəfat
elədi, necə onu dəfn elədi və necə onun məzarının üstündə möcüzə göstərdi, xəstə sövdəgər
şəfa tapdı, şəfa tapandan sonra böyük xərc
qoyub məzarın üstündə məscid tikdirdi, bu
məscidə çox mülk və ənva vəqf elədi. Ondan
sonra zəvvarın yolu bu pirə açıldı, hər gələn
şəfa tapdı qayıtdı, pirin hörməti günbəgün
artdı. Əvalatı nağıl edəndən sonra Məmməd
ustadından sual elədi:
- Canım sənə fəda olsun, bu necə işdir…
eşşək məzarından da möcüzə görsənərmi? O
qəbri ziyarət edən xəstələr şəfa tapa bilərlər?
Axı Pirkətanqulu pirindəki övliya türbəti…
Şeyx Məmmədin sözünü kəsdi, yavaşdan
əyilib onun qulağına dedi:
- Çox da təəccüb eləmə, oğul. O məqbərədə
də dəfn edilən elə bu rəhmətliyin atasıdır…
Sirlər Allahın yanındadır bala bilmək olmaz,
bəlkə başqa pirlərdə də dəfn edilənlər ya
eşşək. Ya da ki, köpək leşləridir” [5, s. 49-50].
Geniş mütaliəyə malik olan Eynəli bəy
Sultanov öz istedadı və dünyaya baxışbucağı
nöqteyi-nəzərindən müasirlərindən çox fərqlənirdi.
Şərq təməlləri əsasında inkişaf edən Naxçıvan ədəbi mühiti getdikcə Qərb ədəbiyyatı
ilə sintez edilirdi. Bu ədəbiyyatların qovşağında
yaranan yeni ədəbiyyat ədəbi mühit üçün yeni
nəfəs idi. Və bu sintezin bədii əsərlərə aşılanmasında Eynəli bəy Sultanovun böyük xidmətləri olmuşdur.
Onun xüsusilə, qadın azadlığı ilə əlaqəli
düşüncələri çox dəyərlidir.“XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatında qadın azadlığı
problemi geniş yer tutmuşdur. “Tatarka”
(Azad qadın) pyesi də ilk növbədə milli
Azərbaycan mühiti və məişətindən doğmuşdur.
Buna görə də Avropa ədəbiyyatı nümunələri
ilə səsləşməsi haqqındakı mülahizələr onun
mövzusu və surətlər aləminə deyil, yalnız sujetindəki bəzi oxşarlıqlara aid edilə bilər.
Eynəli bəy Sultanov bunu etiraf edərək
yazmışdır ki, “artıq o əsər yazıldıqdan sonra
…təsadüfən bir fars məcmuəsində! “Qadın
kələyi” adı ilə çap olunan novellanın da buradakı sonluq kimi qurtadığını öyrənmişdir
[1, s. 56].
“Tatarka” pyesini həm də “Sənəm” adlandırırlar. Bundan başqa “Tatarka” pyesi ilə
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fransız məzhəkəsi “Mehmanxana sahibəsi”
arasında bir sıra bənzərliklər vardır. Sənəm
surəti ilə Merondalina (“Mehmanxana sahibəsi”
fransız məzhəkəsi) obrazı arasında oxşarlıq
daha çoxdur. Merondalina da Sənəm kimi,
ona yüngül əxlaqlı bir qadın kimi baxan
kişilərə çox yaxşı bir həyat dərsi verir, qadınların
da güclü xarakterə malik olduğunu sübut edir
[3, s.133].
Eynəli bəy Sultanov özünün “Tatarka” əsərində Sənəm obrazının timsalında Azərbaycan
qadınlarını görmək istədiyi kimi, arzu etdiyi
kimi təsvir edib. Yazıçının “Tatarka” əsərini
Con Stüart Milin təsiri ilə yazıldığını deyən
tədqiqatçılar da vardır.
Professor Əziz Şərifin “Molla Nəsrəddin
necə yarandı” monoqrafiyasında belə qeydlərə
rast gəlmək mümkündür [6, s.307].
Burada ideya cəhətdən faydalanmaq mənasında həqiqət çoxdur. Əsərdə mövzular
Azərbaycan həyati ilə üzvü surətdə əlaqəli
şəkildə işlənmişdir. Əziz Şərif Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında Eynəli bəy
Sultanovun roluna da yüksək qiymət vermişdir.
Əziz Şərifin fikrincə müasirlərindən Cəlil
Məmmədquluzadəyə “ ən yaxın müsahib olan
Eynəli bəy Sultanov idi ki, istər rus, istərsə
də Avropa ədəbiyyatlarından geniş məlumata
malik idi” [4, s.72].
Böyük demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluzadə Eynəli bəy Sultanovun qadın azadlığı
sahəsindəki xidmətlərinə yüksək qiymət verərək
yazır: “Mən özüm darülmüəllimini qurtaran
zaman Naxçıvanda həmin bir halda özümdən
artıq huşyar dostlara rast gəldim və onlarla
tutuşdum. Mənim səsimə səs verən sirdaşlarımdan qabaqca əzizim Eynəli bəy Sultanov
oldu. O vaxtlar arvadlarımızın əsarətdə olmaq
söhbətləri təzə-təzə meydana atılmaq istəyirdi
və birinci dəfə arvadları müdafiə edən sözləri
Eynəli bəy Sultanov yoldaşımız vasitəsiylə
məşhur arvad azadlığı tərəfdarı Con Sütüart
Milin kitabında gördüm. Bu kitab ingilisdən
rus dilinə tərcümə idi və o vaxt oxuduğum
bilmərrə indi yadımdan axıb. Ancaq onu
bilirəm ki, Con Sütürat Mil bu kitabda hansı
bir özü kimi Avropa yazıçısı ilə arvad azadlığı
barəsində mübahisəyə girmişdi və kitabında
sübuta yetirirdi ki, arvad azadlığına indiyədək
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qoyulan sərhədlərin hamısı gərək götürülsün
[2, s.103].
Qeyd edək ki, 1869-cu ildə Con Sütuart
Milin yayınlanan “The Subjection of Women”
(Qadınların Kölələşdirilməsi) kitabında həqiqətən də qadın azadlığıyla bağlı yuxarıda sadalanan qavramlar yer alır.
Eynəli bəyin köməyilə Mirzə Cəlil Avropa
və rus mədəniyyətilə daha yaxından tanış
oldu. İllər sonra 13 iyul 1925-ci ildə yazdığı
məktubunda Eynəli bəyə öz minnətdarlığını
belə bildirirdi: “...qırx il bundan qabaq yanımda
oturub, cavanlıq həvəsilə oxuduğunuz kitablardan, rus maarifindən, Avropa əhli-qələmlərindən şirin-şirin və bəzi vaxt da odlu-odlu,
yanıqlı-yanıqlı söhbətlər edirdiniz. O qədər
məni özünə qulaq asdırdın ki, axırda məni
doğrudan da maarif aləminə daxil elədin.
Yəqin bilirəm ki, sən olmasaydın, mən də
qeyri-sadə kənd müəllimlərinin içində yaddan
çıxmışdım” [3, s.102-111].
Böyük ədib həmçinin rusdilli mətbuatda
davamlı olaraq çıxış edirdi. “Novoe obozrenie”
qəzetində çap etdiyi çoxsaylı məqalələri ilə
özünə geniş oxucu kütləsi toplamışdı, onun
yazıları mühitin diqqətini çəkirdi. Bundan
əlavə, o, Tiflisdə çıxan “Zakavkazie” qəzetinin
“Müsəlman həyatı” şöbəsinin müdiri olmuş,
rus dilli mətbuat orqanları ilə əməkdaşlıq etmişdir. Onun hekayələrində təbliğ olunan
maarifçi fikirlər çox qiymətlidir. Ümumiyyətlə,
Eynəli bəy Sultanovun irsində xalqını təbliğ
etmək güclü idi, mühitə dərindən bələd olan
sənətkar həmişə öz vətənini üstün tutmuşdur.
O, “Çalma” hekayəsində yazırdı:“Cümşüd
bəy ağıllı-kamallı adam idi, darülfünunu qurtaran, söz yox ki, kamallı olacaq və rud dilinindən savayı, müsəlmanca da elmi vardı.
Xüsusən İran şairlərinə yaxşı bələd idi: Xacı
Hafizə, Mollayi-Rumiyə, Ömər Xəyyama və
qeyrilərinə” [5, s. 67].
“Bununla Cümşüd bəy hirsini yemirdi, istəmirdi ki, başladığı mübarizədən əl çəksin.
Amma … məşhur hekayənin qəhrəmanı DonKixot kimi ancaq xarabazar yel dəyirmanları
ilə cəng-cədəl edirdi. Çünki meydanda bir
təzə filmüqabil yox idi” [5, s. 71].
Eynəli bəy Sultanov burada ispan yazıçısı
Servantesin yazdığı “Ağıllı zadəgan Don

Kixot” (El ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha) romanının baş qəhrəmanına işarə
etmişdir. Servantesin bu romanı demək olar
ki, bütün dünya dillərinə tərcümə olunmuşdur
və dünya ədəbiyyatında ən populyar kitablardan
sayılır. Don Kixot surəti isə insan təbiətinin
tipik göstəricisi kimi götürülürək psixoloji
kateqoriya kimi başa düşülür.
“Donkixotluq” kimi anlayış yaranmış və
bununla bağlı çoxlu sayda kitablar yazılmışdır.
Don Kixot da qırmızı şərab içir və haqsızlıqla
mübarizə aparmağa başlayır. Ancaq Eynəli
bəyin baş qəhrəmanı Cümşüd bəy Don Kixot
kimi xəyalpərəst deyildir. Don Kixot cəngavər
romanları oxumaqdan ağlını itirərək, belə bir
inama gəlir ki, onun özü bir qorxmaz cəngavər
kimi haqsızlığa qarşı mübarizə aparmalıdır.
Ancaq Cümşüd bəy ağıllı-kamallı adam idi.
Fanatik mühitə qarşı tək mübarizə aparmağın
mümkünsüzlüyünü ifadə etmək məqsədi ilə
Eynəli bəy sultanov Qərb ədəbiyyatından
gətirilən misalla bədii fikirlərinə güc qatılıb.
Novorossiysk Universititetinin məzunu,
hüquqşünas Cümşüd Paşa Sultanov “Çalma”
hekayəsinin qəhrəmanı kimi təqdim olunan
Cümşüd bəyin prototipidir. Cümşüd Paşa Sultanov (1849-1902) Naxçıvan mahalında dava
vəkili kimi tanınmış, zəhmətkeş xalqı müdafiə
etmiş, məktəbə və teatra dəstək vermiş, məqalələr çap etdirmiş, lüğətlər hazırlamışdır.
“Hüşyar” ayıq-sayıq, maarifçi olan bu şəxsin
şəxsi keyfiyyətlərini nəzərə alan Cəlil Məmmədquluzadə onu məşhur “Ölülər” əsərinin
əsas prototipi kimi seçib öyrənmişdir.
Başqa bir hekayəsində isə Eynəli bəy yazır:
“Emma alman olduğuna görə çox qorxaq
arvad idi” [5, s.109]. Burada tənqiddən çox
xarakter ifadə olunmuşdur.
Burada isə Eynəli bəy almanlara olan münasibətini ifadə edib. Onun “Cənub gecələri”
hekayəsində görkəmli ədib rus sənətkarı M.Y.
Lermantovun yaradıcılığına öz fərqli münasibətini bildirmişdir: “Niyə, şairlik də eləmişəm,
çünki bu sənət karıma gəlmədi, hər nə yazdımsa
Lermantovun yazdıqlarına oxşadı, odur ki,
şairliyi boşladım” [5, s.103].
Bəlkə də reallıqdan daha çox, ironiya axtarılması lazımlı bu sözlər XX əsrin əvvələrində
şeirdən çox nəsrin və publisistikanın önə çıxdığına da işarə sayıla bilər.
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Qeyd etməliyik ki, Eynəli bəy Sultanov
həm də publisist məqalələrində və nəsr əsərlərində Qafqaz və Şərq xalqlarına geniş yer
ayırmış, müsəlman xalqlarının mənafelərini
müdafiə etmişdir.
Onun rusdilli mətbuat orqanlarında çap
etdirdiyi hekayələri ilə böyük nüfuz qazanmışdı.
Bu hekayələrində o mühitdə razılaşmadığı bir
çox problemi aşkarcasına tənqid etmiş, inkişafın
yollarını göstərmişdir. Onun hekayələri ictimai
tərbiyələndirmə, avamlığa, cəhalətə zərbə vurmaq baxımından əhəmiyyətlidir. O, sovet hakimiyyəti illərində hekayələr yazmağı davam
etdirmişdir.
Eynəli bəy Sultanov Avropa sənətkarları
ilə birlikdə Qərb filosoflarının əsərləri ilə də
tanış idi: “German filosofu Nitşe demişkən:
“Onlar zəncirə və zindanxanəyə layiqdirlər”
[5, s.114] kimi fikirlər habelə Con Sütüart
Mili mütaliə etməsi bunun sübutudur. Eyni
zamanda o, Şərq ədəbiyyatına da yaxından
bələd olmuşdur.
Eynəli bəy Sultanov “Çalma” hekayəsində
yazdığı: “Bu sayaq şərab içməyi adət edib
Cümşüd bəy həmişə kefli olardı və öz-özünə
Xacə Hafizin bu şeirlərini oxumaqla təsəlli
verərdi” – sözləri həmçinin Hafizdən gətirilmiş
aşağıdakı misralar onun Şərq ədəbiyyatına
bələdliyini bir daha sübut edir:
Ma dərpiyalə əksi-ruxi-yar dideyim,
Ey bixəbər, zi ləzzəti-şurbi-müdami-ma
[5, s. 67].
Latın əlifbası uğrunda apardığı ardıcıl mübarizə də Eynəli bəy Sultanovun mənsub
olduğu xalqı maarifçilik baxımından daha
irəli aparmaq ideyasına xidmətlərinin bariz
ifadəsidir.
Ümumiyyətlə,Eynəli bəy Sultanov XX
əsrin əvvələri Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai

fikrinin görkəmli nümayəndəsidir. Eynəli bəy
Sultanov və başqa görkəmli simalar yaşadıqları
çətin zamanlarda böyük səylə, tükənməz enerji
ilə xalqa xidmət etmək yolunu tutmuş, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə qiymətli töhfələr
bəxş etmişlər. İlk təhsillərini mədrəsədə alan
əksər sənətkarlar burada öyrəndikləri ərəb və
fars dillərinin köməyi ilə Şərq aləmi ilə tanış
olurdularsa, sonradan açılan yeni tipli məktəblər
sayəsində Qərb mühitinə də bələd olurdular.
Bu da onlara Şərqi və Qərbi bütöv olaraq
görməkdə kömək edirdi.
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanda yetişib formalaşmış maarifçi yazıçı
və publisist Eynəli bəy Sultanov həm də Qafqazda qəbul edilən söz sahiblərindən biri səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Ədəbiyyat
1. Əsgərzadə L.S. Eynəli bəy Sultanov və
naxçıvanlı müasirləri//Eynəli bəy Sultanov:
taleyi və sənəti. Bakı: Nurlan, 2011, s 152165.
2. Məmmədova D.M. Eynəli bəy Sultanovun
“Sənəm” pyesi //Eynəli bəy Sultanov: taleyi
və sənəti (məqalələr toplusu). Bakı: Nurlan,
2011, s.125-134.
3. Məmmədov E.Q. Hüşyar dostlar: Eynəli
bəy Sultanov və Cəlil Məmmədquluzadə
//Cəlil Məmmədquluzadə: taleyi və sənəti
(məqalələr toplusu), Bakı: Elm və təhsil,
2010, s.102-111.
4. Sadıqzadə N.N. XX əsrdə Naxçıvanda ədəbiyyatşünaslığın inkişafı. Bakı: Elm, 2009,
168 s.
5. Sultanov E.Ç. Seçilmiş hekayələr. Bakı:
Azərnəşr, 1966, 142 s.
6. Şərif Ə.Q. Molla Nəsrəddin necə yarandı.
Bakı: Azərnəşr, 1986, 394 s.

Məqalə filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Hüseyn Həşimli
tərəfindən təqdim olunmuşdur.
Məqalə daxil olmuşdur: 5 yanvar 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 20 fevral 2020-ci il

152

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 1

Biologiya

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 1, s. 153-158
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2020, № 1, p. 153-158
Нахчыванский Институт учителей. научные труды, 2020, № 1, c. 153-158

UOT 633.16

Naxçıvan Muxtar Respublikası
şəraitində arpa bitkisinin becərilməsi
Müəllif:
Pərviz Fətullayev
AMEA Naxçıvan Bölməsi
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent
E-mail: p_fatullaev@mail.ru

Açar sözlər:
Naxçıvan Muxtar Respublikası, arpa bitkisi, növ, sort, becərilmə, təsnifat

Author:
Parviz Fatullayev
Nakhchivan Branch of ANAS
Doctor of Philosophy in Biology, Associate Professor
E-mail: p_fatullaev@mail.ru

Key words:
Nakhchivan Autonomous Republic, barley plant, species, variety, cultivation, classification

Автор:
Парвиз Фатуллаев
Нахчыванское отделение
НАНА
Доктор философии по биологии, доцент
E-mail: p_fatullaev@mail.ru

Ключевые слова:
Нахчыванская Автономная
Республика, ячмень, вид, сорт,
возделывание, классификация

Annotasiya. Dənli bitkilərdən olan arpa mühüm yem bitkisi kimi
insanın həyat fəaliyyətində xüsusi yer tutur. Arpa (lat. Hordeum) - dənli
bitkilər (Poaceae) fəsiləsinin insan tərəfindən becərilən ən qədim
bitkilərdən biridir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkin sahələrinə
görə arpa payızlıq buğdadan sonra ikinci yerdədir. Muxtar respublikada
adi arpa (Hordeum vulgare) və ikiərgəli аrpa (Hordeum distichon L.)
becərilməsi geniş yayılmışdır. Digər növlər bəzən əkilir və ya yabanı
şəkildə böyüyür. Arpa dənəsi ərzaq, texniki və yem məqsədləri, o
cümlədən pivə sənayesi üçün geniş istifadə olunur. Arpa heyvanlar
üçün ən qiymətli konsentrat yemlərə aiddir, çünki tam qiymətli zülal
ehtiva edir, nişasta zəngindir. Məqalədə arpa bitkisinin dünyada və o
cümlədən Azərbaycanda becərilmə tarixi, аrpanın müasir təsnifatı, xalq
və seleksiya sortları haqqında və s. məlumatlar verilmişdir.

Barley cultivation in the conditions of the
Nakhchivan Autonomous Republic
Abstract. Barley as the most important forage crop of cereals occupy a
special position in human life. In the Nakhchivan Autonomous Republic,
barley takes the second place after winter wheat in cultivated areas.
Barley (lat.Hordeum) a genus of the cereals family (Poaceae) is one of
the dest plants cultivated by man In the Autonomous Republic, the cultivation of ordinary barley (Hordeum vulgare) and double-row barley
(Hordeum distichon L.) is widespread. Other species are cultivated occasionally or grow wild. Barley grain is widely used for food, technical
and feed purposes, including in the brewing industry. Barley is one of
the most valuable concentrated animal feed, as it contains complete
protein, rich in starch.. The article provides new information such as the
history of barley cultivation in the world, including Azerbaijan, the
modern classification of barley, folk and breeding varieties.

Возделывание растения ячменя в условиях Нахчыванской Автономной Республики
Аннотация. Ячмень как важнейшая кормовая культура из злаковых

занимают особое положение в жизнедеятельности человека. Ячмень
- (лат. Hordeum) - род растений семейства злаки (Poaceae) один из
древнейших злаков, возделываемых человеком. В Нахчыванской
Автономной республике по посевным площадям ячмень занимает
второе место после озимой пшеницы. В автономной республике
широко распространено возделывание ячменя обыкновенного
(Hordeum vulgare) и двурядного ячменя (Hordeum distichon L.).
Другие виды возделываются изредка или произрастают в диком
виде. Зерно ячменя широко используют для продовольственных,
технических и кормовых целей, в том числе в пивоваренной промышленности. Ячмень относится к ценнейшим концентрированным
кормам для животных, так как содержит полноценный белок, богат
крахмалом. В статье приводиться новые информации об истории
возделывания ячменя в мире и в том числе Азербайджане, современной
классификации ячменя, народных и селекционных сортах и т.д,.
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İnsanlar qədim zamanlardan çoxlu sayda
yabanı bitkiləri mədəniləşdirmişdir. Lakin,
bunlar içərisində taxıl bitkiləri qədər cəmiyyətin
inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik olan
başqa bir bitki olmamışdır. Azərbaycanda taxıllar fəsiləsinə aid 25 növün mədəni halda
becərilməsi faktı onu deməyə əsas verir ki,
Azərbaycan biomüxtəlifliyin çox zəngin olduğu
bir məkan hesab edilməklə, həm də haqlı
olaraq bir sıra mədəni bitkilərin, o cümlədən
buğda, arpa, dənli-paxlalıların əmələgəlmə
mərkəzlərindən sayılır.
Bəşəriyyətin beşiyi olan Naxçıvanda aparılan
arxeoloji qazıntılar zamanı kömürləşmiş buğda
və arpa, eləcə də müxtəlif formalı təndirlər
tapılmışdır. Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda dənli taxıl bitkilərinin becərilmə tarixi
çox qədimlərdən başlayır. Belə ki, Naxçıvan
yaxınlığında aparılan «Kültəpə» qazıntıları
zamanı 4,65 m dərinlikdən kömürləşmiş buğda
və arpa dənləri tapılmışdır ki, bu da arpa bitkisinin muxtar respublika ərazisində becərilməsinin 4-5 min il tarixə malik olduğunu
sübut edir [2, s. 124-128].
Ən son məlumatlara görə isə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Şərur rayon Maxta,
Ovçulartəpəsi və Babək rayonun II Kültəpə
kəndləri ərazilərində aparılan qazıntılar nəticəsində 7 min ilə qədər yaşı olan buğda
toxumu qalıqları aşkar edilmişdir. Buradakı
tapıntıların əksəriyyəti çölnoxudu, noxud,
arpa və az miqdarda buğda və aeglopislərlə
təmsil olunmuşdur. Bu taxıl bitkilərinin yerli
istehsala məxsus olduğunu göstərir. Ovçulartəpəsinin sakinləri dəmyə və suvarma əkinçiliyindən istifadə etmək imkanlarına malik olmuşlar [3, s. 19-20].
Arpa (lat. Hordeum) - qırtıckimilər fəsiləsinə
aid bitki cinsidir. Arpanın 30-dan çox növü
(Hordeum arizonicum, Hordeum intermedium,
Hordeum brachyantherum, Hordeum chilense,
Hordeum comosum, Hordeum cordobense,
Hordeum depressum, Hordeum distichon L.,
Hordeum erectifolium, Hordeum euclaston,
Hordeum flexuosum, Hordeum fuegianum,
Hordeum guatemalense, Hordeum intercedens,
Hordeum jubatum L., Hordeum muticum,Hordeum parodii, Hordeum patagonicum, Hordeum
procerum, Hordeum pubiflorum, Hordeum
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pusillum, Hordeum stenostachys, Hordeum
tetraploidum, Hordeum bulbosum L., Hordeum
murinum L., Hordeum vulgare L., Hordeum
bogdanii , Hordeum brevisubulatum, Hordeum
capense, Hordeum secalinum) məlumdur ki,
bunlar içərisində də həm birillik, həm də
ikiillik və çoxillik növləri vardır. Muxtar respublika ərazisində yabanı halda daha çox rast
gəlinən növlərdən Hordeum murinum L. dovşan
arpası və Hordeum bulbosum L.- soğanaqlı
arpadır.
Azərbaycanda arpanın əsasən 3 növü (Hordeum distichon L. - ikicərgəli arpa, Hordeum
vulgare L.- adi arpa və Hordeum intermedium-araliq arpa) mədəni halda becərilir. Muxtar
respublikada isə əsasən ikicərgəli və adi arpa
becərilir ki, bu növlərin də çoxlu sayda yazlıq
və payızlıq sortları vardır. Yazlıq arpanın vegetasiya dövrü 55-110 sutka, payızlıq arpanın
vegetasiya dövrü isə 280-300 sutkadır. Yazlıq
arpanın məhsuldarlığı 15-16 sentnerdir. Payızlıq
arpa uzun gün bitkisidir. Yarovizasiya mərhələsini nisbətən qısa müddətdə keçirir. Cücərmədən 15-18 gün sonra kollanmaya başlayır.
Toxum cücərərkən 5-8 rüşeym kökcüyü əmələ
gətirir. Payızlıq arpanın məhsuldarlığı 20-22
s/ha-dır.
Arpanın cücərtiləri tüstüvari yaşıl rəngdədir.
Yarpağının qulaqcıqları çox iri olub bir-birinin
üzərinə keçir. Sünbül oxunun hər pilləsində
üç sünbülcük əmələ gəlir. Çiçək qrupu
sünbüldür. Sünbülcüyü bir çiçəklidir. Çiçəyində
3 erkəkcik və bir dişicik vardır. Sünbülcük
pulcuqları xırda, ensiz-lansetvaridir. Çiçək
pulcuqları dənə yapışır. Xarici çiçək pulcuğunun
nəhayətindən qılçıq çıxır. Öz-özünü
tozlayandır.
Dünya əkinçilik sistemində arpa bitkisi əkin
sahəsinə görə buğda, çəltik və qarğıdalıdan
sonra arpa 4-cü yeri tutur. Dünya miqyasında
arpanın əkin sahəsi 100 mln hektara yaxındır.
Ən çox əkin sahələri yer kürəsinin şimal
yarımkürəsində, xüsusilə, Kanadada (4-5
mln/ha), ABŞ-da (3-4 mln/ha), İspaniya, Fransa,
İngiltərə, həmçinin Cənubi Amerikada və
Mərakeşdədir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd
təsərrüfatı bitkiləri içərisində isə arpa bitkisi
xüsusi yerlərdən birini tutur. Muxtar respub-
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likada arpa bitkisi əkin sahəsinə görə payızlıq
buğdalardan sonra ən geniş yayılan dənli bitkidir. Bu bitkinin tezyetişkənliyi və yüksək
bioloji plastikliyi onun ərazinin bütün rayonlarında dəmyə və suvarma şəraitində becərilməsinə imkan yaradır.
Arpa bitkisinin dəni qiymətli maddələrlə
zəngin olduğundan qüvvəli yemlərin hazırlanmasında ən qiymətli komponentlərdən biri
kimi istifadə olunur. Onun dənindən perlova
yarması və un hazırlanır. Unundan ehtiyac
olduqda 20-25% buğda ununa qatırlar. Arpa
bitkisinin dəninin tərkibində 12% zülal, 5,5%
sellüloza, 58-64% nişasta, 2,1% yağ, 1,3%
su, 2,8% kül olur. Dənin 1 kq-ı 1,2 yem
vahidinə bərabərdir.
Arpa insanlara qədimdən daş dövründən
məlumdur. Bizim eradan 4-5 min il əvvəl
yalnız ərzaq məqsədi üçün becərilirdi. Sonralar
yem və daha sonralar isə pivə məqsədi üçün
becərməyə başlamışlar. Pivəlik arpanın pərdəliyi
8-10% və cücərmə enerjisi 95% olmalıdır.
Pivəlik məqsədi üçün ikicərgəli arpa becərilir.
Pivəlik arpanın tərkibində zülal 7-9%, nişasta
isə 78% olduqda daha əlverişlidir. 1000 ədəd
toxumun kütləsi 40-45 q olmalıdır.
Azərbaycanda arpa bitkisinin seleksiyası
çox qədim tarixə malikdir. Xalq seleksiyası
yolu ilə alınmış Ağ arpa, Nutans və başqa
sortları göstərmək olar. Muxtar respublikada
isə “Naxçıvandəni” arpa sortu arpa seleksiyası
ilə məşğul olan tədqiqatçılar üçün standart
sort kimi qəbul olunmuşdur.
Hal-hazırda Respublikada arpanın Qarabağ
22, Qarabağ 33, Cəlilabad 19, Dəyanətli,
Sadiq, Qılçıqlı-85, Nuranə, Günəş, Highlighr,
Cervoise, Monreo, Carmino və s. sortları rayonlaşdırılmışdır. Cəlilabad 19 və Sadiq sortlarının dəmyə torpaqlarda, Qarabağ 22 və Nuranə sortlarının duzlaşmaya məruz qalmış və
suvarılan torpaqlarda, Qarabağ 33, Günəş,
Highlighr, Cervoise, Monreo, Carmino sortlarının isə suvarılan torpaqlarda əkilməsi məqsədəuyğundur.
2005-ci ildən başlayaraq AMEA Naxçıvan
Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunda arpa
bitkisi üzərində tədqiqat işləri aparılır. [1, s.
74-76; 4, s. 5-7; 5, s. 3-6]. Aparılan tədqiqatların
əsas məqsədi muxtar respublikanın torpaq-

iqlim şəraiti üçün məhsuldar, yüksək keyfiyyətli,
biotik və abiotik amillərə qarşı davamlı arpa
sortlarının yaradılmasıdır. Seçilmiş nümunələr
içərisində İB-CB-WT (Payızlıq Arpanın Məhsuldarlığının Sınağı Üzrə Beynəlxalq Pitomnik)
pitomnikindən olan Entry 119/N-H nümunəsi
tədqiqat illərində daha yüksək göstəricilərə
malik olmuşdur. Bu nümunə üzərində Naxçıvan
Muxtar Respublikası Babək rayonu Hacıvar
(Şornav) kəndində yerləşən Bioresurslar İnstitutun təcrübə sahəsində kütləvi, “Nəbatat
bağı”-nın təcrübə sahəsində dəfələrlə fərdi
seçmə yolu ilə yeni “Qılçıqlı-85” sortu alınmışdır. Arpa bitkisinin Hordeum vulgare L.
yarımnövünə aid olan “Qılçıqlı-85” sortu 15
avqust 2014-cü ildə Seleksiya nailiyyətlərinin
Sınağı və mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyası
tərəfindən qeydə alınmışdır.
Arpa bitkisinin toxumları 1-20C temperaturda cücərməyə başlayır. Cücərmə üçün optimal temperatur 20-220C-dir. Arpa cücərtiləri
-80C şaxtaya dözürlər. Toxum cücərmək üçün
öz kütləsindən 48-50% artıq nəmliyi qəbul
edir. Bitkilər - 14-16oC şaxtaya dözürlər. Çiçəkləmə dövründə temperaturun 34-360C-yə
çatması əlverişli sayılır. Arpa müxtəlif torpaq-iqlim zonalarında becərilir. Torpaq və
qida maddələrinə tələbkardır. Gilli torpaqları
sevir. İnkişafın əvvələrində fosfor elementinə
daha çox ehtiyac göstərir. Fosfor və kaliumla
təmin edildikdə bitkilər qışa daha çox davamlı
olurlar. Torpağın reaksiyası (pH=7.0) neytrala
yaxın olduqda daha yaxşı inkişaf edirlər.
Arpanı müxtəlif sələflərdən sonra əkmək mümkündür. Adətən təsərrüfatlarda onu qarğıdalıdan,
günəbaxandan və birillik dənli-paxlalı bitkilərdən, payızlıq buğdadan, kartofdan sonra,
yerləşdirdikdə yaxşı nəticələr əldə edilir. Pivə
məqsədi üçün ən çox cərgəarası becərilən bitkilərdən sonra əkilir. Ərzaq məqsədi üçün və
eləcə də yem məqsədi ilə dənli-taxıl bitkilərindən sonra becərilməsi daha səmərəlidir.
Arpa bitkisinin becərilməsində əsas aqrotexniki tədbirlərdən biri də əkinlərin gübrələnməsidir. Arpa bitkisi bir ton əsas və əlavə
məhsulla torpaqdan 25-30 kq azot, 11-12 kq
fosfor və 20-24 kq kalium elementi aparır.
Gübrəyə həssas bitkidir. Fosforun verilməsi
bitkinin qışadavamlılığını artırır. Arpa inkişa155
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20-dən noyabrın 10-na qədərdir. Tez səpildikdə
bitkilər yarovizasiya mərhələsini başa vuraraq
işıq mərhələsinə keçirlər və gövdə əmələ gətirirlər. Belə halda bitkilər qışa davamsız olurlar.
Eyni zamanda bitkilər İsveç və Hessen
milçəklərindən çox zərər çəkirlər. Dağətəyi
rayonlarda səpini nisbətən tez keçirmək olar.
Arpa bitkisinin səpini üçün adi, darcərgəli və
çarpaz səpinlər aparılır. Ən səmərəlisi darcərgəli
səpin üsuludur. Toxum 4-6 sm dərinliyə
basdırılır.
Muxtar respublikada arpa bitkisinin səpin
norması hektara 3,5-4,0 mln. ədəd cücərən
toxum və ya fiziki çəki hesabı ilə 170-180
kq-a bərabərdir. Çox sıx səpinlərdə bitkilər
işıqla yaxşı təmin olmurlar. Onlar sürətlə böyüyərək yerə yatırlar. Seyrək səpinlərdə bitki
sıxlığı az olduğundan məhsuldarlıq aşağı olur.
Qulluq işləri: Alaqlara qarşı mübarizə aparılır. Yazda yemləmə gübrəsi verilir. Boruyaçıxmanın əvvəlində 2-ci yemləmə aparılır.
Aran bölgələrdə 2-3 dəfə suvarma aparılır.
Hektara 1kq 2,4-D herbisidi çilənir. Mum yetişmə fazasının sonunda məhsulu bir başa
kombaynla yığırlar. Yığım 5-7 gün müddətinə
başa çatdırılmalıdır.

fının ilk dövrlərində qida elementlərini artıq
sərf edir. Borulaşma dövründə ümumi normanın
50%-ə qədərini mənimsəyir. Fosfor və kalium
gübrələri əsasən şum altında verilir. Bu gübrələr
eyni zamanda arpanın pivə bişirmək keyfiyyətini yaxşılaşdırır.
Əsas və səpinqabağı becərmə üsulları
sələflərdən və torpaq-iqlim şəraitindən asılıdır.
Cərgəaraları becərilən bitkilərdən sonra torpaq
28-30 sm dərinlikdə şumlanır. Şum altına hektara 1,5-2,0 sentner (fiziki çəkidə) superfosfat
verilir. Muxtar respublikanın qədimdən suvarılan boz torpaqları şəraitində səpindən sonra
suvarma aparılır. Toxum materialı toxumluq
sahələrdən yığılır və təmizləyici, çeşidləyici
maşınlardan keçirildikdən sonra quru anbarlarda
saxlanılır. Buğda toxumu kimi xəstəlik və
zərərvericilərə qarşı dərmanlanır. Bir ton
toxuma 2 kq 19,5%-li baytan, 2-3 kq 75%-li
vitovaks işlədilir. Toxumların səpin keyfiyyəti
nəzarət laboratoriyalarında yoxlanılıb kondisiya
dərəcəsinə çatdırıldıqdan sonra səpinə başlanılır.
Muxtar respublikanın aran rayonlarında payızlıq arpanın optimal səpin müddəti oktyabrın
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Material və metodika: Tədqiqat materialı
olaraq Quraq Bölgələrdə Beynəlxalq Kənd
Təsərrüfatı Tədqiqatları Mərkəzindən (ICARDA) alınmış, həyat tərzinə (yazlıq, payızlıq),
mənşəyinə, yarımnövlüyünə (çoxcərgəli -Hordeum vulgare L. və iki cərgəli- Hordeum distichum L.) və növmüxtəlifliyinə görə fərqlənən
arpa bitkisinin 180 sort nümunəsi götürülmüşdür. Payızlıq arpa kolleksiya nümunələrinin səpini 2018-cı il oktyabr ayının ikinci
ongünlüyündə hər sort nümunəsi üçün 1m2
sahəyə 300 ədəd cücərmə qabiliyyəti olan
dən hesabı ilə aparılmışdır.
Bütün vegetasiya dövründə arpa nümunələri
üzərində fenoloji müşahidələr aparılmış və
onlara arpa bitkisi üçün ümumi qəbul edilmiş
aqrotexniki qulluq göstərilmişdir. Tədqiq olunan
kolleksiya nümunələrinin əsas məhsuldarlıq
elementləri: bitkinin boyu, yetişkənlik, ümumi
və məhsuldar kollanma, sünbülün uzunluğu,
bir sünbüldəki dənin sayı və çəkisi, 1000 dənin
çəkisi, 1m2 sahədəki məhsuldarlıq və s. öyrənilmişdir.
Cədvəl
Hordeum vulgare yarımnövünə aid olan
nümunələrin məhsuldarlıq elementlərinin bəzi
göstəriciləri
Cədvəldə Hordeum vulgare yarımnövünə
aid olan 64 nümunədən öz yüksək məhsuldarlıq
elementlərinə görə standart sortdan fərqlənən15
nümunə göstərilmişdir. Bunlar içərisində ən
yüksək məhsuldarlıq (1030 q/m2) IBCB-WT
sortunda olmuşdur. Bu sortun 1000 dəninin
çəkisi 56 q, sünbülünün uzunluğu 7,5 sm, bir
sünbüldəki dənin sayı 48 ədəd və bunların
çəkisi 3,2 q olmuşdur. Yüksək göstəricilərinə
görə seçilmiş digər sortlarda isə məhsuldarlıq
1020-708 q/m2 arasında dəyişir və orta hesabla
799 q/m2 təşkil edir. Qalan 49 sortun isə məhsuldarlığı orta hesabla 700-145 q/m2 arasında
dəyişir. Hordeum vulgare yarımnövünə aid
olan nümunələrdə tam yetişkənlik fazası
15-17 iyunda müşahidə edilmişdir. Nümunələrin
hamısı yatmaya qarşı davamlı olmuş, boyları
60-80 sm arasında dəyişir və orta hesabla
71 sm təşkil edir. Hordeum vulgare yarımnövünə aid olan nümunələrin içərisində sünbülünün uzunluğuna (8,0 sm) və bir sünbüldəki
dənin çəkisinə (62 q) görə Carbo sortu fərqlənmişdir.

Hordeum distichum yarımnövünə aid olan
nümunələr içərisində ən yüksək məhsuldarlıq
(973q/m2) IBON-WT-48 sortuna aiddir. Bu
sortun 1000 dəninin çəkisi 48 q, sünbülünün
uzunluğu 10,0 sm, bir sünbüldəki dənin sayı
28 ədəd, bunların çəkisi isə 1,3 q olmuşdur.
Yüksək göstəricilərinə görə seçilmiş digər
sortlarda isə məhsuldarlıq 938-660 q/m2 arasında dəyişir və orta hesabla 756 q/m2 təşkil
edir. Qalan 61 sortda məhsuldarlıq orta hesabla
600-109 q/m2 arasında dəyişir. Hordeum distichum yarımnövünə aid olan nümunələrdə
də tam yetişkənlik fazası 15-17 iyunda müşahidə edilmişdir. Nümunələrin hamısı yatmaya
qarşı davamlı olmuş, boyları 60-85 sm arasında
dəyişir və orta hesabla 74 sm təşkil edir. Hordeum distichum yarımnövünə aid olan nümunələrin içərisində sünbülünün uzunluğuna
(10 sm) və 1000 dəninin çəkisinə görə (52 q)
Bulbul sortu fərqlənmişdir.
Nəticələr:
1.Kolleksiya pitomnikində tədqiq olunan
140 nümunə içərisindən standart sortlardan
fərqlənən 30 nümunə gələcək seleksiya işlərində
istifadə etmək üçün qiymətli başlanğıc material
kimi seçilmişdir.
2.Hordeum vulgare yarımnövünə aid olan
nümunələr Hordeum distichum-la müqayisədə
Naxçıvan MR şəraiti üçün daha qiymətlidir.
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Naxçıvan Muxtar Respublikası
şəraitində qarğıdalı bitkisinin
becərilmə aqrotexnikası
Annotasiya. 1) Qarğıdalı (lat. Zea mays)- Taxıllar fəsiləsinə aid olub
birillik bitkidir. 2) Qarğıdalı 7-12 min il bundan əvvəl müasir Meksika
ərazisində mədəniləşdirilmişdir. 3) Bu bitkinin 9 botaniki qrupu vardır
(Zea mays imdurata), (Zea mays indentata), (Zea mays semidentata),
(Zea mays everta), (Zea mays saccharata), (Zea mays amylacea), (Zea
mays amyleosaccharata), (Zea mays ceratina), (Zea mays tunicata) ki,
onlar da öz dənlərinin morfoloji quruluşuna görə fərqlənirlər. 4) Naxçıvan
Muxtar Respublikası şəraitində qarğıdalı bitkisinin 4 sortu (Zaqatala68, Zaqatala-514, Zaqatala-yaxşılaşdırılmış, Partlayan qarğıdalı) üzərində
tədqiqat işləri aparılaraq səpin müddəti, gübrə norması, vegetasiya
müddəti öyrənilmişdir. 5) Məqalədə qarğıdalı bitkisinin becərilmə tarixi,
ən son təsnifatı, botaniki təsviri, becərilmə aqrotexnikası, bioloji və
təsərrüfat xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar verilmişdir.

Agrotechnical cultivation of corn plant under
the conditions of the Nakhchivan Autonomous
Republic
Abstract. 1) Corn (lat. Zea mays) is an annual herbaceous crop plant, the
only cultural representative of the genus Corn (Zea) of the family Cereals
(Poaceae). 2) Corn was introduced into the culture 7-12 thousand years ago
in the territory of modern Mexico. 3) Corn is divided into 9 botanical
groups (Zea mays imdurata, Zea mays indentata, Zea mays semidentata,
Zea mays everta, Zea mays saccharata, Zea mays amylacea, Zea mays amyleosaccharata, Zea mays ceratina, Zea mays tunicata) and they differ in
grain structure and morphology. 4) The article provides new information
such as, the history of corn cultivation the latest classification, botanical
description, cultivation techniques, biological and economic characteristic.
5) In the conditions of the autonomous republic, scientific work was carried
out on 4 varieties (Zagatala-68, Zagatala-514, Zagatala-improved and pop
corn), their sowing dates, fertilizer rate, growing season, yield structure
were studied.

Агротехническое возделывание растения
кукурузы в условиях Нахчыванской Автономной Республики
Аннотация. Кукуруза (лат. Zea mays) - однолетнее травянистое
культурное растение, единственный культурный представитель рода
Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae). Кукуруза была введена в
культуру 7-12 тыс. лет назад на территории современной Мексики. Кукуруза подразделяется на 9 ботанических групп (Zea mays imdurata,
Zea mays indentata, Zea mays semidentata, Zea mays everta, Zea mays saccharata, Zea mays amylacea, Zea mays amyleosaccharata, Zea mays ceratina,
Zea mays tunicata), различающихся по строению и морфологии зерна.
В статье приводятся новые информации как история возделывания кукурузы в мире, включая Азербайджан, современная классификация кукурузы и народнохозяйственное значение. Были проведены научные
работы над 4 сортами (Загатала-68, Загатала-514, Загатала –улучшенный
и кукуруза лопающаяся) кукурузы, изучены их сроки посева, норма
удобрений и вегетационный период в условиях автономной республики.
В статье представлена информация об истории выращивания кукурузы,
новейшей классификации, ботаническом описании, агротехнике возделывания, биологических и хозяйственных особенностях.
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Qarğıdalı (lat. Zea mays)- Taxıllar fəsiləsinə
aid olub birillik bitkidir, vətəni Mərkəzi və
cənubi Amerikadır. Dəniz səyyahı Kolumb
tərəfindən 1493-cü ildə Avropaya gətirilmişdir.
İlk dövründə bu bitkidən bəzək bitkisi kimi
istifadə olunmuşdur, sonralar isə Fransa, İtaliya
və digər ölkələrdə qiymətli yem və arzaq
məqsədilə əkilmiş və geniş istifadə olunmuşdur.
XVI əsrdə yayılma arealı genişlənmiş, XVII
əsrdə Rusiyada geniş istifadə olunmuş və
oradan da Azərbaycana yayılmışdır.
Qarğıdalı bitkisinin kök sistemi, başqa dənli
taxıllarda olduğu kimi, saçaqlıdır. Lakin bir qədər
güclü və çox şaxələnmiş halda torpaqda yaruslarla
yerləşir. Qarğıdalının gövdəsi dikdurandır, özəklə
doludur. 350-400 sm hündürlükdə, çox hallarda
isə 200-250 sm hündürlüyə çatır; tropik ölkələrdə
qarğıdalının gövdəsinin hündürlüyü 6-7 metrə
çatır. Gövdə üzərində dəyirmi yoğunlaşmalar –
buğumlar vardır, gövdənin yeraltı hissəsində buğumların sayı 4-5-ə çatır ki, bunlardan da yeraltı
buğum kökləri əmələ gəlir. Gövdənin yerüstü
hissəsində sortdan asılı olaraq 8-dən 20-yə qədər
buğumarası olur. Gövdə üzərində yarpaq qoltuqlarında növbə-növbə (bir tərəfdən və başqa
tərəfdən) yan tumurcuqları vardır, yaxşı şəraitdə
onlardan yan budaqlar əmələ gəlir, onlarda aşağı
buğumlarda zoğlar, orta buğumlarda isə qıçalar
yerləşir. Zoğların sayı sortların bioloji xüsusiyyətlərindən, torpağın münbitliyindən və onun
nəmişliyindən asılıdır. Qarğıdalı bitkisinin yarpaqları enli, uzun, alt tərəfdən çılpaq, üst tərəfdən
tüklüdür, gövdənin hər tərəfində növbəli qaydada
yerləşmişdir. Yarpaqlar gövdənin buğumlarına
birləşirlər. Qarğıdalının yarpağı yarpaq qınından
və yarpaq ayasından – plastinkasından ibarətdir.
Yarpaq qını gövdəyə açıq boru şəklində birləşir
və onu möhkəm saxlayır. Yarpağın gövdəyə birləşdiyi yerdə buğum əmələ gəlir, bu da gövdənin
aşağıdan böyüməkdə olan hissəsini xarici təsirlərdən mühafizə edir, gövdənin yatması zamanı
onun yenidən dikəlməsinə köməklik göstərir.
Qarğıdalının tezyetişən sortlarında 8-11, gecyetişən
sortlarında isə 23-25 ədəd yarpaq olur. Tezyetişən
qarğıdalı sortlarının gecyetişən sortlara nisbətən
yarpaqları az və vegetasiya müddəti qısa olduğundan suyu az buxarlandırır. Buna görə də quraqlıq rayonlarda qarğıdalının tezyetişən sortlarını
yetişdirmək xeyli əlverişlidir [4, s. 18-22; 6,
s. 9-12].

Biologiya
Qarğıdalı birevli, ayrı cinsli çiçəyi olan bitkidir
– bir bitkidə erkək və dişi çiçəklər olur, ancaq
onlar ayrı-ayrı çiçək qrupunda yerləşirlər. Bir
çiçək qrupu kişi cinslidir, gövdənin yuxarı ucunda
süpürgə formasındadır, başqası dişi cinslidir, aşağıda yarpaşların qoltuqlarında yerləşir. Kişi çiçəyi
daxili və xarici çiçək pulcuqları ilə əhatə olunmuşdur (onlar nazikdir, pərdədir), 3 erkəkciyi
vardır. Hər erkəkcik saplaqdan, toz kisələrindən
və həmin kisələrin içərisindəki tozcuqlardan ibarətdir. Hər süpürgədə 5-7 min toz kisələri vardır
ki, bunların da içərisində 15-20 mln-ə yaxın tozcuqlar olur. Toz kisələri yetişib açılanda tozcuqlar
ətrafa yayılır və bu zaman dişi çiçək qrupu - qıçalarda olan dişicikləri tozlandırır. Bu zaman dişiciyin mayalanmasının 2 qat mayalanma yolu
ilə getməsi artıq müəyyənləşdirilmişdir. Bu prosesdə çiçəyin dişiciyi ağzına düşən tozcuq 1-2
saatdan sonra sap şəklində borucuq əmələ gətirir,
dişiciyin sütuncuğunun içərisinə uzanaraq yumurtalığın içərisinə yönəlir və toxum yolunda
yumurtalığın rüşeym kisəciyinə daxil olur. Həmin
tozcuq borucuğundan iki erkək qometa əmələ
gəlir, bu qometalardan biri rüşeym kisəciyinə
girərək yumurta hüceyrə ilə birləşir. Birinci qometanın belə birləşməsi nəticəsində ziqota əmələ
gəlir. Həmin ziqota dənin sonradan rüşeymə
çevriləcək hissəsinin başlanğıcı olur. İkinci qometa
rüşeym kisəsinin mərkəzi nüvəsi ilə birləşərək
endospermi əmələ gətirir. Ona görə də əmələ
gələn dən qabıqdan, rüşeymdən və endospermdən
ibarətdir. Rüşeym əsasən gələcək kök və gövdənin
başlanğıcıdır, endospermdə əsasən ehtiyat qida
maddələri yerləşir. Toxumdan ilk rüşeym kökcüyü
və gövdəciyi əmələ gəldikdə endospermdə olan
ehtiyat qida maddələrindən istifadə edir
[3, s. 78-95].
Qarğıdalı üçün ən yaxşı torpaq qara torpaq,
tünd şabalıdı və tünd boz meşə torpaqları
hesab edilir. Torpaq reaksiyasının neytral və
az qələvi olması bitki üçün daha yaxşıdır.
Onun üçün torpağın mexaniki tərkibinin yüngül
gilli və gillicəli olması çox əlverişlidir. Bərkimiş,
ağır və şoran torpaqlarda qarğıdalı pis boy
atır [7, s.60-74; 8, s. 25-29].
Qarğıdalı isti sevən bitkilərdəndir. Özünün
boy və inkişafı üçün o, bütün vegetasiya müddətində başqa dənli bitkilərə nisbətən daha çox
istilik tələb edir. Qarğıdalının toxumları 8-100C-
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bol məhsulun bünövrəsini qoyur. Qarğıdalı
bitkisinə 2-3 dəfə su vermək və bir o qədər də
kultivasiya çəkmək lazımdır. Birinci kultivasiya
8-10 sm, ikinci 6-8 sm, üçüncü isə 5-6 sm dərinlikdə aparılmalıdır.
Qarğıdalı PP, E, D, K, C, B qrupu vitaminlərlə zəngindir. Qarğıdalı yağı insan orqanizmi
üçün ən əhəmiyyətli qida məhsuludur. İnsanlarda atereskleroz, qandakı xolesternin azalması
və bir çox xəstəliklərin müalicəsində qarğıdalı
əhəmiyyətlidir. Xalq təbabətində ishal və
vərəm xəstəliyinə qarşı qarğıdalı qıçasının
telməyi ilə birlikdə yeyilməsi münasibdir.
Qovrulmuş qarğıdalı uşaqların kökəlməsinə
xeyirlidir. Qarğıdalı orqanizmi şlaklardan, toksinlərdən və digər zərərli maddələrdən təmizləyir, qocalma proseslərini ləngidir, immun
sistemini gücləndirir, ürək və onkoloji xəstəliklərin profilaktikası üçün çox yaxşı vasitədir.
Qarğıdalı saçağının dəmlənib içilməsi daxili
qanaxma, öd kisəsi və sidik yollarının müalicəsində tətbiq edilir. Qarğıdalı B qrupu vitaminlərlə zəngindir və bu səbəbdən sinir və
mədə-bağırsaq sistemləri üçün çox xeyirlidir.
Lakin qarğıdalı köpə səbəb olur və bu səbəbdən
onun həddən artıq çox yemək olmaz. Qarğıdalı
sıyığı körpələr üçün çox xeyirlidir. Qarğıdalı
iştahanı azaldır və bu səbəbdən arıqlama məqsədi ilə tutulan pəhrizlər zamanı uğurla istifadə
oluna bilər.
Qarğıdalı heyvandarlığın inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki o, yüksək
qidalı qarışıq və şirəli yemlər mənbəyi kimi
bütün növ heyvan və quşlar üçün faydalıdır:
dən, silos, təzə-yaşıl yem və emal qalıqları
kimi istifadə olunur. Qarğıdalının yüksək qidalılığı onun zəngin kimyəvi tərkibə malik
olması ilə bağlıdır. Belə ki, onun tərkibində
14-15% su, 65-70% azotsuz ekstrativ maddə
– nişasta, 9-12% zülal, 4-6% yağlar, kül və
vitaminlər vardır [9, s. 23-36].
Tam yetişməmiş – süd yetişmə inkişaf fazasında olan qarğıdalı qıçaları bişirilməklə və
konservləşdirilməklə qidalı ərzaq kimi istifadə
olunur. Qarğıdalı bitkisində külli miqdarda
karbohidratlar olduğu üçün silosbasdırmada
xeyli yaxşı nəticələr alınır. Yaşıl kütləsi (gövdə,
yarpaq, qıçalar) tez qıcqırır və çoxlu miqdarda
süd turşusu çıxır, belə silos heyvanlar tərəfindən

də cücərməyə başlayır, ancaq bu şəraitdə cücərmə
prosesi çox ləng gedir və tarla şəraitində normal
cücərmə üçün toxumların basdırıldığı dərinlikdə
10-120C-dən az olmayaraq istilik tələb olunur.
Cücərtilərdən süpürgə açılana qədər qarğıdalı
üçün əlverişli istilik 20-230C hesab olunur, ancaq
bu 250C-yə qədər ola bilər. Lakin çiçəkləməyə
və qıçaların görünməsinə qədər temperaturun
250C-dən yüksək olması çox da əlverişli deyildir,
temperatur 290C-yə çatanda çiçəkləmənin və
mayalanmanın normal getməsi pozulur. Qarğıdalının bu dövründə yüksək temperaturun təsirindən məhsuldarlığının aşağı düşməsi onunla
əlaqədardır ki, 60% nəmişliyi olan tozcuqlar 32350C istilikdə havanın rütubəti 30% olan şəraitdə
quruyur və mayalandırma qabiliyyətini itirir.
Qarğıdalı bitkisindən yüksək və sabit məhsul
almaq üçün ən mühüm aqrotexniki tədbirlərdən
biri də səpin müddətinin düzgün təyin edilməsidir.
Ədəbiyyat mənbələrindən məlumdur ki, aqrotexniki tədbirlərdən heç biri bitkilərin böyümə
və inkişafının gedişinə səpin müddəti qədər təsir
göstərə bilməz [1, s. 23-28; 5, s. 145-147]. Səpin
müddəti hətta qarğıdalı bitkisinin xəstəliklərə tutulmasına, ziyanvericilərlə zədələnməsinə, dənin
yetişmə vaxtına da təsir göstərir.
Onu da qeyd edək ki, qarğıdalını çox erkən
müddətdə soyuq torpağa səpmək toxumların
cücərmə qabiliyyətini azaldır. Belə olduqda
dən şişir və temperatur çatışmadığından cücərti
vermir. Qarğıdalı üçün optimal səpin müddəti
aprel ayının ikinci ongünlüyündən sonradır.
Səpindən sonra bitkilərə qulluq işləri, bu
işlərin müddəti və üsulu torpağın tipi, mexaniki
tərkibi, sahənin alaqlanma dərəcəsi və bitkilərin
bioloji xüsusiyyətləri ilə sıx əlaqədardır.
Qarğıdalı əkinlərinə elə qulluq etmək lazımdır ki, torpaqda həmişə lazımi qədər istilik,
hava rütubət və həll olunmuş maddələr olsun.
Qarğıdalı əkinlərinin ilkin becərilməsi xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Becərilmə mexanikləşdirilmiş və əl üsulu ilə aparılır. Cərgəarasına
kultivasiya çəkdikdən sonra əl ilə becərmə və
seyrəltmə aparılmasının xüsusi əhəmiyyəti
danılmazdır. Belə ki, yenicə inkişaf etməyə
başlayan qarğıdalı bitkisinin diblərinin yumşaldılması, alaq otlarının məhv edilməsi, bitki
çox düşən sahələrdə seyrəltmənin aparılması,
boş qalmış ərazilərdə əlavə səpin aparılması
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yaxşı yeyilir və yaxşı həzm olunur. Qarğıdalı
bitkisini yaşıl yem kimi istifadə edərkən, süpürgə əmələ gəlmə fazası ilə süd yetişmə
fazası arasında biçərək heyvanlara verirlər.
Qarğıdalı gövdəsi texniki məqsədlər üçün
də istifadə olunur, ondan kağız, tikinti materialı
və həmçinin izoləedici – təcrid materialı və s.
hazırlanır. Qıçaların mərkəz hissəsi kimya sənayesində istifadə edilir, ondan furfural maddəsi
alınır ki, o da bitki və mineral yağların ayrılmasında, süni (saplar) parçaların – neylon və
plastmasın alınmasında istifadə edilir.
Son illər dünyada və Azərbaycanda qarğıdalı
məhsullarını, qarğıdalı yağının konserviləşdirilmiş dəninin, ununun gündəlik qida rasionuna surətlə daxil olması və istifadəsi bu
bitkiyə fermerlərin marağını xeyli artırmışdır.
Digər tərəfdən quşçuluq və heyvandarlıqla
məşğul olan fermerlər qarğıdalıdan daha çox
istifadə etməyə çalışırlar. Eyni zamnda Azərbaycanda müxtəlif bitkilərin müqayisəli üstünlüyünə dair aparılmış tədqiqatlar göstərir
ki, qarğıdalı ölkə səviyyəsində müqayisəli üstünlüyə malik olmasa da, regional səviyyədə
o müqayisəli üstünlüyünü saxlayır. Xüsusilə
təmin olunmuş dəmyə şəraitində (eyni zamanda
suvarma əkinçiliyi şəraitində) ideal becərmə
texnologiyası tətbiq olunduğu şəraitdə qarğıdalı
müqayisəli üstünlüyə malikdir. Ona görə qarğıdalının müqayisəli üstünlüklə yetişdirilməsinə
geniş imkanlar vardır. Qeyd olunmalıdır ki,
heyvandarlıq məhsulları Azərbaycanda nəzərəçarpacaq müqayisəli üstünlüyə malikdir və
qarğıdalı heyvanların bəslənilməsində mühüm
yer tutur. Qarğıdalının DRİ əmsalının 1-dən
aşağı düşməsinin qarşısını almaq üçün isə
onun məhsuldarlığının artırılmasına ciddi ehtiyac vardır. Dənli-taxıl bitkilərinin əkin strukturunda qarğıdalının xüsusi çəkisi 4%-ə
yaxındır.
Hazırda qarğıdalı yetişdirilməsi ilə yalnız
kiçik ailə təsərrüfatları, ayrı-ayrı torpaq mülkiyyətçiləri və kiçik fermer təsərrüfatları
məşğul olurlar. Müxtəlif təsərrüfat sistemləri,
xüsusilə ailə təsərrüfatları, kiçik fermer təsərrüfatları, ayrı-ayrı sahibkarlar hələ də yeni
iqtisadi şəraitə uyğunlaşmaqda çətinliklər çəkirlər. Buna görə də yeni texnologiyaların
müxtəlif təsərrüfat sistemlərinə tez bir zamanda
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çıxışını təmin etmək üçün ailə təsərrüfatları,
fermerlər, torpaq mülkiyyətçiləri ilə birbaşa
əlaqələrin yaradılması, onlara yeni məhsuldar
sort və hibridlərin məsləhət görülməsinə ciddi
ehtiyac vardır.
Bütün bunları nəzərə alaraq Naxçıvan MRin torpaq-iqlim şəraitində qarğıdalı bitkisinin
müxtəlif sortları üzərində tədqiqat işləri aparılmışdır.
Material və metodika: Mövzu üzrə tədqiqatlar AMEA Bioresurslar İnstitutunun təcrübə
sahəsində, suvarma şəraitində yerinə yetirilmişdir. Tədqiqat obyekti olaraq qarğıdalı bitkisinin 4 sortu (Zaqatala-68, Zaqatala-514,
Zaqatala yaxşılaşdırılmış, Partlayan qarğıdalı)
əkilmişdir. Təcrübə işlərinin qoyulmasında
Ə.C.Musayev, H.S.Hüseynov və Z.A.Məmmədovun «Dənli taxıl bitkilərinin seleksiyası
sahəsində tədqiqat işlərinə dair tarla təcrübələrinin metodikası»ndan istifadə olunmuşdur
[2, 88 s.].
Eksperimental hissə: Digər dənli-taxıl bitkilərinin əkini ilə müqayisədə qarğıdalı əkini
daha çox gəlir gətirir. Nəzərdə tutulan aqrotexniki tədbirləri ardıcıl olaraq vaxtında yerinə
yetirməklə daha yüksək qarğıdalı məhsulu istehsalına nail olmaq olar. Bunun üçün də təcrübə sahəsində təcrübələr qoyulmazdan əvvəl
payızda torpaq dərin şumlanmış (27-30 sm),
alaq bitkilərinin məhv olması, zərərverici və
xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədilə yazda
sahədə 10-12 sm dərinlikdə birinci, qarğıdalı
toxumu səpilməzdən qabaq isə 8-10 sm dərinlikdə ikinci kultivasiya çəkilmişdir.
Qarğıdalı inkişafının ilk dövrlərində azot
və fosfora qarşı daha çox tələbkar olur və
azotu fosfora nisbətən daha çox mənimsəyir.
Dən almaq məqsədilə əkilən qarğıdalı sahəsinin
hər hektarına təsiredici maddə hesabı ilə 150
kq fosfor və 90 kq kalium (payızda şum altına)
120 kq azot isə yazda yemləmə şəklində verilmişdir. Gübrələrin mənimsənilmə əmsalını
yüksəltmək və vahid gübrə miqdarına düşən
məhsulu artırmaq məqsədilə onlar torpağa,
vaxtında və düzgün tətbiq edilmişdir.
Qarğıdalı bitkisində optimal səpin müddəti
aprel ayının sonları və may ayının ilk ongünlüyü
sayılır. İqlim şəraitindən asılı olaraq bu müddətdə dəyişiklik ola bilər. Əgər bitki soyuq
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torpağa əkilərsə toxumların cücərmə qabiliyyəti
aşağı düşər. Belə şərait isə alaq otlarının daha
tez inkişaf etməsinə və sahələrin alaq otları
ilə örtülməsinə gətirib çıxarır. Bunları nəzərə
alaraq qarğıdalı bıtkisinin kütləvi cücərməsi
ücün torpaqda 10-120C temperatur olduqda
səpin aparılmışdır. Sonrakı inkişafı və yetişməsi
ücün isə 23-280C temperatur tələb olunur.
Səpindən sonra bitkilərə qulluq işləri aparılmışdır ki, bu işlərin müddəti və üsulu
torpağın tipi, mexaniki tərkibi, sahənin alaqlanma dərəcəsi və bitkilərin bioloji xüsusiyyətləri ilə sıx əlaqədar olmuşdur. Qarğıdalı
əkinlərinə elə qulluq etmək lazımdır ki, torpaqda
həmişə lazımi qədər hava, rütubət və həll
olunmuş maddələr olsun. Qarğıdalı əkinlərinin
ilkin becərilməsi xüsusi əhəmiyyətə malik olduğundan becərilmə mexanikləşdirilmiş və əl
üsulu ilə yerinə yetirilmişdir. Cərgəarasına
kultivasiya çəkdikdən sonra əl ilə becərmə və
seyrəltmə aparılmışdır. Belə ki, yenicə inkişaf
etməyə başlayan qarğıdalı bitkisinin dibləri
yumşaldılmış, alaq otlarından təmizlənmiş,
bitki çox düşən sahələrdə seyrəltmə aparılmış,
boş qalmış ərazilərdə yenidən səpin aparılmışdır. Vegetasiya dövründə qarğıdalı sahəsinə
2-3 dəfə su verilmiş və bir o qədər də kultivasiya
çəkilmişdir. Birinci kultivasiya 8-10 sm, ikinci
6-8 sm, üçüncü isə 5-6 sm dərinlikdə aparılmışdır.
Dən məqsədilə yığılan məhsulun tərkibində
nəmlik 28-30% olmuşdur. Dən üçün qarğıdalı
əl üsulu ilə yığılmışdır. Məhsul sahədə qıcadan
təmizlənmiş, qurudularaq çeşidlənmişdir.
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Fiziki yüklərin yeniyetmə
idmançıların ürək-damar
və tənəffüs sistemlərinə təsiri
Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, fiziki yüklərin idmançı orqanizminin ürək-damar və tənəffüs sistemlərinə təsirinin tədqiqi
uzaq bir tarixə malik olmasına baxmayaraq bu gün də bir sıra tədqiqatçıların diqqətini özünə cəlb etməkdədir. Bu məsələ daha çox
əmək, yaş və idman fiziologiyasından biliklərin dərinləşməsi və
məşq prosesində fiziki yüklərin düzgün təyinində və dozalaşdırılmasında elmi faktlara daha çox əsaslanma zamanı öz aktuallığını
saxlayır. Məqalədə bu sahədə indiyədək aparılmış tədqiqatlara
nəzər salınır, bir sıra ümumiləşdirmələr aparılır, şəxsi müşahidə
və təhlillər əsasında fiziki yüklərin yeniyetmə idmançıların ürəkdamar və tənəffüs sistemlərinə təsiri öyrənilir, idmancılar və
onların məşqçiləri üçün zəruri tövsiyələr təqdim olunur.

The effect of physical activity on the
cordiovascular and respiratory system
of adolescent athletes
Abstract. The article notes that although the study of the effect of
physical activityon the cordiovascular and respiratory systems of
an athlete’s body has a long history, it still attracts the attention of
a number of researchers. This issue remaing relevant when deeping
knowledge of sport physiology, age and work and more substantiating
scientific facts in the correct determination and dosing of physical
activity during training. The article examines the research carried
out so for in this area, summarizes some results, studies the effect
of physical activity on the cordiovascular and respiratory systems
of adolescent athletes on the basis of our own observations and
analysis, provides the neccesary recommendations for athletes
and their trainers

Влияние физических нагрузок на
сердечно-сосудистую и дыхательную
системы спортсменов-подростков
Аннотация. В статье отмечается, что хотя исследование
влияния физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма спортсмена имеет отдаленную
историю, но оно и сегодня привлекает внимание ряда исследователей. Этот вопрос сохраняет свою актуальность при
углублении знаний по физиологии труда, возраста и спорта и
более обосновании научных фактов в правильности определения
и дозирования физических нагрузок в процессе тренировок.
В статье рассматриваются проведенные до сих пор исследования
в этой области, подводятся некоторые итоги, на основе собственных наблюдений и анализа изучается влияние физических
нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы
спортсменов-подростков, приводятся необходимые рекомендации для спортсменов и их тренеров.
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Məlumdur ki, hər bir məşğələ prosesi ilə
əlaqəli olan mütəxəssis idmançı orqanizminin
funksional imkanlarını qiymətləndirən tədqiqat
metodlarından xəbərdar olmalı, kardiorespirator
sistemin əsas göstəricilərini təyin etməyi bacarmalıdır [1]. Tədqiqatlarda bir neçə yaş
qruplarından olan boksçuların ürək-damar və
tənəffüs sistemlərinin funksional imkanları
qiymətləndirilmişdir. Yoxlamalar məşq dövrünün əvvəlində, gedişində və sonunda aparılmışdır. İdmançıların ürək-damar və tənəffüs
sisteminin fəaliyyətini əks etdirən göstəricilərində yaranmış fərqli xüsusiyyətlərin fiziki
yüklərin təsirindən və sonra dəyişilməsi dinamikası müəyyən olunmuşdur [2].
İnsan orqanizmi gündəlik həyat şəraitində
müxtəlif xarakterli yüklərin təsirinə məruz
qalır. Belə təsirlərdən olan fiziki yüklər orqanizmdə fizioloji proseslərin sürətlənməsinə
səbəb olur. Orqanizmin fiziki yüklərinə verdiyi
reaksiyanın xarakteri və təbiəti rəngarəng olduğundan, onun öyrənilməsi müasir fiziologiyanın ən aktual problemlərindən olaraq qalmaqdadır. İdmançıların fizioloji funksiyalarının
tədqiqində fizioloqlarla bərabər həkim və məşqçilərdə iştirak etməlidirlər [3]. Məşqlərdən
öncə tənəffüs və nəbzin sayılması, arterial qan
təzyiqinin ölçülməsi, bərpa dövründə onların
ilkin səviyyəyə qayıtması dinamikasını məşqçilər və idmançılar özləri həyata keçirə bilməlidirlər. Orqanizmin funksional halının öyrənilməsində istifadə olunan mürəkkəb metodları
isə fizioloqlar, həkim və s. Mütəxəssislər tərəfindən mütləq olaraq icra olunmalıdır (Зимкин,
1986). İdmançıların funksional vəziyyətinin
sağlamlığının və qabiliyyətinin qiymətləndirilməsində vaxtında aparılmış diaqnostik yoxlamalar kömək edir. Belə bir halda idman fəaliyyəti zamanı orqanizmdə yaranmış dəyişikliklər vaxtında aşkarlanır və fizioloji proseslərin
dinamikasında olan vəziyyət operativ olaraq
qiymətləndirilir. Ürək-damar və tənəffüs sisteminin vəziyyəti haqqında əldə olunmuş faktlar
çox önəmlidir və idmançının sonrakı fəaliyyəti
bu göstəricilərin səviyyəsindən asılı olur [4].
Funksional nümunələri seçərək aşağıdakı tələbləri nəzərə almaq lazımdır: seçilmiş fiziki
yükün nümunəsi bir o qədər yüksək və idman
təsnifat dərəcəsinə uyğun olmalı, müxtəlif xa-

rakterli fiziki gərginliklərə uyğunlaşmanı müəyyən etməyə yararlı olmalı, tətbiqə görə sadə,
alınan nəticələrin interpretasiyası üçün o qədər
də mürəkkəb olmamalıdır. Funksional nümunələrin nəticələrində orqanizmin xəstələnməsi
və ya rejiminin dəyişilməsi, həddən artıq yorulması və məşq olunması ilə əlaqədar olaraq
fizioloji vəziyyətə enmə dəqiq müşahidə olunur
[5]. Məşq olunmanın yüksəlməsi ilə organizmin
fiziki yük nümunələrinə verdiyi xarakterik reaksiyalara nəbzin və tənəffüs sisteminin funksional vəziyyətinin daha çox qənaətli olması
və bərpa dövrünün qısalmasıdır. Ürək-damar
və tənəffüs sisteminin tədqiqi idmançıya həkim
nəzarətinin əsas vasitəsidir və bu problem
əsasən iki səbəblə izah oluna bilər. Birincisi,
ürək-damar sistemi insanın həyat fəaliyyətinin
həddən artıq yüksəldilməsinin məhdudlaşdıran
əsas sistemdir. Ona görə də müxtəlif yaş qruplarında olan idmançılarda ürək-damar sisteminin
fərqli xarakter xüsusiyyətlərinə malik olur. Bu
da ontogenezin müxtəlif mərhələlərində maddələr və enerji mübadiləsinin dəyişilməsinin
spesifik xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Uşağın
böyümə və inkişafı prosesinin gedişində ürəyin
kütləsi və ölçüləri artır. Yaşla əlaqədar gedən
inkişafda ürək vurğularının sayı enir, yeniyetmələr də olan ölçülərə çatır, yaşlı insanların
ürək vurğularının sayına yaxınlaşır. Ürək vurğularının sayı 7 yaşında 85-90 vurğu/ dəq. –
dən azalmağa başlayaraq, 14-15 yaşlarında
70-76 vurğu/dəq. Təşkil edir. Artıq 16-17 yaşlarında ürək-vurğularının sayı 65-75 vurğu/dəq.dək enərək, yaşlı insanların nəbz vurğularından
fərqlənmir. Əzələ fəaliyyəti zamanı ürək vurğularının sayının yüksəlməsi və bərpa dövründə
ilkin səviyəyə qədər enməsi və yeni funksional
vəziyyətə keçməsi yuxarı yaş qruplarında kiçik
yaş qruplarına nisbətən daha sürətli olur. İdman
məşqləri ürək vurğularının sayına (ÜVS) güclü
təsirə malik olur [6]. Dözümlüyü məşq etdirən
gənc idmançılarda nisbi sakitlik vaxtı, yaşlılarda
olduğu kimi bradikardiya halı müşahidə olunur,
lakin özünü bir o qədər kəskin biruza vermir.
Əzələ fəaliyyəti zamanı müxtəlif yaş dövrlərində
ÜVS-nin aşağı enməsi ilə nəticələnir. Maksimal
şiddətli fiziki yüklərin icrası zamanı ÜVS-nin
ölçüsü yaşla tərs mütənasib olur: uşaq nə qədər
kiçik yaşlı olarsa ÜVS-də yüksək olacaq,
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əksinə, nə qədər böyük yaşa malik olarsa ÜVS
bir o qədər aşağı olar. Beləliklə, istər nisbi sakitlik vaxtı və istərsə də eyni tipli yüklərin icrasından sonra ÜVS-nin göstəricisi uşaqlarda
yaşlılara nəzərən yüksək olur. Ürək ritminin
və təqəllüsünün tezliyinin idmançılarda yükdən
və yaşdan asılı olaraq dəyişməsinin tədqiqi
çox vacibdir. Alınmış bu nəticələrdən idman
həkimləri tərəfindən praktik təcrübədə istifadə
oluna bilər. Yoxlamalar zamanı fəal və çoxdan
məşq idmançılarda daha təkmilləşdirilmiş reaksiya müşahidə olunmuş, yükün icrasından
sonra ürək təqəllüsünün tezliyi və ritmi yaşlı
idmançılarda ilkin səviyyəyə daha tez qayıtmışdır (Qolovaçev, 1989). Ürək vurğularının
tezliyinin 9-12 yaş qruplarında funksional
yükün nümunələrinin icrasından sonra təyini
göstərmişdir ki, bu göstəricinin ölçüsü fiziki
yüklərin təsiri zamanı böyük olur. Ürək vurğularının tezliyinin və ritminin daha qənaətlə
reaksiyası yuxarı yaş dövründən olan uşaqlarda
müşahidə olunmuşdur (Vanyuşin, Petrova,
2001). Fiziki hərəkətlərin icrasından sonra
ÜVS-nin bərpası müxtəlif yaş qruplarında
fiziki yüklərin ölçüsündən asılıdır. Maksimal
şiddətli, qısa müddətli hərəkətlərin icrasından
sonra 11-14 yaşlı uşaqlarda ÜVS-nin bərpası
yaşlılarla müqayisədə daha tez baş verir. Uzunmüddətli və gərgin əzələ işindən sonra ÜVSnin bərpası yaşla əlaqədar olaraq qısalır ki, bu
da fiziki iş qabiliyyətinin yüksəlməsi ilə bağlıdır.
Fiziki hərəkətlərin orqanizmin tənəffüs sisteminə
təsirini nəzərdən keçirdikdə aşağıdakı fikri
təsdiq etmiş oluruq: insan nə qədər çox məşq
edərsə, dəyişikliklər bir o qədər səthi olur.
Belə ki, yaşın və məşqolunma müddətinin artması tənəffüs mərkəzinin oyanıqlığına, məşq
etməyənlərlə müqayisədə daha az təsir göstərir.
Standart fiziki hərəkətin icrasından sonra tənəffüs mərkəzinin funksional halının xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi idman formasının əldə
olunmasının fizioloji mexanizmlərin analizi
istiqamətində ilkin addım atmağa kömək etmiş
olur (Hippenreyter, 1983). İdmançı tərəfindən
fiziki yüklərin icrasında yüksək nəticənin əldə
olunması orqanizmin oksigen tələbatının səviyyəsindən asılıdır. Müəyyən fiziki gərginliklə
işləyən idmançıya oksigeni nəql edən sistemlərin
(tənəffüs və qan dövranının) effektiv işinin
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yüksək səviyyədə qorunması xasdır (Zaqriyadskiy, Sulimo- Sumuylo, 1989). İdmançılarda
məşqə qədər və məşqdən sonra ürək vurğularının
tezliyinin tədqiqi zamanı müəyyən olunmuşdur
ki, məşqin əvvəlində (məşqin birinci ayında)
dozalaşdırılmış fiziki yüklərin bütün yaş qruplarından olan idmançılarda ÜVS-nin bir qədər
arması müşahidə olunur: 27,2 vurğu/dəq.-dək
(18 yaşlılarda), 41,8 vurğu/dəq.-dək (13 yaşlılarda). Belə nəzərə çarpan fərqin səbəbi onunla
izah oluna bilər ki, 18 yaşlı idmançı idmanla
10-11 il məşğul olduğu halda, 13 yaşlı uşaq
isə cəmi 5-6 il məşğul olmuşdur. Bundan
əlavə, 13 yaş yeniyetməlik (pubertat) yaş dövrüdür ki, bu zaman orqanizmin bütün orqan
və sistemlərinin işində yenidənqurma prosesləri
gedir. Bu dəyişiklik ürək-damar sisteminin
fəaliyyətinə fiziki yüklərin icrası zamanı öz
təsirini göstərir. Məşqlərin mənimsənilməsindən
üç ay sonra nisbi sakitlik vaxtı və fiziki yüklərin
təsirindən nəbz vurğularının sayı arasında fərq
bütün qruplarda azalır. Beləki, 13 yaşlı idmançılarda bu göstərici 37,5 vurğu/dəq., 18
yaşlılarda 18,2 vurğu/dəq., 21 yaşlı idmançılarda
22,7 vurğu/dəq. olmuş və bu göstərici 18 yaşlılarla müqayisədə yüksək olur. Fikrimizcə bu
onunla izah oluna bilər ki, yüksək yaş qruplarından olan idmançılar məşqlərə daha müntəzəm
gəlmədiyindən, onların kardiorespirator sistemləri daha az inkişaf etmiş və 18 yaşlılarda
bu xüsusiyyət daha yüksək olur. Məşqin üçüncü
ayından başlayaraq məşqin əvvəlində və sonunda alınmış nəticələrə görə ÜVS-nin ölçüsündə bütün qruplarda artma müşahidə olunur.
Bu onunla izah oluna bilər ki, məşgqin dördüncü
ayının əvvəli yeni il tətilləri ilə eyni vaxta
düşdüyündən, məşqlərə qarşı orqanizmin uyğunlaşması aşağı enir. Yaşla əlaqədar olaraq
ÜVS-nin tezliyi seyrəlir. Eyni qrupdan olan
idmançıların ÜVS-də məşq prosesinin gedişində,
nisbi sakitlik vaxtı heç bir fərq müşahidə olunmamışdır. Lakin müxtəlif yaş qrupundan olan
idmançıların nəbz göstəricilərində, məşq prosesinin ayrı-ayrı dövrlərində müəyyən qədər
fərq müşahidə olunmuşdur. Bu fərq daha çox
7-9 və 13 yaşlarında müşahidə olunmuşdur.
Məşq prosesində ÜVS-nin ölçüsündə ən çox
enmə 11, 12 və 15 yaşlı təkmübarizlik idman
növləri ilə məşğul olan idmançılarda müşahidə
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olunmuşdur. Tənəffüs tezliyi də yaşla əlaqədar
olaraq aşağı enir. Beləki, 7 yaşlı uşaqlarda 1
dəqiqədə 25,1 tənəffüs hərəkətlərindən, 16
yaşlı təkmübarizlik idman növü ilə məşğul
olan idmançılarda olduğu kimi bir dəqiqədə
16 dəfəyə qədər enir. Məşqlərdən sonra tənəffüs
tezliyinin ən yüksək göstəricisi ilkin vaxtlarında
fiziki yüklərin təsirindən sonra olmuş və 1 dəqiqədə 41,2 dəfə təşkil etmişdir. Tənəffüsün
tezliyində ən aşağı qiymət 18 yaşlı təkmübarizlik
idman növləri ilə məşğul olanlarda müşahidə
olunmuşdur (1 dəqiqədə 36 tənəffüs hərəkətləri).
Məşq prosesinin gedişində tənəffüsün tezliyinin
enməsi bütün yaş qruplarından olan idmançılarda müşahidə olunmuşdur. Beləki, məşq prosesinin altıncı aylarında tənəffüsün bir dəqiqədəki tezliyinin həm sakitlik və həm də fiziki
yüklərin icrasından sonrakı qiymətləri arasındakı
fərqlər 21 yaşlı idmançılarda 9,5 tənəffüs hərəkətləri, 13 yaşlı uşaqlarda 17,6 tənəffüs hərəkətləri təşkil edir. Təkmübarizlikdə yaşın
artması ilə 1 dəqiqədəki tənəffüs hərəkətlərinin
sayı fizioloji normalar daxilində aşağı enir.
Məşq prosesində tənəffüs hərəkətlərinin sayı
idmançıların yaşından asılı olaraq dəyişilsədə,
eyni yaş qrupunda nəzərəçarpan bir dəyişiklik
olmamışdır. Fiziki yüklərin icrasından sonra
tənəffüsün tezliyinin yaşdan və məşq yüklərinin
müntəzəm təsir göstərməsindən sonra aşağı
enməsi də təsdiq edir. Tənəffüsün tezliyinin
ən çox aşağı enməsi təkmübarizlərdə yuxarı
yaş qrupundan olan idmançılarda müşahidə
olunur (16-21 yaş). Bu tənəffüs sisteminin
yüksək səviyyədə məşq olunması ilə bağlıdır.
Seçilmiş idman növündə sistematik məşqlər
tənəffüs sisteminində məşq olunmasına gətirib
çıxarır. Məşqlərdən sonra və nisbi sakitlik
vaxtı nəbz vurğuları arasında ən böyük fərq
yeniyetmələrdə (orqanizmin pubertat yaş dövründə olması) və ən aşağı fərq isə 21 yaşlı təkmübarizlik idman növləri ilə məşğul olan idmançılarda müşahidə olunur. Bu onu göstərir
ki, kardiorespirator sistem fiziki yüklərin daimi
təsirinə uyğunlaşmışdır. Fiziki yüklərin təsiri
zamanı tənəffüsün tezliyi 21 yaşlı idmançılarda
nəzərəçarpan dərəcədə dəyişikliyə uğrayır. Bu
proses, çox güman ki, orqanizmin tənəffüs
sisteminin məşq prosesinə girişmədə yüksək
sürətə malik olması ilə xarakterizə oluna bilər.

Tədqiqatlarda təkmübarizlik idman növü ilə
məşğul olan idmançıların kardiorespirator sisteminin fəaliyyəti zamanı alınan göstəricilərin
analizi zamanı məlum olmuşdur ki, funksional
nümunələrin nəticələri idmançıların yaşından
və məşq dövrlərindən asılıdır. Ürək-damar sisteminin fəliyyətinin göstəricilərinin tədqiqi
göstərmişdir ki, fiziki yüklərin təsirindən sonra
nəbzin dəyişilməsi ən çox yeniyetmələrdə, ən
az isə yuxarı yaş qrupundan olan təkmübariz
idman növü ilə məşğul olan idmançılarda müşahidə olunmuşdur. İdmançıların tənəffüs
sistemi göstəricilərinə məşqin təsirinin tədqiqi
göstərmişdir ki, 7 və 12-13 yaşlı uşaqlarda tənəffüsün tezliyinin dəyişikliyə uğradığı müşahidə olunmuşdur. Fiziki yüklərin icrasından
sonra bərpa dövründə orqanizmin funksiyalarının stabilləşməsi təkmübarizlik idman növlərində 18 və 21 yaşlarına təsədüf edir.
Beləliklə, yuxarıda sadalananlara yekun
vuraraq belə bir qənaətə gəlmək olar ki, müasir
idmanda yüksək uğur qazanmaq üçün orqanizmin bütün ehtiyyat imkanlarından istifadə
etməklə yanaşı həmçinin də, idmançıların sağlamlığına yüksək həkim nəzarətinin təşkili və
qeydiyyatın aparılması vacibdir. Lakin aparılmış
bu qeydiyyatlar o zaman yüksək effekt verə
bilər ki, orqanizmin funksional vəziyyətini
ifadə edən bu göstəricilər təbbi yolla alınsın,
dəqiq, dürüst və idman praktikasına tətbiqi
üçün böyük nəzəri əsasa malik olsun.
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Annotasiya. Bərabərsizliklərin tədqiqində diferensial hesabının
elementlərindən geniş istifadə olunur. Belə ki, törəmənin köməyi
ilə funksiyaların xassələri – monotonluğu, onun ekstremal nöqtələri,
ən böyük və ən kiçik qiymətləri araşdırılır. Bu xassələri araşdırmaqla
bərabərsizliyin həlləri tapılır və ya həllinin olmadığı müəyyənləşdirilir.
Bərabərsizliklərin tədqiqində diferensial hesabının elementlərindən
səmərəli istifadə etmək üçün törəmənin tətbiqi ilə funksiyanın
xassələrinin tədqiqini dərindən mənimsəmək vacibdir. Bu məqalədə
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Methods for solving inequalities with the
application of derivatives
Abstract. In the study of inequality, elements of differential
calculus are widely used. Thus with the help of the derivative, the
properties of the functions, monotonicity, its extreme points, maximum and minimum values are investigated. By examining these
properties, you will find solutions to the inequality, or it turns out
that there is no solution. To effectively use the elements of
differential calculus in the study of inequality, it is important to
thoroughly master the study of the properties of a function using
derivatives. In this article, we studied methods for solving some
inequalities found in school mathematics using the derivative.

Методы решения неравенств с применением производной
Аннотация. В исследовании неравенства широко используются
элементы дифференциального исчисления. Так, с помощью
производной исследуются свойства функций - монотонность,
ее крайние точки, наибольшие и минимальные значения. Исследуя эти свойства, можно определить, найдены ли решения
неравенства или нет. Для эффективного использования элемента
дифференциального исчисления в исследовании неравенства
важно глубоко усвоить исследование свойств функции с применением производной. В этой статье также изучены методы
исследования и решения многих неравенств с применением
производной в школьной математике.
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Annotasiya. Məlumdur ki, məktəb riyaziyyat kursunun proqramı
Viet teoreminin tətbiqi ilə tənliklərin həlli məsələlərini tam həcmdə
nəzərdən keçirməyə imkan vermir. Bununla yanaşı, bu cür misallar
orta məktəblərin buraxılış imtahanlarının və müxtəlif təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının materiallarına daxil edilir ki, bu
da şagirdlərin müəyyən çətinliklərlə qarşılaşmasına səbəb olur.
Məqalədə göstərilir ki, bu teoremin ilkin mərhələdə tətbiqində
məlum məktəb düsturları ilə kifayətlənmək olar. Həmin düsturlardan
istifadə şagirdlərdə cəbri çevrilmələr texnikasını müəyyən dərəcədə
inkişaf etdirməyə imkan verir. Viyet teoreminin tərs teoremi məqsədyönlü şəkildə tətbiq olunur.
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Application of viet's theorem to solving
equations in the school course of mathematics
Abstract. It is known that the school curriculum doesn`t allow to
fully consider the problems of solving equations using the viet`s
theorem. Besides these, such tasks are included in the materials of
the final exam of secondary schools and entrance examination in
various educational institutions which cause certain difficulties
for students. It is shown that at the initial stage of application of
this theorem it is possible to be limited to the known school
formulas. Using such formular it allows to develop student`s technique of algebraic transformations in some extent. The inverse
theorem of Viet`s theorem is purposefully applied.

Применение теоремы Виета к решению
уравнений в школьном курсе математики
Аннотация. Известно, что программа школьного курса не
позволяет в полном объеме рассмотреть задачи на решение
уравнений с применением теоремы Виета. При этом такие задачи включаются в материалы выпускных экзаменов средних
школ и вступительных испытаний в различные учебные заведения, что и вызывают у учащихся определенные трудности.
В статье показывается, что на первоначальном этапе при применении этой теоремы можно ограничиться известными
школьными формулами, использование которых позволяет до
некоторой степени развивать у учащихся технику алгебраических преобразований. Целенаправленно применяется теорема,
обратная теореме Виета.
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Kompüter modelləşdirməsinin
köməyilə cisimlərin hərəkət trayektoriyası və qrafiklərin qurulması

Müəlliflər:
Gülarə Rəhimova

Annotasiya. Bizim sənədimiz kompüter modelləşdirməsindən gedir.
Kompüter modelləşdirmə fiziki sistemlərin öyrənilməsinin effektiv metodlarından biridir. Çox vaxt kompüter modellərini araşdırmaq daha
asan və daha rahatdır, həqiqi istehsalı çətin və ya gözlənilməz nəticə
verə biləcək hesablama təcrübələri aparmağa imkan verir. Kompüter
modellərinin məntiqi və formallığı öyrənilən obyektlərin xüsusiyyətlərini
müəyyən edən əsas amilləri müəyyən etməyə, fiziki sistemin parametrlərinin
və ilkin vəziyyətlərinin dəyişməsinə reaksiyasını öyrənməyə imkan
verir. Kompüter modelləşdirməsinin əsas mərhələlərinə aşağıdakılar
daxildir: tapşırıqların təyin edilməsi, simulyasiya obyektinin tərifi; Konseptual modelin hazırlanması, sistemin əsas elementlərinin və qarşılıqlı
təsir elementar aktlarının müəyyən edilməsi; Formalaşdırma, yəni riyazi
bir modelə keçid; Alqoritm yaratmaq və proqram yazmaq.
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Drawing graphs and body paths using computer modeling
Abstract. Our paper is about computer modeling. Computer modeling
is one of the effective methods of studying physical systems. Often
computer models are easier and more convenient to investigate, they
allow to carry out computational experiments, the real production of
which is difficult or can give unpredictable result. Logic and formality
of computer models allows to identify the main factors determining
properties of studied objects, to study response of physical system to
changes of its parameters and initial conditions. The main stages of
computer modeling include: task setting, definition of simulation object;
Development of a conceptual model, identification of the main elements
of the system and elementary acts of interaction; Formalization, that is,
the transition to a mathematical model; Creating an algorithm and
writing a program.

Построение графиков и траекторий
движения тел с помощью компьютерного моделирования
Аннотация. Cтатья посвящена вопросам компьютерного моделирования. Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения физических систем. Компьютерные
модели позволяют проводить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруднена или может дать непредсказуемый результат. Логичность и формализованность компьютерных
моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие
свойства изучаемых объектов, исследовать отклик физической системы на изменения ее параметров и начальных условий. К основным
этапам компьютерного моделирования относятся: постановка задачи,
определение объекта моделирования; разработка концептуальной
модели, выявление основных элементов системы и элементарных
актов взаимодействия; формализация, то есть переход к математической модели; создание алгоритма и написание программы.
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Müstəqillik illərində Naxçıvan
səhnəqrafiyasında ümummilli lider
Heydər Əliyev obrazı
Annotasiya. C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrında səhnələşdirilən “Araz sahilində doğan günəş”,
“Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı”, “Qurtuluş dastanı” tamaşalarında
ümumilikdə o vurğulanıb ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü
il iyunun 15-də Azərbaycanda ikinci dəfə ali hakimiyyətə qayıdışı
ilə müasir tariximizdə yeni mərhələnin başlanğıcı qoyuldu. Bu
qısa zaman kəsiyində Azərbaycan yüksək inkişaf yolu keçdi,
bütün sahələrdə böyük uğurlar qazandı, dünya dövlətləri sırasında
layiqli yerini tutdu. Heydər Əliyev obrazı əbədiləşən bu tamaşalarda
böyük yaradıcılıq təcrübəsi və istedadına malik olan teatr rəssamlarımız – Xalq rəssamı, professor Hüseynqulu Əliyevin,
Əməkdar rəssam Əbülfəz Axundovun müəllif ideyalarıın daha
təsirli səhnəqrafik realizasiyasına və tarixi inkişafına nail olmuşlar.

Image of the national leader Heydar Aliyev
in the Nakhchivan scenegraphy during the
years of independence
Abstract. In the performances “The Sun Rising on the bank of
the Araz”, “Return of Koroghlu to Chanlibel”, “Dastan of Salvation”
staged at the Nakhchivan State Musical Drama Theater named
after J.Mammadguluzadeh, it is generally stated that with the
return of the great leader Heydar Aliyev on June 15, 1993 for the
second time, the supreme power in Azerbaijan laid the foundation
for a new stage in our modern history. In this short time Azerbaijan
has passed the path of high development, achieved great successes
in all fields, and took a worthy place among the states of the
world. in these performances, perpetuating the image of heydar
Aliyev, our theater artists, national artist, professor Huseyngulu
Aliyev and honored artist Abulfaz Akhundov, with great creative experience and talent, achieved more effektive stage graphic implementation and historical development of copyright ideas.

Образ общенационального лидера Гейдара
Алиева в Нахчыванской сценографии в
годы независимости
Аннотация. В спектаклях “Солнце, восходящее на берегу
Араза”, “Возвращение Кероглу в Ченлибел”, “Дастан спасения”,
поставленных в Нахчыванском государственном музыкальном
драматическом театре имени Дж.Мамедгулузаде, в целом констатируется, что с возвращением великого лидера Гейдара
Алиева 15 июня 1993 года к верховной власти в Азербайджане
во второй раз было положено начало новому этапу в нашей
современной истории. За это короткое время Азербайджан
прошел путь высокого развития, добился больших успехов во
всех сферах и занял достойное место в ряду государств мира.
В этих спектаклях, увековечивших образ Гейдара Алиева,
наши театральные художники – народный художник, профессор
Гусейнгулу Алиев и заслуженный художник Абульфаз Ахундов,
обладающие большим творческим опытом и талантом, добились
более эффективной сценографической реализации и исторического развития авторских идей.
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Müstəqillik illərində Naxçıvan səhnəqrafiyasında
ümummilli lider Heydər Əliyev obrazı

“Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevirilməlidir”. Bu sözləri ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev demişdir. Məhz xalqın,
Vətənın taleyini hər zaman düşünən, onu öz
taleyinə çevirən H.Əliyev müstəqillik arzusunu
reallığa çevirmiş, Azərbaycan dövlətçiliyinin
iqtisadı, mədəni əsaslarını yaratmış, onun hərtərəfli inkişafının, gələcək tərəqqisinin möhkəm
əsaslarını yaratmışdır. Hələ 1969-cu ildə Azərbaycana ilk rəhbərliyi zamanından böyük əməyi, zəkası, qabiliyyəti sayəsində fenomen şəxsiyyətə çevrilmiş, əbədiyaşarlıq qazanmışdır.
Ümummilli liderimizin hələ ilk dəfə Azərbaycana rəhbərliyi dövründən hər bir sahədə olduğu kimi mədəniyyət sahəsi də diqqət və qayğı
ilə əhatə olunub, incəsənət inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Onun ikinci dəfə
siyasi hakimiyyəti dövründə ölkəmiz müstəqqillik
yollarında daha böyük vüsətlə irəliləmişdir.
Hələ kiçik yaşlarından incəsənətə meyil edən,
rəssamlığa, teatra böyük sevgisi və qabiliyyəti
olan Heydər Əliyev dühasının ölkəmizə bəxş
etdiyi yüksək tərəqqi şair və yazıçılarımızın, rəssamlarımızın, bir sözlə incəsənət xadimlərimizin
öz yaradıcılıqlarında əsas tematikaya çevirilmişdir.
Onlar dahi şəxsiyyətin xatirəsinə geniş yer vermiş,
bu mövzuda gözəl əsərlər yaratmışdılar. Xalqın,
hər bir ziyalının, sənətkarın qəlbində yer tapmış
əfsanəvi şəxsiyyətın obrazı, onun əvəzolunmaz
fəaliyyəti müxtəlif əsərlərdə, incəsənət nümunələrində öz bədii əksini tapmışdır. Təsviri incəsənətin
bir qolu olan teatr-dekor sənətində də ulu öndərimizin obrazına rast gəlinir.
Azərbaycan teatr salnaməsinə parlaq səhifələr
yazan, zəngin sənət ənənələrinə malik olan
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrının səhnəqrafiyası Naxçıvan
teatrının və onun səhnəqrafiyasının intibahı
ötən əsrin 60-70-ci illərinə, H.Əliyevin Azərbaycana ilk rəhbərlik etdiyi dövrə təsadüf edir.
Müstəqillik illərində də “Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin, o cümlədən
Naxçıvan teatrının inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin böyük diqqət və qayğısı hər sahədə
olduğu kimi bu sferada da özünü göstərdi”
[1, s.183]. Bu dövrdə sənətkarlara, qələm sahiblərinə göstərilən dövlət qayğısının nəticəsi
kimi müəyyən göstəricilər əldə olundu. Azər-

baycan mədəniyyəti və incəsənəti özünün
yüksək inkişaf dövrünü yaşayaraq dünya mədəniyyəti içərisində öz layiqli yerini tutmuşdur.
Teatrın həyatında milli ruh və milli düşüncə
əsas amilə çevrilmişdir. Bu inkişaf teatr rəssamlığında da özünü göstərirdi ki, bu da yeni
yaradıcılıq texnikalarının, yeni ifadə vasitələrinin yaranması və istifadəsi ilə xarakterizə
olunmuşdur. Teatrın repertuarında milli vətənpərvərlik tematikasını əks etdirən əsərlər
teatrın səhnəqrafiyasını fərdi, özünəməxus
keyfiyyətlərlə təmin etmişdir. Bu da öz növbəsində səhnəqrafiyanın bədii-emosional təsir
gücünü artırır və onu daha cəlbedici edirdi.
Teatrın əsas istiqamətləndirici amillərindən
biricisi, düzgün seçilmiş repertuardır. Müstəqillik illərində get-gedə inkişaf edən Naxçıvan
teatrı seçdiyi repertuarda tamaşaçılarda daha
çox milli qurur, milli mənlik hissi, azadlıqmüstəqillik duyğusunun aşılanması, bununla
yanaşı onların müasirləşməklə bərabər, ictimai-siyasi həyata münasibəti, etik və əxlaq
görüşlərinin formalaşmağına təsir edən əsərlərin səhnələşdirildiyini görürük.
Tarixi hadisələri, o cümlədən ulu öndərin

böyük fəaliyyətini bütün reallığı ilə özündə əks
etdirən tamaşalardan “Araz sahilində doğan günəş”, “Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı”, “Qurtuluş
dastanı” adlı səhnə əsərlərini nümunə göstərmək
olar. Bu tamaşaların səhnəqrafiyasında Ulu
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öndərin siyasi fəaliyyəti, ölkəsi, xalqı üçün gördüyü işləri, ümumuiyyətlə bəhs olunan dövrün
siyasi mənzərəsi xalqın H.Əliyevə olan sevgisi
realist boyalarla əks olunmuşdur.
Həsən Eyvazlının ikihissəli dram əsəri əsasında hazırlanmış “Araz sahilində doğan günəş”
tamaşası 2008-ci ildə aprel ayının 10-da
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Əbülfəz Axundovun yaratdığı tamaşanın
bədii tərtibatında da əsərin əsas fəlsəfi ideyasını
oxumaq mümkündür.
Belə ki tamaşa üçün hazırlanmış bədii tərtibat
1921-1992-ci illərdə baş verən siyasi hadisələrin

İncəsənət
əzəmətli görünüşü, türbədən arxa fonda isə
qədim Naxçıvan evləri və Came məscidnin minarəsini təsviri verilmişdir. Digər pərdəsində isə

Naxçıvanın mavi fonda coğrafi ərazisi göstərilmişdir. Rəssam tərtibatda perspektiva məsələsinə
diqqət göstərmiş, türbənin qabarıq və əzəmətli
təsvirinə, şəhər mənzərəsinin uzaqdan görünməsinə rəng və texniki vasitələrdən düzgün
istifadə ilə nail olmuşdur. Ulu öndərin portretinin
yuxarıdan göstərilməsi əsərin ideyasının açılması,
Azərbaycanın xilaskarının, qurucusunun məhz
Naxçıvandan yüksələn günəş kimi göstərilməsi
bu baxımında diqqətəlayiqdir. Son səhnədə Ulu
öndərin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclis sessiyasındakı nitqi tamaşaçıları daha da
duyğulandırmışdır: “Naxçıvanın Muxtariyyəti
tarixi nailiyyətdir, biz onu qoruyub saxlamalıyıq.
Naxçıvanın Muxtariyyəti Naxçıvanın əldən
getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması ona
xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili
qoruyub saxlamalıyıq. Muxtariyyət hüququna
malik olan dədə-baba torpaqlarımız bizim tərəfimizdən gələcək nəsillərə ərməğanımızdır.
Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Naxçıvan Muxtar
Respublikası !!! ”
Yaratdığı mükəmməl səhnə tərtibatı ilə
fərqlənən C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrının baş rəssamı
Hüseynqulu Əliyev tamaşaya qoyulan Adil
Babayevin “Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı”
əsəri üçün etdiyi bədii tərtibat ilə bu tamaşanı
yaddaqalan etdi. Çünki, tamaşada səhnə tərtibatı
tamaşaçı ruhuna, qavrayışına təsir edən ilk və
əsas amildir.
Bu tamaşaya verilən tərtibat bir də onun konkret və daha bitkin ideyaya malik mürəkkəb
kompozisiyası, simvolik mənaya əsaslanan işıq

real mənzərəsini- Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi
olan Naxçıvanın müxtariyyət dövrünün çətin
və mürəkkəb tarixini, ölkədə olan siyasi vəziyyəti
duymağa imkan verir. Tamaşanın əsas sujet
xətti 1918-ci ildə qazanılan müstəqillikdən fərqli
olaraq, 1991-ci ildə əldə edilən müstəqilliyimiz
qorunub saxlanılması, ulu öndər, dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyevin xalqı arxasınca apara biləcək
müdrik ideyaları, böyük siyasi iradəsi sayəsində
nail olunması vurğulanır. Ermənilərin torpaq
iddiasına dəstək olan, onlara havadarlıq edən
Stalin kimi siyasətçilərin də niyyətləri tarixi
faktlarla təqdim olunmuşdur. Naxçıvanın taleyi
ilə bağlı ciddi narahatlıq keçirən Nəriman Nərimanov, Mustafa Kamal Atatürk, Behbud ağa
Şahtaxtinski, İbrahim Əbilov kimi tarixi şəxsiyyətlərin bu bölgənin statusunun müəyyənləşdirilməsi sahəsindəki fəaliyyətləri də səhnə
əsərində öz əksini tapmışdır. Bundan əlavə “...o
çətin illərdə Türkiyənin Azərbaycana dostluq
və qardaşlıq köməyi, Naxçıvanın müxtariyyət
məsələlərində heç bir güzəştə getməməsi məsələsi
də öz əksini tapmışdır” [5].
“Araz sahilində doğan günəş” tamaşasının
tərtibatda ön planda Möminə Xatun türbəsinin
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Müstəqillik illərində Naxçıvan səhnəqrafiyasında
ümummilli lider Heydər Əliyev obrazı

effektləri və rəng çalarları ilə seçilir. Bu əsərdə
göstərilən imperiya zəncirlərindən xilas olmuş
Azərbaycanın o dövrdə düşdüyü çətin vəziyyətdə
onun dadına çatan, qədim qəhrəmanlıq dastanımızın məğlubedilməz, xalqı üçün igidlik göstərən
Koroğlunun simasında göstərilən ümumimilli

Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının səhnəsində tamaşaçı rəğbəti qazanan çox uğurlu
tamaşalardandır.
2015-ci ildə C.Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının
səhnəsində İftixar Piriyevin “Qurtuluş dastanı”
epik tarixi dramı əsasında hazırlanmış eyniadlı
tamaşası səhnəyə qoyulmuşdur. “Tamaşada
ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi
fəaliyyətinin Moskva, Naxçıvan və Bakı dövrlərini əhatə edən müxtəlif məqamlara müraciət
olunmuşdur. İkihissəli epik tarixi dram Milli
Qurtuluş Günündə ulu öndərin əziz xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq səhnəyə qoyulmuşdur” [4].
Tamaşada bir çox tarixi hadisələr öz bədii
əksini tapmışdır. Belə ki, Ulu öndər Heydər
Əliyevin öz həyatını təhlükə altına ataraq
1990-cı il yanvarın 21-də M.Qorbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti olaraq Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə
gəlməsi və orada keçmiş sovet ordusunun Bakıda dinc əhaliyə qarşı törətdiyi qanlı faciə
ilə bağlı mətbuat konfransı keçirməsi və xalqımıza qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları
və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etməsi,
daha sonra iyulun 20-də Bakıya yola düşməsi,
iki gün sonra anadan olduğu Naxçıvana gələrək
orada fəaliyyət göstərməsi və xalqın təkidli
tələbi ilə dahi şəxsiyyətin ölkə rəhbərliyinə
yenidən qayıtması tamaşada öz parlaq ifadəsini
tapıb.
Tamaşada Heydər Əliyev obrazını canlandıran Rza Xudiyev qrimdəm çox az istifadə
etmişdir. Lakin bununla belə onun H.Əliyevə
məxsus duruşu, nitqi ilə onun canlandlırdığı
obrazın keçirdiyi hisslər tamaşaçılarda təsirsiz
ötüşməmişdir. H.Əliyev obrazı ilk növbədə
yüksək insani keyfiyyətləri ilə yadda qalır.
Ulu öndərin Bakıya döndükdən sonra Şəhidlər
xiyabanını ziyarəti zamanı çöhrəsindəki qəm
onun iç dünyasından süzülüb gəlir. Bütün
bunlar tamaşaçıda dərin emosiyalar yaradaraq,
o dövrkü vəziyyəti bir daha yaşatmış olur.
Buradakı hadisə və obrazların irəli sürdüyü
fikirlərdən əlavə, sözlərin məna və əhəmiyyəti,
teatr rəssamının yaratdığı forma və rənglərin
ifadəsi şüurlara təsir edir, hissləri çulğalayırdı.
Dahi şəxsiyyətin mənalı ömür yoluna və
çoxşaxəli fəaliyyətinə həsr olunan bu tamaşada

liderımiz Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Azərbaycana gəlməsi və bununla da ölkəmizin zaman-zaman qədəm qoyduğu inkişaf yolunu göstərən sujet xəttinin əksi, səhnə tərtibatında
rəssamın fırçasının gücü ilə rənglərlə işıq effektləri
və səhnədə istifadə edilən başqa ifadə vasitələri
ilə mükəmməl bir şəkildə verilmişdi. Burada
qırmızı zolaqlar kimi təsvir olunmuş yollar və
qara rəngin fonunda asılmış qırmızı tank təsvirləri,
Azərbaycanın inkişafını simvolizə edən pillələrin
üzərində qoyulmuş Kremlin ulduzu təsvirli
qırmızı stullar hakimiyyətdə olan Rusiyanın
müstəmləkəçi siyasətinə, işğalçı mövqeyinə işarədir. Pillələrin aşağıdan yuxarıya doğru yüksələn
istiqamətində, iki yerdə göstərilən qırmızı stullar
o dövrdə Rusiyanın Azərbaycanın azadlığına,
inkişafına qarşı törətdiyi maneçiliyi ifadə edir.
Yer kürəsinin üzərində təsvir olunan Azərbaycan
xəritəsidə, həmin dövrdə cərəyan edən hadisələrin
hansı bölgədə baş verdiyini də tamaşa müddətində
kürənin üzərindəki işıqları yandırmaqla göstərilirdi.
H.Əliyevin Azərbaycana gəlməsi bu tamaşada
pillələrin ən üst tərəfində, uca zirvədə dayanması
və fonun işıqlandrılması ilə Azərbaycanın gələcəyinin də belə işıq şüasının perspektivi kimi
nurlu və sonsuz olacağını ifadə edir. Onu da
qeyd edim ki, bu tamaşa ulu öndər Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq tamaşaya
qoyulmuşdur və C.Məmmədquluzadə adına
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nümayişi kimi təqdim edilir. Bu səhnədə Heydər
Əliyev obrazı xalqa müraciət edir və əmin olduğunu bildirir ki, onun həyata keçirə bilmədiyi
işləri İlham Əliyev xalqı ilə birlikdə yerinə yetirəcəkdir. “Bu səhnədə İftixar Piriyev obrazın
daxili təbəddülatının yüksək nöqtəsini tapa bilir
ki, məhz bu nöqtə, bu pik ulu öndərin vətənin
və xalqın gələcək taleyi barədə düşüncələrinin
məcmusu kimi qəbul edilir” [3].

qurtuluş tarixinin daha təsirli bədii ifadəsi bir
tərəfdən rejissor və aktyorların ifasının gücündən ibarət idisə, digər tərəfdən tamaşanın
rəssamı Əbülfəz Axundovun hazırladığı tərtibatda milli dövlətçilik atributlarımızdan, rəmzlərimizdə istifadə edərək gözəl və təsirli
kompozisiyalı səhnə tərtibatı yaratmağı idi.
“Milli dövlətçilik atributlarının bədii tərtibata
daxil edilməsi səhnəqrafiyanın bədii-emosional
təsir gücünü artırır və onu daha cəlbedici
edirdi” [2,səh.129].
Bu günkü müstəqil və qüdrətli Azərbaycanın
əsası olan 1993-cü il 15 iyun – Milli Qurtuluş
Gününə həsr edilmiş bu tamaşada Azərbaycan
üçrəngli bayrağının, gerbinin təsviri, arxa pərdədə
Azərbaycan ərazisini əks etdirən xəritənin göstərilməsi ilə yaradılan tərtibat fərdi və özünəməxsus keyfiyyəti ilə seçilir. Bütün bunlar tamaşaçılarda milli vətənpərvərlik hisslərini aşılamaqla tamaşanı daha təsirli və yaddaqalan
edir. Sonuncu səhnədə liderimiz Heydər Əliyevin
müəllifi olduğu qurtuluş siyasəti bu gün Azərbaycanı sürətli inkişaf yoluna çıxarması, əldə
olunan inkişaf, qazanılan nailiyyətlər Milli Qurtuluşdan başlanan yolun davamı kimi ifadə olunmuşdur. Həmin səhnədə “Qurtuluş dastanı” dramının müəllifinin ulu öndəri vəsf edən “Müstəqil
vətənin memarı” poemasını söyləməsi qurtuluşun
mahiyyətini özündə əks etdirən milli birliyin
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycanın görkəmli rəssamı, Bəhruz Kəngərli

və Əzim Əzimzadə ənənələrinin davamçısı olan Şamil Qazıyevin yaradıcılığında məişət janrının yeri və roluna ətraflı nəzər salınır. Qeyd
olunur ki, rəssamın bu janrda ərsəyə gətirdiyi əsərlərində Naxçıvanın
XX əsr məişət, təsərrüfat və sənətkarlıq ənənələri öz əksini tapmışdır.
Rəssamın “Köhnə Naxçıvan” silsiləsinə daxil olan “Köhnə Naxçıvan”,
“Çarıqtikənlər”, “Lavaşyapanlar”, “Çörəkbişirənlər”, “Xıncov məhəlləsi”,
“Köhnə qala” və s. əsərlərində XX əsr Naxçıvan məişəti əlvan boyalarla
realist üslubda təsvir edilmişdir.“Köhnə Naxçıvan” silsiləsi Naxçıvan
təbiətinin, etnoqrafiyasının, adət-ənənələrinin, köhnə Naxçıvan sakinlərinin,
o dövrdəki hadisələrin tərənnümü baxımından da əhəmiyyətlidir.
Məqalədə belə bir fikir əsaslandırılır ki, Şamil Qazıyevin öz aktuallığını,
əhəmiyyətini bütün dəyişən dövrlərdə, zamanlarda qoruyub saxlayacaq
irsi xalqımızın etnoqrafik zənginliklərini izləməyə imkan verdiyindən
bu mövzunun kompleks tədqiqi olduqca əhəmiyyətlidir.

Nakhchivan life of the XX century in the
works of the artist Shamil Gaziyev
Abstract. The article comprehensively examines the places and the
role of the life genre of Shamil Gaziyev, an outstanding Azerbaijani
artist, the successor of the traditions of Bahruz Kangarli and azim
Azimzade. It is noted that in the works of the artist in this genre were
reflected domestic, economic and craft traditions of Nakhchivan of the
twentieth century. This theme is developed in the works of the artist
“Old Nakhchivan”, “Shoemakers”, “Bakers”, “Khinjov quarter”, “Old
fortress” and other in a realistic style with various colors. The cycle
“Old Nakhchivan” is also important from the point of view of glorifying
the Nakhcivan nature, etnography, traditions, inhabitants of old Nakhchivan,
events of that time. The article substantiates the idea that an integrated
study of this topic is of great importance, because the legacy of Shamil
Gaziyev which remains relevant in all changing times, allows you to
track the etnographic wealth of our people.

Нахчыванский быт XX века в творчестве xудожника Шамиля Газиева
Аннотация. В статье всесторонне рассматриваются место и
роль бытового жанра в творчестве Шамиля Газиева – выдающегося азербайджанского художника, продолжателя традиций
Бахруза Кенгерли и Азима Азимзаде. Отмечается, что в произведениях художника в этом жанре нашли свое отражение
бытовые, хозяйственные и ремесленные традиции Нахчывана
XX века. Эта тематика разработана в произведениях художника
«Старый Нахчыван», «Башмачники», «Пекари», «Хинджовский
квартал», «Старая крепость» и др. в реалистическом стиле
разнообразными цветами. Цикл «Старый Нахчыван» важен и
с точки зрения воспевания Нахчыванской природы, этнографии,
традиций, жителей старого Нахчывана, событий того времени.
В статье обосновывается мысль о том, что комплексное исследование этой темы имеет большое значение, поскольку
наследие Шамиля Газиева, сохраняющееся свою актуальность
во все меняющиеся времена, позволяет отслеживать этнографические богатства нашего народа.
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Azərbaycanın görkəmli rəssamı, Bəhruz
Kəngərli, Əzim Əzimzadə ənənələrinin
davamçısı olan Şamil Qazıyevin boyakarlıq
yaradıcılığında məişət janrı mühüm yer tutur.
Rəssamın bu janrda ərsəyə gətirdiyi əsərlərində
Naxçıvanın XX əsr məişət, təsərrüfat
və sənətkarlıq ənənələri təsvir olunmuşdur.
Şamil Qazıyevin yaşadığı dövrlə səsləşən
həmin əsərləri real Naxçıvan məişətinin
güzgüsüdür.
Azərbaycan təsviri sənətində məişət janrı
Bəhruz Kəngərli, Əzim Əzimzadə yaradıcılığı
vasitəsilə dirçəldi. Əzim Əzimzadə məktəbində
yeni nəfəs tapan məişət janrı onun sələfləri
tərəfindən uğurla yaşadıldı. Rəssamın bu janr
çərçivəsində bədii yanaşma tərzi digər rəssamların da yaradıcılığına mayak oldu. Əzim
Əzimzadə, Bəhruz Kəngərli məişət janrını
qrafik əsərlərində yaşatdığı halda digər rəssamlar boyakarlıq əsərlərində də yaşatmışdır.
Naxçıvan, onun məişəti, təsərrüfatı, sənətkarlıq ənənələri rəssam üçün çox doğmadır.
Bunu görkəmli fırça ustasının yaratdığı tablolardan da aydın görmək olar. Naxçıvan
diyarı daim diqqət mərkəzində olan əraziyə,
mədəniyyətə, etnoqrafik zənginliklərə malik
füsünkar bir diyardır. Onun səfalı təbiəti,
məişət ənənələri, insanlarının özünəməxsus
xüsusiyətləri, müxtəlif zənginlikləri bu diyara
gələnləri daim valeh etmişdir. Naxçıvanın
zənginliklərini, dəyərlərini sevməmək, heyranlıq
duymamaq olmur. Xüsusilə sənət adamları
Naxçıvan təbətinin, abidələrinin, milli xüsusiyyətlərinin vurğunudur. Hələ ötən əsrlərdə
neçə-neçə Azərbaycan rəssamları burada yaradıcılıq ezamiyyələrində və yaxud öz şəxsi
istəkləri ilə səfərdə olmuş, hətta fərdi sərgilərini
təşkil etmişlər.
Naxçıvan diyarının özünəməxsus məişət
ənənələri var. Hər bir xalqın məişətində formalaşan dəyərlərin kökləri tarixə dayanır. Bu
tarixiliyi yaşadan rəssamların əsərləri olduqca
diqqətəlayiqdir. Qədim dövrdə rəssamların
yaratdığı Qobustan, Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri, orta əsr miniatürləri vasitəsilə xalqımızın
qədim mədəniyyətini, dünyagörüşünü, məişət
ənənlərini vizual olaraq görə bilirik. Rəssamların tabloları vasitəsilə də tarixi keçmişimizdə
formalaşan ənənələri görmək imkanı əldə

İncəsənət
edirik. Müasir dövrdə köhnə Naxçıvanın məişət
ənənələrinə etnoqrafik məlumatları toplamaq
bir o qədər də asan deyil. Əksər vaxt etnoqrafik
materiallar şifahi şəkildə toplanır. Maddi dəyərlər zaman-zaman təbii dağılmaya məruz
qaldığı üçün sonralar onları əldə etmək çox
çətin, bəzən də mümkün olmur. Bu baxımdan
Şamil Qazıyevin tabloları vaxtilə Naxçıvanda
formalaşan və inkişaf edən məişət ənənələrini
görmək baxımından əhəmiyyətlidir. Realist
rəssam Şamil Qazıyevin yaradıcılığında “Köhnə
Naxçıvan” silsiləsi Naxçıvan təbiətinin, etnoqrafiyasının, adət-ənənələrinin, köhnə Naxçıvan sakinlərinin, o dövrdəki hadisələrin tərənnümü baxımından əhəmiyyətlidir [2, s.
118-120]. Rəssamın “Köhnə Naxçıvan” silsiləsində əsasən Naxçıvan diyarında formalaşıb
və inkişaf etmiş məişət, təsərrüfat və sənətkarlıq
ənənələri əks olunmuşdur. Rəssamın əlvan
boyalarla vəsf etdiyi təsvirlərdə qeyd etdiyimiz
ənənələr ön planda dayanır.
Şamil Qazıyevin portret və mənzərə janrında
işlədiyi əsərlərində görkəmli rəssam, ilk müəllimi Bəhruz Kəngərli yaradıcılıq ənənələrini
müşahidə ediriksə [4, s. 7], rəssamın məişət
janrında yaratdığı əsərlərində Azərbaycanın
görkəmli rəssamlarından biri Əzim Əzimzadənin yaradıcılıq ənənələrini müşahidə etmək
olur. Bu cəhətdən Şamil Qazıyev böyük sənətkar Əzim Əzimzadənin Azərbaycanın məişət
ənənlərini yaşatmaq ideyalarına sadiq qalaraq
öz yaradıcılıq ənənələrini də bu istiqamətdə
formalaşdırır desək yanılmarıq. Və bu məqamda
Şamil Qazıyevin yüksək düşüncəli ziyalı olduğunu da görə bilirik. Gördüyü hər bir işin
mahiyyətinə varmaq, nə üçün, kimin üçün etdiyini düşünmək də ziyalı keyfiyyətləridir.
Uzaqgörən rəssam bilirdi ki, böyük sənətkarların başladığı yolu, izi davam etdirmək bir
çox sənətkar kimi, onun da üzərinə düşən
əsas vəzifələrdəndir. Sələflərinin yüksək yaradıcılıq ideyalarını yaşatmaq, bir vətəndaş
kimi Vətəni qarşısında xidmət etmək. Rəssam
Şamil Qazıyev öz üzərinə düşən vətəndaşlıq
borcunu layiqincə yerinə yetirdi desək yanılmarıq. Bu cəhətdən rəssamın yaradıcılıq fəaliyyəti, düşüncələri xüsusilə gənclər üçün mayakdır. Xalqını yaşadan sənətkarı, xalq da yaşadır!
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Fizzə Quliyeva

XX əsr Naxçıvan məişəti rəssam Şamil Qazıyevin yaradıcılığında

Naxçıvan diyarının məişət ənənələrini vəsf
etməkdən doymayan Şamil Qazıyev milli rəngkarlıq sənətimizdə məişət janrının öncül nümayəndəsidir. Rəssam doğurdan da məişət janrının ustasıdır. Şamil Qazıyevin məişət janrında
yaratdığı “Köhnə Naxçıvan” silsiləsinə daxildir.
Bu silsilədən olan, mişət janrında yaradılmış
əsərləri “Lavaşyapanlar”, “”Örtülü bazar”, “Çörək satan”, “Çarıqçılar”, “Qalayçılar”, “Öküzlərin
nallanması”, “Naxçıvanda köhnə həyət”, “Xırmanda”, “Taxıl biçənlər”, “Gəc dəyirmanı”,
“Dəyirman”, “Naxçıvan hamamı”, “Küçə dəlləyi” və s. əsərləridir [4, s. 7]. Şamil Qazıyevin
“Lavaşyapanlar” əsəri onun məişət janrında
yaratdığı mükəmməl tablolarındandır. Şamil
Qazıyev məişət janrında yaratdığı əsərlərini
yağlı boya ilə, ortaölçülü kətan üzərinə
çəkmişdir.
Şamil Qazıyev Naxçıvan diyarında tarixi
qədimdən formalaşan məişət ənənələrinin vurğunu olan rəssamdır. Rəssamı dəbdəbəli yerlər,
uzaq Paris, Moskva... özünə çəkmir. Onu maraqlandıran, diqqətini çəkən, zövqünü oxşayan
lavaşın təndirə yapılması, kəlin nallanması,
unun üyüdülməsi, mis əşyaların qalaylanması
və s. kimi məişət ənənələridir. Ömrü yetdiyi
qədər Vətənini, xüsusilə Naxçıvan torpağını
gəzib dolaşmaq, bu torpağı, gülünü, çiçəyini,
dolanbacı küçələrini, insanlarını tablolarında
əks etdirmək onun əsas məqsədidir. Sanki yaradıcılıq vəzifələrindən biri kimi qarşısına bir
məqsəd qoyur. Ümumilikdə rəssamın ruhunda
bir etnoqraf alimin axtarışı, müşahidəsi var.
Çəkdiyi əsərlərində də bu məqamı müşahidə
etmək olar.
Şamil Qazıyevin məişət janrında çəkdiyi
bir qrup əsərində Naxçıvan diyarının təsərrüfan
ənənələri əks olunmuşdur. Naxçıvan diyarının
təsərrüfat ənənələri rəssamın “Naxçıvanda
köhnə həyət”, “Xırmanda”, “Taxıl biçənlər”,
“Gəc dəyirmanı”, “Dəyirman” əsərlərində əks
olunmuşdur. Köhnə Naxçıvanın təsərrüfat həyatı etnoqrafik tarixin öyrənilməsi baxımdan
olduqca əhəmiyyətlidir.
Şamil Qazıyevin yaradıcılığında təsərrüfat
ənənəsinin təsvir olunduğu tablolarından biri
“Naxçıvanda köhnə həyət” tablosudur. Tabloda
bir Naxçıvan sakinin həyətyanı sahəsi əks
olunmuşdur. Həyətdə ailənin başçısı torpağı

belləməklə məşğuldur. Xalqımızın mişətində
həyətyanı sahənin bellənməsi, əkilməsi
günümüzədək gəlib çatan xırda təsərrüfat ənənələrindəndir. Naxçıvan diyarında tarixən hər
bir ailənin kiçik həyətyanı sahəsi olmuşdur.
Günümüzdə olduğu kimi həyətin ortasında
əkib, biçmək üçün yumşaq torpaq sahəsi saxlanılar və hər yaz ayı təzə girəndə və payızda
torpaq bellənər və il boyu həmin torpaq sahəsi
ayaqlanmazdı. Sonra həmin torpaq sahəsində
Naxçıvan diyarında kərdi adlanan cərgələr
salınar.
Şamil Qazıyevin məişət janrında çəkdiyi
tablolarında Naxçıvan diyarının sənətkarlıq
ənənələri də yer almışdır. “Qalayçılar”, “Öküzlərin nallanması”, “Çarıqçılar” və s. tablolarında
yerli sənətkarlıq ənənələrini görürük. “Qalayçılar” (1976) tablosunda bugünün özündə az
rast gəlinən, o zamanlar Naxçıvan camaatının
məişətində geniş istifadə etdiyi mis qabların
hazırlanması təsvir olunur. Xalq məişətində
geniş istifadə olunan mis qablardan istifadə
qalayçılıq sənət sahəsinə olan tələbatı artırmışdır. İndi də nənələrimizin vaxtilə istifadə
etdiyi məişət əşyaları arasında tabloda gördüyümüz qabları görə bilirik. Məlumdur ki, məişətdə mis qabların istifadəsi insan sağlamlığı
üçün faydalıdır. Bu tabloda həm sənətkarlıq
ənənlərini, məişətimizdə vaxtilə geniş istifadə
etdiyimiz mis əşyaları görə bilirik.
Şamil Qazıyevin məişət janrında böyük
ustalıqla yaratdığı tablolarından biri də “Çarıqçılar” (1976) əsəridir. Bu tabloda rəssam
Naxçıvan diyarında uzun əsrlərdir formalaşan
sənətkarlıq sahəisini işıqlandırmışdır. Rəssam
çarıqçıları iş prosesində təsvir etmişdir. Əsərdən
görünənlər aydın deməyə əsas verir ki, hər
bir çarıqçı işlərini çarıq tükanında yerinə yetirmişdir. Çarıqçılar necə gəldi işlərini görməmiş, işlərinə yüksək məsuliyyətlə yanaşaraq
təmizliyə, səliqə səhmana riyaət etmişlər. Bu
məqam onu göstərir ki, xalqımızın məişətində
dayanıqlaşan hər bir ənənə yüksək hörmətlə
icra olunmuşdur. Ümumiyyətlə məişətimizdə
icra olunan hansı sahə olmasından asılı olmayaraq xalq ustaları öz gördüyü işi özü üçün
müqəddəs hesab etmişdir. Bu cür müqəddəsliyi,
yüksək hörmətlə yanaşmanı “Çarıqçılar”
tablosunda da görmək olar. Rəssamın bədii
yanaşma tərzində də bu məqam aydın hiss
olunur.
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İncəsənət
XX əsr Naxçıvan rəssamlıq sənətində deyil,
eyni zamanda Azərbaycan təsviri sənətində
də bu janrın formalaşmasında mühüm
əhəmiyyəti olan qiymətli sənət əsərləridir
[1, s. 67]. Görünür rəssam xalq məişətinin
vurğunudur. Şamil Qazıyevin məişət janrında
yaratdığı tabloları öz aktuallığını, əhəmiyyətini
bütün dəyişən dövrlərdə, zamanlarda qoruyacaq.
Şamil Qazıyev irsinin tədqiqi xalqımızın etnoqrafik zənginliklərini izləməyə imkan verdiyi
üçün bu mövzunun tədqiqi olduqca əhəmiyyətlidir.

Günümüzdə Naxçıvan diyarının məişətində
çarıqtikmə ənənəsinə rast gəlinmir. Bunu canlı
olaraq Şamil Qazıyevin tablosundan izləyə
bilərik. Rəssam çarıqçıların ümumi iş prosesində istifadə etdiyi əşyaları dəqiq əks etdirməyə
nail olmuşdur. Digər tərəfdən bu tablo göstərir
ki, o zamankı Naxçıvan camaatı istifadə etdikləri çarıqları kənardan gətirməmiş, yerli
ustaların tikdiklərini istifadə etmişlər. Digər
tərəfdən Naxçıvanda çarıq tikmə ənənəsinin
yüksək inkişaf etdiyi də aydınlaşır. Bildiyimiz
kimi əsrlər boyu xalqımızın ayaq üçün istifadə
etdiyi əsas geyim əşyası çarıq omuşdur. Çarıqlar
ənənəvi qaydada kişi və qadın, uşaq fərqi olmayaraq tikilmişdir. Çarıqlar yalnız ölçülərinə
görə bir-birindən fərqlənmişdir. Elə tablodan
da aydın göründüyü kimi istər piştaxtaya qoyulan, istərsə də divardan asılan çarıqlar arasında elə bir fərq yoxdur.
Şamil Qazıyev xalqımızın məişət və təsərrüfat ənənələrini yüksək dəyərləndirən öncül
rəssamlarımızdan biridir. XX əsr Naxçıvan
diyarının məişət ənənələri səhnələrini bu qədər
dolğun, təfsilatlı şəkildə yalnız Şamil Qazıyevin
yaradıcılığında müşahidə edə bilirik [3]. Rəssamın məişət janrında çəkdiyi əsərləri təkcə
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Annotasiya. Məqalədə göstərilir ki, dünyanın qədim insanları kimi

Naxçıvan diyarının da qədim sakinləri sirrini aça bilmədikləri varlıqları,
heyvanları, quşları, ağacları müqəddəs hesab etmiş və onları müxtəlif
vasitələrlə ifadə etmişdir. Bu vasitələrə işarələr, simvollar, təsvirlər də
daxildir. Məhz bu simvollar incəsənət nümunələri, maddi mədəniyyət
abidələri üzərində göstərilmiş, inancları ifadə etmişdir. Bu inancları,
mifik obrazları qayaüstü rəsimlərdə, memarlıq abidələrində, dulusçuluq,
xalçaçılıq və digər incəsənət nümunələrinin üzərində görə bilirik. Yüz
illər ərzində inanclar dəyişsə də, unudulsa da onların simvolları, işarələri
unudulmamış, yaddaşlardan silinməmişdir. Günümüzə qədər gəlib çatmış
incəsənət əsərləri üzərindəki bu simvollar yalnız incəsənət nümunələrinə
mənəvi dəyər, onlara estetik gözəllik bəxş etmir, həm də ulu babalarımızın
yaşam tərzi, dünyagörüşü, dövrü və mühiti, ümumən, insanlığın tarixi
haqqında maraqlı məlumatlar verir.
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Abstract. The article states that the ancient inhabitants of Nakhchivan,
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like the ancient people of the world, considered the creatures, animals,
birds, trees sacred and expressed them in various ways. These ways also
include signs, symbols, drawings. These symbols were described on the
works of art, monuments of material culture and expressed beliefs. We
can see these beliefs, mythical images in rock paintings, architectural
monuments, pottery, car pet weaving, and other examples of art. Despite
the fact that, for hundred years of beliefs have changed, their symbols,
signs have not been removed from memory. In modern times, we can
see these symbols on works of art. These symbols on artworks that have
survived to this day give not only spiriyual value and aesthetic beauty to
the samples of art, but also provide us with interesting information
about the lifestyle, worldview, time and environment of our distant ancestors, in general, about the history of mankind.

Узоры Нахчыванского края:
в прошлом и в наши дни
Аннотация. В статье показано, что древние жители Нахчыванского

края, как и древние люди мира, считали священными различные
существа, животные, птицы, деревья и тому подобные, тайны
которых не могли открыть, и выражали их разными средствами.
Эти средства также включают знаки, символы, рисунки. Именно
эти символы, которые обработаны на образцах искусства, памятниках
материальной культуры, выражали верования. Мы можем видеть
эти верования, мифические образы в наскальных рисунках, архитектурных памятниках, гончарстве, ковроткачестве и других образцах
искусства. Несмотря на то, что на протяжении сотен лет убеждения
менялись, их символы, знаки не были забыты и не были удалены
из памяти. Эти символы на дошедших до наших дней произведениях
искусства дают не только духовную ценность и эстетическую
красоту образцам искусства, но и предоставляют нам интересную
информацию об образе жизни, мировоззрении, эпохе и среде наших
далеких предков, в целом, об истории человечества.
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Ən qədim dövrlərdən bəri incəsənət nümunələrinin bəzədilməsinə müxtəlif amillərin
təsiri olmuşdur. Təbiət, müxtəlif dini inanclar,
mifoloji varlıqlar, təsəvvürlər, siyasi-ideoloji,
folklor və s. mövzular bu amillərin sırasına
daxildir. İnsanlarda daim yaratdıqları inancları
göstərmək, ifadə etmək, digərlərinə çatdırmaq
istəyi olmuşdur. Bu zaman isə onlar inanclarını
bildirmək üçün təbiətdə gördüklərini təqlid
etmiş, onlardan ilham almış, bəhrələnmişdir
və bəzən də olmayan obrazları, mifoloji varlıqları yaratmışdır. Və onları rəmzlər, simvollar,
işarələr, təsvirlər, mifik obrazlar vasitəsi ilə
ifadə etmişlər.
Bəllidir ki, ilk insanlar sirli təbiət qüvvələrini,
kosmik varlıqları, heyvanları, quşları, ağacları
müqəddəs hesab etmiş və hətta onlara sitayiş
etmiş, ayinlər keçirmişdir. Bu ayinlər zamanı
istifadə edilən əşyaların üzərində həmin rəmzlərdən, işarələrdən, təsvirlərdən istifadə etmişdir. İnancları əks etdirən bu işarələr eyni
zamanda incəsənət nümunəsini bəzəmiş və
ona yüksək mənəvi dəyərdə də vermişdir. Bu
inancları, mifik obrazları qayaüstü rəsimlərdə,
memarlıq abidələrində, dulusçuluq, xalçaçılıq,
misgərlik və digər incəsənət nümunələrinin
üzərində görə bilərik. Biz bu qədim inancların
ilk nümunələrinə Azərbaycanda Qobustanın
qaya təsvirlərində, Xocalı-Gədəbəy abidələrində, eləcə də Naxçıvanda Kültəpədə, Gəmiqaya təsvirlərində və s. yerlərdə, dulusçuluq,
metalişləmə nümunələri və digər maddi mədəniyyət abidələrində rast gəlirik.
Əvvəl işarə, simvol, rəmz sözlərinə bir
nəzər yetirək. Müxtəlif tətqiqatçıların bu
sözlərə verdikləri izaha baxaq. “İşarələr bizə,
həmin o anda əhəmiyyət daşıyan sadə bir ismarıcı çatdırır. Simvol isə bir fikri təmsil
edən vizual görüntü, ya da işarədir, ümumbəşəri
bir həqiqətin daha dərin göstəricisini ifadə
edir” [10, s. 6]. “Hər bir işarənin isə anlamı
vardır ... İşarənin açılmamış formasını simvol
adlandıra bilərik” [11, s.117]. Azərbaycan
izahlı lüğətində isə “simvol-hər hansı bir anlayışın, ideyanın şərti əlamətini ifadə edən
işarə; rəmz”dir [3, s. 120], “rəmz-bir fikri və
ya analayışı ifadə edən rəsm, şəkil, hərf və
s.”dir [2, s. 650.], “işarə-əlamət, nişanə, iz”dir
[1, s.594].

İncəsənət
Hələ eramızdan əvvəl bu diyarın insanları
sirrini aça bilmədikləri səma cismlərini yəni,
günəşi, ayı, ulduzları müqəddəs hesab edərək
onları simvollarla göstərmiş və onlar haqqında
rəvayətlər, nağıllar yaratmışdır. Günəş inancının
geniş yayılmış simvolu dairədir ki, ona bəzən
sadə, bəzən də içərisi müxtəlif işarələrlə
verilmiş halda rast gəlirik. Günəşin bu cür
təsviri digər xalqların mədəniyyətində də mövcuddur. Simvollarla ifadə edilmiş bu inanclar
hələ eramızdan əvvəl başlayaraq XIX əsrə
kimi incəsənət nümunələri üzərində işlədilmiş,
onları bəzəmişdir. Günəş və ayla bağlı inanclar
yalnız incəsənət əsərlərində deyil, eyni zamanda
folklor nümunələrimizdə də geniş şəkildə əks
olunmuşdur. Gəmiqaya təsvirləri bu qədim
diyarın sakinlərinin inanclarını özündə geniş
şəkildə əks etdirir. “Canavar qulaqlarını şəkləyib keçiyə doğru hərəkət edir. Keçi isə bu
təhlükəli vəziyyətdən sarsılıb dayanmışdır.
Qurd rəsmindən arxada günəş simvolu sayılan
dairə həkk olunmuşdur. Vəli Əliyev bu səhnənin
müəyyən inancla bağlı olduğunu qeyd edir”
[6, s. 44]. Burada həm də zoomorf və kosmik
varlıqlar işlənmişdir. Bunlara ayrı-ayrı nəzər
yetirək. Bu səhnənin bənzərini I Şahtaxtı nekropolundan aşkar olunmuş polixrom boyalı
qab üzərində də görə bilərik (4, s. 206). Günəş
simvoluna son olaraq Naxçıvanın epiqrafiq
abidələri üzərində də rast gəlirik. 19-cu əsrin
başlanğıcına aid olan başdaşının yuxarısında
günəş simvolu həkk edilmişdir. “Ya Allah! Ya
Məhəmməd! Ya Əli! onun sahibi ... oğlu Həmiddir 1907.” sözlərinin yazıldığı başdaşını
Hacı Fəxrəddin Səfərli tədqiq etmişdir
[7, s.50]. Orta əsrlərə aid digər sənduqələr
üzərində də günəş simvolunu görmək mümkündür.
Günəş simvolu ilə yanaşı ayın təsviri də
eramızdan əvvəl başlayaraq 20-ci əsrə qədər
sənətkarlıq nümunələri üzərində əks olunmuşdur. “Gəmiqayada aya sitayişlə bağlı təktək qayaüstü rəsmləri vardır” [6, s. 58]. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin mis eksponatları
ay təsvirləri ilə bəzədilmişdir. Mis məcməyilərin
üzərindəki ay təsvirləri öz sayları ilə diqqət
çəkir. 7 və 12 ədəd ay təsviri olan məcməyilər
həftənin və ayın günlərinin sayı ilə eyniyyət
təşkil edir. VII əsrdən bəri Azərbaycan xalqı
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islamı qəbul etmişdir. Hesab edirəm ki, bu
dövrdəki simvollar günəş və ay inancı ilə
bağlı olmamışdır. Min illər boyunca insanların müqəddəs hesab etdikləri varlıqların
simvolu xalqın yaddaşından silinməmiş, lakin artıq öz simvolik mənasını itirərək
yalnız müxtəlif sənət nümunələrini bəzəmək
mahiyyəti daşımışdır.
İnsanlar inanclarını göstərən işarələri, təsvirləri təkcə qayalar, əşyalar üzərində deyil,
geyimlərinin, silahlarının üzərində də göstərir
və eyni zamanda da onlara naxış vururlar.
Qədim zamanlardan bəri insanlar bir çox heyvanları, quşları da müqəddəs hesab etmiş,
onları totemləşdirmişdir. Bu obrazlar incəsənət
əsərlərinə bədii məna bəxş etmiş, xalqımızın
inam və etiqadları ilə bağlı olmuşdur. Tədqiqatçılar incəsənət nümunələri üzərindəki heyvan
təsvirlərini ev və vəhşi heyvanlar olaraq iki
qrupa bölürlər [5]. Naxçıvan diyarının maddi
mədəniyyət abidələri üzərində də hər iki qrupa
aid təsvirlər mövcuddur. Ev heyvanalarına
misal keçi, qoç, at, it, öküz və s., vəhşi heyvanlardan isə qurdu, maralı, bəbiri, ilanı göstərə
bilərik. Qoç qədim zamanlardan bəri insanların
həyat və məişətində böyük rol oynamışdır.
Təqdiqatçılar qoç simvolunu məhsuldarlıq,
bərəkət və qələbə inancları ilə bağlı olduğunu
göstərmişdir. “Qoç türkdilli xalqlar arasında
uzaq keçmişlərdən müqəddəs heyvanlardan
biri sayılmışdır” [5, s. 28]. Bu diyarın qoçla
bağlı inanclarına ilk olaraq qədim yaşayış
yeri Kültəpədə və I Maxtada rast gəlirik. Kültəpədən aşkar olunmuş 24 ədəd heyvan fiqurunun içərisində qoyun fiquru da vardır.
“O.H.Həbibullayev haqlı olaraq qeyd etmişdir
ki, bu fiqurlar sitayiş məqsədi ilə hazırlanmış
və onlardan müəyyən ayinlərin icrasında
istifadə edilmişdir” [ 4, s.76]. Qədim zamanda
sitayişlə bağlı olan qoç fiqurları orta əsrlərdə
artıq qəbirüstü abidə də dekorativ bəzək kimi
istifadə edilmişdir. Naxçıvanda qoç heykəllərin
çoxluğunu qoça inam, ona xüsusi hörmət olmasının əyani sübutu hesab etmək olar.
Ulu əcdadlarımız qoçla yanaşı atı da müqəddəs hesab etmişdir. Türk dastanlarında,
nağıllarında at igidin şöhrəti, onun dostlarından
biri olaraq verilmişdir. At, ulu babalarımızın
həyatının ayrılmaz bir hissəsi olmuşdur. Onlar

döyüşə, ova atla getmiş, kiçik yaşlarından
uşaqlara at minməyi öyrətmişdir. “At igidin
yaraşığıdır” atalar sözü və daha neçə atla
bağlı folklor nümunələri ata olan hörmətin,
onun döyüşçü üçün əhəmiyyətinin sübutudur.
“Deyilənə görə türklərdə şöhrətli, cins at öldükdə onu xüsusi təntənə ilə torpağa verərdilər”
[5, s.31] Maxta yaşayış yerinin 1 saylı kurqanından at skeleti, xəncər və keramika nümunələri aşkar olunmuşdur. Tədqiqatçılar arxeoloji
materiallara əsasən kurqanın döyüşçüyə aid
olduğunu göstərmişdir [13, s. 220]. At təsviri
orta əsr qəbirüstü abidələrdə işlədilmişdir.
Naxçıvan şəhər Açıq Səma Altında Muzeyinin
daş eksponatının üzərində ov səhnəsi əks
olunmuşdur. Qəbirüstü abidə üzərində iri buynuzlu heyvana hücum edən yırtıcı heyvan və
onların qarşısında atlı təsvir edilmişdir. Burada
atın ov səhnəsinin tərkibində işlədilməsi atın
inancla bağlı olmadığını söyləməyə bilərik.
Türklərin qədimdən bəri inanclarında atlara
daim xüsusi hörməti olmuşdur. Bu gündə ata
xüsusi qayğı ilə yanaşılır amma qədimdə
olduğu kimi heç bir inancla bağlı deyil. Orta
əsrlərə aid Naxçıvanda daşdan yonulmuş at
heykəllərin olduğu qeyd edilsə də, bu gün
yalnız birinin fotoşəkili mövcuddur.
Sənət nümunələrimiz üzərində işlədilən
digər ev heyvanı isə keçi olmuşdur. Keçi təsvirini də qədim zamanlardan orta əsrlərədək
sənət abidələrimiz üzərində görə bilirik. Keçi,
qədim insanların təbiət abidələri üzərində yaratdıqları bənzərsiz Gəmiqaya təsvirləri içərisində tək-tək halda və ya müəyyən kompozisiya
daxilində işlənmişdir. Qeyd edək ki, Gəmiqayada it, at, qurd, maral, öküz rəsimləri də
həkk edilmişdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz
səhnə bu kompozisiyalardan biridir. Vəli
Əliyev bu səhnəni qurd ağzı bağlama inancı
olduğunu bildirmişdir. Eyni zamanda keçi təsvirinə Şəruru rayonun Şahtaxtı və Yaycı nekropolunun keramika nümunələri üzərində də
görürük. Digər keçi təsvirinə ovçular təpəsində
enolit dövrünə aid gil qab üzərində qabartma
şəkilində rast gəlirik. “Küpənin çiyni boyunca
təsvir olunan keçilər bir yerdə üz-üzə durmuş
vəziyyətdədir” [13, s. 27]. Keçi təsvirinə daha
sonra Açıq Səma Altında Muzeyində sərgilənən
orta əsrlərə aid qəbirüstü abidə üzərində rast
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gəlirik. Qəbirüstü abidənin yan tərəfində birbirinin ardınca durmuş iki keçi təsvir edilmişdir.
Qeyd olunan Gəmiqaya təsvirində və insanların inanclarında yer alan digər vəhşi heyvan qurd təsviridir. Qurd təsvrinə Gəmiqayada
bir neçə dəfə rast gəlmək mümükündür. Qurdun, ümumiyyətlə hər bir heyvanın incəsənət
əsərlərimizdə yer almasının əsas səbəbi onların
məişətimizdə və inanclarımızda tutduğu mövqeylə əlaqədar olmuşdur. Qurdla bağlı inanclar
bu günümüzədək şifahi olaraq gəlib çatmışdır.
Qurd təsviri təkcə bu diyarın yox, digər türk
dilli xalqların da inanclarında yer almışdır.
Tədqiqatçılar qurd təsvirini türklərdə qorxmazlığın, güc və qüdrətin timsalı kimi qiymətləndirmişlər [8]. Qeyd olunan Gəmiqaya
təsvirində isə Vəli Əliyev fərqli bir inancla
bağlı olduğunu qeyd etmişdir. Tədqiqatlar
göstərir ki, müəyyən bir təsvir, simvol müxtəlif
dövlərdə fərqli mahiyyət daşıya bilir.
Bu diyarın öküzlə bağlı inanclarının olduğunu Kültəpə və I Maxta yaşayış yerlərindən
əldə edilmiş gil fiqurları isbat edir. Gəmiqaya
təsvirləri içərisində də öküz təsvirlərini görürük.
Qeyd edilir ki, hər iki yaşayış yerindən əldə
edilmiş fiqurların əksəriyyəti öküz fiqurudur
[4, s.76. 12, s.149]. Digər heyvanlardan fərqli
olaraq Naxçıvanda öküzün başı formasında
ocaq yerləri də aşkar olunmuşdur [6, s. 46].
İncəsənət nümunələrini bəzəyən təsvirlərdən
biri də quş təsviridir. Əsrlər boyu müxtəlif incəsənət növlərində işlədilmişdir. Gəmiqaya
təsvirləri içərisində quş təsviri də həkk olunuşdur. Müəyyən piktoqrafik işarələrlə işlədilən
quş rəsmini, Vəli Əliyev onu piktoqrafik işarə
kimi qiymətləndirir [6, s.55]. Şərur rayonun
Yaycı nekrpolunun boyalı keramikası üzərində
bir-birinin ardınca düzülmüş quş təsviri verilmişdir [4, s. 42]. Qədim dövrdə piktoqrafik
məna, inanc daşıyan bu təsvir 19-cu əsr misgərliyində inancla bağlı işlədilməmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası muzeylərinin bu
dövrə aid mis eksponatları üzərində quş təsvirinin dekorativ bəzək xarakteri daşıdığını
müşahidə edə bilirik.
İlan təsviri bu gün artıq tibb elminin, əczaxanaların işarəsinə çevrilmişdir. Qədim zamanlarda müxtəlif inancların simvolu olsa da,

İncəsənət
sonrakı dövrlərdə bu diyarın incəsənət nümunələri üzərində işlədilməmişdir. İlan təsvirləri
Gəmiqayada tək, qoşa və qruplaşmış şəkildə
hərəkət halında verilmişdir. Qızılburun nekropolundan aşkar olunmuş gil qablar üzərində
təsvir olunan ilan təsviri çox istifadə olunan
naxış kimi qeyd olunur [9, s.12]. Tədqiqatçı
bu təsvirlərin qədim maldarçıların məhsuldarlıq
inancı ilə bağlı ola biləcəyini qeyd edir
[6, s. 48].
Bu diyarın totemləşmiş vəhşi heyvanlarından
biri də maraldır. Qeyd etdiyimiz Yaycı nekropolunun boyalı qabları və Gəmiqaya daşları
üzərində də təsviri verilmişdir. Maral inancını
təsvir edən maraqlı bir incəcənət nümunəsi Şərur
rayonun arxeoloji abidələrindən əldə olunmuş
bürünc maral fiqurudur. “ S.M.Qazıyevin fikrincə,
maral qədim Azərbaycanlıların totemi olduğu
üçün onun fiqurunu hazırlamışlar” [4, s. 53].
Günümüzə qədər gəlib çatmış incəsənət
nümunələrini bəzəyən, onlara gözəllik, estetika
verən məhz onların forması və üzərindəki naxışlardır. Bu gün bəzək elementi olan simvol,
işarə, təsvir, mifik obrazlar keçmişdə müəyyən
bir inancı, ideologiyanı təmsil etmişdir. Qədim
insanlar anlaya bilmədikləri kosmik varlıqlardan
təbiət hadisələrinə kimi bir çox canlını, varlığı
müqqəddəs saymışdır. Lakin yüz illər ötdükcə,
dövr dəyişdikcə və insanlar ətraf aləmi daha
çox dərk etdikcə onlara olan inanclar zəifləmişdir. Müqəddəs hesab edilmiş bu varlıqlara
olan inamın itməsinin əsas səbəblərindən biri
xalqımızın İslam dinini qəbul etməsi olmuşdur.
İslam dinini qəbul etdikdən sonra bu inanclar
ya tamam silinmiş və ya öz yerini xüsusi
hörmət olaraq saxlamışdır. İncəsənət nümunələrimizi bəzəyən bu elementlərin isə bəzisi
uzun zaman ərzində mənasını dəyişmiş və ya
müəyyən qədər sitilizə edilmiş, dəyişdirilmişdir.
Diqqət çəkən digər məqam isə qədim dövrə
aid təsvirlərin kiçik ölçülü olmasıdır. Gəmiqaya
təsvirlərinin ölçüsünün kiçik olmasının səbəbini
daş üzərinə işlənməsi, daşların düz səthlərinin
kiçik olması ilə bağlı olduğunu demək olar.
Lakin orta əsrlərdə daş işləmə sənətinin, sənətkarlığın inkişafı və daşın işlənməsi üçün
sərt metalların varlığı qəbirüstü abidələrində
üzərinə daha böyük və real təsvirlərin işlənməsinə imkan vermişdir.
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Naxçıvan teatrında musiqili əsərlər
əsasında hazırlanmış tamaşalar
(1923-1940-cı illər)

Müəllif:

Annotasiya. Məqalədə Naxçıvan teatrının 1923-1940-cı illər ərzində
inkişafı tarixinə hərtərəfli nəzər salınır, milli bəstəkarların əsərləri
əsasında hazırlanmış tamaşalardan ətraflı bəhs edilir. Burada hər bir
tamaşa haqqında məlumat verilməklə ətraflı təhlil olunur, onların
premyera tarixləri və digər vacib elementləri dəqiq göstərilir. Həmçinin
müəlliflər – bəstəkarlar haqqında məlumat verilməklə, rejissor və rəssam
işi, eləcədə də bu tamaşalarda iştirak edən aktyorlar, onların obrazları
geniş işıqlandırılır. Göstərilən zaman kəsiyində Naxçıvan teatrının
inkişaf tarixinin təsviri və təhlili üçün ən müxtəlif və mötəbər mənbələrə
– rəsmi arxiv materiallarına, həmin dövrün mətbuatına, müasirlərinin
xatirələrinə və şəxsi arxivlərinə, bu sahə üzrə mütəxəssislərin və digər
araşdırmaçıların nəşr olunmuş elmi tədqiqat və publisistik əsərlərinə və
sairəyə müraciət edilmişdir.
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of the Nakhchivan theater in 1923-1940, deals with the performances
prepased on the basis of the works of national composers. Here, the information about each performance is examined in detail, the date of
their premiere and other important elements are clearly indicated. Information about the authors-composers is also provided, the works of the
director and the artist, as well as the images performed by the actors
during the plays are widely highlighted. When describing and analizing
the history of the development of the Nakhchivan theatre, in the
indicated period, we used the most diverse and authoritative sources of
archival materials, the periodical press of that time, the memories of
contemporaries and their personal archives, published research works
and jurnalistic works of specialists in this field and other researchers.

К спектаклям Нахчыванского театра,
подготовленным на основе музыкальных произведений (1923-1940 годы)
Аннотация. В статье подробно рассказывается об истории
развития Нахчыванского театра в 1923-1940 годах, о спектаклях,
подготовленных на основе произведений национальных композиторов. Здесь подробно рассматриваются информации о
каждом спектакле, четко указываются даты их премьеры и
другие важные элементы. Также предоставлена информация
об авторах-композиторах, широко освещены работы режиссера
и художника, а также образы, созданные актерами. При
описании и анализе истории развития Нахчыванского театра
в указанный период были использованы самые различные и
авторитетные источники – официальные архивные материалы,
периодическая печать того времени, воспоминания современников и их личные архивы, опубликованные научно-исследовательские труды и публицистические произведения специалистов в этой области и других исследователей.
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1923-cü ildə Naхçıvan Vilayət Mərkəzi İcraiyyə Kоmitəsi Naхçıvan Tеatrına “dövlət
dram tеatrı” adını vеrməklə оnun 40 illiyinin
kеçirilməsi barədə qərar qəbul еdir. Naхçıvan
Tеatrı “Dövlət Dram Tеatrı” statusu aldığı ilk
illərdən bu diyarda köhnəliklə mübarizənin,
yеniləşmənin əsl avanqardına çеvrildi. Yеrli
əhalinin tеatra marağı daha da artdı.
1923-cü ilin sоnunda Naхçıvan Dövlət
Dram Tеatrı yеnicə təşkil оlunmuş İncəsənət
İşçiləri İttifaqının tabеliyinə vеrilir. Bu ittifaqın
1923-cü il 25 оktyabr tariхli qərarı ilə ilk
dəfə оlaraq tеatra maaşlı üç aktyоr ştatı vеrilir.
Digər aktyоrlara isə hər tamaşadan sоnra
«çıхış pulu» ödənilir. Bu dövrdə həmçinin tеatrın binası təmir еdilir və оnun çох kiçik, darısqal səhnəsi qismən gеnişləndirilir.
Teatrın ilk və 16 ilə yaxın bir müddətdə direktoru olmuş Əli Xəlilov (sonralar Naxçıvan
MSSR əməkdar artisti) özünün “Naxçıvan Teatrının tarixi” kitabında 1923-cü ildəki əlamətdar
hadisələri belə xatırlayır: “1923-cü ildə Naxçıvan
Teatrının 40 illiyi tamam olurdu… Naxçıvan
hökumətinin buraxdığı vəsaitlə biz binanı əsaslı
surətdə təmir etdik. Keçirilən yubileyin hazırlığı
üçün mən Bakıda ikən Əli Səbri Qasımovla
bərabər o zaman Azərbaycan SSR maarif komissarının müavini, yazıçı və həkim Tağı Şahbazilə görüşdük. Tağı Şahbazi teatrımızın ehtiyacını nəzərə alaraq, bir çox materialların buraxılmasına sərəncam verdi... Yubiley günündə
M.F.Axundovun “Hacı Qara” əsərini oynadıq”
[1, s. 52].
“Naxçıvan Teatrında 1923-1924-cü illərdə
rejissorluğu, əsasən Səməd Mövləvi və Həsən
Səfərli edirdilər. A.Qasımlı da bir neçə tamaşaya
quruluş verib. Rəssamlıqda Adil Qazıyev və
musiqi tərtibatında Adil Kəngərli çalışırdılar.
Truppa tam fomalaşmamışdı. Bununla belə,
teatr kiçikhəcmli pyeslərlə yanaşı, dram və
faciələr də hazırlayırdı” [7, s. 67]. Bu illərdə
teatrın müraciət etdiyi musiqili əsərlər Üzeyir
bəy Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”, “Əsli
və Kərəm”, “Şah Abbas və Xurşidbanu”,
“Arşın malalan”, “O olmasın, bu olsun”, Zülfüqar bəy Hacıbəyovun “Aşıq Qərib”, “Əlli
yaşında cavan”, “Evlikən subay” kimi opera
və operettalarından ibarət olmuşdur.
1922-ci il dekabrın 14-də premyerası olan

“Leyli və Məcnun” operası üç rejissor – Həsən
Səfərli, Rza Əliyev və Teymur Qasımov tərəfindən tamaşaya hazırlanmışdır. Adil Qazıyev
tamaşanın rəssamı, Heydər Təhməzbəyov dirijoru, Rza Vəzirov rejissor assistenti olmuşdur.
Məcnunu S.Mövləvi, Leylini Bela xanım,
Leylinin atasını T.Qasımov, İbn Səlamı M.Nəsirov, Məcnunun atasını H.Səfərli, Zeydi R.Vəzirov, Leylinin anasını T.Səfərli, Məcnunun
anasını Ş.Mirişli, Nofəli Ə.Xəlilov ifa
etmişlər.
“Əsli və Kərəm” isə təxminən üç ilə yaxın
bir müddətdə əsasən bu heyətdə oynanılıb:
S.Mövləvi – Kərəm, Z.Budaqova və T.Səfərli
– Əsli, Ə.Eldarov – Keşiş, C.Əlizadə (Əliyev)
– Sofi, R.İsfəndiyarlı – İsfahan şahı, Ə.Xəlilov
– Ehsan paşa, M.Tutayuq – Səfi, M.Mirişli –
Rəmzi bəy, S.Rzalı və K.Axundova – saray
qızları.
Bu dövrdə repertuarda daha çox qalan tamaşa “Arşın mal alan” hesab olunur. H.Səfərlinin quruluşundakı bu operettada R.İsfəndiyarlı (Əsgər), Z.Budaqova (Gülçöhrə), M.Tutayuq (Süleyman), Səkinə Rzalı (Xala), Ə.Eldarov (Soltan bəy), Yelena (Asya), Ə.Xəlilov
(Vəli), K.Axundova (Telli) iştirak etmişlər.
1923-cü ilin yayında tamaşa aktyor heyətində
qismən dəyişiklik edilərək Naxçıvana gəlmiş
Abbasmirzə Şərifzadənin Soltan bəy rolunda
iştirakı ilə bir neçə gün göstərilmişdir.
“Tеatrın işini yaхşılaşdırmaq, aktyоrların
pеşə ustalığını daha da artırmaq məqsədilə
1924-cü ildə Naхçıvan Хalq Maarif Kоmissarlığı İncəsənət İşçiləri İttifaqı ilə birlikdə
Bakıdan görkəmli səhnə ustadı Kazım Ziyanı
Naхçıvana dəvət еdir. Bu illərdə Naхçıvan
Dövlət Dram Tеatrında çalışan Kazım Ziya
aktyоrların dili üzərində gərgin işləyərək оnlara
səhnə danışığının incəlklərini aşılayır, rоl üzərində aktyоr işinin хüsusiyyətlərini açıqlayır
və bеləliklə də yaradıcı kоllеktivin püхtələşməsinə öz töhfəsini vеrmiş оlur...
Əvvəla Kazım Ziya Naхçıvan Tеatrına bir
sıra yеniliklər gətirmişdi. О, tamaşaların dinamik hərəkətinə, tеmpinə fikir vеrməklə
yanaşı səhnə tərtibatının dоlğun, rеal və məzmunlu оlmasına, оbrazların fiziki hərəkətlərinin
оnların mövcud şəraitdə psiхоlоji durumu ilə
şərtləşməsinə, səhnə danışığının aydınlığına,
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tələffüzün təbiiliyinə və həm də еstеtik təsirinə
diqqət yönəltmişdi” [3, s 32-34].
Məhz Kazım Ziya Naxçıvan Teatrında
müəllifi bəstəkar olmayan tamaşaların da musiqilə müşayiət olunması məsələsini qaldırmış
və bunun həyata keçməsinə nail olmuşdu.
Repertuarda olan və yeni hazırlanan tamaşaların
hamısı üçün məzmunauyğun musiqilərin tərtib
olunması işinə başlanıldı. “Bu vaxtlar teatra
ümumi rəhbərlik işi Naxçıvanın Maarif Komissarlığına tapşırılmışdı. İncəsənət İşçiləri
İttifaqının yaradılması da teatra rəhbərliyi
yaxşılaşdırdı, Bakı ilə əlaqə möhkəmləndi.
Azərbaycan İncəsənət İşçiləri İttifaqı da teatra
yaxından kömək edirdi” [1, s. 49].
1927-ci il yenə də opera və operettaların
bolluğu ilə yadda qalmışdır. Həmin ildə “Leyli
və Məcnun”, “Arşın mal alan”, “Məşədi İbad”
yeni quruluş və tərkibdə bir daha təqdim olundu.
Bu tamaşaların rejissorları Səməd Mövləvi və
Həsən Səfərli olmuşlar. Hər üç tamaşaya həmişəki kimi Adil Kəngərli dirijorluq etmişdir.
1930-cu il 22 aprеl tariхli «Şərq qapısı»
qəzеti Naхçıvan Tеatrının mövcud truppasının
tərkibi barəsində məlumat vеrərək yazmışdır:
«Azərbaycan Dövlət Tеatr Tехnikumunu bitirmiş Tükəzban Əhmədоva tеatrımıza gəlmiş.
Bu bizim tеatrımızda birinci türk qızıdır ki,
iхtisas təhsili almışdır [9].
1931-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti
Sidqi Ruhulla (sоnralar SSRİ хalq artisti)
Naхçıvan Dövlət Dram Tеatrının dirеktоru
və baş rеjissоru təyin оlunur. Оnun tеatra rəhbərliyi dövründə rеpеrtuar zənginliyinə və
rəngarəngliyinə, truppaya yеni kadrların, хüsusən də gənclərin cəlb оlunması işinə, kоllеktivin muхtar rеspublikanın ictimai-siyasi
həyatında daha fəal iştirakının təmin оlunmasına
diqqət artırılır. Naхçıvan Tеatrının görkəmli
sənətkarları kimi tanınan R.İsfəndiyarlı, Х.Qazıyеva, İ.Musayеv, F.Əliхanоva, M.Mirişli,
Ə.Haqvеrdiyеv məhz bu dövrdə «Sidqi məktəbi» kеçərək səhnə danışığı və səhnə mədəniyyətinin incəliklərinə yiyələnmiş, sənətdə
püхtələşmişlər.
Sidqi Ruhullanın Naхçıvan Dövlət Dram
Tеatrında quruluşçu rеjissоr kimi hazırladığı
Azərbaycan, rus və Qərbi Avrоpa dramaturgiyasının inciləri uzun müddət rеpеrtuarda

İncəsənət
yaşadı və tеatrın tariхinə qızıl hərflərlə həkk
оlundu.
Aprel ayının 19 da premyerası olan “Qaçaqlar” tamaşasının rəssamı Nağı Nağıyev,
musiqi tərtibçisi Tapdıq Hüseynov olub. “1922ci ildən Naxçıvan Teatrının kollektivinə daxil
olan T.Hüseynov o zamandan muxtar respublikanın mahir tarzənlərindən biri kimi tanınmış,
qısa müddət ərzində gənc musiqiçiləri toplayıb
xalq çalğı alətləri ansamblı yaratmış, eyni zamanda bir sıra tamaşaların musiqi tərtibçisi
kimi də fəal yaradıcılıqla məşğul olmuşdur”
[6, s. 35]. C.Cabbarlının tərcüməsində təqdim
olunan “Otello” faciəsinin premyerası 1931ci il aprel ayının 21-də olmuşdur. Tamaşanın
rəssamı A.Qazıyev, musiqi tərtibçisi Mansur
Sultanov idi.
“Aktrisa Firuzə Əlixanova 1932-ci ildə
Naxçıvan Teatrına gəldi, Ordubadın gənc aktrisası, mövhumat mühiti içərisində böyümüş
Firuzə teatra gələndə, keçmişin qara pərdəsi
– çadra hələ başında idi... İlk dəfə Naxçıvan
teatrına qədəm qoyduğu gündən etibarən Firuzə
Əlixanova öz həyatını əbədi olaraq səhnəyə
bağladı və çox çəkmədi ki, Naxçıvanın istedadlı
aktrisalarından biri oldu... Gözəl səsə malik
olması onun opera və operettalarda müvəffəqiyyətlə çıxış etməsinə imkan yaradırdı”
[1, s. 65-66].
Sonralar Azərbaycan SSR xalq artisti (1974)
adınadək yüksəlmiş F.Əlixanova 1932-ci ildən
bəri Naxçıvan Teatrında “Arşın malalan”da
Gülçöhrə. Asya və Cahan xala, “Məşədi
İbad”da Gülnaz, “Leyli və Məcnun”da Leyli”,
“Əsli və Kərəm”də Əsli, “Ər və arvad”da
Minnət, “Əlli yaşında cavan”da Kələk xanım,
“Beş manatlıq gəlin”də Naznaz, “Toy kimindir?”də Məsmə, “Durna”da Lalə, “Qayınana”da
Cənnət, “Gözün aydın”da Nargilə, “Özümüz
bilərik”də Nabat, “Haradasan, ay subaylıq?”da
Gülyanaq kimi gözəl vokal xüsusiyyətləri
tələb edən obrazların öhdəsindən məharətlə
gəlməklə onları da digər maraqlı rolları qalereyasına əlavə etmişdir.
1937-ci ilin birinci yarımili ərzində Ü.Hacıbəyovun “Ər və arvad” operettası ilə
“Leyli və Məcnun” operası yeni quruluşda
hazırlanır. Hər iki tamaşanın quruluşçu rejissoru S.Mövləvi, rəssamı Ş.Qazıyev, dirijoru
T.Hüseynov olmuşdur.
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Premyerası mart ayının 3-də olan “Ər və
arvad” tamaşasında rolları S.Mövləvi və
Ə.Mənsur (Mərcan bəy), F.Əlixanova (Minnət),
M.Mirişli (Kəblə Qubad), M.Məmmədova
(Gülpəri), S.Həsənzadə (Səfi), Ə.Rüstəmov
(Əli), N.Rzayev (Pristav), Ə.Abutalıbov (Tamada), R.Bacıoğlu (Vəli), A.Əliyev (Baqqal),
G.Mahmudova (Gürcü qızı), RşAğayeva və
X.Qazıyeva (Pristavın arvadı), Ə.Nəsirov (Gülməmməd), L.Niftəliyev (Aşpaz Həsən), R.İsfəndiyarlı (Lotu Behbud) oynamışdılar.
Yeni quruluşda ilk tamaşası iyun ayının 6da olan “Leyli və Məcnun”da isə əsas rollarda
Hüseynqulu Sarabski və Səməd Mövləvi (Məcnun), Firuzə Əlixanova (Leyli), Mirhəsən Mirişli (Məcnunun atası), Rza İsfəndiyarlı (Leylinin atası), İsa Musayev (Nofəl), Rza Tumbullu
(İbn Səlam), Əşrəf Rüstəmov (Zeyd) çıxış
etmişdilər.
Naxçıvan Teatrının aparıcı aktyorlarından
olan Sadıq Həsənzadə sonralar özünə Həsən
Qara təxəllüsünü götürərək Gəncə və Sumqayıt
teatrlarında da işləmiş, “Azərbaycanfilm”in
istehsalı olan bir sıra bədii filmlərdə epizodik,
lakin yaddaqalan rolların ifaçısı kimi tanınmışdır.
Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti
yanındakı İncəsənət İşləri İdarəsinin sərəncamı ilə Naxçıvan Teatrına göndərilən İbrahim
Həmzəyеv taleyini həmişəlik bu sənət ocağı
ilə bağlayaraq ömrünün sonunadək 50-dən
artıq tamaşaya quruluş vermiş, bir o qədər
sayda müxtəlif xarakterli obrazlar silsiləsi
yaratmış, bu qocaman sənət ocağının baş
rejissoru və direktoru vəzifələrinədək yüksəlmiş, Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri
adına layiq görülmüşdür.
1938-ci ildə M.F.Aхundоvun anadan оlmasının 125 illiyi münasibətilə Naхçıvan
MSSR Ali Sоvеti Rəyasət Hеyətinin mart
ayında vеrdiyi fərmana əsasən Naхçıvan Dövlət
Dram Tеatrına böyük mütəfəkkir və dramaturqun adı vеrildi. Bеləliklə, bu qədim sənət
оcağı həmin vaхtdan 1964-cü ilədək M.F.Aхundоvun adını daşıdı.
1938-ci ilin repertuarına salınan yeni tamaşalarda opera və operettalar yer almasa da
hazırlanan beş tamaşanın birində - C.Cabbarlının “Od gəlini” faciəsində bəstəkar (Əfrasiyab

Bədəlbəyli) musiqisindən istifadə olunmuşdur.
Digər dörd tamaşanın – C.Məmmədquluzadə
“Ölülər” (4 yanvar), M.F.Axundov “Hacı
Qara” (5 mart), C.Cabbarlı “Yaşar” (14 aprel),
M.Seyidzadə “Nərgiz” (15 noyabr) – hamısında
musiqi tərtibatından istifadə olunmuşdur. “Nərgiz” tamaşasının musiqi tərtibçisi T.Hüseynov,
digər üç tamaşanınkı isə S.Rəcəbli olmuşdur.
“Bir həqiqəti bilirəm ki. Səfər Rəcəbli Naxçıvanın musiqiçiləri üçün tanrı payı idi. Bu
insanın musiqi təhsili yox idi. Heç bir məktəb
oxumamışdı. Bütün bu işıqlı hisslər onun qəlbinə qeybdən gəlirdi… Hələ demirəm ki. Naxçıvan Teatrının bir çox tamaşalarına musiqi
bəstələyib… Hələ demirəm ki, Naxçıvan musiqiçilərinin əksəriyyəti onun “şinelindən” çıxıblar.
Çoxdur xidmətləri Səfər Rəcəblinin Naxçıvan mədəniyyəti üçün. Ölümündən üç il
əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının (Naxçıvan MSSR-in – Ə.Q.) əməkdar artisti adına
layiq görüldü. Halbuki, bu fəxri adı o, çoxçox qabaqlar almalıydı. Nəinki Naxçıvanın
(muxtar respublikanın – Ə.Q.), hətta Azərbaycanın da fəxri adı bu işıqlı insanın, işıqlı
xidmətlərin müqabilində çox-çox balaca idi.
Nə isə… Qoca dünyanın çox qəribə-qəribə
işləri var. Səfər müəllimin gözləri görmürdü.
Uşaq ikən dünya işığına həsrət idi o gözlər.
Və dünyanın bir qəribəsi də bu idi ki, o. görməyə-görməyə böyük aləm yaradırdı”
[8, s. 16-17].
1940-cı ilin repertuarında olan yeni tamaşalar
arasında bir opera və iki operetta yeni quruluşda
tamaşaçılara təqdim olunmuşdur. May ayının
18-də premyerası olan “Arşın malalan” tamaşasının quruluşçu rejissorları H.Ağayev və
İ.Həmzəyev, rəssamı Ş.Qazıyev, dirijoru H.Sadıqov, rejissor assistenti F.Əlixanova olmuşdur.
Rollarda S.Mövləvi (Əsgər), F.Əlixanova (Gülçöhrə), M.Məmmədova (Cahan xala), M.Mirişli
(Soltan bəy), İ.Həmzəyev (Süleyman), X.Qazıyeva (Asya), Ə.Haqverdiyev (Vəli), T.Əkbərova (Telli) çıxış etmişlər.
İyun ayının 18-də premyerası olan “Məşədi
İbad” tamaşasının quruluşçu rejissoru S.Mövləvi, rəssamı Ş.Qazıyev, dirijoru H.Sadıqov,
rejissor assistenti Ə.Haqverdiyev, baş və əsas
rollarda iştirak edənlər Ə.Haqverdiyev (Məşədi
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İbad), F.Əlixanova (Gülnaz), S.Mövləvi (Sərvər), M.Mirişli (Rüstəm bəy), S.Həsənzadə
(Hambal), İ.Həmzəyev (Həsən bəy), İ.Musayev
(Rza bəy), R.Bacıoğlu (Həsənqulu bəy), M.Quliyev (Qoçu Əsgər), M.Məmmədova (Sənəm)
olmuşlar.
Premyerası iyul ayının 23-də olan “Leyli
və Məcnun”un quruluşçu rejissoru S.Mövləvi,
rəssamı Ə.Qazıyev, dirijoru H.Sadıqov, rejissor
assistenti F.Əlixanova idi. Məcnunu S.Mövləvi,
Leylini F.Əlixanova, Nofəli M.Quliyev, İbn
Səlamı Ə.Rüstəmov, Zeydi K.Şeyxov, Məcnunu
atasını R.İsfəndiyarlı, Məcnunun anasını X.Qazıyeva, Leylinin atasını İ.Musayev, Leylinin
anasını M.Məmmədova, ifa etmişlər.
1939-cu ildən 1941-ci ilin yayına kimi
Naхçıvan Dövlət Dram Teatrının truppası artıq
yеtkin və püхtələşmiş aktyоrlarla yanaşı, həvəskar gənclərin də aхını hеsabına хеyli böyümüş, truppa əsas və yardımçı hеyətlərə bölünmüşdü.
1940-cı ildə artıq güclü truppaya və mükəmməl orkestrə malik оlan Naхçıvan Dövlət
Dram Tеatrında rəngarəng və məzmunlu rеpеrtuar bərqərar оlmuş, zəngin paltar, rеkvizit,
qrim sехləri yaradılmış, musiqi bölməsi, işıq,
dərzi, parik, butafоr və dülgər sехləri təşkil

оlunmuşdu.
“1933-1941-ci illər arasında... daim axtarışlar
aparmaq, yeni sənət nailiyyətləri qazanmaq
əzmində və niyyətində olan Naxçıvan Teatrının
kollektivi öz sələflərinin gözəl işini davam
etdirərkən dövrün tələblərinə uyğun çıxış etməyə çalışırdı” [2, s. 118].
Ədəbiyyat
1. Хəlilоv Ə.T. Naхçıvan Tеatrının tariхi. Bakı:
Azərbaycan Tеatr Cəmiyyəti, 1964, 93 s.
2. Kərimоv I.S. Məqalələr. 2 cilddə, I c.,
Bakı, Qapp-Pоliqraf, 2003, 297 s.
3. Qasımov Ə.M. Naxçıvan Teatrında tərcümə
əsərlərinin tamaşaları (1883-2013). Bakı:
AFpoliqrAF, 2016, 176 s.
4. Qazıbəyоv R.M., Vəzirоv C.H. İbrahim
Həmzəyеv, Bakı: Azərnəşr, 1982, 52 s.
5. Qəhrəmanоv Ə.K. C.Məmmədquluzadə
adına Naхçıvan Dövlət Musiqili Dram Tеatrı. Bakı: «Min bir mahnı», 2004, 414 s.
6. Quluyеv N.P. Naхçıvanın musiqi mədəniyyəti
tariхindən. Bakı: Еlm, 1999, 138 s.
7. Rəhimli İ.Ə., Vəzirov C.H. Naxçıvan Teatrı
(1883-2008). Bakı: Aspoliqraf, 2008, 352 s.
8. Vəzirоv C.H., Əliyеva J.Е. Sözlü, nəğməli
Naхçıvan. Bakı: Sabah, 2003, 139 s.
9. “Şərq qapısı” qəzeti.

Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi
Məhəbbət Babayeva tərəfindən təqdim olunmuşdur.
Məqalə daxil olmuşdur: 8 yanvar 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 20 fevral 2020-ci il
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ
1. Jurnаlın əsаs məqsədi pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və informatika, biologiya və incəsənət üzrə yazılmış mövcud tələblərə cаvаb verən keyfiyyətli elmi məqаlələrin dərc
edilməsindən ibаrətdir.
2. Jurnаldа bаşqа nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqаtlаrın nəticələri оlаn yığcаm və keyfiyyətlə
redаktə оlunmuş orijinal elmi məqаlələr dərc edilir.
3. Məqаlələrin həmmüəlliflərinin sаyının üç nəfərdən аrtıq оlmаsı аrzuоlunmаzdır.
4. Məqаlələrin keyfiyyətinə, оrаdа göstərilən fаktlаrın səhihliyinə müəllif birbаşа cаvаbdehdir.
5. Dərc оlunаn hər məqаlə hаqqındа redаksiyа heyəti üzvlərindən ən аzı birinin, həmin sаhə üzrə
mütəхəssisin rəyi təqdim olunmalıdır.
6. Məqаlələr üç dildə - Аzərbаycаn, ingilis və rus dilərində çаp оlunа bilər. Məqаlənin yаzıldığı dildən
əlаvə digər 2 dildə açar sözlər və хülаsə verilməlidir.
7. Məqаlənin mətni kоmpyuterdə А4 fоrmаtında “14” ölçülü hərflərlə, səhifənin pаrmetrləri yuхаrıdаn
2 sm, аşаğıdаn 2 sm, sоldаn 3 sm, sаğdаn 1,5 sm məsаfə ilə, sətirdən-sətrə “defislə” keçmədən, sətir аrаlığı 1 intervаl оlmаq şərtilə Times New Rоmаn şriftində yаzılır. Mətnin dахilində оlаn cədvəllərin
pаrаmetri sоldаn və sаğdаn 3,7 sm оlmаlıdır.
8. Səhifənin bаşlığındа sağ küncdə “12” ölçülü qаlın və böyük hərflərlə müəllifin (müəlliflərin) аdı
və sоyаdı, sоnrа аşаğıdа “12” ölçülü adi şirftlə işlədiyi təşkilаtın аdı (məs: Nахçıvаn Müəllilər İnstitutu,
Nахçıvаn Dövlət Unversiteti, АMEА Nахçıvаn Bölməsi və s), 1 intervаl аrа verməklə «12» ölçülü qаlın
və böyük hərflərlə məqаlənin аdı, аşаğıdа 1 intervаl аrа verməklə məqalənin yazıldığı dildə xülasə və
açar sözlər yаzılır. Məqаlənin əsаs mətni yenə də 1 sətir bоş burахmаqlа yаzılır.
9. Mövzu ilə bаğlı elmi mənbələrə istinаdlаr оlmаlıdır. Məqаlənin sоnundа verilən ədəbiyyаt siyаhısı
“12” ölçülü hərflərlə yаzılmаlıdır. İstinаdlar əlifbа аrdıcıllığı ilə deyil, ədəbiyyаtlаrın mətndə rаst
gəlindiyi аrаdıcıllıqlа nömrələnməli və məsələn, [1] və yа [1, s. 119] kimi işаrə оlunmаlıdır. Eyni
ədəbiyyаtа mətndə bаşqа bir yerdə təkrаr istinаd оlunаrsа, оndа istinаd оlunаn həmin ədəbiyyаt əvvəlki
nömrə ilə göstərilməlidir. «Ədəbiyyаt» sözü səhifənin оrtаsındа qаlın hərflərlə yаzılmаlıdır.
Ədəbiyyаt siyаhısı yаzıldığı dildə аdi hərflərlə yığılır. Məs:
Kitаblаr:
Mehrаbоv А., Cаvаdоv İ. Ümumtəhsil məktəblərində mоnitоrinq və qiymətləndirmə. Bаkı, 2007, 182 s.
Məcmuə məqаlələri:
Həbibbəyli I.Ə. Nахçıvаndа elm və mədəniyyət /Аzərbаycаn tаriхində Nахçıvаn. Bаkı: Elm, 1996, s.73-91.
Jurnаl məqаlələri:
Seyidоv M.А., Seyidоvа А.M. Kimyəvi elementlərin tədrisində fənlərаrаsı əlаqədən istifаdə
metоdikаsı // Nахçıvаn Müəllimlər Institutunun Хəbərləri, 2008, №1 (13), s. 97-100.
10. Məqаlənin хülаsəsində müəllifin аdı və sоyаdı “12” ölçülü kiçik və qаlın, mövzunun аdı böyük
və qаlın, хülаsənin özü və açar sözlər isə аdi hərflərlə yаzılır. Хülаsə məqаlənin məzmununu tаm əhаtə
etməli, əldə оlunаn nəticələr ətrаflı verilməlidir. Məqаlənin müхtəlif dillərdə оlаn хülаsələri bir-birinin
eyni və məqаlənin məzmununа uyğun оlmаlıdır.
11. Məqаlələrin ümumi həcmi, qrаfik mаteriаllаr, fоtоlаr, cədvəllər, düsturlаr, ədəbiyyаt siyаhısı və
хülаsələr də dахil оlmаqlа 5-15 səhifədən ibarət оlmаlıdır.
12. Çap olunmuş əlyazma disketlə birlikdə jurnаlın redaksiyasına şəxsən təqdim edilir. Əlyazmaların
elektron qaydada təqdim edilməsi də mümkündür. Bu zaman əlyazma jurnalın elektron poçtuna (elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net) göndərilir.
13. Müəlliflər redaksiyaya əlyazma ilə birgə doldulmuş anket də təqdim edirlər. Anketdə müəllif
hаqqındа ətraflı məlumаt (sоyаdı, аdı və аtаsının аdı, iş yeri, vəzifəsi, elmi dərəcəsi və elmi аdı, ünvаnı,
iş və ev telefоnlаrı, elektrоn pоçt ünvаnı) verilir.
Qeyd: “Nахçıvаn Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər” jurnаlının hər bir nömrəsində müəllifin yаlnız
bir məqаləsinin çаp edilməsi nəzərdə tutulur.
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TO THE ATTENTION OF AUTHORS
1. The main purpose of the journal is the publication of SCIENTIFIC articles of high quality meeting
determined needs written on pedagogy, psychology, history, philology, mathematics and informatics, biology and art
2. Briefly and perfectly edited SCIENTIFIC articles which are the results of novel researches not presented to other publications are published in the journal.
3. The number of co-authors of the articles with more than 3 is undesirable.
4. The author is directly responsible for the quality of the articles and the correctness of the facts suggested in the article.
5. At least, one of the members of editorial staff, the review of specialist in that field should be presented about every article to be published.
6. The articles may be published in 3 languages - Azerbaijani, English and Russian. Except the language of the article, key words and resume should be given in 2 other languages.
7. The text of the article is presented to the editorial office of the journal written in computer, with
A4 format, in “14” size type, with the margin parameters of 2 cm at the top, 2 cm at the bottom, 3 cm on
the left and 1,5 cm on the right, without shifting with “hyphen” from line to line, with the line space of
1 interval and in Times New Roman type. The parameters of the schedule in the text must be – 3,7 cm
from right and left.
8. At the top of the page, the title of the article is written in “12” bold type and capital letters leaving
1 interval space, with the name and surname of the author (authors) written in “12” bold type leaving 1
interval space (for example, Nakhchivan Teachers’ Institute, Nakhchivan State University, Nakhchivan
section of ANAS and so on). The main text of the article is written below leaving 1 line space.
9. SCIENTIFIC sources should be quoted related to the theme. The list of references given at the end
of the article should be written in “12” size type. The list of references should not be numbered in alphabetic order, it should be numbered in the order as the quoted references are met in the text. For example, it should be marked as [1], [1, p.119]. If the same reference is quoted once again in another place
of the text, the very reference should be shown in previous number. The word “Reference” should be
written in bold type. The list of references is given in case letters in the language which is written. For
example,
Books:
Mehrabov, A., Javadov I. Monitoring and evaluation in comprehensive schools. Baku, 2007, 182 pp.
Articles in bouk:
Habibbaily I.A. Science and Culture in Nakhchivan/ Nakhchivan in Azerbaijan history. Baku: Science,
1996 p.73-91
Articles in journal:
Seyidov M.A., Seyidova A.M. Usage methods of interdisciplinary relationships in the teaching of
chemical elements// News of Nakhchivan Teachers’ Institute, 2008, № 1 (13), p.97-100.
10. In the resume of the article, the name and surname of the author sould be written in “12” size
case, bold letters; the title of the theme should be written in capital and bold letters; and the resume itself
is written in ordinary letters. The resume should encompass the theme completely, the results obtained
should be given in detail. The resumes of the article in different languages should overlap and be relevant
to the content of the article.
11. The total volume of the article should not exceed 15 pages including graphic materials, photos,
tables, formulae, the list of references and resumes.
12. The printed manuscript is presented to the editorial office together with the floppy disk. Manuscripts are also available electronically. In this case, the manuscript is sent to the journal's e-mail
(elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net).
13. The authors also submit a review with the manuscript. In the review, the author will be given detailed information about the author (surname, name and patronymic, workplace, post, degree of science
and SCIENTIFIC title, address, work and home phones, electronic mail address).
Note: Only one article by the author is considered to be published in every issue of “Nakhchıvan
Teachers Institute. Scientific works”.

206

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
1. Основная цель журнала – публикация качественных научных статей по педагогике, психологии, истории, филологии, математике и информатике, биологии и искусствоведению, отвечающих установленным требованиям.
2. В журнале публикуются результаты исследований в виде оригинальных и тщательно отредактированных научных статей, ранее не представленных к другим изданиям.
3. Количество соавторов более трех человек нежелательно.
4. Автор носит прямую ответственность за качество содержания статьи и достоверность указанных в ней фактов.
5. Для опубликования статьи в журнале необходимо представить рецензию одного специалиста
по этой области научных знаний и представления одного из сотрудников редколлегии.
6. Статьи могут быть написаны на одном из трех языков - азербайджанском, английском или
русском. Ключевые слова и аннотации должны быть написаны и на двух других языках.
7. Текст статьи должен быть сверстан на компьютере шрифтом Times New Roman, (размер
шрифта -14 pt) на бумаге A4 с полями: верхним – 2 см; нижним – 2 см; правым – 3 см; левым –
1,5 см, без переносов с межстрочным интервалом 1,5 см. Параметры внутритекстовых таблиц 3,7 см с правой и левой стороны.
8. Текст статьи должен быть написан следующим образом: в правом верхнем углу первой страницы имя и фамилия автора (авторов) заглавными жирными и прямыми буквами (размер шрифта
-12 pt), ниже прописным шрифтом (размер шрифта – 12 pt) - место работы (например, Нахчыванский институт учителей, Нахчыванский государственный университет, Нахчыванский отделение НАНА и т. д.), далее через интервал по середине заглавными жирными и прямыми
буквами (размер шрифта -12 pt) – название статьи, ниже через интервал с начала строки с отступом - аннотацию и ключевые слова на языке оригинала, далее через интервал - основной текст
статьи
9. В статье делаются ссылки на научные источники по тематике. Список литератур, данный в
конце статьи, пишется прописными буквами размером 12 pt. Ссылки нумеруются по последовательности размещения их в тексте, а не по алфавиту. Ссылки вставляются прямо в тексте научной
работы в виде [1, с. 2] или просто [1]. При повторной ссылке указывается номер той же литературы. Слово «Литература» пишется жирными буквами по середине, через интервал за текстом.
Список литературы составляется прописным шрифтом на языке оригинала. Напр:
Книги:
Мехрабов А., Джавадов И. Мониторинг и оценка в средних школах. Баку, 2007, 182 с.
Статьи в сборнике:
Габиббейли И.А. Наука и культура в Нахчыване / Нахчыван в истории Азербайджана. Баку:
Наука, 1996, с. 73-91.
Журнальные статьи:
Сейидов М.А., Сейидова А.М. Методика применения химических методов в обучении химическим элементам // Известия Нахчыванского института учителей, 2008, №1 (13), с. 97-100.
10. В аннотации имя и фамилия автора пишутся прописными и жирными, название статьи заглавными и жирными, а сама аннотация и ключевые слова прописными буквами. Аннотация
должна полностью отражать содержание статьи, подробно освещать полученные результаты. Аннотации на разных языках должны быть идентичны, соответствовать содержанию статьи.
11. Общий объем статьи должен быть в пределах 5-15 страниц, включая графические материалы, фото, таблицы, список литературы и аннотации.
12. Напечатанная рукопись вместе с дискетой лично представляется в редакцию. Можно представить рукописи и через интернет. При этом рукопись можно отправить на mail-адрес редакции
(elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net).
13. Автор вместе с рукописью представляет в редакцию и анкет автора, который содержит подробные сведения о нем (фамилии, имени и отчестве, месте работы, должности, ученой степени и
ученом звании, адресе, рабочем и домашнем телефоне, электронном адресе)
Примечание. В каждом номере журнала «Нахчыванский институт учителей. Научные труды»
предусмотрена публикация одной статьи автора.
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