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Annotasiya. İnsan əxlaqı hansı səviyyəyə qədər təkmilləşə bilər?
Kamillik, kamil insan bu inkişafın hansı səviyyəsidir və ona necə
nail olmaq mümkündür? Təqdim edilən bu məqalədə tarix boyu
tərbiyə elminin qarşısında problem kimi duran bu suallara cavab
tapmaq üçün klassik fəlsəfi-pedaqoji fikir qısaca olaraq incələnmiş,
“kamil insan” anlayışına metafizik və müasir real aləmin tələbləri
baxımından yanaşılmasına münasibət bildirmişdir. Məqalədə həm-
çinin “kamillik” və “kamil insan” anlayışları haqda ümumi məlumat
verilir, təsəvvüf alimlərinin “İnsani–kamil” haqda fikirləri şərh
olunur, “mömini–kamil”in xüsusiyyətləri barədə danışılır. Məqalədə,
həmçinin “kamil insan”, “kamillik” məfhumlarının pedaqoji ma-
hiyyəti barədə də qısa məlumat verilir. 

Scientific and pedagogical approach to
the concept of “A perfect man”
Abstract. To what extent human morality can be improved? What
level of this development is perfection and perfect man and how
can it be achieved? In order to find answers to these questions
facing the science of education throughout history, the classical
philosophical-pedagogical idea was briefly analyzed in this article
presented, commented on the approach to the concept of the
perfect man in terms of metaphysical and modern real world re-
quirements in this article presented. The article also provides
general information about the concepts of perfection and perfect
man, comments on the views of Sufi scholars on "Human-
Perfection", and brief information on the characteristics of the
"Faithful-Perfect".

Научно-педагогический подход к понятию
«совершенный человек»
Aннотация. До какого уровня может быть усовершеннствована
человеческая мораль? Совершенство, совершенный человек -
это какой уровень развития и как его можно достичь? В пред-
ставленной статье коротко проанализирована классическая
философско-педагогическая мысль, чтобы найти ответы на
эти вопросы, стоящие перед воспитательной наукой на протя-
жении всей истории, и высказано отношение к понятию «со-
вершенный человек» с точки зрения метафизического и со-
временного реального мира. В статье также дается общая ин-
формация о понятиях «совершенство» и «совершенный чело-
век», излагаются мнения ученых-суфистов об «инсан-и камил»
(о «совершенном человеке»), рассказывается об особенностях
«мумини-камил» («совершенного уверовавшего»). В статье
также дается краткая информация о педагогической сущности
понятий «совершенный человек» и «совершенство».
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Məlumdur ki, kamillik bir şeyin ən ali,
tam, qüsursuz halıdır. Allahın əmri ilə yara-
dılmış hər bir nəsnə təbii halında tamdır, ka-
mildir, o şey özünəməxsus bütün xüsusiyyətləri
ilə mükəmməldir və olduğundan artıq təkmil-
ləşə bilməz. Bir şeyin təkamülü artıq onun
özü deyil: müsbət, yaxud mənfi xüsusiyyətlərə
malik başqa bir şeydir ki, onun da kamilliyi
sabit deyildir. Yəni başqa sözlə desək, Allahın
hökmü ilə yarananlar kamil olduqlarından
təkmilləşməyə ehtiyacları yoxdur.

Lakin mənəviyyata sahib olduğundan insan
yaradılmışlar arasında yeganə varlıqdır ki, bu
baxımdan formalaşmaq səlahiyyəti müəyyən
qədər onun öz ixtiyarına verilmişdir. Çünki
Allahın sifətlərindən müəyyən dərəcədə pay
alan yeganə varlıq odur. İnsanı “yaradılmışların
ən şərəflisi” edən də məhz bu səbəbdir.

İnsanın təbiətən ziddiyyətli yaradılmasın-
dandır ki, o, ən ali keyfiyyətlərə sahib olub
yüksələ bildiyi kimi, ən aşağı səviyyəyə yu-
varlanan mənfi sifətləri də əxz edə bilir.
Deməli, digər yaradılmışlar kimi, insanın da
fitrətində kamillik xüsusiyyəti mövcuddur.
Lakin başqa varlıqlardan fərqli olaraq, insan
təkmilləşməyə möhtacdır və kamil insan olmaq
onun mənəvi potensialından – şüurundan, ağ-
lından, iradəsindən və bunlar sayəsində cəmiy -
yət içərisində davranışını müəyyən edən əxla -
qın dan asılıdır. Beləliklə, kamilliyin əsası
əxla qın saflaşdırılması ilə başlayır.

İnsan necə bir əxlaqa sahib olmalıdır? İnsan
əxlaqı hansı səviyyədə təkmilləşə bilər? Ka-
millik, kamil insan bu inkişafın hansı səviy-
yəsidir və ona necə nail olmaq mümkündür?

“Kamil insan” anlayışını iki baxımdan izah
etmək olar: adətən, təsəvvüf alimlərinin ya-
naşdıqları İslam fəlsəfəsi baxımından və gün-
dəlik həyati tələblərə əsaslanan tərbiyə məq-
sədləri baxımından. 

Təsəvvüf ədəbiyyatında “İnsani kamil” an-
layışı ilk dəfə Mühiddin ibnil-Ərəbi (1165-
1240) tərəfindən əsaslandırılmışdır. İbnil-Ərə-
binin, eyni zamanda hədis ədəbiyyatının “in-
sani-kamil” təliminin inkişafında da böyük
rolu olmuşdur. 

“İnsani-kamil” təliminin əsasında Allahın
insanı öz sürətində yaratması və onu öz xəlifəsi
elan etməsi fikri durur. 

Məlumdur ki, “Qurani-Kərim”ə görə “insan”
iki cür başa düşülməlidir: əvvələn, insanın
maddi varlıq olan bəşər növünü ifadə etməsi
və ikincisi isə, bu maddi quruluşu aşıb, əsl
varlıq istiqamətini təşkil edən insan olma xü-
susiyyətidir. Bu mənada insan bütün bioloji
varlıqlardan üstün olaraq, bəşəri istiqaməti
aşdığı sahədə metafizik bir əlaqə ilə özünü
göstərir. 

“İnsani-kamil” anlayışını ifadə etmək üçün
İslam təsəvvüf ədəbiyyatında müxtəlif vaxtlarda
bir çox istilahlar işlədilmişdir: “...əqli-küll,
əqli-əməl, əqli-ilahi, zübdeyi-aləm, kəlimeyi-
ilahiyyə, nöqteyi-küll, sirri-əzəm, sirri-ilahi,
hızıri-zaman, şəmsi-həqiqət, cövhəri-əvvəl,
mərdümi-dideyi-əkvan və s.” [2].

İbnil-Ərəbi və Sədrəddin Konəvi (1210-
1273) Tanrının insanı varlığın (bütün aləmin)
həqiqətlərini özündə toplayan bir varlıq olaraq
yaratdığını və bu səbəbdən də Tanrının onda
təcəlli etdiyini söyləyirlər. Bu iki türk-islam
filosofu insanı, fiziki aləm ilə ideyalar (ağıl)
aləmi arasında birləşdirici bir ünsür kimi qəbul
edirlər. Hər ikisinə  görə insan maddi mənli-
yindən ayrılaraq kosmosun təməlini yarat-
maqdadır. Ancaq İbnil-Ərəbi məsələni daha
çox metafizik istiqamətdə izah edirsə, Sədrəddin
Konəvi daha çox bilgi baxımından araşdırır
[4, s.32-33].

Türk dünyasının böyük mütəfəkkiri Möv-
lananın da (1207-1273) qüdrətli təliminin əsa-
sını insan, onun kamilləşməsi təşkil edir. Möv-
lana “İnsani-kamili” daha çox eşq və sevginin
üstünlük təşkil etdiyi sistemdə araşdırır. O da
insanı fiziki aləmlə metafizik aləm arasında
yerləşə bilən bir varlıq kimi qəbul edir. Onun
fikrincə, insani-kamil Yaradanla yaradılanlar
arasında bir vasitəçidir. 

Əzizəddin Nəsəfiyə görə (...?-1300) insa-
ni-kamil şəriət, təriqət və həqiqət mərhələlərinə
tam yiyələnmiş şəxsdir. Belə bir insanın dörd
şeyi də tamdır: yaxşı sözlər, yaxşı əməllər,
yaxşı əxlaq və bilgi [2, s.114].

Əbdülkərim əl–Cili (1365-1417) və əksər
təsəvvüf alimlərinə görə insani-kamil ifadəsi
yalnız Hz. Peyğəmbərə (s.ə.v.) aiddir.

Baba Nemətullah Naxçıvaniyə görə (1452-
1514) insani-kamilin xüsusiyyətləri bunlardır:
“İnsani-kamil mərtəbəsi, ilahi və kainatı, bütün
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“Kamil insan” anlayışına elmi-pedaqoji yanaşma 

mərtəbələri özündə yığmaqdadır. İnsani-kamilə
lazımlı olana siratəl-müstəqim üzrə olması
məkarikü-əxlaq əldə etməsidir. İnsani-kamil
bütün xeyirləri özündə toplamışdır. Bundan
ötəri İmamətə və Niyabətə layiq görülmüşdür.
“Adəmə adların bütününü öyrətdi...” (bəqərə
sürəsi, 31) ayəsi bunun dəlilidir. İnsani-kamil
Allahın ad və sifətlərinin özündə təcəlli etdiyi
həqiqətdir” [3, s.56].

Təsəvvüf ədəbiyyatında “insani-kamil” an-
layışından başqa bir  “mömini-kamil” anlayışı
da vardır. Deyildiyi kimi, “insani-kamil”
Həzrəti Məhəmmədə aiddir (s.ə.v.). Ancaq tə-
səvvüf təliminə görə, burada tarixi şəxsiyyət
olan Məhəmməd deyil, Adəm peyğəmbərin
(ə.s) palçığı hazırlanarkən peyğəmbərlik ve-
rilmiş Məhəmməd (s.ə.v) başa düşülməlidir.
Yəni həqiqəti Məhəmmədiyyədir. Yəni insa-
ni-kamil varlığın və yaradılışın qayəsidir.
Çünki İlahi iradə ancaq onun vasitəsilə real-
laşdırılmışdır. Əgər insani-kamil olmasa, Allah
(c.c) bilinməzdi. 

“Mömini-kamil” anlayışı isə “insani-kamil”
anlayışı əhatəsindən kənarda qalan ağıl və
kamal ilə digərlərindən nisbətən üstün olan
insanlara verilən dəyərin göstəricisi kimi
işlənir. 

Məlumdur ki, bütün səmavi dinlərdə in-
sanların çəkinməli olduğu böyük günahlar
vardır. İslama görə böyük günahlara Allaha
şərik qoşmaq, valideynə itaətsizlik, haqsız
yerə adam öldürmək, zina, qeybət, özünü öl-
dürmək, yetim malı yemək və sair bu kimi
əməllər daxildir. Dinə görə böyük günahların
bağışlanması üçün insanın bu dünyada hər
hansı dua və əməlinin faydalı olacağına qəti
zəmanət verilmir. Yalnız sidq ilə edilən mü-
kəmməl  tövbənin mükafatının Allah yanında
olduğu bildirilir. Yəni Allaha şərik qoşmaq
(şirk) və onu inkar etmək (küfr) istisna olmaqla
bütün böyük günahların bağışlanması üçün
tövbə qapısı açıqdır. Allah axirət günü günahkarı
istərsə tam bağışlayar, istərsə layiq olduqları
cəzanı verdikdən sonra bağışlayar [7].

“Mömini-kamil” anlayışı isə böyük gü-
nahlardan özünü qoruyan, kiçik günahları isə
bilərəkdən etməyən insanlardır. “Mömini-ka-
mil” deyildikdə bütün qüsur və xatalardan
arınmış şəxs başa düşülür. İnsan yalnız dünyaya

gəldiyi an günahsızdır. Zaman keçdikcə bilə-
rəkdən və bilməyərəkdən müxtəlif amillərin
təsiri altında kamilliyə zidd olan əməllər qa-
çılmazdır. Amma günahlardan vaxtında tə-
mizlənməyin faydaları çoxdur. Kamil mömin
Allahla, digər insanlarla, dünya və əşya ilə
əlaqələrinə lazımi diqqət yetirən insandır.
[1, s.31].

Qeyd etmək lazımdır ki, “insani-kamil”
anlayışı İslami təsəvvüf elmində əsaslandırılsa
da, “mömini-kamil” anlayışına bu və ya digər
adlarla digər səmavi dinlərdə də rast gəlinir
ki,  bu da təbiidir. 

Məsələn, Bibliyada müəllifliyi İsrailin üçün-
cü padşahı, Davud oğlu Süleymana (Hz. Sü-
leyman peyğəmbər əleyhüssəlam) aid edilən
üç kitabdan söhbət açılır: “Nəğmələr nəğməsi”,
“Kəlamlar kitabı”, (yəhudi dilində “Mişle Şo-
lomax”) və “Vaiz” (Bibliyada “Ekklesiast”).
“Kəlamlar kitabı” həyatın bir çox sahələrinə
aid məsələlər barəsində öyüd-nəsihət kitabıdır.
Onda öyüd-nəsihət öyrədir ki, insan necə mö-
min və müdrik yaşasın. “Kəlamlar kitabı”nda
mömin insan anlayışı bir çox sinonim sözlə
əvəz edilsə də, onlardan ən çoxu 45 dəfə işlə-
dilən “xokma” sözüdür. “Əhdi-ətiq”də bu
sözlə incəsənətin istənilən növünü, yüksək
bacarığı ifadə edirdilər... Öz sahəsinin bilicisi
olan bu adamlar haqlı olaraq mahir adamlar
kimi hörmətə layiq görülür və bu mənada
“müdrik” adlandırılırdılar. Mənəvi sahədə də
eyni cür idi: “Allaha yanaşmada “xokma” o
şəxsə mənsubdur ki, o, öz şüurunun və təcrü-
bəsinin sayəsində Allaha xoş olan yolla gedir.
Beləliklə, Bibliya ədəbiyyatı nöqteyi-nəzə-
rindən... müdrik adam olmaqdindar, mömin
həyat sürməyin mahir bilicisi olmaq deməkdir
[5, s. 30].

Ancaq insanların hamısı mömin deyildir
və bu da qanunauyğun  haldır. İnsanlar irsiy-
yətin, mühitin, tərbiyənin müxtəlifliyi nəticə-
sində mənəviyyatca fərqli olurlar. Onların mə-
nəviyyatının zənginliyinə şüurun, ağlın,  ira-
dənin, hisslərin böyük təsiri olur. Dünyada
dinə inanan, dindar insanlar ateistlərdən çoxdur.
Lakin bütün dindarlar mömin deyildirlər.
Dindar adamın mömin olması üçün bir sıra
şərtlərə əməl etməsi vacibdir: 

İslama görə mömin o adamdır ki: 
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1. Möminin ən mühüm keyfiyyəti onun
sə mimi imanıdır. 

2. Allahın (c.c.) vacib buyurduğu bütün
ibadətləri vaxtlı-vaxtında yerinə yetirir. 

3. Mömin ən gözəl əxlaqi sifətlərə sahibdir.
4. Mömin xoş simalı, xoşxasiyyətli olar.
5. Mömin təvazökar olar.
6. Möminin imanı əməllərində təsdiq olunar

və s. [8].   
Müasir dövrün reallıqlarından çıxış etsək,

möminliyin qorunmasının getdikcə çətinləş-
diyini etiraf etməliyik. 

Kamil insan haqda buraya qədər deyilənləri
ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, istər təsəvvüf
elmi, istəsə də digər dini yanaşmalar insanın
kamilliyinin əsas məqsədi və nəticəsi kimi
mənəviyyatın inkişafını nəzərdə tutur. Yəni
bir varlıq kimi insanın əsas fərqləndirici xü-
susiyyəti onun mənəvi aləminin göstəriciləri
ilə müəyyən olunur. Doğurdan da, bütün
normal insanların anatomik və fizioloji quru-
luşları və onların funksiyaları, demək olar ki,
eynidir. İnsanların biri digərindən yalnız mə-
nəviyyatca həqiqətən üstün, zəngin ola bilər. 

İnsanın sosial varlıq kimi sonrakı inkişafı
da məhz mənəvi qüvvələrin, bütövlükdə mə-
nəviyyatının təsiri altında baş verir. İnsanın
cəmiyyətdə tutduğu mövqe, öz həyatını qurması,
şəxsiyyətinin formalaşması, həm də məhz mə-
nəvi zənginliyinin səviyyəsindən asılıdır.

Lakin mənəviyyat insanın batini xüsusiyyəti
olduğundan onun həm formalaşması, həm də
təzahürü müəyyən zaman tələb edir və tez
məlum olmur. İnsanların cəmiyyətdə özünü-
təsdiqi çox vaxt sosial amillərin təsiri altında
baş verir. Beləliklə, “kamil insan” anlayışı
zaman keçdikcə təsəvvüf mahiyyətdən daha
çox real həyati xüsusiyyətləri əhatə etmiş olur. 

Fəlsəfi (eyni zamanda pedaqoji) fikir tari-
xində kamil insan, onun xüsusiyyətləri, tərbiyə
edilməsi, formalaşmasına təsir edən amillər,
daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Bəşəri in-
kişafın mərhələlərindən, cəmiyyətlərin quruluşu
və iqtisadi durumundan, dövlətlərin siyasi və
ideoloji məqsədlərindən, elmi-texniki və mədəni
inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq böyüməkdə
olan nəsillərin tərbiyəsi qarşısında fərqli məq-
sədlər qoyulmuşdur. Bu mənada  “kamil insan”
anlayışı da fərqli xüsusiyyətlər kəsb etmişdir. 

Şərqdə kamillik anlayışının əsas komponenti
kimi uzun müddət insanın əxlaqına üstünlük
verilmişdir. Cəmiyyətlərin əxlaqi normalar,
adət-ənənələr əsasında idarə edilməsi dövründə
insanların davranışlarının diqqət mərkəzində
olması təbii hal idi. Bu, elə bir dövr idi ki,
əxlaqi dəyərlər iqtisadi mənafelərin də üzərində
nəzarət funksiyasını həyata keçirirdi.

Deyilənlərə nümunə kimi orta əsrlər fəlsə-
fi-pedaqoji fikrinin görkəmli nümayəndəsi Xacə
Nəsirəddin Tusinin kamillik haqqında fikirlərinə
müraciət etməyi faydalı hesab edirik.

Kamillik barədə bizim rast gəldiyimiz təlimlər
arasında daha sistemli, daha əsaslandırılmış
olanı, fikrimizcə, Nəsirəddin Tusiyə məxsusdur.
N.Tusi özünün “Əxlaqi-Nasiri” əsərinin “Əsaslar”
adlanan hissəsində kamilliyin izahına iki fəsil
həsr etmişdir: beşinci fəsil “İnsani nəfsdə kamillik
və naqislik haqqında”, altıncı fəsil “İnsani nəfs
kamilliyinin nədə olması, haqqa müxalif olan
adamların naqisliyinin nədə olması və bu kimi
məsələlər haqqında” adlanır.

N.Tusiyə görə yaradılmış hər bir varlığın
təbiətində fitrən kamillik xassəsi vardır. Bu
xassə onun mahiyyətini təşkil edir və onu
digər varlıqlardan fərqləndirir. “Hər varlığın
özünəməxsus, başqa heç bir varlıqda olmayan,
ya mənfi, ya müsbət, ya incə, ya kobud, ya
təmiz, ya kəsif elə bir xüsusiyyəti var ki,
onun mahiyyəti yalnız bu xüsusiyyətə görə
təyin və təsbit edilir” [9, s.54].

Kamillik haqda danışanda əksər hallarda
müsbət xüsusiyyətlərin, daha doğrusu, bizim
müs bət hesab etdiyimiz xüsusiyyətlərin mü-
kəmməlliyi başa düşülür. Bu ona görə belədir
ki, biz çox vaxt kamilliyi insana xas olan xassə
he  sab edirik və insanlığın əsas göstəricisi kimi
müs bət keyfiyyətlərin qəbul olunduğunu bilirik.
Yə ni insanlığın mahiyyəti yalnız müsbət xüsusiy -
yətlərə görə təyin edilir. N.Tusinin fikirlərindən
isə bəlli olur ki, hər bir varlığın mahiyyətini
təsbit edən əsas xüsusiyyət “mənfi”, “kobud”,
“kə sif” olduqda belə kamillik xüsusiyyəti daşıya
bi lər. Yəni əgər o varlıq kobud, yaxud kəsif
yara dılıbsa, onun mükəmməlliyi başqa varlıqların
heç birində olmayacaq dərəcədə kobudluq, ya -
xud kəsifliyin olmasındadır.

Tusi fikrinin isbatı üçün misal gətirərək
göstərir ki, məsələn, qılıncın təbiətində asanlıqla
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kəsmək, atın təbiətində süvariyə ram olub,
yüngülcə qaçmaq xassəsi vardır ki başqa heç
bir şey bu xüsusiyyətdə onlara bərabər ola
bilməz. Aydın olur ki, hər bir şeyin kamilliyi
onun mahiyyətini təşkil edən əsas xüsusiyyətin,
belə demək mümkünsə, onun təyinatının ən
yüksək həddi deməkdir. Qılıncın əsas mahiyyəti
onun nədən düzəldilməsi, ölçüləri, gözəlliyi,
bəzədilməsi deyil, onun az güc sərf etməklə
daha asan və tez kəsməsi ilə bəlli olur.

N.Tusi kamillik haqda təliminin daha an-
laşıqlı olması üçün hər bir varlığın özünəməxsus
ayrıca keyfiyyətləri ilə yanaşı, başqa varlıqlarla
şərikli olan xüsusiyyətlərinin də olduğunu
söyləyir və bu müddəanı insanlara da şamil
edir. O göstərir ki, insanın da özünə aid elə
xüsusiyyətləri vardır ki, onu başqa varlıqlardan
fərqləndirir, amma elə xüsusiyyətləri də vardır
ki, onların bəzisi heyvanat, bəziləri nəbatat,
bəziləri də cansız cisimlərlə şərikdir.

İnsanların heyvanlarla şərikli olan xüsusiy-
yətlərini N.Tusi iki qüvvə şəklində təqdim edir:
a) faydalıları əldə etməyə, məsələn, yemək,
içmək, əylənmək, şadlanmaq və bu kimilərə
təhrik edən şəhvət qüvvəsi; b) zərərləri dəf etmək,
maneələri aradan qaldırmaq, qələbə, üstünlük
meyllərinə təhrik edən qəzəb qüvvəsi [9, s.40 ].

Ancaq göstərilən varlıqlarla şərik olan xü-
susiyyətlər insanın mahiyyətini təşkil etmir.

İnsanı əsl mahiyyətini əqli kateqoriyaların
dərki, xeyirli və zərərli işləri fərqləndirə bilmək
və bununla da yaxşılığı-pislikdən, gözəlliyi
eybəcərlikdən, şərafəti-qəbahətdən ayırd edir.
Tusi təlimindən aydın olur ki, insanın təbiə-
tindəki mənalı nitq qüvvəsi bir-birinə zidd
olan bu keyfiyyətləri müəyyən etməklə bitmir.
İnsan malik olduğu iradə vasitəsilə onları də-
yişdirə bilmək, öz əməllərində onları tətbiq
etmək imkanına da malikdir. Əgər iradədən
düzgün istifadə edilsə, insan xeyir və gözəl
əməllərin dalınca gedib, onların ümumi nəticəsi
olan xoşbəxtliyə çatacaq, səhv istifadə edilsə
isə insan şər və çirkin əməllərin dalınca
gedərək onların ümumi nəticəsi olan bədbəxt-
liyə düçar olacaqdır.

Beləliklə, Tusi insanı kamilliyə aparan qüv-
vənin yalnız əqli kateqoriyaların dərki, xeyir
və gözəl əməlləri iradə vasitəsilə tətbiq və in-
kişaf etdirməyə imkan verən nitq qüvvəsi ol-
duğunu sübut edir.

Digər Şərq filosofları kimi, N.Tusi də ka-
milliyə aparan yolun əxlaqdan və mənəviy-
yatdan keçdiyini, onun təmin olunmasının
əsas qüvvəsinin isə iradə olduğunu qəbul edir.
Onun fikrincə, insanın fəziləti o zaman daxili
qüvvədən əyani fəaliyyətə çevrilə bilər ki, o,
nəfsini şəhvət (eyş-işrət, keyf məclisləri pal-
tarbazlıq, qahın düşkünlüyü və s.) və qəzəb
(hirslənmək, qəzəblənmək, intiqam almaq və
s.) kimi rəzalətlərdən təmiz saxlaya bilsin.

N.Tusi eyni zamanda kamilliyə nail olmağın
insana real həyatda faydasını qeyd edir və
bunu “kamilliyin dərəcələri” kimi təqdim edir:
“Kamilliyin də öz dərəcələri var, həm də na-
qisliyə nisbətən daha çoxdur: bunlar gah sağ-
lamlıq və xoşbəxtlik, gah asayiş və rahatlıq,
gah dövlət və hörmət, gah da adlı-sanlılıq və
şöhrət şəklində təzahür edirlər” [9, s.56].

N.Tusi insan kamilliyini “elmi” və “əməli”
deyə iki yerə bölür. Elmi kamillik nəzəri hik-
mətin tədqiqat obyektidir. İnsan elm öyrən-
məklə, maarifə yiyələnməklə həqiqətlərin ma-
hiyyətinə nüfuz edir. Elmi kamilliyin son həd-
dini Tusi də digər Şərq filosofları kimi mütləq
həqiqətin dərk olunmasında görür.

Əməli kamilliyə yiyələnmək insanın im-
kanlarını və fəaliyyətini uyğunlaşdırmaqla
bağlıdır. Tusinin bu barədə olan fikirlərinin
təhlilindən aydın olur ki, kamilliyə yiyələn-
məkdən ötrü insan əvvəlcə öz imkanlarını,
nəyə qadir olduğunu bilməli, onları düzgün
qiymətləndirməlidir. Öz məqsədinə çatmaq
üçün göstərəcəyi fəaliyyətin əsasını da bu im-
kanlara uyğun hərəkətlər təşkil etməlidir. Öz
növbəsində, inkanların da reallaşdırılması
üçün düzgün fəaliyyət növləri seçilməlidir.
Məhz bu halda onlar bir-birini tamamlayar və
inşanın kamilləşməsi yolundakı birinci dərəcə
“münasib, xoşagələn əxlaq” tərbiyələnər.
“İradə, inam, imkan və əhvallar düzgün fəa-
liyyətlə ahəngdar bir silsilə əmələ gətirə
bilsələr, onların hamısına arzu etdikləri bir
xoşbəxtlik nəsib olar” [9, s.57].

Lakin N.Tusi ayrılıqda elmi kamilliyin və
əməli kamilliyin mövcud olmadığı qənaətin-
dədir. Çünki elm nəzəri müddəalarla üzə çıx-
dığından xassə, əməl isə həyati, real, tətbiqi
olduğundan maddə xarakterlidir. Maddə xas-
səsiz və xassə də maddəsiz mümkün olmadı-

13

İsmayıl Əliyev

“Kamil insan” anlayışına elmi-pedaqoji yanaşma 



ğından elm və əməl də ayrılıqda mümkün ol-
mur. Beləliklə, Tusi məntiqi olaraq isbat edir
ki, insani kamillik elm və əməlin üzvi birləş-
məsindən yaranır.

N.Tusinin kamil insan haqda təlimi kamillik
anlayışını müəyyən etməklə bitmir. O, kamil-
liyin bəşəriyyətə, bütün insanlığa verilmiş bir
nemət olduğunu əsaslandırır. Məlumdur ki,
insanı digər canlılardan fərqləndirən cəhətlərdən
biri onun həyatı boyu qarşısına məqsədlər qo-
yub, bu məqsədə çatmaq yollarını müəyyən-
ləşdirmək xüsusiyyətidir. Tusi bu prosesin
səbəb və nəticə qanunauyğunluğuna əsasən
baş verdiyini söyləyir və göstərir ki, əslində
bu ikisinin birləşməsi insanın əsas məqsədidir:
“nə qədər ki, qüvvədir, həyata keçməyibdir
məqsəddir, elə ki, fəaliyyətə çevrildi, yerinə
yetirildi, oldu kamillik” [9, s.57].

N.Tusi təlimində insan kamilliyinin necə
başlaması (ilk dövrü), necə davam etməsi (in-
kişafı) və ən yüksək həddi (nəticəsi) – (kursivlər
bizimdir – İ.Ə.) də müəyyən olunmuşdur.

Məlumdur ki, təsəvvüf elmində “Kamili-
insan” və “mömini-insan” anlayışları vardır.
“Kamili-insan” yalnız bir insana Həzrəti Mə-
həmmədə (s.ə.s.) məxsusdur. O da məlumdur
ki, peyğəmbərlik məqsəd qoymaq və çalışmaqla
qazanılmır. Peyğəmbərlik Allah (c.c) tərəfindən
verilir. Bu baxımdan Tusi təlimindəki “mütləq
tam insan” təsəvvüfdəki “mömini-insana” uyğun
gəlir. Tusinin böyüklüyü ondadır ki, o, “insanlar
arasından bəzilərinin bu mərtəbəyə yüksəlmə-
sinin” necə qazanıldığı yollarını da göstərir.

“İnsan bu dərəcəyə, yəni kainatdakı kamal
dərəcələrini küll halda bilmək dərəcəsinə çatdıqda,
bu “küllük” tərkibinə daxil olan saysız-hesabsız
cüziyyatları bir-birinin ardınca dərk etməyə
başlayar, əgər fəaliyyətə başlayıb, bunları əməldə
həyata keçirə bilsə, onun bu işləri bütün aləmin
xoşuna gələr, bəlkə özü bir aləmə (“mikrokos-
mosa” – İ.Ə.) çevrilər” [9, s.57].

Cəmiyyətlərin inkişafının müəyyən döv-
ründən sonra kamilliyin əxlaqla  məhdudlaşması
mümkünsüz oldu. Həyatın qurulmasında ağılın
rolu hissləri üstələməyə başladı. Cəmiyyət
həyatında güclü-gücsüz reallığı həmişə olub
və bundan sonra da daim olacaqdır. Amma
sosial inkişaf “güc” anlayışında dəyişiklik ya-
ratdı. İndi fiziki-bioloji gücdən deyil, intellektual

gücdən və  ondan səmərəli istifadə nəticəsində
əldə edilən hakimiyyət gücündən danışılır. 

Beləliklə, “kamillik” anlayışına yeni kom-
ponentlər daxil olur tərbiyənin qarşısında real
və fantastik, uydurma (ən yaxşı halda arzu
olunan) məqsədlər qoyulurdu. Şəxsiyyətin inki-
şafına dair yeni nəzəriyyələr meydana çıxırdı.

Belə nəzəriyyələrdən biri ahəngdar sürətdə
hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətləri forma-
laşdırmaq idi. 

Hərtərəfli inkişaf ideyasının ilkin əsasları
qədim dövrlərdən başlasa da gənc nəsil tərbiyəsi
sahəsində dövlət siyasətinin bir tələbi kimi,
əsasən, XIX əsrin ortalarından marksizm klas-
sikləri tərəfindən nəzəri baxımdan bir təlim
halına salınmış, XX əsrin ortalarından isə
sovet hökuməti tərəfindən guya, praktik olaraq
həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Ahəngdar
sürətdə  hərtərəfli inkişafın əsas mahiyyətini,
təxminən belə ümumiləşdirmək olar:

“Elmi kommunizm”in yaradıcıları hesab
edirdilər ki, “kommunizm əsasları üzərində
qurulmuş cəmiyyət öz üzvlərinə hərtərəfli in-
kişaf etmiş qabiliyyətlərini hərtərəfli tətbiq
etməyə imkan verəcəkdir”. Onların fikrincə,
hərtərəfli inkişaf etmiş şəxs birtərəfli inkişafın
əksinə olaraq, həm zehni, həm fiziki, həm də
estetik cəhətdən inkişaf etmiş, yüksək texnika
üzərində qurulan əməyə hazır, nəcib əxlaqlı
şəxsdir. Belə hərtərəfli inkişaf etmiş adamlar
yetişdirməkdən ötrü gənc nəslə əqli, politexnik
və peşə təhsili, əxlaqi, estetik və fiziki tərbiyə
verilməli və beləliklə də yeni insan-kommunizm
qurucusu hazırlamaq lazımdır [6, s.27].

Vaxtilə insan haqqında daha çox homo sa-
piens (ağıllı insan) ifadəsi məqbul sayılırdı.
Elmi-texniki və mədəni inkişaf sonralar homo
habilis (bacarıqlı insan) anlamını dəqiqləşdirdi.
Cəmiyyət həyatında baş verən sürətli dəyişmələr
nəticəsində müasir insana münasibətdə homo
libens (sənətkar insan) anlayışları üstünlük
təşkil etməyə başlamışdır. Bu hal bəzi elmi-
pedaqoji, fəlsəfi və psixoloji ədəbiyyatda
müasir inkişafın nəticəsi kimi başa düşülür.
Halbuki, sadalanan keyfiyyətlər insana yara-
dılışdan xasdır. İnsan bir varlıq kimi yaradı-
larkən onda ağıl da, bacarmaq, yaratmaq, dü-
şünmək və s. keyfiyyətlər də potensial imkan
şəklində mövcuddur. Sadəcə, bunlar hər adamda
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fərqli miqdarda, fərqli dərəcədə olur. İnsanlar
malik olduqları bu potensialı müxtəlif amillərin
təsiri altında üzə çıxarıb təkmilləşdirə (ka-
milləşdirə) bilir və ya bütün həyatı boyu
özündə hansı fitri imkanların olduğunu bilmir. 

Digər tərəfdən, homo libens, homo piktor
anlayışlarından danışmaq o demək deyildir
ki, homo sapiens atributu köhnəlib və ya
əvvəlki iki atribut ondan üstündür. Əksinə,
onların meydana çıxması yalnız ağılın sayəsində
mümkündür və bu anlayışlar insanlığın bütün
inkişafı dövrlərində mahiyyətcə eyni olubdur.
Yəni fikrimizcə (əslində də bu cürdür), müasir
adamlar keçmiş insanlardan “daha ağıllıdır”,
“daha bacarıqlıdır”, “daha yenilikçidir”  ifadələri
nisbidir. Məsələn, belə sual qoymaq olarmı:
Evklid ağıllıdır, ya Lütfi-Zadə? Yaxud, “vinti
icad etmək daha dərin təfəkkür və bacarıq
tələb edib, ya kosmik gəmini?”

Məsələni uzatmamaq üçün bu yazının əsas
məqsədinə qayıdaq. Belə çıxmasın ki, cəmiy-
yətin, elm və texnikanın, bilik və məlumatların
inkişafı insan həyatında və təbiətdə üzə çıxarılan
yeni nailiyyətlər insanları kamillik dərəcəsinə
daha da yaxınlaşdırır. Əksinə, insanlar bu nai-
liyyətlərin mənimsənilməsi nəticəsində müəy-
yən sahədə çox yüksək qabiliyyətlər əldə
edərək üstün keyfiyyət qazana bilərlər. Lakin
bu keyfiyyətlər hələ kamillik deyil, ona çat-
mağın bir vasitəsi kimi dəyərləndirilməlidir. 

Buraya qədər deyilənləri ümumiləşdirsək,
“kamil insan”, “kamillik” məfhumlarının pe-
daqoji mahiyyətində üç əsas istiqamətdən da-
nışmaq olar: 

‒ əxlaqi kamillik;
‒ əqli kamillik;
‒ fiziki kamillik.
Birinci iki istiqamət insan mənəviyyatının

komponentləri olduğundan ruhi xarakter daşıyır
və insanların fərdi keyfiyyətlərinin formalaş-
masında həlledici rol oynayır. Hər iki istiqamət
bir-biri ilə sıx əlaqədardır və biri digərinin
formalaşmasına və inkişafına səbəb olar. İnsan
öz ağlının hökmü ilə davranış fəaliyyətini
müəyyənləşdirir və həyata keçirir, həmçinin

davranış fəaliyyətinin nəticələrinin ümumi-
ləşdirilməsi ağılın keyfiyyətlərinin inkişafına
səbəb olur.

Fiziki kamillik isə ümumi səciyyə daşıyan
anlayışdır. İnsanın cismani sağlamlığının ruhi
sağlamlığına nisbəti necədirsə, mənəvi kamil-
liklə fiziki kamilliyin münasibəti də o cürdür.

Əxlaqi qanunlar müəyyən toplum tərəfindən
müəyyən edilir və insanın həyatı boyu forma-
laşma prosesi keçir. Cəmiyyətin rifahı, insan-
ların xoşbəxt yaşayışı başqa amillərlə yanaşı
xeyli dərəcədə əxlaqi dəyərlərin daha uzun
bir vaxt ərzində sabit qalmasından asılıdır.

Bitib-tükənməyən müharibələrin, ədalət-
sizliklərin, mənəviyyatın iqtisadi təzyiqlərlə
çürükləşdirildiyinin getdikcə daha sürətlə art-
ması insanları bir sıra əxlaqi problemlərlə üz-
üzə qoyur. Davranışları qiymətləndirmək,
yaxşı və pisi ayırmaq, əxlaqi qanunları insanlıq
baxımından dəyərləndirmək qloballaşan dün-
yanın müasir problemlərindəndir. 
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Annotasiya. Məqalədə görkəmli pedaqoq Hüseyn Cavidin “Azər” adlı
poemasında vətənə sevgi və mövhumatçılığa nifrət hissi baxışları tədqiq-
təhlil obyektinə çevrilmişdir. Əsərdə əsasən pedaqoji ideyalar üzə çıxarılmış,
dövrün ictimai-siyasi və pedaqoji fikir kontekstində təhlil edilmişdir.
Qeyd edilir ki, Hüseyn Cavid xalqı fanatizm girdabında qurtulmağın
yolunu elmin, təhsilin və idrakın formalaşmasında görmüşdür. Müəyyən-
ləşdirilir ki, Hüseyn Cavid gənc nəslin yüksək əxlaqi keyfiyyətlər ruhunda
tərbiyə edilməsi işində əxlaqi pis sifətləri tənqid etməklə kifayətlənməmiş,
onlara vətənpərvərlik, humanizm, dostluq, yoldaşlıq, təvazökarlıq, işgüzarlıq,
mərdlik, mübarizlik kimi ən ali hisslər aşılamağı lazım bilmiş, bu işdə
məktəbin, ailənin, ictimai mühitin roluna böyük əhəmiyyət vermişdir.
Hüseyn Cavidin “Azər” poemasındakı pedaqoji ideyalar, təlim-tərbiyə ilə
bağlı fikirlər araşdırılmış və sistemləşdirilmişdir.

Description of social-political environment 
in Hussein Javid’s “Azer” poem

Abstract. Viewpoints on patriotism and a feeling of hatred for superstition
in Hussein Javid’s “Azer” poem are the main research analysis of the
article. In the article , mainly pedagogical ideas were brought out and
studied in the period of social, political and pedagogical context. It is
noted that, Hussein Javid saw the solution for saving people from
fanaticism in the formation of science and education. It wasn’t enough
for Hussein Javid to criticise immoral qualities in the process of
upbringing and education of the youth with high moral qualities, but
also he found it necessary to cultivate high quality feelings, such as pat-
riotism, humanism, friendship, companionship, modesty, workaholism,
bravery, fighting spirit among them and paid much attention to the role
of family, school and social environment in this process. Education-
based opinions and pedagogical ideas in this poem were researched and
schematized as well.

Описание общественно-политической 
среды в поэме «Азер» Гусейна Джавида
(в контексте педагогических идей)

Аннотация. В статье стали объектом исследования чувства любви
к Родине и ненависти к фанатизму, описанные в поэме «Азер» вы-
дающегося педагога Гусейна Джавида.  В работе были выявлены
педагогические идеи, что проанализировано в контексте обще-
ственно-политических идей эпохи. Отмечается, что Гусейн Джавид
увидел путь к спасению народа от омута фанатизма в формировании
науки, образования и познания. Отмечается, что Гусейн Джавид
беспощадно критиковал нравственно пад¬ших людей, отрицательно
воздействующих на воспитание молодого поколения  в духе высоких
нравственных качеств. Он знал, что нужно прививать молодым
такие высокие чувства, как патриотизм, гуманизм, дружба, товари-
щество, скромность, деловые качества, мужество, боевитость, при-
давая при этом большое значение роли школы, семьи и общественной
среды. Были изучены и система-тизированы педагогические идеи,
мысли, связанные с обучением и воспитанием, в поэме «Азер»
Гусейна Джавида.
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Şəxsi həyat yolu və yaradıcılığı ilə Hüseyn
Cavid mədəniyyət tariximizdə qabaqcıl bir
maarifçi, elm, mədəniyyət carçısı və mütərəqqi
fikirli ictimai xadim kimi tanınmış görkəmli
simalardan biridir. Yüksək mədəniyyətə malik,
vətənpərvər, humanist, işgüzar, dərin düşüncəli
pedaqoq və mədəniyyət xadimi Hüseyn Cavidin
həyat yolu, həmçinin, yaradıcılığı gənclərə
bariz nümunədir. Hüseyn Cavid yaşayıb fəa-
liyyət göstərdiyi mühiti, ictimai-siyasi baxış-
larını və yaradıcılığının ideya mənbələrini
digər əsərlərində olduğu kimi, “Azər” poema -
sın da da sadə, aydın, səlis oxunaqlı bir dillə
ümumiləşdirmişdir.

Hüseyn Cavidə görə, gənc nəslin Vətənin
tərəqqisinə, səadətinə, onun əməkçi insanlarına,
dilinə, mədəniyyətinə şüurlu sədaqət və mə-
həbbət, əgər lazım gələrsə, canını belə vətən
uğrunda əsirgəməmək ruhunda tərbiyə olun-
masından ibarətdir. O, yaradıcılığında sadəcə
tərənnüm yolu ilə getməmiş, bu müqəddəs
ruhun, hissin mahiyyətini araşdırmış, gənc
nəslə çatdırmaq imkanlarını da göstərmişdir.
Odur ki, qarşıya belə bir təbii sual çıxır: Bəs,
Hüseyn Cavid vətənpərvərlik hisslərinin gənc
nəslə aşılanması işində hansı yolla getmişdir?

Bən yetişdim atəşlə su
Öpüşdüyü bir ölkədən [1, s.149].

– deyən Cavid odlar diyarı Azərbaycanı
özünün zəngin təbiəti, dumduru, göz yaşı kimi
axan sərin bulaqları, qövsi-qüzeh otları, çi-
çəkləri, gülləri, ağacları, nəhrləri, hətta kiçik
suları, gözəl ormanları, əməksevər insanları
ilə hər bir yeniyetmə və yaşlı oxucusunun
gözü qarşısında canlandırır.

Hüseyn Cavid “Azər” poemasında insanlığa
məhəbbət ifadə edən humanizm hisslərini də
gənc nəsildə inkişaf etdirməyi mühüm məsələ
kimi qiymətləndirirdi. Hüseyn Caviddən bir
əsr yarım əvvəl yaşayan Jan Jak Russa döv-
rünün adamlarını insan olmağa çağırırdı. De-
yirdi ki: “Ey adamlar! İnsan olun, bu sizin
birin ci vəzifənizdir”. Göründüyü kimi, Cavid
də yetişməkdə olan nəsildə insanlığa xidmət
etmək kimi mühüm insani hisslər oyatmaqla
yanaşı, həqiqət, doğruçuluq, düzlük, yaşamaq
və yaşatmaq kimi yüksək əxlaqi keyfiyyətlər
uğrunda mübarizə aparmağa çağırmış, bu key-
fiyyətləri gənclərdə formalaşdırmağa, inkişaf

etdirməyə çalışmışdır.
Əvət, insan olursa insanlar,
Şübhəsiz, parlayıb da vicdanlar
Sevgi nurilə kainatı bəzər,
Bıraqıb kini, qurt qoyunla gəzər [1,  s. 160].
Hüseyn Cavid insanlığın təkcə təbliğatçısı

deyil, həm də özü bu ideyanın canlı daşıyıcısı
olmuşdur. İnsanlara məhəbbət, xidmət Cavidin
həyat amalı olmuşdur. Bunu onun seçdiyi
müəllimlik sənəti də sübut edir. Çünki 30 ilə
yaxın bir dövrdə fasilələrlə də olsa müəllimlik
peşəsi ilə insanlara, onların mənəvi sağlamlığına
xidmət göstərmişdir.

Hüseyn Cavid əxlaqi sifətlərin formalaş-
masında ailənin, məktəbin, müəllim və ictimai
mühitin rolunu yüksək qiymətləndirmişdir.
Yaşadığı dövrdən və onun tərbiyə sistemindən
narazı olan vətənpərvər şair-müəllim xalqın
mənəvi sıxıntılar dünyasında boğulduğunu
sadəcə seyr etməmiş, bundan çıxış yolu da
axtarmışdır. Hüseyn Cavid “…İndi maarif
əsri, səadət zəmanıdır. Hər millət öz hüququnun
istər bəhasını” [1, s.123] – deyə vətənin səadəti
və xalqın azadlığı, vətən övladlarının xoş gə-
ləcəyi barəsindəki xeyirxah arzularının bir
gün həqiqətə çevriləcəyinə sonsuz inam bəs-
ləmiş və bu inam onu mübarizəyə, istiqbala
və nikbinliyə ruhlandırmışdır. Şair varlığını
canından artıq sevdiyi doğma xalqının cəhalət
zəncirini qıraraq intibaha qovuşacağını, işıqlı
gələcəyə doğru irəliləyəcəyini tərbiyə və
təhsilin gücündə axtarırdı.

Böyüməkdə olan gənc nəslin nəcib key-
fiyyətlər ruhunda tərbiyə edilməsi, onlara lap
aşağı yaşlardan müsbət əxlaq, mədəni vərdişlər
aşılamaq Hüseyn Cavidin ən mühüm ideyala-
rından biri idi. Bu isə Hüseyn Cavidin gənclərə
vətənin, xalqın gələcəyi, istinadgah nöqtəsi,
ümid çırağı kimi baxmasından irəli gəlirdi.
O, gələcəyin yüksək mədəniyyətli gənc qüv-
vələr, yeni inqilabçı qüvvələr vasitəsilə yara-
dılacağına inanırdı. Ona görə də həssas qəlbli
şair Vətən övladlarının tərbiyəsi ilə məşğul
olmağı və onlardan gələcəkdə yüksək mənə-
viyyatlı, saf əxlaqlı, xalqın, ana torpağın qey -
dinə qalan şəxslər yetişdirmək kimi çətin bir
işi təxirəsalınmaz bir məsələ kimi irəli sürürdü.
Hər şeydən əvvəl bu işin çətinliyi Cavidin
yaşadığı dövr və qeyri normal ictimai mühit
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ilə əlaqədar idi. O, elə bir şəraitdə yaşayırdı
ki, bu zaman uşaq və gənclərin tərbiyəsi ilə
məşğul olmaq, onlardan yüksək ideallı şəxslər
yetişdirmək bir o qədər də asan de-yildi. Çünki
istər-istəməz dövr və ictimai mühit bu işə
mane olur, ya da öz mənfi təsirini göstərirdi.

Hüsyen Cavidin əsərlərində mübarizə, in-
qilab yolu ilə azadlıq və istiqlaliyyət qazanmağa
çalışan fəhlə surətləri də öz əksini tapır.
Cavidin dünyagörüşünün bu cür formalaşma-
sına təsir edən amillərdən biri onun Bakını
gəzərək fəhlələrin və eləcə də avara, sərgərdan
gəzənlərin həyatı ilə yaxından tanış olması
idi. Hüseyn Cavidin dünyagörüşündə əmələ
gələn müsbət meyililik “Azər” poemasında
daha aydın nəzərə çarpır. Bu əsərdən görmək
olur ki, şairi artıq Bakı fəhlələri ilə bərabər
Avropa və Qərb fəhlələrinin də həyatı maraq-
landırır.

Şərqin bir çoq ölkəsini bən gəzib də dolaşdım,
Çoq ellərə yanaşdım.
Orda insan sürüləri yığın-yığın məhv olur,
Ətməyini güc bulur.
Çoluq-çocuq ac-yalavac paçavraya bürünür,
Çöplüklərdə sürünür.
Aşçıların atdıqları kəmikləri qırarlar,
Bir az ilik ararlar.
O məhsullu Şərqin halı pək səfil…
Öylə yoqsul var ki, ot yeyib yaşar.
Fəqət burda yalnız insanlar deyil,
Tısbağalar belə eşqindən coşar.
Çoq düşündüm bunu dəmindən bəri,
Hər zevqi bir acı bəslər, düşünsən!
İştə Qərbin azğın səadətləri
Alır qida Şərqin fəlakətindən [1, s.183].
Maarifpərvər mütəfəkkir “hər yara”nın, hər

bir əksliyin yox olacağına inanır, hər cür ça-
tışmazlığa elmin son qoyacağına şübhəsiz
ümid bağlayırdı. Məhz buna görə də o, bütün
cəmiyyətə elmə yiyələnməyi məsləhət görür
və yazırdı:

Hiç məraq etmə, quzum, iştə para,
Sağalır elm ilə hər türlü yara…
Dedi: Get bilgi al, öyrən yarını [1, s.152].
Hüseyn Cavidin yaradıcılığında başlıca

məqsəd mövhumatı, sxolastik təlimi tənqid
etmək, maarifi, elmi, azadlığı təbliğ etmək
olmuşdur.

Cavid xurafatı, mövhumatı, mistik əqidələri

tənqid etməklə yanaşı, ayrı-ayrı nüfuzlu, ancaq
yalançı din xadimlərini, avam camaatın mü-
qəddəs sandığı axund və şeyxlərin də rəzil və
iyrənc simasını açıb göstərir. “Azər” poema-
sında “bizi həp aldadıyor, aldadıyor” deyən
şair xalqı təhqir edərək danışmağa qoymayan,
düz yoldan azdıran “rövzəxan”ları, “təfriqəyə
səbəb olan” mollaları tənqid atəşinə tutur.
Bəhs olunan poemanın “Məsciddə” adlı bir
bölməsində Azər yalançı mollalara acı-acı
gülür. Hökm eyləmək, bəd əməllər üzündən
əllərinə fürsət düşərkən şadlanan, bundan gəlir
mənbəyi, pul yığmaq vasitəsi kimi istifadə
edən din təbliğatçılarının iç üzünü xalq arasında
ifşa edirdi. Xalqın maariflənməsinə, fikir-
lərinin işıqlanmasına, mütərəqqi ideyaların
yayılmasına mane olan din xadimləri ilə apar-
dığı mübarizədən bəhs edərək:

… - Şeyxim! Bir az da insaf et,
Nə olur, bir qadar da düz yol get.
Xalqa cənnət verib o dünyada,
Özün aludəsən bu dünyada.
Bizi qandırma; haq verib, haqq al,
Sən deyilsin namuslu bir baqqal.
Həp yalan sat da altun al, nə demək!?
Göz yaşından doğarmı huri, mələk.
Ən gözəl dindir iştə dini-həyat,
Başqa yol yoq, ya fənn, ya mövhumat!.. 

[1, s.154]
– deyən şair bu mübarizənin nə qədər çətin

olduğunu duysa da (müasirləri Cəlil Məm-
mədquluzadə, Məmməd Səid Ordubadi, Əliqulu
Qəmküsar və b. kimi) bu yoldan dönmür, on-
ların bəd əməllərini açıqlayaraq, xalqı da bun-
lara qarşı amansız olmağa çağırırdı.

Hüseyn Cavidin böyüklüyü ondadır ki, o,
heç vaxt ifrat dolu dini mövhumata inanmamış,
onları bir para “din dilənçiləri”nin gəlir mənbəyi
hesab etmiş”, məktəblərdə yalançı din və
mövhumata yer verilməsinə birmənalı şəkildə
etiraz etmişdir. Bu məsələni şair “Azər” poe-
masında məharətlə qələmə almışdır.

Şimdi artıq sıra gəlmiş paraya,
Gümüş, altın birikib bir araya,
Doldu bir ləhzədə şeyxin qucağı,
Satılır altuna cənnət bucağı.
Qaldı Azər bu tuhaf “alverə” mat,
Acılar duydu içindən, heyhat!..
Nə əcayib sürü, yahu, bunlar,
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Öndə rəhbərlik edər maymunlar.
Cühəla elm, fəzilət satıyor,
Xalqı əfsunlayaraq aldadıyor.
Kəndi əxlaqi sönükkən həpsi
Yeltənir verməyə əxlaq dərsi.
Sadə minbərdə deyil, çoq yerdə
Göz boyar həp şu qaranlıq pərdə [1, s.153].
Göründüyü kimi, şair istər dini məktəblərdə,

istərsə də məscidlərdə və məbədlərdə “elm və
fəzilət” adı ilə xalqı aldadıb “əxlaq dərsi” verən
bir “sürü meymun”ları, yalançı din dəllallarını
kəskin tənqid edir və onları ifşa edirdi.

Hüseyn Cavid yaradıcılığında ağılla qəlb,
dinlə idrak arasında yaradılmış süni uçurum-
lardan doğan əksliklər, sosial problemlər, des-
potizmin tənqidi, mövcud üsuli-idarənin ma-
hiyyəti, sxolastik təlimin məzmunundan doğan
ağır nəticələr dərindən əks etdirilir, ictimai
zülmə və sinfi bərabərsizliyə qarşı aparılacaq
mübarizənin əhəmiyyəti qeyd edilir, ictimai
zülmə elm və idrakın qüvvəsi ilə üstün gəlməyin
mümkünlüyü göstərilir. Cavid istəyirdi ki,
məscidlər, məbədlər öz yerlərini kitabxanalara,
məktəblərə versin, “fəzlü mərifət günəşi” par-
lasın, insanlar mədəniyyətə qovuşsunlar.

Gönlünüz cənnət istəyirsə əgər,
Şeyximiz başqa nəğmə bulmalıdır.
Mütəvəkkil duran şu məbədlər
Həp kütübxanə, məktəb olmalıdır.
O zaman fəzlü mərifət günəşi
Ölgün, azğın cihanı həp süslər.
Şu sönük toprağın bulunmaz eşi,
Qurulur hər bucaqda cənnətlər.
O zaman qanlı, kinli qüvvətlər
Səni dəhşətləriylə inlətməz.
Şərəfin, bənliyin olub da hədər,
Ayaq altında çeynənib getməz!.. [1, s.157].
Fanatizmə, mövhumata qarşı sağlam ağıl,

azad istedad, fərəhli həyat uğrunda mübarizəsilə
Hüseyn Cavid Azərbaycan pedaqoji fikrinin in-
kişafında göründüyü kimi mühüm işlər gör-
müşdür. Bu kimi münasibətləri heç nədən və
heç kimdən qorxmadan amansız tənqid və ifşa
etməyin özü azərbaycançılığa xidmət deyilmi?

Göründüyü kimi, Hüseyn Cavidin ehtiraslı
təbliğatçılıq fəaliyyəti onun maarifpərvər ideyaları
ilə sıx bağlı olmuşdur. Böyük sənətkarın maa-
rifçilik görüşlərində elm, məktəb, sxolastik təlim,
tədris və s. məsələləri əsas yer tutmuşdur.

Uzun illərdən bəri Hüseyn Cavidin əsərləri
orta və ali məktəblərdə tədris edilir. Orta mək-
təbin təkmilləşdirilmiş proqramlarında onun
əsərlərinin geniş yer tutması da maarifpərvər
şairin yaradıcılığına verilən yüksək qiymətdir.

Ulu öndər Heydər Əliyev Hüseyn Cavid
və Cavid irsi ilə bağlı  belə deyirdi: “Hüseyn
Cavid bizim üçün doğrudan da əzizdir. O, ta-
riximizdə böyük bir şəxsiyyətdir və böyük
bir irs qoyub. Xalqımız, tariximiz nə qədər
yaşayacaqsa, Hüseyn Cavidin irsi də o qədər
yaşayacaq və xalqımız ondan istifadə edəcək.

Yekun olaraq qeyd edək ki, Hüseyn Cavid
şərəf dolu ömrünün sonuna kimi ölümün gö-
zünə dik baxmış, nikbin baxışlı bir şəxs olmuş,
böyük arzularla yaşamış, gələcəyin səsini eşit-
miş, qayəsiz, mənasız ömür sürənlərə də acı-
mışdır. “Azər” poemasında dediyi kimi:

Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli,
Həyat var ki, ölümdən də zəhərli…
Yaşamaq da xoşdur, ölmək də xoşdur,
Qayəsiz həyatda ölüm də boşdur [1, s.210].
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Annotasiya. Məqalədə müəllim-şagird əməkdaşlığı prosesində bioetik müna-
sibətlərin rolu araşdırılmışdır. Müəllim-şagird əməkdaşlığı prosesində bioetik
münasibətlər bəşər övladının formalaşması prosesinə çevrilərək,düşüncə qabi-
liyyətinin yüksək ssəviyyəyə çatmasına imkan yaradır. Hər bir müəllim bioetik
münasibətlərə əsaslanan öz yaradıcılığını tədrisə tətbiq etməyi bacarmalıdır.
Öyrənmənin,həyati bacarıqların bioetik prinsiplər əsasında formalaşmasında
müəllimin rolu əvəzsizdir. Müəllimi xarakterizə edən etik münasibətlərə
əsaslanan cəhətləri: ədalətliliyi, obyektivliyi, həssaslığı, diqqətliliyi, düşüncəliyi
və hazırcavablılığıdır. Müəllim-şagird münasibətlərində əməkdaşlığın bioetik
əsasları şagirdlərə humanist münasibətdə öz əksini tapır. Hər bir müəllim təlim
prosesində yenilik gətirməyə çalışmalı, şagirdlərlə bioetik çərçivədə əməkdaşlıq
edərək bütün təlim üsullarından istifadə etməlidir. Demokratikləşmənin əsasını
müəllimin pedaqoji etik davranış qabiliyyəti  təşkil edir. Bioetik münasibətlərin
əsas vəzifəsi hərtərəfli inkişaf etmiş,mənəvi zənginliyə malik olan şəxs yetişdirib
formalaşdırmaqdır. Təlim prosesinin səmərəli və optimal təşkili üçün şagirdlə
bioetik münasibətdə müəllim diqqətli və həssas olmalıdır. Uşağı günahlandırmaq,
cəzalandırmaq, təhqir etmək təlimin motivasiyasını aşağı salır.

The role of Bioethical relations in teacher-
pupil partnership process
Abstract. In the article the role of bioethical relationships in the process of
teacher – pupil partnership was searched. Bioethical relationships in the process
of teacher – pupil partnership give chance for making high level thinking
ability turning into process of human being formation. Each teacher should be
able to apply his creativity to teaching, based upon bioethical relationships.
The role of a teacher is indispensable in the formation of learning and vital
skills on the bases of bioethical principles. Features characterizing of a teacher
based upon ethical relationships are being just, objective, sensitive, attentive,
clever and witty. Bioethical bases of partnership in teacher – pupil partnership
show itself in humanist approach towards pupils. Each teacher should be
innovator in teaching process, use all teaching methods collaborating with
pupils within bioethical limits. Pedagogical – ethical behavior of a teacher
form bases of democracy. Main objective of  bioethical relationships is to bring
up and form a person being comprehensively developed and possessing moral
wealth. For effective and optimal organize of teaching process a teacher should
be attentive and sensitive in bioethical relationships with pupils. To blame,
punish, insult of a child decreases motivation of teaching.

Роль биоэтических отношений в процессе 
сотрудничества учителя и ученика
Aннотация. В статье рассмотрена роль биоэтических отношений в
процессе тврческого взаимодействия учителя с учениками. В процессе
биоэтических отношений тврческого взаимодействия учителя с учениками,
превращаясь в процесс формирования человечества, даёт возможность
достижения его способности  до  высокого уровня. Каждый учитель
должен уметь применять в учёбе свой метод, основанный на биоэтические
отношения. Роль учителя в формировании жизненных навыков, основанных
на биоэтических принципах в процессе обучения незаменима. Качества
работы учителя, должна основываться на таких этических принципах,
как справедливость, объективность, чуткость, внимательность, осознанность
и оперативность. Основы биоэтического сотрудничества  взаимодействий
учителя с учениками находят своё отражение в гуманном  отношении к
ученикам.  Каждый учитель должен стремиться вносить новшества в
учебу, пользуясь всеми методами своей квалификации в рамках биоэтического
сотрудничества. Основу демократизации составляет этико-педагогическая
способность учителя. Основная задача биоэтических отношений – это
формирование всесторонне-духовно развитой личности. Для организации
оптимально полезного процесса обучения в биоэтическом отношении
учитель объязан быть внимательным и чутким. Оскорбление, обвинение,
наказание ученика снижает мотивацию обучения.
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Hər müəllim bioetik münasibətlərə əsasla-
naraq öz yaradıcıllığını dərsə tədbiq etməyi
bacarmalıdır. Öyrənmənin, həyati bacarıqların
bioetik prinsiplər əsasında formalaşmasında
müəllimin rolu əvəzsizdir. Müəllimi xarekterizə
edən etik münasibətlərə əsaslanan cəhətləri:
ədalətliliyi, obyektivliyi, həssaslığı, diqqətliliyi,
düşüncəliyi və hazırcavablığıdır.

Hər bir müəllim öz fəaliyyətini təhsildə
gedən islahatlara yönəltməli, yeniliklər barədə
geniş məlumat toplamalı, mənimsəməli və
onu işində tədbiq etməyi bacarmalıdır. Hər
bir cəmiyyətdə təhsil aparıcı sahə hesab olunur
və cəmiyyətin sürətli inkişafında mühüm amil
kimi çıxış edir. Müəllim-şagird əməkdaşlığı
prosesində bioetik münasibətlər  bəşər övladının
formalaşması mexanizminə çevrilərək, düşüncə
qabiliyyətinin yüksək səviyyəyə çatmasına
imkan yaradır.

Fəlsəfi elmlər sistemində mühüm yer tutan
etika insan idrakının ən qədim sahələrindən
olan əxlaq haqqında elmdir. Hələ ibtidai dövrdə
insanların müəyyən adət-ənənələr, qaydalar,
qadağalar və s. formada mövcud olan müna-
sibətləri zaman keçdikcə mürəkkəbləşir, yeni
məzmun kəsb edirdi.

Bioetika biologiyanın və təbabətin eksperi-
mental və nəzəri fəaliyyət sayəsində, habelə
aparılmış tədqiqatların nəticələrinin praktiki
tədqiqində təsir göstərən etnik standartlar sis-
temidir. Mütəxəssislər bioetikanı insanın təbabət
və biologiyasındakı fəaliyyətinin mənəvi tərəfləri
haqqında elm kimi nəzərdə tuturlar. Onların
fikrincə, bioetika biotibbi elmlərin tərqqisi və
ən yeni texnologiyaların insanın gündəlik hə-
yatına tətbiqi ilə əlaqədar yaranan etnik, tibbi,
bioloji və hüquqi problemlərlə məşğul olan
elmlərarası tədqiqat sahəsidir. Bioetika ənənəvi
etikanın hüquq, fəlsəfə və təbabətin elementlərini
özündə birləşdirir. Hazırda bioetika və tibbi
hüququn bərqərar olması yüksək biotibbi tex-
nologiyalar sahəsindəki inqilabi nailiyyətlərlə
şərtlənmişdir. Bioetika yunan dilindən tərcümədə
həyat və etika sözlərindən götürülüb, müxtəlif
yönlü mənəvi problemlərin müzakirəsinə və
həll yollarının tapılmasına istiqamətlənmiş fən-
lərarası tədqiqat sahəsi mənasını verir. Burada
biotibbi elmlərin və səhiyyənin ən yeni uğurları
özünü büruzə verir [1, 2, 4].

Şagird-müəllim münasibətlərində bioetik
münasibətlərin tələbləri: 1) hümanizm, 2)təh-
silin demokratikləşdirilməsi, 3) təhsildə fər-
diləşdirmə, 4) təhsildə differensiallaşdırma
təlim prosesində böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Şagirdlərin pedoqoji-psixoloji inkişafı, şa-
gird-müəllim əməkdaşlığı prosesində bioetik
münasibətləri qurması müəllimin əsas vəzifə-
lərindən biridir. Müəllim-şagird münasibətlə-
rində əməkdaşlığın bioetik əsasları şagirdlərə
humanist münasibət də  öz  əksini  tapır  və
bioetik münasibətlərə əsaslanır. Humanizm
prinsipinin əsasını: uşağın imkanlarının hü-
dudsuzluğununa və onun özününkünləşdirmə
bacarağına inam yaratmaq, uşağın şəxsiyyət
azadlığının və hüquqlarının müdafiə olunması
tələbini yerinə yetirmək, uşağın maddi və mə-
nəvi tələblərini təmin etməkdən ibarətdir.
Müəllim də, bioetik münasibətlər çərçivəsində
şagirdə təmənnasız yardım etməsi və sevinc
bəxş etməsi vacibdir. Tərbiyədə də həmçinin
bioetik münasibətlər hümanizm-doğmalıqla,
qayğılı münasibətdə öz əksini tapır.

Müasir dövrdə hər bir müəllim təlim pro-
sesində  yenilik gətirməyə çalışmalı, şagirdlərlə
bioetik çərçivədə əməkdaşlıq etməli və bütün
təlim üsullarından istifadə etməlidir. Müəllim
şagirdlərin fikirinə münasibət bildirməli və
öz yaradıcıllığından istifadə edərək onların
fikirlərini müəyyən bir nöqtəyə gətirməlidir.
Burada bioetik münasibətlərin rolu şagirdlərin
fikrini düzgün istiqamətə yönəltməkdir.

Demokratikləşmənin əsasını müəllimin pe-
doqoji-etik davranış qabiliyyəti təşkil edir.
Bioetik münasibətlərə əsaslanan müəllimi xa-
rekterizə edən cəhətlər: ədalətlilik, obyektivlik,
həssaslıq, diqqətlilik, düşüncəli, nəzakətli,
rəftar, hazırcavablıq və yumor hissinə malik
olmasıdır. Müəllimin uşaqlara inamı,  etibar
etməsi, səbirli və təmkinli olmasıdır [8, s.10]. 

Müasir cəmiyyət tələb edir ki, şəxsiyyət
öz peşəsinə dərindən yiyələnməklə yanaşı,
həm elmi cəhətdən  bioetik münasibətlər pro-
sesində məlumatlı, əməyə və yaradıcıllığa ha-
zırlıqlı olub mənəvi cəhətdən zəngin olan,
texnika və mədəniyyətin nailiyyətlərindən ba-
carıqla istifadə edə bilsin, həm də ətrafdakılarla
ünsiyyət saxlamaq bacarığına yiyələnsin. Bi-
oetik münasibətlərin əsas vəzifəsi hərtərəfli
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inkişaf etmiş, mənəvi zənginliyə malik olan
şəxs yetişdirib formalaşdırmaqdır. Təhsilimizin
inkişafı məhz gənc mütəxəssislərin bioetik
münasibətlərdə hazırlıq səviyyəsindən çox as-
lıdır. Gənc kadrların savadlı yetişməsi, şəx-
siyyətin ahəngdar inkişafı vəzifəsi ilk növbədə
müəllimin bioetik davranış və bacarıqlarından
aslıdır.

Təhsildə  müəllim-şagird əməkdaşlığı pro-
sesində müəllimin hər bir şagirdlə bioetik
prinsiplər əsasında  tək-tək işləməsi başa dü-
şülür. Təlim prosesində yüksək keyfiyyət əldə
edilməsində hər bir şagirdin irəliyə doğru in-
kişafında fərdi etik yanaşmanın rolu böyükdür.
Təhsil prosesində şagirdlə münasibətdə ayrı
seçiliyə  yol vermək olmaz. Müəllimlər daha
çox dərsini yaxşı oxuyan, intizamlı uşaqlarla
əməkdaşlıq edirlər. Belə hal yolverilməzdir
və heç bir şagird diqqətdən kənar qalmamalıdır,
hamıya münasibət eyni olmalıdır.

Şagirdlərin bioetik prinsiplər əsasında həyata
baxışlarının formalaşmasında  müəllimlərinin
rolu əvəzsizdir. Müəllim etik münasibətlər
çərçivəsində  yaxşı psixoloq olmağa alışmalıdır.
O hər bir şagirdə fərdi-etik normalarda ya-
naşmağı bacarmalıdır. Hər bir uşağın özünə
məxsus xarekterik xüsusiyyəti var və hər
müəllim də ona uyğun etik münasibətdə  dav-
ranmalıdır. Müəllim elə şərait yaratmalıdır ki,
şagird ondan çəkinməsin ona hörmət etsin və
problemləri olduqda onunla həll etməyə ça-
lışsınlar. Bioetik münasibətlər yaratmaq üçün
müəllim həmçinin valideynlə sıx əlaqə yarat-
malı, sinifdə başverənlərlə bağlı məlumatlan-
dırmalıdır [3, 5, 8].

Təlim prosesinin səmərəli və optimal təşkili
üçün şagirdlə bioetik münasibətdə müəllim
diqqətli və həssas olmalı, dərs zamanı şagirdi
hər hansı çətin vəziyyətdən çıxara bilməlidir.
Uşağı günahlandırmaq, cəzalandırmaq, təhqir
etmək lazımi nəticələr vermədiyi kimi təlimin
motivasiyasına da aşağı salır. 

Təhsildə differensiallaşdırma şagirdlərin
meyil və marağına, arzusuna, enerjisinə, gü-
cünə, daxili motivlərinə və qabiliyyətlərinə
görə seçilməsinə , qruplaşdırılmasına  deyilir.
Müasir müəllim əlavə materiallardan və özünün
pedoqoji-psixoloji etik, birlik və bacarıq  po-
tensialından dəqiq və yerində istifadə etməyi

bacarmalıdır. Müəllim yeni texnologiyaların
interaktiv pryomlarını bilməli və onlardan is-
tifadə etməyi bacarmalıdır. Hər bir müəllim
öz yaradıcıllığında  bioetik münasibətlərə əsa-
lanaraq dərsikeçməlidir. Bu tədbiqetmə müxtəlif
növ ola bilər. Bu tip dərslər şagirdlər üçün
maraqlı və düşündürücüdür.    

Belə dərslər şagirdləri düşünməyə vadar
edir və uşaqların nitqini, öz fikirlərini çəkin-
mədən başqalarına çatdırmağa həvəsləndirir.
Bu tip dərslər şagirdyöünümlü olur. Uşaqlar
lap kiçik yaşlarından başlayaraq həyatda fəal
və müstəqil olaraq iştirak etməli həyat üçün
vacib olan bioetik münasibətlərə əsaslanan
bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməlidirlər.
Unutmaq  olmaz ki, müəllimin şagirdlərinə
verəcəyi ən böyük töhfə onlarda oxumaq və
araşdırmaq həvəsi yaratmaqdır. Müəllim uşağa
müvəffəqiyyətsizliyin öhtəsindən gələcəyi his-
sini verərək özünə güvən hissinin artmasına
yardımçı olmalı, dərslərindən geri qaldığı təq-
dirdə  onu istənilən səviyyəyə gətirə bilməlidir
[6, s. 9].

Eyni zamanda  bioetik münasibətlərdə qa-
baqlayıcı təlim prinsipidə öz əksini tapmalıdır.
Bu prinsipə görə  cəmiyyətin inkişaf  meyillərini
inkişaf etdirməli və yaxın gələcəkdə fəaliyyət
göstərəcək yeni nəsil hazırlamaqdır. Əməkdaşlıq
prinsipində bioetik münasibətlər sistemində
müəllim-şagird-valideyn partnyor kimi çıxış
etməlidir. Qrup təlimi prinsipində isə məsələnin
həlli zamanı qrupun nümayəndələri imkanlarını
və öz imkanlarını  dərk etmək məqsədi ilə hər
bir şagirdi qrup işinə cəlbedilməsi, qrup halında
qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlığı ön plana
çəkilməlidir. 

Lakin bu zaman şagirdi heç nəyə məcbur
etməməli, uşağı cəsarətləndirməklə ozünə
inamı artıraraq, müvəffəqiyyət üçün uyğun
mühiti təmin etməli, onu müstəqilliyə yön-
ləndirməlidir. Şagirdlərlə biotik normalara
əsaslanan əməkdaşlıq, qadağaların, cəzaların,
onlarla kobud rəftarın əleyhinədir. Bir sözlə,
müəllim-şagird əməkdaşlığı bütövlüklə bioetik
davranışların, münasibətlərin əsasını təşkil
edir [7].

Bioetik münasibətlərdə müəllim həmişə
diqqətli olmağı bacarmalıdır. Müasir dövrdə
həyatın tələblərinə cavab verən şəxsiyyətin
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formalaşdırılması, müəllim-şagird əməkdaşlığı,
təlim prosesinin bioetik münasibətlər çərçi-
vəsində  optimal tərzdə qurulması cəmiyyətin
ən aktual problemlərindən biridir.

Bioetik münasibətlərdə müəllim-şagird
əməkdaşlığı prosesində təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində müəllim-şagird əməkdaşlı-
ğında bioetik münasibətlərin əsaslı və sistemli
şəkildə araşdırılaraq öyrənilməsidir.

Bioetik münasibətlərin tədrisdə praktik
əhəmiyyəti böyükdür.  Müəllim-şagird əmək-
daşlığında bioetik münasibətlərin düzgün
təşkili məsələləri, yeni düşüncəyə, yeni pedoqoji
təfəkkürə malik olan müəllimə lazım olan
keyfiyyətlər açıqlanmışdır, bu da gənc müəl-
limlər və tələbələr üçün  böyük  əhəmiyyət
kəsb edir.

Ədəbiyyat

1. “Müəllimlərin etik davranış qaydaları  haq-
qında” Təhsil Nazirliyinin 16 may 2014-
cü il tarixli 600N:li əmri. Xalq qəzeti 16
may 2014- cü il.

2. Quliyeva B. Müəllimin etik davranışı haqqında.
Təhsil İnstitunun elmi əsərləri. Bakı, 2018.

3. Məmmədov V., Mustafeyeva A. Beynəlxalq
kontensiya təcrübəsi və Bioetika haqqında Bey-
nəlxalq və Azərbaycan Respublikası milli qa-
nunvericiliyin yaradılması. Bioetika tibbi hüquq
və yeni texnologiyalar. Bakı 2011, 48səh.

4. Mustafayeva A. Bioetika sənədlər, terminlər.
Bakı: Elm, 2009, 339 s.

5. Hüseynova S. Etika. Bakı, 2010
6. Sultanov R.L. Ali  pedoqoji təhsil müəssi-

sələrində  kurikulumların  hazırlanmasının
nəzəri pedoqoji əsasları. Monoqrafiya, Bakı
2012, 248 s.

7. Sultanov R.L. Biologiya fənn kurikulumunun
tədbiqi prosesində  təlimin səmərəliliyinin
təşkili yolları. ARTDİ-nun “Elmi əsərləri
cild 83, № 3, Bakı, 2016, s.57-59.

8. Sultanov R , Axundov L.A. Biologiya fənn
kurikulumlarının tədbiqi ilə əlaqadar şa-
girdlərdə bacarıq və vərdişlərin formalaş-
dırılması yolları. Naxçıvan Müəllimlər İns-
titunun xəbərləri. Naxçıvan: Məktəb, 2016,
cild 12, № 3, səh. 97-99.

9. Sultanov R.L. Biologiya dərslərində təlimin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi və idarə olun-
ması prinsipləri. Naxçıvan Müəllimlər İns-
titunun xəbərləri. Naxçıvan: Məktəb, 2016,
cild 12, № 4, s.75-77.

10.Sultanov R.L .Təlim prosesində müəllim-
şagird münasibətlərinin formalaşmasının
pedoqoji, psixoloji tələbləri. Bakı, ADM-
nin əsərləri. XI buraxılış. Bakı, 2000.

Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Fərahim Sadıqov 
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 4 mart 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 24 aprel 2020-ci il

Rauf Sultanov

Müəllim-şagird əməkdaşlığı prosesində bioetik münasibətlərin rolu



24

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2, s. 24-27
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2020, № 2, p. 24-27
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2020, № 2, c. 24-27

“Kimya” və “Biologiya” fənlərinin
tədrisi zamanı gillərin təbabətdə is-
tifadəsinə dair əlavə məlumatların
verilməsi 

Müəlliflər:

Bayram Rzayev 
AMEA Naxçıvan Bölməsi
Kimya üzrə elmlər doktoru
E-mail: bayramrza@gmail.com

Tofiq Əliyev 
AMEA Naxçıvan Bölməsi 
AMEA-nın müxbir üzvü
Kimya üzrə elmlər doktoru, pro-
fessor
E-mail: tofigaliyev@yahoo.com

Əhməd  Qarayev
AMEA Naxçıvan Bölməsi

Sevinc Kərimova
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Açar sözlər:
Gil compozisiyası, gilin rəngi, ad-
sorbsiya, yağışqanlıq xassəsi

Authors:

Bayram Rzayev 
Nakhchivan Branch of ANAS
Doctor of science in chemistry
E-mail: bayramrza@ gmail.com

Tofig Aliyev
Nakhchivan Branch of ANAS Co-
responding member of ANAS
Doctor of science in chemistry,
professor 
E-mail: tofigaliyev@yahoo.com

Ahmad Garayev
Nakhchivan Department of ANAS

Sevinj Karimova
Nakhchivan State University

Key word: 
Composition of clay, color of clay,
adsorption, adhesive properties

Aвторы:

Байрам Рзаев 
Нахчыванское Отделение НАНА
Доктор наук по химии
E-mail: bayramrza@ gmail.com

Тофик Алиев 
Нахчыванское  отделение НАНА
Член-корреспондент НАНА
Доктор наук по химии, профес-
сор
E-mail: tofigaliyev@yahoo.com

Ахмед Гараев
Нахчыванское отделение НАНА

Севиндж Керимова
Нахчыванский государственный
университет

Ключевые слова:
Состав глины, цветы глины, ад-
сорбция, свойства клейкости

Annotasiya. Qədim zamanlardan tibbdə gildən istifadə olunmuşdur.
Onlar tərkibindən asılı olaraq müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində geniş
istifadə olunur. Kompozisiya elementlərindən asılı olaraq, rənglər də
fərqlidir. Bütün gillər yeddi rəngdədir: ağ, mavi, yaşıl, sarı, qırmızı, boz
və qəhvəyi. Qara gil çox nadir hallarda olur. Tibbdə elmi cəhətdən ağ və
mavi gilə üstünlük verilir. Demək olar ki, bütün mikroelementlər,
orqanizmə lazım olan mineral duzlar mavi gildən ibarətdir. Bu gil digər
növləri ilə müqayisədə hər yerdə qiymətləndirilir. Keçmişdə mavi gili
olan dövlətlər onu istehsal etdi və digər dövlətlərə qızıl qiyməti ilə
satdı. Gil dünyanın bütün bölgələrində var. İbtidai insan gildən istifadə
edərək ev əşyaları hazırlayırdı. Beləliklə, suyun daşınması, saxlanması
və qızdırılması və yeməklərin hazırlanması məsələləri öz həllini tapmışdır. 

The benefit of providing additional information on
"the use of clay in medicine" in the creation of in-
terdciplinary relations in the teaching of "chemistry"
and” biology" subjects in secondary schools

Abstract.Clays have been used in medicine since ancient times. They are widely
used in the treatment of various diseases, depending on their composition.
Depending on the elements in the composition, the colors are also different. All
clays come in seven colors: white, blue, green, yellow, red, gray, and brown. The
black clay is very rare. In medicine, white and blue clay are scientifically
preferred. Practically, most microelements, mineral salts necessary for the body
are contained in blue clay. It is universally appreciated in comparison with other
types of clay. In the past, the state with blue clay produced it and sold it to other
states for the price of gold. There are clays in all regions of the world. Primitive
man made household utensils using clay. Thus, transporting, storing and heating
water and cooking dishes had been resolved.

К предоставлению дополнительной информации
об использовании глин в медицине при препо-
давании дисциплин «Химия» и «Биология»

Aннотация. Глину используют в медицине очень давно. Они широко при-
меняются при лечении различных заболеваний в зависимости от их состава.
В зависимости от элементов в составе цвета также различаются. Все глины
бывают семи цветов: белая, голубая, зеленая, желтая, красная, серая и ко-
ричневая. Черная глина встречается очень редко. В медицине с научной
точки зрения предпочтение дается белой и голубой глине. Практически все
необходимые организму микроэлементы, минеральные соли содержатся в
голубой глине. Он универсален и высоко ценится по сравнению с другими
видами глины. В прошлом государства, имеющие запасы голубой глины,
производили и продавали ее по цене золота другим государствам. Глины
есть во всех регионах мира. Первобытный человек изготавливал бытовую
посуду с использованием глины. Тем самым решены вопросы переноса,
хранения, нагрева воды и приготовления пищи.
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İbtidai insan gillərdən istifadə edərək məişət
qabları hazırlamış və bununla da su daşımaq,
su saxlamaq, suyu qızdırmaq və xörək bişirmək
məsələsini həll etmişdir. Lakin gillərin əhə-
miyyəti bununla bitmir.

Gillər çox qədimdən təbabətdə də istifadə
olunur. Onlar tərkiblərindən asılı olaraq müxtəlif
xəstəliklərin müalicəsində geniş  tətbiq  edilmiş
və bu gün də edilir. Tərkibindəki elementlərdən
asılı olaraq gillərin rəngləri də müxtəlif olur.
Bütün gillər yeddi rəngdə olurlar: ağ, mavi,
yaşıl, sarı, qırmızı, boz və qəhvəyi. Qara
rəngli gilə çox nadir halda rast gəlinir. Tibbidə
elmi baxımdan üstünlük ağ və mavi gilə verilir.
Praktiki olaraq orqanizm üçün lazım olan
əksər mikroelementlər, mineral duzlar mavi
gildə vardır. O universal olub başqa növ
gillərlə müqayisədə yüksək qiymətləndirilir.
Fikrimizcə orta ümumtəhsil məktəblərində
“kimya” və “biologiya” fənlərinin tədrisi za-
manı bəzi mövzular keçirilərkən “Gillərin tə-
babətdə istifadəsi haqqında” aşağıda şərh
edilən yığcam materialın şagirdlərə çatdırılması
bu fənlərə olan marağın artmasına, verilən
məlumatın  daha yadda qalan olmasına və şa-
girdlərdə vətənpərvərlik ruhunun yüksəlməsinə
səbəb olar. Təqdim edilən məqalə məhz bu
məqsədə xidmət edir [1].

Tədqiqat materialları və izahlar. Digər çox-
saylı faydalı xassələri ilə yanaşı gillər müalicə
vasitəsi kimi də əvəzedilməzdir. Məsələn,
asetat turşusunda durulaşdırılmış sarı gili  qay-
nar suda həll edib bir az da ağ neft əlavə
etməklə alınan məlhəmdən əzələ dartınmaları
zamanı bel və oynaq ağrılarında istifadə edi-
lirmiş. Dəmirov xəstəliyinin müalicəsində də
gillərdən hazırlanmış məhluldan  istifadə olu-
nurmuş. İlk qrelkalar da gildən hazırlanmışdır.
Bu məqsədlə boğazı dar gil bardağa isti su tö-
küb, ağzını bağladıqdan sonra ağrıyan yerə
qoyurlarmış. Gildən yuyucu vasitə kimi çirkli
qab-qacağı, paltar və s. ilə yanaşı saçları
yumada da minilliklər boyu istifadə edilmişdir.
Bu mineraldan südün sterilizasiyasında bu
gün də istifadə olunur; süd olan qaba bir qaşıq
gil əlavə edildikdə süd isti havada belə bir
neçə gün çürümür [1].  Təəccüblü deyildir ki,
yaralanan yerə müalicə məqsədilə  gil tökür-
lərmiş. Hələ qədimdən misirlilər gildən mu-

miyalamada istifadə edirmişlər. Gil həm aşılama
prosesini yerinə yetirirmiş, həm də antibakte-
riyal təsir göstərirmiş. Gəmilərdə uzun müddətli
səfərlər zamanı gildən vitamin kimi istifadə
edirlərmiş. Dini baxımdan – gil təkcə insan
orqanizmini müalicə etmir, həm də onun əx-
laqını və mənəvi ruhunu təmizləyir [3]. 

Planetimizdə, o cümlədən doğma diyarımız
Naxçıvan Muxtar Respublikasında da külli
miqdarda gillər vardır (burada daha zəngin
gil yataqları Şahbuz, Naxçıvan, Babək, Yaycı
və Qabıllı gil yataqlarıdır). Onlar tərkiblərinə,
xassələrinə və rənglərinə görə fərqlənirlər.
Gillərin rəngi onların tərkibləri ilə müəyyən
edilir. Bütün gillər yeddi rəngdə olurlar: ağ,
mavi, yaşıl, sarı, qırmızı, boz və qəhvəyi.
Qara rəngli gilə çox nadir halda rast gəlinir.
Tibbidə elmi baxımdan üstünlük ağ və mavi
gilə verilir. Ağ gil kaolin adlanır. Onda
silisium(IV) oksid, sink və maqnezium vardır.
Yaşıl gildə mis, dəmir və bəzi mikroelementlər
üstünlük təşkil edir. Mis tük tökülməsinin və
orqanizmin vaxtından tez qocalmasının qarşısını
alır. Sarı gil tərkibində dəmir və kaliumun
zənginliyinə görə, qırmızı gil ancaq dəmirin
olmasına görə fərqlənir. Dəmir qanda hemoq-
lobinin tərkibinə daxil olan elementdir. Onun
orqanizmdə çatışmazlığı qanazlığınasa səbəb
olur. Belə İnsanlar zəif xarakterli olurlar.
Bunları aradan qaldırmaq üçün nəinki gilin
su ilə suspenziyasından, eyni zamanda gil to-
zunu yeməyə də qatıb istifadə etmək olur.

Praktiki olaraq orqanizm üçün lazım olan
əksər mikroelementlər, mineral duzlar mavi
gildə vardır. O universal olub başqa növ
gillərlə müqayisədə yüksək qiymətləndirilir.
Keçmişdə mavi gili  olan dövlət onu istehsal
edir və başqa dövlətlərə qızıl qiymətinə satırmış.
Həkimlər və loğmanlar mavi gili həmişə
yüksək qiymətləndirmiş və xəstəyə qoyulan
diaqnozdan asılı olmayaraq onun müalicəvi
təsirini göstərmişlər. 

Müasir təbabət də həmin fikri təsdiq edir
və göstərilir ki, mavi gil təbii olaraq yüksək
keyfiyyətli müalicəvi vasitə olub maddələr
mübadiləsini normallaşdırır, başqa növ müa-
licələr − fitoterapiyaya, homeoterapiyaya, cər-
rahi müalicəyə nisbətən daha effektlidir [4].

Gillərin hər birinin özünəməxsus üstünlükləri

Bayram Rzayev, Tofiq Əliyev, Əhməd  Qarayev, Sevinc Kərimova

“Kimya” və “Biologiya” fənlərinin tədrisi zamanı gillərin 

təbabətdə istifadəsinə dair əlavə məlumatların verilməsi



26

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Pedaqogika

var. Məsələn, ağ gil orqanizmdən şlakın ad-
sorbsiya edilərək çıxarılmasında, həmçinin
antiseptik təsirinə görə üstünlük təşkil edir.

Ağ gilin ən yaxşı xassəsi dərini təmizləməsi
və qurutmasıdır. O dəridən artıq piyi və tər
vəzilərinin ifrazatını çıxardır. Bu növdən eyni
zamanda dekorativ kosmetikada pudraların
və quru dezodorantların tərkibinə qatılır. Həmin
vasitələr qadınlarda üzün yağlı dərisi üçün
daha əlverişlidir.

Mavi gil tərkibində kadmium və kobalt
duzlarının və başqa faydalı maddələrin olmasına
görə fərqlənir. Mavi gil iltihablı proseslərə
qarşı təsirli vasitədir. O toxumalarda maddələr
mübadiləsini və qan dövranını sürətləndirir,
dərini təmizləyir, tonuslaşdırır, çivzələri götürür,
sifəti ağardır və xalq təbabətində tük tökül-
məsinə qarşı vasitə kimi istifadə edilir. Ağ
gildən yağlı dəri üçün maska kimi istifadə et-
dikdə 2 xörək qaşığı gil tozu mineral suda,
yaxud çay dəmində xama halına düşənə qədər
qarışdırılır. 1 çay qaşığı limon şirəsi də əlavə
etmək olar. Alınan kütlə təmizlənən yerə qalın
təbəqə halında çəkilir, 10-15 dəqiqə gözlədikdən
sonra isti su ilə yuyulur [4].

Qeyd olunduğu kimi yaşıl gilin tərkibi
mikroelementlərlə, xüsusilə də gümüşlə zən-
gindir. Gümüşdən başqa yaşıl gildə maqnezium,
kalsium, manqan, fosfor, sink, mis, kobalt,
molibden də olur. Aromatik yağlarla, dərman
bitkilərinin soyumamış məhlulları ilə, eyni
zamanda əlif yağı ilə birlikdə maskalarda və
vannalarda istifadə edilir. Dəriyə xüsusi yum-
şaqlıq və incəlik verir. 50 q yaşıl gili çoban-
yastığı dəmində həll edib üzərinə 1 çay qaşığı
əlif yağı əlavə edirlər. Yaxşı qarışdırdıqdan
sonra qalın təbəqə halında sifətə, boyuna (ağ-
rıyan yerə) çəkilir, 10 – 15 dəq. sonra isti su
ilə yuyulur.

Qara gil digər müalicəvi gillər içərisində
xüsusi yer tutur. Tərkibində olan bioloji aktiv
maddələr piy vəzlərinin funksiyasını və hü-
ceyrələrdə yağ mübadiləsini nizamlayır. 500q
qara gil mineral su ilə xama vəziyyətinə
düşənə qədər qarışdırılır. Duş qəbul etdikdən
sonra ağrıyan yerə sürtülərək masaj edilir. Gil
həlimini bir az qızdırıb həmin yerə qalın
təbəqə şəklində çəkirlər. Üzəri polietilen örtük,
onun da üzəri yun şarfla bağlanır. 20 – 30 də-

qiqədən sonra gil təbəqəsi götürülür, yeri isti
su ilə yuyulur, dəsmalla qurulanır. Yaxşı effekt
almaq üçün əməliyyat, günaşırı olaraq 10-12
dəfə təkrar edilir.

Ağrı kəsici vasitə kimi sarı gil üstünlük
təşkil edir. O eyni zamanda orqanizmdən tok-
sinlərin çıxarılmasında və dərinin oksigenlə
təminində yaxşı vasitədir. Qırmızı gil anemiyaya
qarşı, ümumiyyətlə qan dövranı ilə əlaqədar
xəstəliklərdə işlədilir. Dərinin qanla təminatını
yaxşılaşdırır, immuniteti yüksəldir. Boz gilə
gəldikdə o dərini tonuslaşdırır və onu nəm-
ləndirir. Ən faydalı gil göy (mavi) gil hesab
edilir. O nadir hallarda tapılır və başqa növlərə
nisbətən təsiri daha aktivdir. Bu gil ürək fəa-
liyyətini stabilləşdirir və orqanizmin xarici
təsirlərə qarşı müqavimətini artırır. Qədimdə
göy gili universal dərman hesab edirdilər.

Gillərin müalicəvi xüsusiyyəti ilk növbədə
onların yüksək adsorbsiya qabiliyyəti ilə bağ-
lıdır. Orqanizmdə olan şlakları, toksinləri, ağır
metalları adsorbsiya edərək orqanizmi təmiz-
ləyir. Güclü antibakteriyal xassəsi isə tərkibində
olan radioaktiv element – radiuma görədir.
Heç bir bakteriya radium şüalanmasının qar-
şısında tab gətirə bilməz. Məhz gillərdə təbii
radioaktivliyin olması onları universal sterilizə
vasitəsi edir [3]. 

Daxilə gil qəbulu üçün gil məhlulundan
istifadə edilir. Gil məhlulunun hazırlanması
çox sadədir. Bir stəkan suya bir xörək qaşığı
narınlaşdırılmış gil tökülür və ağacdan hazır-
lanmış xörək qaşığı ilə qarışdırılır. Ağac qaşıq
olmadıqda ağac çubuqdan istifadə edilir. Bu
məqsədlə metal qaşıqdan istifadə etmək olmaz,
çünki o müalicə gilinin tərkibini, quruluşunu
və müalicəvi xassəsini dəyişdirir. Daxilə qəbul
olunan məhlulun miqdarı hər pasient üçün
fərdi qaydada seçilir. Yaşlı insan üçün ən əl-
verişli doza gün ərzində iki çay qaşığı gil
tozu hesab olunur. Stəkandakı maye içilib
qurtardıqdan sonra dibində qalan çöküntü
atılır. Bir həftədən sonra böyrəkdən və sidik
kisəsindən daşların parçalanıb tökülməsini
müşahidə etmək olar [3]. 

Gilin orqanizmin xarici örtüyündə istifadəsi
üçün gil kənar qarışıqlardan təmizlənir, toz
halına salınır,  ağzı geniş ağac, yaxud gil qaba
tökülür. Üzərinə gil kütləsinin üstü örtülənə
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və ya iki sm  artıq qalana kimi su əlavə edilir.
Müəyyən müddət saxlanılır ki, gil suyu özünə
yaxşı çəksin. Prosesi sürətləndirmək üçün
kütlə qarışdırılır və içərisindəki bərk topalar
əzilir. Eynicinsli, axmayan, bərk sıyığa oxşar
kütlə alındıqda ondan istifadə etmək olar. İs-
tifadədən sonra gil artıq qalarsa, onu atmaq
lazım deyil. Kütləni gil qaba yığıb üzərinə bir
az su əlavə edərək  uzun müddət saxladıqda o
yenə də  istifadəyə yararlı olur.

Hazırlanmış gil xəmiri yun parça üzərinə
4 sm qalınlığında yaxılır və ağrıyan yerə qo-
yulur. Bintlə sarınır və 2-3 saat saxlanılır. Bu
müddət ərzində o zəhərli maddələri və toksinləri
sorub çıxaracaqdır. Gilin quruması və xəstə
yerin temperaturunun qalxması onun müalicəvi
təsirini göstərən əlamətdir. Sarğı açılıb gil
götürüldükdən sonra xəstə yer yuyulur. Sarğı
bir neçə dəfə təkrar olunur.

Beləliklə, fikrimizcə gillərin təbabətdə is-
tifadəsi ilə bağlı yuxarıda verilən məlumatlar
bir tərəfdən şagirdlərdə “kimya” və “biologiya”

fənlərinə olan marağın artmasına, onların asan
mənimsənilməsinə, daha yaddaqalan olmasına,
digər tərəfdən isə onlarda muxtar respublika-
mızın zəngin təbii sərvətlərə malik olması
barədə təsəvvürlərin yaranmasına, bununla də
vətənpərvərlik ruhunun yüksəlməsinə səbəb
olacaqdır.
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Annotasiya. Məqalədə müasir mərhələdə texniki universitetlərdə
yuxarıda göstərilən fənnin tədrisi yolları təhlil edilir. Qrammatik
materiallar, rebuslar, krossvordlar, sxemlər və sairə üzrə əyləncəli tapşı-
rıqlardan istifadə kimi bəzi metodiki təkliflər nəzərdən keçirilir. Mövzunun
açıqlanması zamanı sxemlərdən istifadə texniki universitet tələbələri
üçün çox faydalıdır. Tədris mətnləri üçün Azərbaycanın milli mədəniyyətinə,
ailə dəyərlərinə, davranış mədəniyyətinə, böyüklərə hörmət və sair
mövzularla yanaşı, universitetin profilinə çox yaxın olan materialları –
“Bilik Günü", "Neftçilər Günü" və sair mövzularda mətnlər də daxil
etmək lazımdır. Materialda "Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti"
fənninin texniki elmlərə münasibəti haqqında mətn verilir.

Modern view on teaching Azerbaijani language 
and speech culture in technical universities

Abstract. The article analyzes the ways of teaching the above subjects
in technical universities at the modern stage. Some methodological sug-
gestions are considered, such as the use of fun tasks on grammatical
materials, rebuses, crosswords, schemes, etc. The use of schemes during
the disclosure of the topic is very useful for Technical University
students. Along with the national culture of Azerbaijan, family values,
culture of behavior, respect for adults and so on, it is necessary to
include materials that are very close to the profile of the University –
“Knowledge Day", "Neftchilar day" and so on. The text on the attitude
of the subject "Azerbaijani language and culture of speech" to technical
sciences is given in the material   

Современный взгляд на преподавание дисцип-
лины «Азербайджанский язык и культура
речи» в технических вузах

Aннотация. В материале анализируются пути преподавания вы-
шеуказанной дисциплины в технических вузах на современном
этапе.  Рассматриваются некоторые предложения (использование
занимательных задач по грамматике, ребусов, кроссвордов, схем и
т.д.) по ее преподаванию. Очень полезно для студентов технического
вуза использование схем при раскрытии темы. Для учебных текстов
наряду с темами, посвященными национальной культуре Азербай-
джана, семейным ценностям, культуре поведения, уважению к взрос-
лым и т.д., также надо включать в этот набор текстов материалы,
наиболее близкие профилю вуза: «День Знаний», «День нефтяников»
и т.д.. В материале предоставляется текст о соотношении предмета
«Азербайджанский язык и культура речи» с техническими науками.
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Nitqlə bağlı verilən qərarlar, sərəncamlar,
fərmanlar hərtərəfli şəkildə təkcə Azərbaycan
dili və nitq mədəniyyəti dərsləri üzrə deyil,
həmçinin ümumilikdə təhsilin inkişafına təkan
verir. Bu baxımdan möhtərəm prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan dilinin
saflığının qorunması və dövlət dilindən isti-
fadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
tədbirlər haqqında” 1 noyabr, 2018-ci il tarixli
fərmanı təqdirəlayiqdir. Sözügedən fərman
texniki ali məktəblərdə həmin fənnin tədrisinə
yenidən baxılmasını, yeni yanaşmanı tələb və
eyni zamanda təmin edir.

Nəzərinizə çatdırım ki, Lev Tolstoy (“Hərb
və Sülh” romanının müəllifi) qrammatikanı
tədris etməkdən tamamilə imtina etmişdi. Çünki
uşaqları maraqlandıra bilmirdi. O yazırdı: “Öy-
rənənlər (tələbələr, şagirdlər – A.A.) üçün qram-
matika çətin, ağır, darıxdırıcı, qorxu və nifrət
yaradan elmdir. Hətta uşaqlar üçün o qamçı,
qırmanc və şallaqdır”. Belinski isə (başqa bir
yazıçı) yazırdı: “Amma onu maraqlı etmək olar”.
Belinskinin sözünün qüvvəti, mən də dərsin tə-
ləbələrə maraqlı gəlməsi üçün müxtəlif üsullar
təklif etmək istəyirəm.

“Əyləncəli qrammatika” – tələbələrin dilə,
dilin qanunlarına, sözə marağını artırır. Or-
foqrafiya və punktuasiyanın (durğu işarələri)
ən çətin qaydalarını belə mənimsəməkdə onlara
“yol göstərir”. Cümləni düzgün qurmaqda,
leksik normanın başlıca tələbinə uyğun olaraq
– lazımi sözləri tapmaqda və onları “yerli-ye-
rində” işlətməkdə “köməklərinə gəlir”. Bundan
başqa, tələbələri – keçilmiş materialı təkrar-
lamağa məcbur edir, onların nitqini inkişaf
etdirir, orfoqrafik qaydaların möhkəmlənməsinə
müsbət təsir göstərir, leksik fondunu – lüğət
ehtiyatını zənginləşdirir. Onları dili sevməyə
sövq edir. Bu məqsədlə, dərs prosesində “əy-
ləncəli çalışmalar”, “əyləncəli suallar”, “əy-
ləncəli məsələlər”dən, yeri gəldikcə, istifadə
etmək lazımdır. 

Nitqin inkişafı və dünyagörüşünün zən-
ginləşməsi üçün nəzərdə tutulmuş “Sərbəst
mövzular”da gənclərə gələcək ailə münasi-
bətləri, dostluqla bağlı məsləhətlər, yerində
danışmaq, yerində susmaq mədəniyyəti, dav-
ranış qaydaları, böyüklərə hörmətlə bağlı töv-
siyələr verilməlidir. 

Avropaya inteqrasiya etdiyimiz bir əsrdə
tələbə və məzunlarımızın karyerası üçün möv-
zuya uyğun olaraq, xarici ölkələrin “Nitq və
jest mədəniyyəti haqqında” məlumatlar da
yaddan çıxarılmamalıdır. Milli mədəniyyətimiz
də həmçinin. Mövzularla bağlı, Azərbaycanın
milli mədəni sahələri, milli adət və ənənələr
haqqında maraqlı faktlar vermək lazımdır.

Nəzəri məlumatı əvvəlcə sxem və cədvəl-
lərlə, sonra isə sözlərlə vermək məqsədəuy-
ğundur. Tapşırıqlarda sxemlər, krossvordlar,
rebuslardan və s. istifadə etmək lazımdır.

Bayramlar, tarixi hadisələr, əlamətdar günlər
içərisində ali məktəbin profili ilə bağlı “Neftçilər
günü”, “Bilik günü”, daha sonra “Salam günü”
və s. bayramlar haqda da məlumat vermək
yerinə düşər.

Texnikanın təşəkkülü, inkişafı, mühəndis-
liyin yaradıcı sənət olması ilə bağlı materiallar,
yeri gəldikcə, tapşırıq mətnləri kimi istifadə
edilməlidir. Tapşırıq xarakterli materialları se-
çərkən tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyan, gələcək
mühəndislərin dünyagörüşü, intellektual sə-
viyyəsi, ümumiyyətlə, bilik sferasının  geniş-
lənməsinə xidmət edən materiallara üstünlük
vermək lazımdır. Bu həm də tələbələrdə nitq
mədəniyyətinin formalaşması və təkmilləş-
məsini sürətləndirir. Dilçi – professor Həsən
Balıyev demişkən: "Verilmiş bütün qrammatik
məlumatlar süni cümlələr, qondarma ifadələr
üzərində deyil, elmi mətnlər, ixtisasa uyğun,
dolğun məzmunlu parçalar üzərində möhkəm-
ləndirilsə, daha yüksək nəticələr əldə edilə
bilər". "Nitqin inkişafı", "Ev oxusu" üçün se-
çilən mövzuların maraqlı olmasına çalışmaq
lazımdır ki, tələbələr oxusunlar, daxili və
xarici nitqləri inkişaf etsin. 

"İnteraktiv metod"un tətbiqi məqsədi ilə
"imkan" verilməlidir ki, tələbə "özfəaliyyət"
göstərsin. Özünə xoş gələn, ürəyinə yatan və
maraqlı olan tapşırığı seçib işləsin. Sonra isə
qarşılıqlı müzakirələr və ya "poliloq"lar baş-
lansın. Tapşırıqlarda mühəndis üçün çox vacib
olan yaradıcı təfəkkürün və nitqin inkişafı
üçün belə şərtlər qoyulsa, yaxşı olar: aydın-
laşdırın, izah edin, müqayisə edin, təsvir edin,
çıxış hazırlayın, məruzə hazırlayın, söyləyin,
oxuyun, yazın, müzakirə edin, mülahizə yü-
rüdün, rəy söyləyin, münasibət bildirin, disputa
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hazırlaşın, poliloqa girin, dialoq hazırlayın və
s. Tələbələrin diplom işi, magistr dissertasi-
yasının müdafiəsi zamanı zəruri olan "Elmi
etiketlər"i də xüsusi olaraq onlara mənimsətmək
lazımdır.

Həyatımızın müxtəlif sahələrinə nüfuz edən
nitq mədəniyyəti haqqında daha dolğun və
hərtərəfli informasiya vermək üçün möhtərəm
prezidentimiz İ.Əliyevin 50-dən çox cilddə
əsəri nəzərdən keçirilməlidir (onun texniki
sahələr, peşə bayramları ilə bağlı və s. nitqləri
məhz həmin külliyyatdan seçilməlidir).

Dərs dediyim müddət ərzində tələbələr də-
fələrlə psixologiya ilə də maraqlandıqlarını
deyiblər. Elə nitq mədəniyyətinin özü təkcə
dilçiliyin obyekti deyil, fəlsəfə, pedaqogika,
psixologiyanın da obyektidir. Azərbaycan dili
və nitq mədəniyyəti müəlliminə psixologiya,
fəlsəfə, pedaqogika üzrə dissertasiyaları nə-
zərdən keçirmək məqsədəuyğundur. Həmin
dissertasiyaların içərisində nitq mədəniyyəti,
ünsiyyətlə bağlı dissertasiyalar var. Onlardan
da faydalanmaq lazımdır.

Nəzəri məlumatların verilməsində "Sendviç
üsulu"ndan istifadə etmək faydalıdır: Nəzə-
riyyə+maraqlı məlumat+nəzəriyyə; nəzəriy-
yə+maraqlı fakt+nəzəriyyə; nəzəriyyə+məs-
ləhət+nəzəriyyə və s.

Fənnin tədrisi zamanı ingilis dili qruplarında,
rus bölməsində oxuyan tələbələr üçün müvafiq
əlavə məlumatlar, çalışmalardan istifadə etmək
lazımdır.

Müvafiq mövzuların sonunda düzgün tə-
ləffüz nümunəsi kimi, aktyorlarımızın ifasında
monoloq, dialoq və poliloqlar yazılmış diskləri
səsləndirmək məqsədəuyğundur.

Yuxarıdakı fikirləri texniki ali məktəblərdə
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinin tədri-
sinə yönəltmək labüddür. Belə ali məktəblərdə
Azərbaycan dilinin həmçinin “texniki qolu”
da işıqlandırılmalıdır. Bu məqsədlə, fənnə
yeni, müasir baxışlarla yanaşanda qeyd etmək
istəyirəm ki, “nitq mədəniyyəti fənninin digər
elmlərlə əlaqəsi” mövzusunu ənənəvi olaraq,
nitq mədəniyyətinin dilçilik, ədəbiyyatla əl-
qəsindən deyil, texniki elmlərlə əlaqəsindən
başlamaq lazımdır. Nümunə kimi, öz hazırla-
dığım materialı təqdim edirəm:

XXI yüzillik texnika əsridir. Müasir dövrdə

elə bir elm olmaz ki, o, texnikanın gücü və
nailiyyətlərindən istifadə etməsin. Başqa elmlər
kimi, dilçilik də həm tədqiqat, həm də tədris
sahəsində texnikaya müraciət edir. Nitq mə-
dəniyyətinin texnika elmləri ilə əlaqəsi nəti-
cəsində dil haqqında elmin bir sıra aktual
problemləri əsaslı şəkildə həll olunmağa baş-
lamışdır. Dilçiliyin texnika elmləri ilə zəruri
əlaqəsi əsasında elmdə “mühəndis dilçiliyi”
anlayışı formalaşıb.

“Mühəndis dilçiliyi” anlayışı bir sıra mə-
sələləri əhatə edir. Buraya yuxarıda qeyd edil-
diyi kimi, elektron hesablayıcı maşınlarla dilin
sisteminin öyrənilməsi, avtomatik tərcümə və
leksikoqrafiya məsələləri daxildir.

Mühəndislər 1940-cı illərdə ilk dəfə olaraq
“korlar üçün oxu maşınları” icad etmək istə-
yirdilər. Bunun üçün onlar bütün hərflərin tə-
ləffüzünü bilməli və bu tonlardan istifadə
etməli idilər. Bundan başqa, maşınların key-
fiyyətli olması üçün nitqin sürəti də nəzərə
alınırdı. Əgər adi danışıqda 1 saniyə ərzində
10-15 səs vahidini dinləyə biliriksə, reklamlarda
isə 20-30 səs insan tərəfindən qəbul edilməsini
bilərək, mühəndislər hazırladıqları cihazı nitqin
verilən xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırırdılar.
Bundan başqa, mühəndislər 30000 nitq vahidini
“anlayan” kompüter sisteminin icad edilməsini
özlərinin ən böyük nailiyyəti hesab edirdilər.

Araşdırmalar göstərir ki, digər elm sahələ-
rində, xüsusilə geologiyada, kristalloqrafiyada,
fizikada, kimyada və biologiyada olan ümumi
qanunauyğunluqlar dilin nitq vahidlərinin sis-
temində, quruluşunda da müşahidə edilir. Dil
də digər təbii strukturlar kimi ciddi qanunlara
tabedir: bu, dilin təşəkkül qanunlarıdır. Dilin
qanunları da dəqiq elmlərin kateqoriyasına
mənsubdur, buradakı fərq yalnız kəmiyyətdədir.
Bu baxımdan dildəki bu və ya başqa problemi
digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqədə araşdırmaq
fayda verə bilər.

Almaniyada (Bad Hamburq şəhərində) ke-
çirilən elmi konfransın (1989) materialları bu
cəhətdən maraq doğurur. Həmin konfransda
tədqiqatçılar elmi faktlarla sübut etmişlər ki,
geologiya, biologiya, kimya elmlərinin, o
cümlədən Yerin və onun inkişafının dil ilə
oxşar, ortaq olan ümumi cəhətləri vardır.Ki-
bernetika (yunanca kybernetike – idarəetmə
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məharəti) – idarəetmə, rabitə və informasiyanın
işlənməsi haqqında elmdir. Kibernetika riya-
ziyyat, fizika, fiziologiya, psixologiya, texnika
və s. elmlərin əsasında təşəkkül tapmışdır.
Görkəmli alim N.Viner 1948-ci ildə yeni elm
sahəsinin əsasını qoydu ki, bunu da “Kiber-
netika” adlandırdı. Maraqlıdır ki, N.Viner ki-
tabına qəribə bir yarımbaşlıq vermişdi: “Heyvan
və maşınların idarəsi və onlarla ünsiyyət”.
Beləliklə, o, texniki maşınları və nitqi vahid
bir elm sahəsində birləşdirdi. Ötən əsrin 50-
ci illərində kibernetikadan – “törəmə qram-
matika” proqramı yarandı. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, müasir robotlara “nitq”, “danışmaq”
öyrədirlər, yəni onlarda nitqi proqramlaşdırırlar.
Bu dəmir “ürək”lərin öz dili, öz sözləri var:
“Maytuki” və s.. Robotların ən ali forması –
nitqə malik robotlar olacaq.

İnsanın fiziki cəhətdən şəbəkədə olmaması
ünsiyyətin maneəsiz və açıq olmasına öz
müsbət təsirini göstərdi – qədimdə yunan ar-
tistlərinin maskada səhnəyə çıxdıqları kimi.
Həmçinin bu maşınların köməyi ilə bədii
əsərdə sözlərin işlənmə tezliyi, dilin lüğət tər-
kibinin müxtəlif istiqamətdə  təhlili, dildə iş-
lənən danışıq səsləri və fonemlərin dəqiq öy-
rənilməsi, cümlədə söz sırası və s. dil prob-
lemləri sürətlə və dəqiqliklə öyrənilə bilir.
Bundan başqa, elektron hesablama maşınları
qədim yazıları oxumaqda dilçi alimlərə ya-
xından kömək göstərir. Bu cür maşınlara
“elektron-dilçi” də demək olar. Monqolustan,
Şimali Çin və bir sıra ərazilərdə qədim kita-
bələrin  oxunmasında bu cür “elektron-dilçi-
lərin” böyük rolu olmuşdur.

Azərbaycan dilçiliyində kibernetikanın
müasir nailiyyətlərindən istifadə olunarkən
ən müasir elektron-hesablama maşınlarının
köməyi Azərbaycan dilində olan nitq vahid-
lərinin öyrənilməsinə səmərəli şəkildə tətbiq
edilir.

Müasir dilçilikdə nitqlə bağlı tədqiqatların
avtomatlaşdırılmasına da geniş yer verilir,
daha doğrusu, avtomatik tədqiqat üsulundan
istifadə edilir: söz-formalar tapılır, sözün əsa-
sının, şəkilçilərin qrammatik əlamətləri qeydə
alınır, mübtəda və xəbərin, eləcə də digər
cümlə üzvlərinin tapılması, durğu işarələrinin
təhlili, söz birləşmələrinin axtarışı kimi mə-

sələlər öz həllini tapır.  Beynəlxalq ticarət və
siyasi əməkdaşlıq artdıqca maşın köməyinə
də ehtiyac artacaq, deməli, texnologiyalar dur-
madan təkmilləşdiriləcək. 

Söhbət dillə kompüterin əlaqəsindən gedirsə,
“internet”dən söz açmamaq mümkün deyil.
Müasir dövrdə internetin həyatımızda rolu
gündən-günə artır. “İnternet” isə kütləvi in-
formasiya məkanıdır. Bu informasiya, əsasən,
sözlə, dillə ifadə olunur. Bəs görəsən, “İnternet”
necə, nitqin inkişafında rol oynayırmı? Əgər
interneti “XX əsrin inqilabı” adlandırırıqsa,
buna linqvistik inqilab da demək olarmı?

10 il əvvəl internetdən bir neçə peşəkar is-
tifadə edirdisə, bu gün gündəlik həyatımızı
onsuz təsəvvür etmək belə mümkün deyil.
Bəzi sahələrdə “elektron poçt” adi yazışmanı
tamamilə əvəz etmişdir. “Ümumdünya İnternet
Şəbəkəsi” bu gün həm informasiya, həm
biznes, həm də əyləncə mənbəyidir. Dildə bir
çox neologizmlər, yeni durğu işarələri, sa-
lamlaşma və sağollaşma formaları, qrafik
kommunikasiya vasitələri yaranmışdır.

Bəzi dilçilərin fikrincə, internet dilimizi
qabalaşdırır, vaxtın azlığından ədəbi dilin nor-
maları gözlənilmir, danışıq dili ön plana çəkilir.
“internet”, “elektron poçt”, “çat” qruplar... bu
virtual dünyanın öz dili, öz qaydaları, öz
etiketi, daha doğrusu, netiketi vardır (“net”
sözü şəbəkə deməkdir). İnternetlə dilimizə
neçə-neçə neologizm gəlmişdir. Bəziləri bu
yeniliklərə bədbinliklə yanaşır, onların nitqi
korladığını, standartları pozduğunu, dili, nit-
qimizi texniki kəlmələrlə ağırlaşdırdığını söy-
ləyirlər. Görkəmli ingilis dilçisi D.Kristall isə
bu mövqeyə qarşı çıxaraq deyir ki, adi həyatdan
fərqli olaraq “internet çatları”nda insanlar
yalnız dil vasitəsilə öz orijinallıqlarını göstər-
məyə çalışdıqları üçün dildə yaradıcılığa geniş
imkanlar vardır. Onun fikrincə, “internet dili”nə
danışıq dili kimi deyil, danışıq dilinə yaxın
olan yazılı dil kimi baxmaq daha düzgün
olardı.           

Yaddan çıxarmaq olmaz ki, mühəndis üçün
3 keyfiyyət zəruridir: intuisiya, elm və təcrübə. 

Mühəndisin şüarı belədir: "Düşün! yarat!
sınaqdan keçir!"

Biz müəllimlər də öz şüarımızı onlara uy-
ğunlaşdırmalıyıq: "Düşün! yaz! sonra danış!"

Afaq Ağayeva 

Texniki ali məktəblərdə Azərbaycan dili və 
nitq mədəniyyəti fənninin tədrisinə müasir baxış
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Annotasiya. Məqalədə fotokimyəvi reaksiyalar haqqında ümumi
məlumat verilmişdir. Fotokimyanın əsas qanunlarına baxılmışdır.
Müəyyən edilmişdir ki, fotokimyanın qanunları işığın kimyəvi
təsirini onun maddə tərəfindən udulması ilə bilavasitə əlaqələndirir.
Vant-Hoff göstərmişdir ki, kimyəvi dəyişikliyə uğrayan maddənin
miqdarı maddə tərəfindən udulan işıq enerjisinin miqdarı ilə düz-
mütənasibdir. Məqalədə Eynşteynin fotokimyəvi ekvivalentlik qa-
nununa və kvant çıxımına baxılmışdır. Məqalədə fotokimyəvi pro-
seslərin əsas növləri verilmişdir. Məqalədə izah edilmişdir ki, bütün
fotokimyəvi reaksiyaları kvant çıxımının qiymətlərindən asılı olaraq
dörd qrupa bölmək olar. Məqalədə bitkilərdə gedən fotosintez re-
aksiyalarına baxılmışdır. Göstərilmişdir ki, bir sıra fotokimyəvi re-
aksiyalar kimya sənayesində istifadə olunur.

To the teaching of photochemical reaction

Abstract. The article provides general information about photoc-
hemical reactions. The basic laws of photochemistry are considered.
It has been defined that the law of photochemistry directly associates
the chemical action of light with its absorption by matter. Vant-
Gophor showed that the amount of chemically modified substance
is directly proportional to the amount of light energy absorbed by
the substance. The article is about the law of photochemical equi-
valence of Einstein and quantum output. The article describes the
main ranges of photochemical processes. The article explains that
all photochemical reactions, depending on the magnitude of the
quantum yield, can be divided into four groups. It is considered in
the article, photosynthesis reactions occurring in plants. It is shown
that a number of photochemical reactions are used in the chemical
industry.

К преподаванию фотохимической реакции

Aннотация. В статье приведены общие сведения о фотохими-
ческих реакциях. Рассмотрены основные законы фотохимии.
Установлено, что закон фотохимии непосредсвенно связывает
химическое действие света с его поглощением веществом.
Вант-Гофор показал, что количество химически изменного ве-
щества прямо пропорционально количеству поглащенной ве-
ществом световой энергии. В статье рассмотрен закон фотохи-
мической эквивалентности Эйнштейна и квантвого выхода. В
ней приведены основные типы фотохимических процессов. В
статье подчеркнуто, что все фотохимические реакции в зави-
симости от величины квантового выхода можно подразделить
на четыре группы. В ней рассмотрены и реакции фотосинтеза,
протекающие в растениях. Показано, что ряд фотохимических
реакций также используется в химической промышленности.
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Universitetlərin “kimya” ixtisaslarında “Fi-
ziki kimya” fənni tədris olunur. Bu sahədə
olan dərsliklərdə fotokimyəvi reaksiyalar və
onların əhəmiyyəti haqqında çox az məlumat
verilir.

Bu məqsədlə “Fiziki kimya” fənninin tədrisi
zamanı fotokimyəvi reaksiyaların mahiyyəti,
qanunları və növləri haqqında məlumatın tələ-
bələrə verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.

Fotokimyəvi raksiyaların mənasını izah et-
mək məqsədilə müəllim qeyd etməlidir ki, bu
reaksiyalar işıq şüasının təsiri altında gedir.
Sonra müəllim diqqət yetirir ki, bu reaksiyalar
görünən işıq şüalarının, ultrabənövşəyi və qis-
mən də infraqırmızı işıq şüalarının təsiri ilə
gedir.1817-ci ildə Qrotqus və Draper bir-bir-
lərindən asılı olmayaraq aşağıdakı qanunu
vermişlər. Bu qanuna əsasən reaksiya qarışı-
ğında udulan işıq şüaları kimyəvi aktivliyə
malikdirlər. Yəni kimyəvi çevrilməyə səbəb
olurlar. Müəllim qeyd edir ki, Qrotqus-Draper
qanunundan aydın olur ki, müəyyən dalğa
uzunluğuna malik olan işıq şüası müəyyən
bir reaksiyanın getməsinə səbəb olur. Bunu
biz aşağıdakı misallarda göstərə bilərik.

Draper və Qrotqus qeyd etmişlər ki, işığın
kimyəvi təsiri onun maddə tərəfindən udulması
ilə əlaqədardır.Sonra Lambert müəyyən etmişdir
ki, udulan işığın intensivliyi məhlul təbəqəsinin
qalınlığı ilə düz mütənasibdir. Bundan sonra
isə Ber müəyyən etmişdir ki,udulan işığın in-
tensivliyi məhlulun qatılığı ilə və yaxud vahid
həcmdəki molekulların sayı ilə düz mütəna-
sibdir. Lambert- Ber qanunu riyazi olaraq aşa-
ğıdakı kimi ifadə olunur.

Jk= J0∙ e-knl (1)
Burada Jk- keçən işıqın intensivliyi, J0-

düşən işıqın intensivliyi, k- molekulyar udma
əmsalı, n-1 sm3 həcmdəki molekullarının sayı,
l- məhlul təbəqəsinin qalınlığıdır.

Müəllim diqqətlə çatdırır ki, (1) ifadəsi
keçən işıqın  intensivliyi üçün yazılmışdır.Əgər

(1) ifadəsini udulan işıqın intensivliyi üçün
yazsaq onda Lambert-Ber qanunu aşağıdakı
kimi yazılar:                        

Jud=J0- Jk = J0- J0∙e-knl= J0(1-e-knl)    (2)
Diqqətə çatdirilir ki, Bunzen və Rosko

işıqın təsiri altında gedən H2 və Cl2 arasındakı
reaksiyanı öyrənərək müyyən etdilər ki, işığın
kimyəvi təsiri yəni vahid zamanda reaksiyaya
girən molekulların sayı, təsir edən işıqın in-
tensivliyinin təsiretmə müddətinə vurma hasili
ilə düz mütənasibdir. Əgər işıqın kimyəvi ak-
tivliyini,yəni vahid zamanda çevrilən mole-
kulların sayını N  ilə işarə etsək onda dediyimiz
qanuna görə N aşağıdakına bərabər olar.

N=Jt    (3)
Bu qanun Bunzen-Rosko qanunu adlanır.

Əgər təsir göstərən işıqın intensivliyi J1, təsir
etmə müddəti t1 olarsa, reaksiyaya girən mo-
lekulların sayı N1 olmalıdır.

N1= J1t1
Təsir edən işıqın intensivliyi J2, təsir etmə

müddəti t2 olarsa onda reaksiyaya girən mo-
lekulların sayı N2 olmalıdır.

N2= J2t2
Əgər N1=N2 olarsa, onda 

J1t1=J2t2
Qeyd edilir ki, Bunzen və Roskonun verdiyi

qanunauyğunluğu Vant-Hoff ümumiləşdirərək
aşağıdakı qanunu vermişdir.

İşıqın kimyəvi aktivliyi yəni vahid zamanda
çevrilən molekulların miqdarı udulan işıq
enerjisinin miqdarı ilə düz mütənasibdir.Vant-
Hoff  qanununa görə fotokimyəvi reaksiyaların
sürəti aşağıdakı tənliklə ifadə olunur.

- dn/dt = kJu= kJ0(1- e-knl)  (5)
Diqqətə çatdırılır ki, fotokimyəvi reaksi-

yaların sürətinin əsas tənliyi isə aşağıdakıdır.
- dn/dt= γ/hѵ J0 (1- e-knl)  (5a)

Diqqət yetirək ki, fotokimyəvi reaksiyaların
əsas qanunu ekvivalentlik qanununu adlanır
və bu qanun Eynşteynin tərəfindən verilmişdir.
Bu qanun Eynşteynin ekvivalentlik qanunu
adlanır.

Həmin qanuna görə  hər udulan işıq kvantına
bir molekulun dəyişkənliyi uyğun gəlir. Də-
yişkənlik dedikdə molekulların kimyəvi çev-
rilməyə uğraması və ya aktivləşməsi nəzərdə
tutulur. Bu qanunu belədə ifadə etmək olar:

Hər udulan işıq kvantına bir molekulun
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Reaksiya tənliyi λ,Ǻ(1Ǻ=1∙10-8 sm)
H2+ Cl2     →     2HCl 3030-5000
Cl2 + O2 →  Cl2O2 4200
2HBr     →     H2 + Br2 2070 - 2537
2NH3      →     N2+ H2 2000 - 2700
CO+ Cl2     →   COCl2 4000 - 4360
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Fotokimyəvi reaksiyaların tədrisinə aid

aktivləşməsi uyğun gəlir.  
Udulan işıq kvantını na ilə işarə etsək:

na= Jᵤ/hѵ
Ju- udulan işıqın intensivliyi, h-Plank sabiti,

ѵ- rəqsin tezliyidir.İşıqın kimyəvi təsiri onunla
izah olunur ki, molekullar yaxudda atomlar
işıq enerjisini udurlar, onların daxili enerjisi
artır nəticədə aktivləşmiş (həyəcanlanmış)
hala keçirlər.

Fotokimyəvi reaksiyalar iki  prosesdən iba-
rətdir:

Birinci prosesdə molekullar və atomlar işıq
şüalarını udur və aktivləşmiş hala keçir. Məhz
bu proses fotokimyəvi prosesdir. Bu prosesdə
bir işıq kvantı udulur bir aktiv molekul əmələ
gəlir.

İkinci prosesdə isə aktiv molekullar reak-
siyaya daxil olurlar. Bu zaman aktiv molekullar
dezaktivləşə bilirlər. Əmələ gələn atom və ra-
dikallar rekombinasiya oluna da bilərlər. Əmələ
gələn aktiv molekullar bir neçə molekulun
reaksiyaya girməsinə səbəb də ola bilərlər və
hətta reaksiyanı zəncirvari sürətdə davam
etdirə bilərlər.

Qeyd olunur ki, ikinci proseslə əlaqədar
olaraq əksər hallarda udulan kvantların sayı
çevrilən molekulların sayına bərabər olmur
(na≠nr). Fotokimyəvi reaksiyaları xarakterizə
etmək üçün kvant çıxımı anlayışdan istifadə
edirlər.

Kvant çıxımı: Kvant çıxımı çevrilən mo-
lekulların sayının udulan kvantların sayının
nisbətinə bərabərdir.

γ=nᵣ/nₐ = nᵣ/(Jᵤ/hѵ)       (6)
Diqqətə yetirilir ki, kvant çıxımının qiy-

mətinə görə fotokimyəvi reaksiyalar dörd
qrupa bölünür. Bunlar aşağıdakılardır.

1)Kvant çıxımı vahidə bərabərdir.
γ=1                 na=nr

Bromtsikloheksanın, hidrogen peroksidin,
nitrozametanın və Cl2O2 alınması və s. misal
ola bilər.

2) Kvant çıxımı vahiddən kiçikdir.
γ<1            nr<na

NH3; CH3J; CH3Br; C2H2; CH3OH-ın par-
çalanması reaksiyaları

3) Kvant çıxımı vahiddən böyükdür.
γ>1          nr>na

Bu hala misal olaraq HBr-in  və O3- əmələ

gəlmə reaksiyası; 
HJ, HBr, azometanın, NO2 parçalanması

reaksiyalarını və s. göstərmək olar. Bu halda
kvant çıxımı əsasən 2-3 aralığında dəyişir.
γ∙=10 da ola bilər.

Kvant çıxımı vahiddən çox-çox böyükdür.
γ≫1                nr≫na

Bu halda kvant çıxımı 1∙104-1∙106 aralığında
qiymətlər alır.

Misal olaraq HCl alınma reaksiyasını gös-
tərmək olar.

γ=1 olduqda əmələ gələn aktiv hissəcik
dəyişikliyə uğramadan kimyəvi çevrilməyə
məruz qalır. Məsələn,     

Cl2+ O2 hѵ      Cl2O2
Reaksiyanın mexanizmi:
Cl2 +    hѵ     Cl2*                γ=1
Cl2*+ O2               Cl2O2
Başqa misal:
H2S   hѵ      H2+S                 γ=1

γ< 1 olduqda aktiv hissəcik müəyyən qədər
dezaktivləşir.

Kvant çıxımının vahiddən fərqlənməsini
izah etmək üçün aşağıda göstərilən reaksiyalara
diqqət yetirək.

Məsələn: NH3- un parçalanması reaksiyası.
Reaksiyasının mexanizmi aşağıdakı kimi gedir.

a) NH3 + hѵ→ NḢ2+ Ḣ
b) NḢ2 + Ḣ → NḢ +H2
c) NḢ + NḢ →  N2 +H2

Təcrübələr göstərir ki, b) reaksiya ilə yanaşı
aşağıdakı reaksiya da gedir.

d) NḢ2 + Ḣ  → NH3   dezaktivləşmə
Otaq temperaturunda d reaksiyasının sürəti

b reaksiyasının sürətindən kifayət qədər böyük
olduğundan γ=0,14- ə malik olur.Temperatur
artdıqca müəyyən qədər b reaksiyasının sürəti
artdığından γ az da olsa artır və nəhayət tem-
peratur 500⁰C – yə bərabər olduqda γ=0,5
olur.

γ>1 olduqda isə hər bir aktiv hissəcik bir
neçə molekulun kimyəvi çevrilməyə uğrama-
sına səbəb olur.Məsələn:

2HJ  hѵ → H2+J2 γ=2
Reaksiyanın mexanizmi:

HJ + hѵ →  Ḣ + J̇̇ ̇
Ḣ + HJ  →  H2 + J̇̇ ̇

J ̇+ J ̇ →  J2
3O2 hѵ →   2O3 γ=3
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Reaksiyanın mexanizmi:
O2 +  hѵ →  O2

O2 + O2 →  O3 + Ȯ
O2 + Ȯ  →   O3

Başqa misallar
2 HBr  hѵ →  H2 + Br2 γ=2
2 NOCl   hѵ→ 2NO + Cl2 γ=2

γ≫1olduqda aktiv hissəcik reaksiyanı zən-
cirvari sürətdə davam etdirir.

H2 + Cl2 hѵ→ 2HCl    γ=104-106
Qeyd edilir ki, fotokimyəvi reaksiyalardan

ən əhəmiyyətlisi fotosintezdir. Bu reaksiyada
bitkilərdə udulan işıq enerjisinin təsiri nəticə-
sində karbon qazı və suyun qarşılıqlı təsirindən
oksigen qazı və karbohidrat alınır:

CO2 + 6H2O= C6H12O6 + O2 – 2808 kC
12 CO2 + 11H2O= C12H22O11 + 12O2 –

5645kC
Diqqət yetirək ki, kimyəvi reaksiyaların

xarakterinə əsasən görəfotokimyəvi reaksiyaları
aşağıdakı qruplara bölmək olar:

1. Fotodissosiasiya (fotoparçalanma) re-
aksiyaları. Bu növ fotokimyəvi reaksiyalarda
şüanın təsiri nəticəsində maddə atomlara ra-
dikallara və ionlara parçalana bilər. Məsələn,

2HBr  hѵ → H2 + Br2

2NOCl   hѵ →  2NO + Cl2

Cl2 hѵ → 2Cl
2. Fotoqruplaşma reaksiyaları. Məsələn,

şüalanma nəticəsində 0-nitrobenzaldehid 0-
nitrozobenzoy turşusuna keçir.

3. Fotobirləşmə (foto əmələgəlmə) reaksi-
yaları. Belə reaksiyalarda şüalanma nəticəsində
maddələr arasında birləşmə reaksiyasının get-
diyi müşahidə olunur. Bu reaksiyaları sxematik
olaraq aşağıdakı kimi göstərə bilərik:

A + A   hѵ →  A2
Məsələn,   

2C14H10 hѵ  →   (C14H10)2
Antrasen                diantrasen

Br2 + H2 hѵ → 2HBr  
H2 + O2 hѵ →  H2O2

4. Fotosensibilizasiya reaksiyaları.Əgər
maddənin şüalanma nəticəsində yaranan hə-
yəcanlanmış molekullarının enerjisi toqquşma
zamanı başqa maddə molekullarına verilə bi-
lərsə, həmin molekullar düşən şüanı udma-
masına baxmayaraq reaksiyaya girə bilər. Mə-
sələn: civə buxarı və hidrogendən ibarət sis-
temin dalğa uzunluğu 2527Ǻ olan şüa ilə şüa-
landırdıqda Hg atomları həyəcanlanmış hala
heçir. Hidrogen bu dalğanı udmadığından
onda heç bir dəyişiklik müşahidə olunmur.
Lakin həyəcanlanmış civə atomu hidrogen
molekulu ilə toqquşduqda onun dissosiasiyasına
səbəb olur.

Hg* + H2= 2H + Hg   
Burada   Hg*  həyəcanlanmış civə atomu-

dur.
Həyəcanlanma enerjisinin ötürülməsi he-

sabına gedən fotokimyəvi reaksiyalar foto-
sensibilizasiya reaksiyaları, şüalanma enerjisini
udan və toqquşma zamanı onu reaksiyaya
daxil olan başqa maddə molekullarına verən
maddələr sensibilizaotorlar adlanır.

Qeyd edək ki, adi reaksiyalardan fərqli
olaraq, fotokimyəvi reaksiyaların sürətinin
temperatur əmsalı kiçik ədədlərlə xarakterizə
olunur. Adətən belə reaksiyalar üçün 

kT+10/kT =1,2  ÷ 1,5 intervalında dəyişir.  

Ədəbiyyat

1. Герасимова Я.И. Под общей редакцией
чл-корр АНСССР проф. Курс физической
химии. Москва, 1978, 620 с.

2. Киреев В.А. Курс физической химии.
Москва, 1975. 775 с.

3. Əliyev, İmanov F.M., Qəmbərov D.M.
Fiziki kimya. Bakı, 2002, 258 s.                                           

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Pedaqogika

Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vahid Rzayev 
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 12 mart 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 24 aprel 2020-ci il



37

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2, s. 37-40
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2020, № 2, p. 37-40
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2020, № 2, c. 37-40

“Riyaziyyatın ibtidai kursunun 
nəzəri əsasları” kursunun kurikulu-
munda məzmun xətləri və təlim
nəticələrinə dair

Müəllif:

Nazilə Muradova
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə 
doktoru
E-mail:
nazilamuradova@gmail.com 

Açar sözlər:
Riyaziyyatın ibtidai  kursu,
nəzəri əsaslar, fənn kurikulu-
mu,  məzmun xətti,  təlim nə-
ticəsi    

Author:

Nazila Muradova
Nakhchivan Teachers Institute
Doctor of philosophy 
in mathematics

E-mail:
nazilamuradova@gmail.com

Key word: 
Primary Course of Mathema-
tics, theoretical foundations,
subject curriculum, learning
outcomes

Aвтор:

Назиля Мурадова 
Нахчыванский институт
учителей 
Доктор философии по мате-
матике 

E-mail:
nazilamuradova@gmail.com

Ключевые слова:
начальный курс математи-
ки, теоретические основы,
предметный куррикулум,
контентная линия, результат
обучения

Annotasiya. Təhsil islahatlarında nəzərdə tutulan təlimin kurikulum
əsasında aparılması prosesi orta məktəbin bütün siniflərini əhatə
edir. Bu tendensiyanın ali məktəblərdə də davam etdirilməsi
nəzərdə tutulur. Təqdim olunan məqalədə ali pedaqoji məktəblərin
bakalavriat səviyyəsində İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasında tədris
edilən “Riyaziyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları” fənni üçün
təhsil proqramına aid olan  məzmun xətləri  öz əksini tapmışdır.
Burada hər bir məzmun xətti əsaslandırılmış və onlara uyğun
təlim nəticələri şərh edilmişdir.

On the content lines and learning outcomes in
the curriculum of the course "Theoretical bases
of the elementary course of mathematics"

Abstract. The curriculum-based learning process in education
reform covers all grades of secondary school. It is planned to
continue this trend in universities. The presented article reflects
the content lines of the curriculum for the subject "Theoretical Fo-
undations of the Primary Course of Mathematics" taught at the
bachelor's level of higher pedagogical schools in the specialty of
Primary School Teacher. Here, each content line is substantiated
and the appropriate learning outcomes are interpreted.

О контентных линиях и результатах обучения
по куррикулуму курса «Теоретические ос-
новы элементарного курса математики»

Aннотация. Процесс проведения обучения на основе куррику-
лума, предусмотренного в образовательных реформах, охва-
тывает все классы средней школы. Эту тенденцию планируется
продолжить и в вузах. В представленной статье отражены
контентные линии учебной программы по предмету «Теоре-
тические основы начального курса математики», преподаваемого
на специальности «Учитель начальных классов» на уровне
бакалавриата высших педагогических школ. Здесь каждая кон-
тентная линия была обоснована и прокомментированы ре-
зультаты обучения в соответствии с ними.
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Təhsil islahatlarında nəzərdə tutulan təlimin
kurikulum əsasında aparılması prosesi orta
məktəbin bütün siniflərini əhatə etmişdir. Bu
islahatlar müasir dərsin məzmununun təkmil-
ləşdirilməsini və yeni təlim texnologiyalarının
tətbiqini tələb edir. Bu məqsədlə  ali məktəb-
lərdə də pedaqojiyönümlü ixtisaslarda fənlərin
kurikulumun tələblərinə uyğun şəkildə apa-
rılması məqsədəuyğun hesab edilir.  

Məzmun xətti – fənn üzrə ümumi təlim
nəticələrinin reallaşdırılmasını təmin etmək
üçün müəyyən edilən əsas məzmunun zəruri
hissəsidir. “Riyaziyyatın ibtidai kursunun
nəzəri əsasları” fənni üzrə müəyyənləşdirilmiş
məzmun xətləri  tələbələrin öyrənəcəyi  məz-
munu daha aydın təsvir etmək və onu sistem-
ləşdirmək  məqsədi daşıyır.

“Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları”
fənni ibtidai sinif müəlliminin riyazi- metodik
hazırlığını təmin edən fənlərdən biridir. Bu
fənnin məqsədi gələcək ibtidai sinif müəllimlərini
müasir tələblərə cavab verən biliklərlə silah-
landırmaq, yüksək səviyyəli, savadlı, dünya-
görüşlü mütəxəssis kimi yetişmələrini təmin
etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə təqdim olunan
məqalədə ali pedaqoji məktəblərin ibtidai sinif
müəllimliyi ixtisaslarında tədris edilən riyaziyatın
ibtidai kursunun nəzəri əsasları fənni üçün
təhsil proqramına aid olan  məzmun xətləri  öz
əksini tapmışdır. Burada hər bir məzmun xətti
əsaslandırılmış və onlara uyğun təlim nəticələri
şərh edilmişdir.

Qeyd edək ki, “Riyaziyyatın ibtidai kursunun
nəzəri əsasları” fənninin  kurikulumunda məzmun
xətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

• Riyazi məntiq elementləri
• Ədədlər və əməllər
• Cəbr  
• Ölçmə
• Həndəsə 
• Statistika və ehtimal
Riyazi məntiq elementləri. Bu məzmun

xətti vasitəsilə riyazi məntiqin ümumi anla-
yışlarının dərk edilməsi, mühakimələrin riyazi
faktlarla əsaslandırılması və məntiqi nəticələ-
rinin şərh edilməsi, teoremlərin quruluşunun
müəyyən edilməsi və eyni bir teoremin müxtəlif
şəkillərdə ifadə edilməsi, orta məktəb riyaziyyat
kursunda tətbiq olunan başlıca isbat üsullarının

daha dərindən mənimsənilməsi təmin olunur.
Ədədlər və əməllər. Bu məzmun xətti va-

sitəsilə  tələbələrdə ədəd anlayışının və onun
genişləndirilməsinin dərk edilməsi, ədədlər
üzərində əməllərin yerinə yetirilməsi təmin
olunur, onlarda dəqiq və təqribi hesablama
vərdişləri formalaşdırılır.

Cəbr. Cəbr elementlərinin daxil edilməsi
tələbələrdə ədədlər və əməllərin bir sıra xas-
sələrinin ümumiləşdirilməsini, ədədi ifadə,
ədədi bərabərlik, ədədi bərabərsizlik, dəyişəni
olan ifadə, birdəyişənli tənlik, ikidəyişənli
xətti tənliklər, birdəyişənli bərabərsizliklər
kimi  riyazi anlayışların formalaşmasını, cəbr
anlayışlarından istifadə edərək ətraf aləmdəki
hadisələrin riyazi modellərinin qurulması kimi
müvafiq vərdişlərin yaranmasını təmin edir.

Ölçmə. Bu məzmun xətti  vasitəsilə müvafiq
ölçü vahidləri və alətləri  vasitəsilə kəmiyyət-
lərin lazımi dəqiqliklə ölçülməsi və qiymət-
ləndirilməsinin öyrədilməsi, ölçü vahidləri
arasındakı əlaqələrin  başa düşülməsi, bunların
məsələ həlli üçün tətbiqi təmin olunur.

Kəmiyyətlər arasındakı funksional asılılıq
isə tələbələr tərəfindən qanunauyğunluqların,
asılılıqların, kəmiyyət münasibətlərinin mə-
nimsənilməsinə xidmət edir.

Həndəsə.  Bu məzmun xətti vasitəsilə  müs-
təvi və fəza fiqurlarının xassələrinin öyrənil-
məsi, həndəsi fiqurların xassələrindən və hən-
dəsi metodlardan istifadə etməklə riyazi mə-
sələlərin  təhlili  və həllinin yerinə yetirilməsi
təmin olunur.

Statistika və ehtimal. Bu məzmun xətti va-
sitəsilə statistika  və onun gündəlik həyata tə-
sirinin daha dərindən  öyrənilməsi, toplanılmış
məlumatlar əsasında mühakiməyürütmə və
qərarvermə təcrübəsinin formalaşdırılması tə-
min olunur. Hadisə anlayışı  və onun növləri
öyrənilir, ehtimalın klassik tərifi  daxil edilir,
hadisələrin baş vermə ehtimalının tapılması
qaydası verilir. Birləşmələr nəzəriyyəsi daxil
edilir və hadisələrin ehtimallarının hesablan-
masına  tətbiq edilir.     

Kurs üzrə (I-IVsemestr) ümumi təlim nə-
ticələri.

Tam kurs üzrə tələbə:
- riyazi məntiqin ümumi anlayışlarını  bilir

və şərh edir;
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- mühakimələrini riyazi faktlarla əsaslandırır
və məntiqi nəticələrini şərh edir.

- nəzəri çoxluq əməllərini  və onun xassə-
lərini ifadə edir;

- müxtəlif münasibətləri müəyyən edir,
müxtəlif situasiyalarda təhlil edir; 

- ədədlərin müxtəlif formalarda  verilməsini
bilir və aralarındakı münasibətləri müəyyən-
ləşdirir;

- riyazi əməlləri tətbiq edir və onlar ara-
sındakı əlaqəni müəyyənləşdirir;

- müxtəlif situasiyalardakı problemləri ciddi
şəkildə ifadə edir və araşdırır;

- ölçü vahidlərinin mənasını başa düşür,
müvafiq ölçü alətlərindən istifadə edir;

- ölçmə və hesablama vasitələrindən istifadə
edərək dəqiq və ya təqribi hesablamalar aparır;

- gündəlik həyatda rastlaşdığı kəmiyyətlər
arasındakı asılılıqları funksiyalar vasitəsilə
ifadə edir;

- müstəvi fiqurlarının və sadə fəza cisim-
lərinin  xassələrini bilir və praktik həndəsi
məsələlərin həllində tətbiq edir;

- statistik məlumatları toplayır, sistemləşdirir
və nəticəni müəyyənləşdirir;

- ehtimal nəzəriyyəsinin əsas anlayışlarını
başa düşür və tətbiq edir;

- birləşmələrin köməyilə ehtimala aid sadə
məsələləri həll edir.

Ali pedaqoji məktəblərdə ibtidai sinif müəl-
limliyi ixtisaslarında “Riyaziyyatın ibtidai
kursunun nəzəri əsasları” fənninin məzmun
xətləri üzrə  aşağıdakı nəticələrin  əldə olunması
nəzərdə tutulmuşdur:

Riyazi məntiq elementləri          
Tələbə:
• riyazi məntiqin ümumi anlayışlarını bilir

və şərh edir;
• mühakimələrini riyazi faktlarla əsaslandırır

və məntiqi nəticələrini şərh edir;
• teoremlərin quruluşunu müəyyən edir və

eyni bir teoremi müxtəlif şəkillərdə ifadə edir;
• orta məktəb riyyaziyyat kursunda tətbiq

olunan başlıca isbat üsullarını mənimsəyir və
tətbiq edir.

Ədədlər və əməllər
Tələbə:
• nəzəri çoxluq əməllərini  və onun xassə-

lərini bilir və tətbiq edir;

• çoxluqların elementləri  arasındakı  mü-
nasibətləri ciddi şəkildə ifadə edir, xassələrini
bilir və tətbiq edir;

• ədəd anlayışı  və onun genişləndirilməsini
başa düşür;

• riyazi əməllərin mənalarını, bir-birilə əla-
qələrini, xassə və qanunlarını yerinə yetirmə
qaydalarını bilir və tətbiq edir;

• dəqiq hesablamalar və təqribi qiymətlən-
dirmələr aparır.

Cəbr  
Tələbə:
• ədədlər arasında əlaqələrin ifadəsində

,sadələşdirilməsində, məsələlərin həllində mü-
vafiq simvollar, əməllər və xassələrindən isti-
fadə edir;

• ifadələr üzərində eynilik çevirmələr aparır;
• birdəyişənli tənlikləri, ikidəyişənli xətti

tənliklər və tənliklər sistemini həll edir;
• birdəyişənli  bərabərsizliklər və bərabər-

sizliklər sistemini  həll edir və  həlli ədəd oxu
üzərində təsvir edir;

• riyazi  modellərdən istifadə etməklə müx-
təlif cür problemlərin həlli bağlı situasiyaları
cəbri üsulla  təqdim edir və təhlil edir.

Ölçmə
Tələbə:
• seçilmiş  şərti ölçü vahidinin verilmiş kə-

miyyətdə neçə dəfə yerləşdiyini müəyyənləş-
dirməklə  ölçmənin mənasını başa düşür,  ölçü
vahidləri arasında əlaqə yarada bilir.

• müvafiq üsullardan və düsturlardan istifadə
etməklə nələrin  və necə ölçülə bilən olmasını
müəyyənləşdirir;

• ölçmələrdə xətaların mümkünlüyünü  başa
düşür, təqribi ölçmələr aparır;

• müxtəlif kəmiyyətlər arasında funksional
asılılıqları ifadə edir və bu biliklərdən məsələ
həllində istifadə  edir.

Həndəsə 
Tələbə:
• müşahidələrdən və fəza təsəvvürlərindən

istifadə etməklə  həndəsi fiqurların  əlamətlərini
və  xassələrini  təhlil edir; 

• müstəvi fiqurlarının  və sadə fəza cisim-
lərinin  xassələrini praktik həndəsi məsələlərin
həllində tətbiq edir;

• problemlərin həlli ilə bağlı situasiyaları
təhlil etmək üçün xüsusi mühakimə üsullarından
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və həndəsi modelləşdirmədən  istifadə edir.
Statistika və ehtimal
Tələbə:
• statistik məlumatları toplayır, araşdırır,

sistemləşdirir və nəticəsini təqdim edir;
• məlumatların  təhlili əsasında ehtimallar

edir, mühakimələr yürüdür və qərar çıxarır;
• ehtimal nəzəriyyəsinin sadə ehtimal anla-

yışlarını başa düşür və onlardan istifadə edir;
• birləşmələrin köməyilə ehtimala aid sadə

məsələləri həll edə bilər.
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Annotasiya. Məqalə mətəbəqədər və kiçik məktəbyaşlı dizartriyalı
uşaqların dioqnostikası ilə bağlı həyata keçirilən işlərin pedaqoji
əsasları problemindən bəhz edir. Məqalədə məktəbəqədər və kiçik
məktəbyaşlı dizartriyalı uşaqlarla aparılan mərhələ korreksiya
işləri ilə bağlı elmi ideyalar irəli sürülür. İlkin olaraq mərhələli di-
aqnostika mərhələsində görülən işlərin məzmunu izah olunur.
Göstərilir ki, diaqnostika mərhələsində dizartriyanın baş vermə
səbəbləri düzgün müəyyənləşdirildikdə pedaqoji yanaşların köməyi
ilə nitq qüsurlarının aradan qaldırılmasını təmin etmək olar.
Məqalədə həmçinin həm mikromühitin həm də makromühitin
uşaqlarda dizartriya ünsürlərinin yaranmasına təsiri və bu işin
profilaktikası ilə bağlı ümumiləşdirmələr aparılır. 

Pedagogical bases for diagnosing pre-school and pri-
mary school-age children with dysarthria

Abstract. The article describes the problem of the pedagogical
basis for diagnosing. The article advances scientific ideas on
phased remedial work with pre-school and primary school children.
First, phased remedial actions are explained. It was demonstrated
that if the causes of dysarthria are correctly identified at the
diagnostic stage, it is possible to eliminate speech disabilities
with the help of pedagogical approaches. The article also summarizes
the influence of both micro-environment and macro-environment
on the development of children' dysarthria and its prevention.  

Педагогические основы работ по диагностике
детей дошкольного и младшего школьного возраста
с дизартрией

Aннотация. В статье говорится о проблеме педагогических
основ работ по диагностике детей дошкольного и младшего
школьного возраста. В статье выдвигается ряд научных идей
по поэтапной коррекционной работе с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста по дизартрии. Вначале объ-
ясняется содержание действий на стадии поэтапной диагно-
стики. Показано, что при правильном определении причин
возникновения дизартрии на этапе диагностики с помощью
педагогических подходов можно обеспечить устранение
речевых дефектов. В статье также делается обобщение о
влиянии как микросреды, так и макросреды на возникновение
элементов дизартрии у детей и  ее профилактику
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Respublikamızda həyata keçirilən təhsil is-
lahatlarına dair direktiv sənədlərdə qüsurlu
uşaqların pedaqogikasının yaradılması qarşıya
təxirəsalınmaz vəzifə kimi qoyulur. Təsadüfi
deyil ki “Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Strategiyası”nda da inkluziv təhsilin
məzmununun yaradılması tövsiyə edilir. Fik-
rimizcə, belə tövsiyələr bu sahədə qarşıya qo-
yulan təxirəsalınmaz vəzifələrin həllini daha
da aktuallaşdırır. Mühüm aktuallıq kəsb edən
inkluziv təhsilinin məzmununun yaradılması
istiqamətində görülən işlərə qüsurlu uşaqların
təlimi, təhsili və tərbiyəsi ilə bağlı pedaqoji
əsasların düzgün müəyyənləşdirilməsi daxildir.
Fiziki qüsurları olan belə uşaqlar içərisində
dizartriyalı uşaqlar da yer alır. Ona görə də,
dizartriyalı uşaqlarla aparılan işlərin yeni məz-
mununun yaradılmasına ciddi ehtiyac duyulur.

Dizartriyalı uşaqlar içərisində məktəbəqədər
və kiçik məktəbyaşlı uşaqlar daha çox üstünlük
təşkil edirlər. Ona görə də, bu yaş dövrlərindən
etibarən dizartriyalı uşaqların diaqnostikası
ilə bağlı inkluziv işlərin həyata keçirilməsi
zəruri hesab edilir. Ona görə ki, istər ailələrdə,
istər uşaq bağçalarında, istərsə məktəblərdə
dizartriyalı uşaqların diaqnostikası ilə bağlı
işlərin həyata keçirilməsində həm valideynlər,
həm tərbiyəçilər, həm də ibtidai sinif müəl-
limləri çətinlik çəkirlər. Çünki dizartriyalı
uşaqların diaqnostikasını təşkil edərkən bu
işin pedaqoji əsaslarının müəyyənləşdirilməsi
vacib sayılır. Dizartriyalı uşaqlarla aparılan
korreksiya işlərinin pedaqoji əsasları deyəndə
fizioloji və pedaqoji istiqamətdə görülən işlərin
vəhdətində götürülməsi və birgə fəaliyyətin
nəticəsində görülən məzmununu nəzərdə tu-
tulur. Yəni dizartriyalı uşaqların nitqində özünü
göstərən qüsurların diaqnostikası prosesində
ilkin olaraq loqopedlər iştirak edirlər. Onların
tövsiyələrini isə pedaqoji prosesdə tərbiyəçilər
və müəllimlər həyata keçirdirlər. Bu iki dialoji
xarakterli işin vəhdəti pedaqoji əsaslar kimi
dəyərləndirilir. Deməli, loqopedlərlə pedaqoji
işçilərin birgə apardıqları diaqnostik tədbirlər
nəticəsində dizartriyalı uşaqların nitqlərində
baş verən qüsurların mənbəyi araşdırılan zaman
həmin qüsurları törədən səbəblər aydınlaşdırılır.
Yəni dizartriyalı uşaqların nitq qüsurlarının
yaranma səbəblərinin birinci mərhələdə diaq-
nostikası həyata keçirilir, ikinci mərhələdə
praqnozlaşdırma işləri həyata keçirilir, üçüncü

mərhələdə isə korreksiya tədbirləri tətbiq edilir.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf
etmiş ölkələrin təhsilin inkişafı ilə bağlı müsbət
təcrübəsində diaqnostika, proqnozlaşdırma və
korreksiya modelinin tətbiqi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bu, o deməkdir ki, göstərilən modelin
tətbiqi zamanı pedaqoji prosesdə, o cümlədən
təlim prosesində özünü göstərən ciddi qüsurların
diaqnostikası aparılır və həmin qüsurlar müəy-
yənləşdirildikdən sonra onların diaqnostikası,
yəni aradan qaldırılması yolları müəyyənləşdirilir.
Deməli, beynəlxalq təhsil mühitində müəvəf-
fəqiyyətlə tətbiq edilən didaktik modellərdən
məktəbəqədər və kiçik məktəbyaşlı dizartriyalı
uşaqların nitqində özünü ciddi şəkildə göstərən
qüsurların diaqnostikasının, yəni, əmələ gəlmə
səbəblərini aydınlaşdırmaqla onların aradan
qaldırılması yollarının proqnozlaşdırılmasını
həyata keçirmək lazım gəlir.

Məktəbəqədər və kiçik məktəbyaşlı dizart-
riyalı uşaqların nitqindəki qüsurlar hər şeydən
əvvəl onların inkişafında özünü ciddi şəkildə
göstərən əyintilər zamanı daha çox büruzə
verir. Professor F.B.Sadıqovun dosent D.Ə.Dos-
tuzadənin birgə çap etdirdikləri “Dizartiya”
adlı dərs vəsaitində inkişafında əyintiləri olan
uşaqların erkən aşkar edilməsi tövsiyə edilir.
Göstərilir ki, inkişafında əyintiləri olan uşaqlar,
ilk növbədə, aşağıdakı ailələrdə aşkar edilir:

1. Bu və ya digər qüsurlu uşaq olan ailələrdə;
2.Valideynlərdən birində və ya hər ikisində

əqli gerilik, şizofreniya xəstəliyi, eşitmə po-
zuntusu olan ailələrdə;

3. Hamiləlik dövründə kəskin infeksion xəs-
təlik, ağır toksikoz keçirmiş ana olan ailələrdə;

4. Bətndaxili hipoksiya (oksigen çatışmaz-
lığı), doğuş astiksiyası, travma, neyroinfeksiya
və ya həyatının ilk aylarında kəllə-beyin trav-
masıkeçirən uşaq olan ailələrdə;

Beləliklə, nitq pozuntusuna səbəb olan etio-
loji amillər çox mürəkkəb və polimorfdur. Bu
mənada nitq pozuntularının etiologiyasının
diaqnostikasının düzgün təşkili dizartriyalı
uşaqlarda müşahidə olunan intellekt pozuntular
və ya sensor qüsuru, müxtəlif mərkəzi sinir
sistemi xəstəliklərindən ayırmağa köməklik
edir [5, s. 17]. Deməli, qeyd olunan səbəblərin
bir qismi genetik səbəblər kimi də qiymətlən-
dirilə bilər. Əslində, genetik səbəblər irsi qü-
surlardan yaranan qüsurlar kimi başa düşülür.
Bu mənada dizartriyalı uşaqların nitq qüsur-
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larının irsi əlamətlər kimi özünü göstərməsini
də nəzərə almaq lazımdır. Onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, uşaqlarda əksər hallarda
xüsusi pozuntu əlamətləri bir neçə istiqamətdə
özünü büruzə verdikdə nitq qüsurları baş verir.
Deməli, orqanizmdə baş verən digər əyintilərin
nəticəsində də nitq qüsurları baş verə bilər.
Şübhəsiz, əgər orqanizmin inkişafına əks təsir
göstərən əyintilərin əsasında genetik səbəblər,
irsi əlamətlər dayanırsa həmin dizartriyalı
uşaqların nitq qüsurlarını genetik əlamətlər
kimi qeydə almaq olar. Pedaqoji ədəbiyyatda
göstərilir ki, genetik əlamətləri elmi cəhətdən
əsaslandıran tibb elminin fiziologiya bölməsi
genlərin insan qanında 300 il yaşamasını da
irəli sürür. Həmin genetik əlamət və keyfiy-
yətləri daşıyan və növbəti nəslə ötürən amin
turşularıdır. Bu turşular içərisində “Dezoksri-
bonukleyn” turşusu bu funksiyanı daha dəqiq
yerinə yetirir. Yəni ataya məxsus irsi keyfiy-
yətləri övlda ötürməyə xidmət edən dezoksri-
bonukleyn turşusu insanın qanında 300 il
yaşaya bilir. Bu isə “Şəcərə xətti” deməkdir.
Yəni baba, ata, oğul, nəvə, nəticə, kötücə,
ticə adladırılan şəcərə xəttində həmin turşu
yeni nəsil yaratmağa xidmət göstərir.

İrsi xəstəliklərin mövcud ola bilməsini də
diqqətdən kənarda saxlamaq olmaz. Orqanizm
üçün nəinki ciddi əhəmiyyəti olmayan əlamətlər
(məsələn, gözün, saçın və ya dərinin rəngi;
başın, üzün və ya burunun forması) hətta or-
qanizm üçün həyat mənası kəsb edən normal
və ya anormal əlamətlər, habelə bir çox xəs-
təliklər də irsən keçir. Elmə bu cür minə qədər
irsi xəstəlik məlumdur. Çanaq, bud oynağının
anadangəlmə çıxığı, anadangəlmə kəmağıllıq,
cinsi inkişafın anormallığı və s. bu cür xəstə-
liklərdən hesab edilir [1, s.41]. Lakin onların
aradan qaldırılması mümkün sayılır.

Qeyd olunduğu üzrə dizartriyalı uşaqlarda
özünü göstərən ciddi nitq qüsurları irsi əlamətlər
kimi qeydə alındığı halda onun aradan qaldı-
rılması yollarını müəyyənləşdirmək, yəni kor-
reksiya etmək mümkün sayılır. Bu sahədə
tədqiqat aparan bir sıra alimlər, elecə də
B.E.Kvatsev, R.E.Levina, L.S.Viqotski, S.Ə.Qa-
sımov kimi alimlər də sübut etməyə çalışmışlar.
Məhz ona görə də bu gün pedaqoji ədəbiyyatda
irsi əlamətlərə təsir etməyin mümkün olmasıyla
bağlı müddəalara, elmi ideyalara rast gəlmək
mümkündür. Deməli, anadangəlmə əlamətlərə

təsir etməyin mümkün olması labüddür. Şəx-
siyyətin formalaşmasında müəyyən rolu olan
irsi əlamətlər biryolluq verilmiş əlamətlər
deyil. Biologiya sahəsində bir sıra son tədqi-
qatlar göstərir ki, vaxtilə təbii qüvvələrin,
ətraf mühitin təsiri ilə yaranmış olan irsi əla-
mətlər özləri də müəyyən şəraitdə başqa təbii
qüvvələrin təsiri ilə dəyişə bilir. Məsələn, qra-
vitasiya biologiyası sahəsində aparılan tədqi-
qatlardan məlum olmuşdur ki, yer üzündəki
canlıların həyat tərzini şərtləndirən güclü amil-
lərdən birisi qravitasiya qüvvələrinin təsirindən
azad olduqda, yəni çəkisizlik şəraitinə düşdükdə
fizioloji dəyişikliklər baş verir. Xüsusən,
kosmik gəmilərdə aparılan tədqiqatlardan mə-
lum olmuşdur ki, çəkisizlik şəraitinə düşən
orqanizmlərin hüceyrələrində gedən maddələr
mübadiləsi və hüceyrələrin genetik quruluşu
dəyişməyə başlayır, dəyikənliyin baş verməsi
üçün müəyyən şərait yaranır. Belə bir dəyiş-
kənlik isə irsi əlamətlərin dəyişməsinə gətirib
çıxara bilir [1, s.43].

Deyilənləri nəzərə alsaq, qeyd etməliyik ki,
hətta anadangəlmə nitqi qüsurlu uşaqların kor-
reksiyası məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil olaraq
həyata keçirildikdə həmin qüsurların korreksi-
yasının müvəffəqiyyətlə sona yetəcəyinə inan-
maq olar. Bunun üçün sosial mühitin imkanla-
rından da geniş istifadə etmək lazım gəlir.
Elmi-pedaqoji ədəbiyyatda sosioloji amillərin
təsirilə irsi çatışmazlıqların aradan qaldırılması
yolları da göstərilir. Tibb elmində məlum olan
bir çox faktlar göstərir ki, sosioloji amillərin
təsiri ilə irsi, psixo-nevroloji çatışmazlıqların
qarşısını almaq və bu çatışmazlıqları bəzən
aradan qaldırmaq olur; çünki orqanizmin irsi
əlamətləri ilə mühitin, sosioloji təsirlərin arasında
qarşılıqlı əlaqə vardır. Həmin əlaqəni müəy-
yənləşdirmək və vaxtında tədbir görmək tələb
olunur. Bu məqsədlə valideynlər, müəllim və
tərbiyəçilər həkimlərlə, xüsusən psixonevro-
loqlarla və psixiatrlarla sıx əlaqə saxlamalı,
onlardan lazımi məsləhətlər almalıdırlar [1, s.
46]. Əks təqdirdə psixi-nevroloji halların ağır-
laşması görülən tədbirlərin səmərəsini azaldır.

Burada belə qənaət hasil olur ki, dizartriyalı
uşaqlarda özünü göstərən nitq pozuntularının
bir qismi psixi-nevroloji səbəblərdən yaranır.
Belə olduğu hallarda fizioloqların pedaqoqlarla,
yəni pedaqoji prosesdə çalışan tərbiyəçilərlə
və sinif müəllimlərilə birgə fəaliyyət göstər-
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mələri lazım gəlir. Məlum olduğu kimi mək-
təbəqədər və kiçik məktəbyaşlı dizartriyalı
uşaqların nitq qüsurları ilkin olaraq ailələrdə
valideynlər tərəfindən müşahidə olunur. Təcrübə
göstərir ki, ailələrdə valideynlərin bir qismi
müşahidə etdikləri dizartriya hallarına məhəl
qoymurlar, “keçib gedər”, “düzələr”, “heçnə
olmaz” deyə dizartriyalı uşaqların nitq qüsur-
larının aradan qaldırılmasıyla məşğul olmurlar.
Bunun nəticəsində ağırlaşmalar baş verir. Belə
uşaqlar məktəbyaşı dövründə ciddi nitq qü-
surları ilə məktəbə gəlirlər. Məktəbdə isə
ibtidai sinif müəllimləri belə dizartriyalı uşaq-
larla məqsədyönlü iş aparmaqda çətinlik çə-
kirlər. Çünki sağlam uşaqların içərisində savad
təlimi üzrə aparılan işlər dizartiyalı uşaqlarla
aparılan təlim işləri ilə uyğun gəlmir. Başqa
sözlə desək, ənənəvi savad təlimi işləri di-
zartriyalı uşaqlarla aparılan savad təlimi işlə-
rindən köklü sürətdə fərqlənir. Ona görə di-
zartriyalı uşaqlarla müəllimlərin fərdi yanaşma
əsasında işləmələri tövsiyə edilir. Bir çox hal-
larda yüngül dizartriyalı uşaqların orta ümum-
təhsil məktəblərinə qəbul edilməməsi, qəbul
edildiyi halda onlarla işləməyin çətin olması
ilə bağlı faktlar özünü tez-tez göstərir. Unutmaq
olmaz ki, dizartriyalı uşaqlara sosial mühitin
təsiri daha böyükdür. Ailə mühiti ilə məktəb
mühiti digər sosial mühitin təsirinin birgə im-
kanlarından istifadə etməklə onların nitq qü-
surlarının aradan qaldırılmasına nail olmaq
olar. Çünki mühitin uşaqlarda ictimai müna-
sibətləri formalaşdırmaq imkanları daha ge-
nişdir. Üstəlik mühitin ictimai inkişafda rolu
da böyükdür. Mühit insanlara məxsus olan
bütün ictimai münasibətləri və ictimai inkişafı
özündə ehtiva edir. Ona görə də mühit həm
ictimai münasibətlərin, həm də ictimai inkişafın
məcmusu hesab olunur. Mühit rəngarəngliyi
bəzən müxtəlif marağa, meylə, motivlərə, əqi-
dələrə, təxəyyülə və məfkurəyə məxsus in-
sanları ayırır, əks təqdirdə birləşdirir. İctimai
mühitin təhsil, elm, mədəniyyət, idman və
sairlə bağlı olan amilləri insanları daha çox
özünə cəlb edir.

Fəlsəfi, sosioloji, pedaqoji, psixoloji ədə-
biyyatda mühitə iki cəhətdən yanaşılır. Biri
ailə, bağça və məktəblə, həmçinin təlim-
tərbiyə, mədəni-maarif, incəsənət, idman, in-
formatika texnologiyaları müəssisələrilə bağlı
olan mühitdir. İkincisi isə daha geniş anlamda

başa düşülən mühitdir. Yəni bir ölkə, respublika,
məmləkət, başqa sözlə desək, hər hansı bir
dövlət quruluşu və kütləvi olaraq yaranmış
mühit nəzərdə tutulur. Əgər birinci dar mü-
hitdirsə (mikromühit), ikincisi isə geniş (mak-
romühit) mühitdir. Hər iki mühitdə insanların
müəyyən təsirlərə məruz qalmalarının özünü
bir qanunauyğunluq hesab etmək olar. Bu mə-
nada həm ailədə, həm bağçada, həm məktəbdə,
həm də sadalanan məktəbdənkənar mühitdə,
başqa sözlə desək, istər mikromühitdə,istərsə
makromühitdə dizartriyalı uşaqlarla aparılan
təlim-tərbiyə işlərinin pedaqoji əsaslarının
düzgün müəyyənləşdirilməsinə zəruri ehtiyac
duyulur [5, s. 67].

Bunun üçün öncə mütəxəssislərin dizartriyalı
uşaqların mövcud olduğu ailələrlə müntəzəm
əlaqə saxlamaları lazım gəlir. Əslində ailənin
məktəblə, ictimai mühitlə əlaqəsini təmin
etmək haqında danışılan problemin müvəffə-
qiyyətli həlli üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Birincisi ona görə ki, valideynlərin böyük
əksəriyyəti dizartriya yönümlü uşaqların yəni,
ciddi nitq qüsurları əmələ gələn övladlarına
istər pedaqoji cəhətdən, istər fizoloji və psixoloji
baxımından düzgün yanaşa bilmədikləri üçün
onlara məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil
olaraq yardım edə bilmirdilər. Bunun üçün
ailənin məktəblə, sahə həkimlərilə, psixoloqları
ilə mütamadi əlaqə saxlamaları bu problemin
həllinə öz müsbət təsirini göstərə bilərdi. Təs-
süflər olsun ki, respublikamızda məktəb, ailə
və ictimaiyyətin əlbir fəaliyyəti ilə bağlı örnək
təcrübə nümunələrinə rast gəlmək mümkün
deyil. Ona görə də, istər mikromühitdə, istərsə
makromühitdə dizartriyalı uşaqların vaxtında
aşkar edilməsi onların diaqnostikası ilə bağlı
həyata keçirilən işlərin pedaqoji əsaslarının
düzgün müəyənləşdirilməsinə zəruri ehtiyac
duyulur. Əks təqdirdə hər iki mühitdə, xüsusilə
ailə mühitində elə ziddiyyətlər var ki, onlar
məktəbəqədər və kiçik məktəbyaşlı uşaqların
dizartriyaya yuvarlanmalarını qaçılmaz edir.

Müşahidələr göstərir ki, anormal ailələrdə
baş verən münaqişələr daha çox dizartriyalı
uşaqların, əgər belə demək mümkünsə, kont-
nigentinin çoxalmasında əsas amilə çevrilir.
Xüsusilə spirtli içkilərin aludəçisi olan, əmək
intizamını pozan, oğurluqla məşğul olan, bo-
şanmaya, küsüşmələrə, yola getməməyə, yersiz
mübahisələrə və dalaşmalara meyilli vali-
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deynlərdən ibarət olan ailələrdə dizartriyalı
uşaqların sayının artması daha çox müşahidə
olunur.

Professor Hikmət Əlizadə bu sahə ilə məşğul
olan alimlərin, mütəxəssislərin tədqiqatlarına
əsaslanaraq “Tərbiyənin demoqrafiq problemləri”
kitabında qeyri-normal (anormal) ailələrin təs-
nifatını aşağıdakı şəkildə vermişdir:

1. Məişət sərxoşluğu hökm sürən ailə.
2. Məktəbə, müəllimlərə neqativ münasibət

bəsləyən, öz funksiyalarını və uşaqların tərbi-
yəsindəki nöqsanları onların üzərinə yıxan ailə.

3. Əmək intizamını pozan valideynlərdən
ibarət ailə.

4. Xırda fərdiyyətçilik psixologiyası və
mənəviyyatı formalaşmış ailə.

5. Şəxsi, qarşılıqlı münasibətlər sahəsində
müxtəlif pozuntularla (küsmələr, yola getmə-
mək, məişətdə elementar qaydaların olmaması
və s.) səciyyələnən ailə.

6. Valideynlərin ər-arvadlıq əlaqələri möh-
kəm olmayan ailə [6, s. 34].

Hansı ki, belə ailələrlə profilaktik işləri
həyata keçirməklə, maarifləndirmə tədbirləri
aparmaqla da dizartriyaya qarşı mübarizə etmək
olar. Çünki dizartriyalı uşaqların artmasının
əsas mənbəyi ailə mühiti hesab olunur.

Deyilənləri ümümiləşdirərək qeyd etmək
lazımdır ki, məktəbəqədər  və kiçik məktəbyaşlı
dizartriyalı uşaqların diaqnostikası ilə bağlı
həyata keçirilən işlərin pedaqoji əsaslarının
düzgün müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Belə ki, məktəbəqədər yaş dövründə
uşaqlarda müşahidə olunan ciddi nitq qüsur-
larının vaxtında müəyyənləşdirilməsinə, həmin
qüsurların aradan qaldırılması yollarının düzgün
diaqnostikasının aparılmasına, fizoloji yardım
və psixoloji təsirin vaxtında göstərilməsinə
geniş imkanlar yaranır. Hansı ki, bu imkan-
lardan məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil
olaraq istifadə etdikdə dizartriyalı uşaqların
nitq qüsurlarının aradan qaldırılmasına nail
olmaq mümkündür. Belə olduğu tədqirdə mək-
təbəqədər yaş dövründə yaranan dizartriya
ünsürlərinin kiçik məktəbyaşına qədərki dövr-
lərdə aradan qaldırılmasına nail olmaq olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məktə-
bəqədər və kiçik məktəbyaşlı dizartriyalı uşaq-
ların diaqnostikasının aparılması metodikası
öz əksini tapır. Göstərilir ki, məktəbəqədər və
kiçik mnəktəbyaşlı dizartriyalı uşaqların diaq-
nostikası ilə bağlı həyata keçirilən işlərin
pedaqoji əsaslarının məqsədyönlü şəkildə müəy-
yənləşdirilməsi bu sahədə aparılan korreksiya
işlərinin modernləşdirilməsinə kömək edir. Bu,
məqalənin elmi yeniliyi hesab olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədə ailə, bağça və məktəb mühitilə
yanaşı sosial mühitdə də dizartriyalı uşaqlarla
həyata keçirlən korreksiya işlərinin spesifik
xüsusiyyətləri elmi ideyalar əsasında şərh olu-
nur. Məqalədə həm makromühitdə, həm də
mikromühitdə dizartriyalı uşaqlarla həyata
keçirilən işlərin praktik əsasları da öz əksini
tapır. Məqalədən valideynlər, tərbiyəçilər,
ibtidai sinif müəllimləri istifadə edə bilərlər.

Nəticə olaraq deməliyik ki, məktəbəqədər
və kiçik məktəbyaşlı dizartriytalı uşaqların
diaqnostikası ilə bağlı həyata keçirilən işlərin
pedaqoji əsaslarının düzgün müəyyənləşdiril-
məsi bu sahədə aparılan korreksiya işlərinin
dinamik inkişafını təmin etmiş olur.
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Annotasiya. Məqalədə müəllif  sinifdənxaric işin təşkilinin şagirdlərin deviant
davranışının profilaktikasında rolundan, planlaşdırılmasından, xüsusiyyətlərindən,
qiymətləndirilməsindən və s. bəhs edir. Burada ümumtəhsil məktəblərində sinif-
dənxaric tədbirlərin pərakəndə həyata keçirilməməsi, tədris müəssisələrində si-
nifdənxaric işlərin planlaşdırılması və təşkili ilə bağlı tədbirlər planı və yaxud
proqramı üzrə aparılmasının zəruri olduğu xüsusi olaraq vurğulanır.  Müəllif
yuxarı sinif şagirdləri üçün təşkil edilmiş sinifdənxaric tədbirlərin, demək olar
ki, onların həyatında heç bir iz buraxmadan ötüşməməsini qeyd edir. O,
məktəblilərin gözə çarpacaq dərəcədə müsbət tərəfə dəyişməsi, bir-birinə qarşı
daha xeyirxah və dözümlü davranış nümayiş etdirməsini vurğulayır. Qeyd olunur
ki, sinifdənkənar iş şagirdlər üçün cəlbedicidir, çünki onlara sosial əhəmiyyətli
fəaliyyətin subyekti kimi özünü göstərmək, özünü yaradıcı hiss etmək, öz fəaliy-
yətinin nəticəsinin bilavasitə tanınmasını təmin etmək imkanı yaradır. Bu da
onların özünü ifadə etmələrinə, sosial baxımdan tanınmasına və şəxsiyyət kimi
özünü təsdiq etməsinə böyük təsir göstərir. 

The orqanization of extracurricular activities as a
form of prevention  of deviant behavior of high school
students

Abstract. In the article, the author describes the role of organizing extracurricular
work in the Prevention of deviant behavior of pupils, its planning, features,
evaluation, etc. deals. It is emphasized here that it is necessary to carry out extra-
curricular activities in secondary schools on a plan or program of measures
related to non-retail implementation, planning and organization of extracurricular
activities in educational institutions. The author notes that extracurricular
activities, organized for senior pupils, almost without leaving any trace in their
lives. He emphasizes that schoolchildren are visibly changed to the positive side,
demonstrating more benevolent and tolerant behavior towards each other. It is
noted that extracurricular work is attractive for pupils, because it gives them the
opportunity to show themselves as a subject of social activity, to feel creative, to
ensure direct recognition of the results of their activities. It also has a great
influence on their self-expression, social recognition and self-affirmation as an
identity.

Организация внеклассной работы как профилак-
тика девиантного поведения старшеклассников

Aннотация. В статье автор рассматривает роль, планирование, особенности,
оценку организации внеклассной работы и т.п. в профилактике девиантного
поведения учащихся. Здесь особо подчеркивается необходимость планирования
и организации внеклассной работы в учебных заведениях, проведения
классных мероприятий в общеобразовательных школах исключительно по
плану или программе мероприятий. Автор отмечает, что внеклассные ме-
роприятия, организованные для старшеклассников, практически не проходят
бесследно в их жизни. Подчеркивается, что школьники заметно меняются с
положительной стороны, демонстрируют более доброжелательное и терпимое
поведение друг  другу. Отмечается, что внеклассная работа привлекательна
для учащихся, так как дает им возможность проявить себя как субъект со-
циально значимой деятельности, почувствовать себя творческими, обеспечить
непосредственное признание результатов своей деятельности. Это также
оказывает большое влияние на их самовыражение, социальное признание
и самоутверждение как личность.
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Deviant davranış xoşagəlməz, ciddi nara-
hatlıq doğuran bir davranışdır. Bu mənada
bəzi yeniyetmə və gənclərin ailədə, məktəbdə,
ictimai yerlərdə özlərini apara bilməmələrinə,
savaşmalarına, şəxsiyyətlərarası münasibətləri
düzgün qurmamalarına, qanunu, hüquq qay-
dalarını, birgəyaşayış normalarını pozmalarına,
cinayət xarakterli əməllərə uymalarına, onların
qeyri-əxlaqi hərəkətlərinə laqeyd qalmaq
olmaz. Valideynlər, müəllimlər, ictimaiyyət
nümayəndələri fəallıq göstərməli, deviant dav-
ranış halları aşkara çıxdıqda onun profilaktikası
barədə düşünmək lazımdır. 

İlk növbədə deviant davranışın profilaktikası
üzrə tədbirlər müəyyənləşdirilməli, yuxarı
sinif şagirdlərinin asudə vaxtlarında, təlimdən
sonrakı vaxtlarda onlar həyata keçirilməlidir.
Lakin belə bir cəhət diqqət mərkəzində da-
yanmalıdır ki, sinifdənxaric tədbirlər tədbir
xatirinə təşkil olunmamalıdır. Kəmiyyətdən
daha çox keyfiyyətə fikir verilməlidir. Bunu
necə başa düşməli? Bəzən belə olur ki, ümum-
təhsil məktəblərində bu və ya digər problem
üzrə tez-tez tədbirlər planlaşdırır və həyata
keçirirlər. Lakin həmin müzakirənin, müsabi-
qənin, disputun, söhbətin, tematik gecənin,
görüşlərin şagirdlərin mənəvi şüurunda, mənəvi
təfəkküründə, davranış təcrübəsində hansı
müsbət dəyişikliklər yarada bilməsi diqqət
mərkəzindən kənarda qalır. Başqa sözlə, si-
nifdənxaric iş oğlanların və qızların hiss və
duyğularına səmərəli təsir göstərdimi, onlarda
özünütəhsilə, özünütərbiyəyə, yenidəntərbiyə
olunmaya tələbat formalaşdırdımı? Bu vacib
məsələlər öyrənilmir. Çoxlu tədbir keçirmək,
bu, kəmiyyətdir. Az tədbir keçirib yüksək
nəticə qazanmaq keyfiyyətdir. Sinifdənxaric
tədbirin keyfiyyəti.

Eksperimentə cəlb edilmiş ümumtəhsil
məktəblərində deviant davranışın profilaktikası
üzrə işdə bu cəhət – keyfiyyət diqqət mərkə-
zində idi. Sinifdənxaric tədbirlərin təşkili
zamanı pedaqoji nəzarətə fikir verilirdi. Tədbir
başa çatandan sonra müsbət və mənfi hallar,
yaxşı və xoşagəlməz cəhətlər diqqət mərkəzinə
gətirilir, müzakirəyə, söhbətə, müsabiqəyə,
disputa, tematik gecəyə, şagirdlərin fəaliyyətinə
qiymət verilirdi. Məktəblilərdən fəallıq tələb
olunur, onların idrak maraqlarının, intellektual

qabiliyyətlərinin pedaqoji-psixoloji diaqnos-
tikası keçirilirdi.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hələ
vaxtilə yeri gəldikcə, şagirdlərin deviant dav-
ranışının profilaktikasının vacibliyini qeyd
edərək, böyüyən nəslin davranış və rəftarındakı
mənfi halların aradan qaldırılması üçün lazımi
tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsədəuyğun
sayırdı. Ulu öndər deyirdi: “Gənclərin tərbiyəsi
işində, onların mənəviyyatının formalaşma-
sında, həyat fəaliyyəti üçün hazırlanmasında
buraxılan səhvlərə gərək yol verməyək, gənclər
doğru yola getsinlər, həyatda öz yerini düzgün
tapa bilsinlər, həm özləri üçün, həm də onları
böyüdən valideynləri üçün, həm də cəmiy-
yətləri, xalq üçün, dövlət üçün faydalı ola bil-
sinlər” [1, s. 166].

Eksperimentə cəlb olunmuş məktəblərdə
yuxarı sinif şagirdlərinin deviant davranışının
profilaktikası üzrə işin dinamikası izlənilir,
sənədləşmə işləri aparılırdı. Bu da irəliləyişin
hansı səviyyədə olduğunu görməyə, bilməyə
imkan verirdi.

Təbii ki, yuxarı sinif şagirdlərinin deviant
davranışının profilaktikası üzrə iş kor-təbii
aparılmırdı. Bu məsələ ilk növbədə  ümumtəhsil
məktəbinin, sinif rəhbərlərinin “Sinifdənxaric
tərbiyəvi işlərin planı”nda öz əksini tapırdı.
İkincisi, pedaqoji kollektivin üzvləri, məktəb
kitabxanaçısı, sinif rəhbərləri, fənn müəllimləri,
tərbiyə işləri üzrə direktor müavinləri mək-
təblilərin deviant davranışının profilaktikası
işinə ciddi hazırlaşırdılar. Bu məqsədlə mövcud
ədəbiyyatı izləyir, sinifdənxaric işin təşkili
metodikasına bələd olur, şagirdləri öyrənirdilər.
Onlar öz fəaliyyətlərində K.D.Uşinskinin aşa-
ğıdakı sözlərini rəhbər tuturdular: “Əgər pe-
daqogika insanı hər cəhətdən tərbiyə etmək
istəyirsə, o əvvəlcə insanı hər cəhətdən də
öyrənməlidir...” [2, s. 86]. Əgər biz həkimlərə
öz sağlamlığımızı etibar ediriksə, pedaqoqlara
uşaqlarımızın əxlaqını, ağlını, ruhunu və bütün
bunlarla bərabər öz vətənimizin gələcəyini
etibar edirik” [2, s. 87]”.

Deviant davranışın profilaktikasının səmə-
rəliliyinə nail olmaq üçün tərbiyəçini, müəlli-
min, valideynin şəxsiyyətinə mühüm tələblər
verilir. Yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik,
xeyirxah, humanist, qayğıkeş, təhsilalanı öz
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övladı kimi sevən, nümunəvi davranışa yiyə-
lənmiş məktəbli ilə deviant davranışlı şagird
arasında fərq qoymayan, başqa sözlə şagirdlərə
ögey-doğma münasibət bəsləməyən, ədalətli
müəllim qarşıda duran məqsədə nail ola bilir.
Deməli, müəllimin nüfuzunun rolu bu sahədə
böyükdür.

Bəzi valideynlər, bəzi müəllimlər, təəssüf
ki, nüfuzu süni əsaslar üzərində qururlar. Bu,
belə mövqe tutmaq, təbii ki, deviant davranışın
profilaktikasına kömək göstərə bilməz. 

Süni nüfuzdan danışarkən A.S.Makarenko
göstərirdi: “Nüfuzu süni əsaslar üzərində quran
valideynlərə rast gəlirik. Onlar xüsusi cəhd
göstərirlər ki, uşaqları onların sözünə qulaq
assınlar. Bu onlar üçün bir məqsədə çevrilir.
İşin əslində isə bu, səhvdir. Nüfuz və itaət
məqsəd ola bilməz. Məqsəd yalnız bir olar:
düzgün tərbiyə. Yalnız bu məqsəd uğrunda
çalışmaq lazımdır. Uşağın sözə qulaq asması
yalnız bu məqsədə doğru gedən yollardan
birisi ola bilər” [3, s. 352].

Yuxarıdakı fikir ata-analara ünvanlanmışdır.
Lakin eyni zamanda müəllimlər arasında da
elələri vardır ki, öz fəaliyyətlərinin süni nüfuz
əsasında qururlar. Bu, yolverilməzdir. 

Eksperimentə cəlb edilmiş məktəblərdə de-
viant davranışlı şagirdlərin sinifdənxaric təd-
birlərlə əhatə olunması iki yolla həyata keçi-
rilirdi: 1) sinifdən xaric tədbir yalnız deviant
davranışlı yeniyetmələr və yuxarı sinif şa-
girdlərlə təşkil edilirdi; 2) ümumməktəb, yaxud
konkret sinif (məsələn, ayrıca X sinif, ayrıca
XI sinif, yaxud X-XI sinif şagirdləri ilə)
söhbət, müsabiqə, müzakirə, disput və s. ke-
çirilir, eyni zamanda deviant davranışlı şagirdlər
həmin tədbirlərə cəlb edilirdilər.

Bundan başqa, sinifdənxaric tədbirin özündə
də ikili xarakter diqqət mərkəzində idi: 1) tədbir
bilavasitə deviant davranışın profilaktikasına
aid olurdu; 2) bu və ya digər məsələyə həsr
olunan tədbir nəzərdə tutulur, burada eyni za-
manda deviant davranışın profilaktikası ilə bağlı
da məsələlər nəzərdən keçirilirdi.

Eksperimentə cəlb edilmiş məktəblərdə yu-
xarı sinif şagirdlərinin devinat davranışının
profilaktikası məqsədilə sinifdənxaric işin söh-
bət, mühazirə, adlı-sanlı adamlarla, hüquq
mühafizə orqanları əməkdaşları, pedaqoq və

psixoloqlarla görüşlər, dəyirmi masa ətrafında
rəy mübadiləsi, müzakirə, disput, konsert, ya-
radıcılıq müsabiqələri, idman yarışları, bay-
ramların qeyd olunması, yarış, müsabiqə, eks-
kursiya, qiyabi səyahət və s. bu kimi formala-
rından istifadə olunurdu. Sinifdənxaric tədbirlər
planı məktəbin pedaqoji şurasında təsdiq
olunur, bundan sonra tədris müəssisəsinin di-
rektoru tərəfindən təsdiq edilirdi.

Sinifdənxaric tədbirin qiymətləndirilməsi
başlıca məsələdir. Bu zaman aşağıdakılara
fikir verilir:

- həyata keçirilmiş tədbir tərbiyə işi siste-
mində hansı yeri tutur;

- yuxarı sinif şagirdlərinin maraqlarına
hansı səviyyədə cavab verdi;

- şagirdlərin fəallığı hansı səviyyədə təmin
olundu;

- şagirdlərin müstəqilliyi hansı səviyyədə
yer ayrıldı;  

- şagirdlərin təşkilatçılıq qabiliyyəti hansı
səviyyədə nəzərə alındı;

- tədbirin təşkilatçılıq və mənəvi səviyyəsi
necə idi;

- təşkilatçıların qarşıda dayanan vəzifələrə
nail olma səviyyəsi necədir;

- tədbirin gedişi prosesində deviant davranışlı
yuxarı sinif şagirdlərinin hüquqi maariflənmə
səviyyəsinə hansı səviyyədə nail olundu, onlar
hansı sosial dəyərlərə yiyələndilər, davranış
və rəftarlarında nə kimi müsbət dəyişikliklər
baş verdi və s.

Sinifdənxaric tədbirin planlaşdırılmasının
səmərəliliyi:

- tədbirə neçə nəfər yuxarı sinif şagirdi
(neçə qız, neçə oğlan) cəlb olundu;

- tədbirə neçə nəfər müəllim cəlb olundu,
onların hər birinin sinifdənxaric işdəki rolu
nədən ibarət idi;

- tədbirin başlanmasını və sona yetməsini
göstərməklə davam etmə müddəti nə qədər
oldu;

- ictimai intizam necə və kimlər tərəfindən
qorundu;

- maddi təminat: geyim, alətlər, audiome-
diatexnika;

Sinifdənxaric tədbirin keçirilməsi zamanı
məsuliyyət məsələsi:

- məsul şəxslər yuxarı sinif şagirdlərinin,
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xüsusən deviant davranışa malik şagirdləri
nəzarətsiz qoymamalıdırlar. Onlar söhbətin,
disputun, müzakirənin, tematik axşamın, mü-
sabiqə və yarışın və s. hazırlanmasına cavabdeh
olur, onun keçirilməsi zamanı şagirdlərin hə-
yatına, sağlamlığına və təhlükəsizliyinə görə
cavabdehlik daşıyırlar;

- şagirdlər, o cümlədən deviant davranışlı
məktəblilər hər hansı obyektə (muzeyə, teatra,
kinoteatr, sərgiyə, konsertə və s.), yürüşə gedərkən
məsul şəxslər onların təhlükəsizlikləri və sağ-
lamlıqları ilə bağlı təlimat keçirməlidirlər;

- sinifdənxaric tədbirin keçirilməsində fərq-
lənmiş məktəblilərin, xüsusən deviant davranışa
malik şagirdlərin Fəxri fərmanla, xatirə hədiyyələri
ilə mükafatlandırılması məqsədəuyğundur.

Ümumtəhsil məktəblərində sinifdənxaric
tədbirlər necə gəldi həyata keçirilməməlidir.
Qeyd etdiyimiz kimi, tədris müəssisələrinin si-
nifdənxaric işlərin planlaşdırılması və təşkili
ilə bağlı tədbirlər planı, yaxud proqramı olur.
Həmin plan, həmin proqramda söhbətlərin, te-
matik axşamların, müzakirə və disputların və
s. mövzuları öz əksini tapır. Lakin  ümumtəhsil
məktəblərinə kömək məqsədilə vaxtilə respublika
Maarif Nazirliyi, sonralar Təhsil Nazirliyi
tərbiyə proqramlarının nəşrini təmin edir. Son
45 ildə bu tipli üç proqram nəşr edilmişdir.
1985 [4], 2002 [5] və 2007-ci [6] illərdə. 

Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının
Təhsil İnstitutunda “Təhsil müəssisələrində
tərbiyə işinin təşkili” [6], “İbtidai məktəbdə
sinifdənxaric işlərin təşkili” [7] adlı kitablar
nəşr edilmişdir ki, ümumtəhsil məktəblərində
sinifdənxaric işlərin təşkili ilə bağlı pedaqoji
kollektivlərə lazımi istiqamət verir və zəruri
köməyini göstərir.

Həmin proqramlar və kitablarda yuxarı
sinif şagirdlərinin deviant davranışının profi-
laktikası ilə bağlı hansı tədbirlər nəzərdə tu-
tulmuşdur, profilaktika işlərinin səmərəli yolları
barədə təsəvvür yaradırmı?

Bu suallara cavab tapmaq məqsədilə tərbiyə
proqramları və haqqında söz açılan kitablarla
tanış olduq.

Tərbiyə proqramları I-XI sinifləri əhatə
edir. Azərbaycanın yenidən öz müstəqilliyinə
qovuşduğu illərdən sonra hazırlanmış proq-
ramlara münasibət bildirməyi məqsədəuyğun

hesab etdik. “Ümumtəhsil məktəblərində
tərbiyə işinin planlaşdırılması” proqramı aşa-
ğıdakı məsələlər əhatə olunmaqla hazırlanmışdı:
1. Fəaliyyət işinin növləri və məzmunu. 2.
İşin icra tarixi. 3. İcraçılar. 4. İşin icrasının
forma və metodları. 5. İşin icra yeri. Proqramda
siniflər üzrə “Dövlətçilik tərbiyəsi”, “Ailə tər-
biyəsi” və tərbiyənin bəzi tərkib hissələri (mə-
nəvi tərbiyə, estetik tərbiyə, əmək tərbiyəsi,
iqtisadi tərbiyə, ekoloji tərbiyə), cümlədən
“Hüquq tərbiyəsi” üzrə bölmələr vardır. 

Xüsusən “Mənəvi tərbiyə” və “Hüquq tər-
biyəsi” bölmələrində nəzərdə tutulmuş bəzi
tədbirlərdən böyük məktəb yaşlı məktəblilərin
deviant davranışının profilaktikası baxımından
faydalanmaq mümkündür. 

Belə ki, X sinifdə “Mənəvi tərbiyə” bölməsi
üzrə “Milli adət və ənənələrimizi qorumaq və
gələcək nəsillərə çatdırmaq bizim müqəddəs
borcumuzdur”; “Hüquq tərbiyəsi” bölməsi
üzrə “Uşaqların hüquq bərabərliyi”, “Müəl-
lim-şagird münasibətlərində hüququn gözlə-
nilməsi”, “Zorakılığa və qəddarlığa qarşı mü-
barizə aparaq”, “Məktəbdə hüquq mühafizə
işçiləri ilə görüşlər”, “Sənin hüquqların və
vəzifələrin”, “Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında insan hüquqlarının əksi”,
“Həddi-büluğa çatmamışlar arasında hüquq
pozğunluqları ilə əlaqədar tədbirlər (söhbətlər,
yarışlar, müsabiqələr)”, “Hüquq mühafizə or-
qanları işçilərinin obrazı bədii ədəbiyyatda,
kinoda”, “Qanunun aliliyi nə deməkdir”; XI
sinifdə “Ailə tərbiyəsi” bölməsi üzrə “Çətin
tərbiyə olunan uşaqların valideynləri ilə söhbət”,
“Qızların tərbiyəsində ananın rolu”; “Mənəvi
tərbiyə” bölməsi üzrə “Nəfsini qorumaq ən
böyük sücaətdir”, “İnsanın davranışı onun əx-
laqının göstəricisidir”; “Hüquq tərbiyəsi” böl-
məsi üzrə “Demokratiyanın ən başlıca prinsipi
qanunların aliliyinə hörmətdir”, “Azərbaycan
Konstitusiyasını bilmək, ona hörmət etmək
hər birimizin borcudur”, “Vətəndaş azadlığı”,
“Təfəkkürün intizamı. Nəyi ki etmək olmaz,
heç ağlına da gətirmə” və s. mövzularda təd-
birlərin təşkili və həyata keçirilməsi məqsə-
dəuyğun hesab edilmişdir.

“Ümumtəhsil məktəbləri üçün tərbiyə proq-
ramı”nda proqramın ümumi modeli verilmişdir.
Bu model aşağıdakı istiqamətləri özündə bir-
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ləşdirir: 1. Təbiətə bəşəriyyətin ümumi evinə
münasibətin formalaşdırılması”, “Mədəni həyat
normalarının formalaşdırılması”, “Bəşəriyyətin
ən ali sərvəti və həyatın subyekti olan insan
haqqında təsəvvürlərin formalaşdırılması”,
“İnsanın sosial mövqeyinin formalaşdırılması”,
“İnsana layiq həyat tərzinin formalaşdırılması”
və “Həyat mövqeyinin formalaşdırılması.
Həyat yolunun fərdi seçimi qabiliyyətinin in-
kişafı”.  

Proqramda kiçik yaşlı məktəbli, kiçik yaşlı
yeniyetmə, yuxarıyaşlı yeniyetmə yaşlarında
olan şagirdlərlə sinifdənxaric tərbiyə işlərinin
səciyyəsi verilir. Yuxarıyaşlı yeniyetmə dedikdə,
əslində ilk gənclik yaşında olan məktəbli, yuxarı
sinif şagirdi, başqa sözlə böyük məktəb yaşlı
şagird nəzərdə tutulmalıdır. Proqramda oxuyuruq:
“Yuxarıyaşlı yeniyetmə haqqında geniş yayılmış
“ən çətin məktəbli”ni səciyyələndirən: o, na-
dincdir, hövsələsizdir, davakardır, özündənrazıdır,
lovğadır və s. ifadələrini kənara qoyaraq, biz
başqa cür deyək: yuxarıyaşlı yeniyetmə “çə-
tindir”, həm də onların özləri-özləri üçün
çətindir. Çünki onlar fikirləşirlər: “Bəlkə bu
böyüklər məni uşaq yerinə qoyublar” və ya,
“Axı onlar böyükdürlər, mənə kömək etməli-
dirlər”. Bu təzadlı və gərgin vəziyyətdə onlar
artıq uşaq deyillər, ancaq gənc də deyillər”.

Proqram müəllifləri pedaqogika üzrə elmlər
doktoru P.B.Əliyev və pedaqogika üzrə fəlsəfə
doktoru S.H.Həsənova məsləhət görürlər ki:
“Tərbiyə işlərini elə qurmaq lazımdır ki, onun
ehtiyacı və tələbatı ödənilsin. Sosial problemləri
öyrənib təhlil edərkən. pedaqoq ona “başqaları
haqqında müsbət fikir” söyləməyi öyrətməlidir.
Cəmiyyət müasir mədəniyyət fenomeni kimi
yeniyetmənin (əslində yuxarı sinif şagirdi demək
istəyirlər - P.Ə. və S.H.) düşüncəsinin forma-
laşmasına kömək göstərməlidir. Başqaları ara-
sında özünün “mən!ini təsdiq etmək və hamı
kimi olmaq qorxusu həmin yeniyetmə üçün
əzaba çevrilir. Çox vaxt həmin yeniyetmə (böyük
məktəb yaşlı şagird - P.Ə. və S.H.) bu təzadlarla
bacara bilmir... Cəmiyyətin bir üzvü olmaqla
yeniyetmənin özünü şəxsiyyət kimi təsdiq edə
bilməməsi onu çətin vəziyyətə salır, amma o,
yeni problemləri həll etməlidir” [6; 2].

Proqramın “Mədəni həyat normalarının
formalaşdırılması” bölməsində mənəvi və hü-

quq mədəniyyəti məsələlərinə diqqətin yeti-
rilməsi məsləhət görülür. Mənəvi mədəniyyətlə
bağlı həyatın mənasının axtarışları və insan
qarşısında duran həyatla bağlı suallar; hüquq
mədəniyyətilə bağlı insanlar arasında qarşılıqlı
münasibətlərin prinsipi olmaq etibari ilə şəx-
siyyətin toxunulmazlığı; ətraf aləm və insan
həyatı üçün təhlükəli olan hüquq pozuntuları
və cinayətlərlə əlaqədar məktəblilər, o cümlədən
deviant davranışa malik şagirdlər arasında
tərbiyəvi işlərin aparılması lazım bilinir.

Deviant davranışlı yuxarı sinif şagirdi ilə
tədbirlər zamanı sinifdənxaric işin təşkili xü-
susiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Həmin xüsu-
siyyətlərə daxildir:

1. Məktəblilərdə müsbət “Mən konsepsi-
yası”nın formalaşdırılması. Bu üç amili özündə
birləşdirir: 

a) başqa insanların ona xeyirxah münasibət
bəslədiyinə şagirdin (məktəbli oğlan və qızın)
əmin olması; 

b) fəaliyyətin bu və ya digər növünə uğurla
yiyələnəcəyinə şagirdin inamı; 

c) özünün gərəkli olmasına əminlik hissi.
“Çətin” uşaqlar, adətən özləri haqda mənfi

təsəvvürə malik olurlar. Müəllim bu təsəvvürü
gücləndirə, yaxud həmin təsəvvürü elə dəyişə
bilər ki, şagirdin özünə və öz qabiliyyətlərinə
inam olsun.

Təlim fəaliyyətində bir sıra səbəblər (şagird
üçün onun mürəkkəbliyi, sinifdə şagirdlərin
sayının çox olması, müəllimin peşəkarlığının
aşağı səviyyədə olması və s.) vardır ki, heç
də hər bir şagirddə müsbət “Mən konsepsiyası”
tapmağa imkan yaratmır. Sinifdənxaric iş təlim
prosesinin müvafiq məhdudlaşdırmalarını ara-
dan qaldırır və şagirdlərin özünü müsbət qav-
ramasını təmin edir.

2. Şagirdlərdə əməkdaşlıq, kollektiv qarşılıqlı
fəaliyyət vərdişlərini formalaşdırır. Məktəblinin
tez bir zamanda adaptasiya olunmasından ötrü
o yalnız özünə deyil, həm də başqa insanlara,
sinif və məktəb yoldaşlarına müsbət yanaş-
malıdır. gər şagirdə müsbət “Mən konsepsi-
yası”nın mövcudluğu şəraitində o, yoldaşları
ilə dil tapmaq bacarığı formalaşıbsa, vəzifələri
bölüşdürmək, başqa insanların arzu və ma-
raqlarını nəzərə almaq, birgə hərəkət etmək,
zəruri köməyi göstərmək, münaqişələri müsbət
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həll etmək, başqasının fikrinə hörmətlə ya-
naşmaq və s. formalaşıbsa, onun fəaliyyəti
uğurlu olacaqdır. Müsbət “Mən konsepsiyası”
yalnız kollektiv qarşılıqlı əlaqədə, tam for-
malaşacaqdır.

3. Fəaliyyətin müxtəlif növləri ilə bilavasitə
tanışlıq vasitəsi ilə şagirddə məhsuldar, sosi-
alyönlü fəaliyyətə tələbat yaranarsa. Başqa
sözlə, şagird sinifdənxaric işdə faydalı fəaliy-
yətlə məşğul olmağı öyrənməlidir. O, elə fəa-
liyyətə qoşulmağı və müstəqil onu təşkil
etməyi bacarmalıdır.

4. Şagirddə mənəvi, emosional, iradi key-
fiyyətlər formalaşmalıdır. Sinifdənxaric işdə
onlar mənəvi anlayışlara yiyələnməklə dav-
ranışın əxlaq normalarına sahib olmalıdırlar.

5. İdrak marağının inkişaf etdirilməsi.
Dərsdə tərbiyə işi ilə sıx surətdə bağlı olduqda
və son nəticədə təlim prosesinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsinə istiqamətləndiyindən sinif-
dənxaric iş öz ifadəsini təlim və dərsdənkənar
fəaliyyətin varisliyində tapır.

Sinifdənxaric işin istiqaməti kimi idrak
marağının inkişaf etdirilməsi bir tərəfdən,
təlim prosesində əks olunur, digər tərəfdən,
şagirdə tərbiyəvi təsiri gücləndirir.

Qeyd olunan vəzifələr deviant davranışlı
şagirdlərlə sinifdənxaric işin əsas istiqamətlərini
diqqət mərkəzinə gətirdi.

Təlim prosesində olduğu kimi, sinifdənxaric
işin də təhsilləndirici, tərbiyələndirici və in-
kişafetdirici funksiyaları vardır. Təhsilləndirici
funksiya təlim fəaliyyətində olan bir prioritetə
malik deyil. Nə üçün? Sinifdənxaric işdə təh-
silləndirici funksiya tərbiyəedici və inkişafet-
dirici funksiyaların daha səmərəli şəkildə
həyata keçirilməsi üçün köməkçi rolunu yerinə
yetirir. Sinifdənxaric işin təhsilləndirici funk-
siyası elmi biliklər sisteminin, tədris bacarıq
vərdişlərinin formalaşmasından ibarət deyil.
Sinifdənxaric iş şagirdlərə müəyyən davranış,
kollektiv həyat, kollektivdə  birgəyaşayış bə
birgə fəaliyyət, ünsiyyət vərdişləri aşılayır. 

Sinifdənxaric işdə inkişafetdirici funksiyanın
rolu böyükdür. Bu funksiya şagirdin psixi
proseslərinin inkişafını təmin edir. İnkişafetdirici
funksiya deviant davranışlı məktəbliləri müvafiq
fəaliyyətə cəlb etməklə onların fərdi qabiliy-
yətlərinin inkişafına kömək göstərir. Belə ki,

fizika üzrə müvafiq qabiliyyəti olan şagirdlərə
fizika olimpiadasında iştirak etmək təklif
olunur. Bədii qabiliyyətli məktəblilər ədəbiyyat
dərnəyinə cəlb edilir və s.

Şagirdin bu və ya digər fəaliyyət növünə
qabiliyyətini aşkara çıxaran müəllim ona isti-
qamət, məsləhət, yaxud tapşırıq verir, onu
daha da həvəsləndirir. Müəllim deviant dav-
ranışın profilaktikası məqsədilə zəruri imkan
və şərait yaradır.

Sinifdənxaric tədbirlər zamanı deviant dav-
ranışın profilaktikası məqsədi ilə tərbiyənin
prinsipləri rəhbər tutulmalıdır. Tərbiyənin xü-
susən tələblərdə vahidlik prinsipi, hörmət və
tələbkarlıq prinsipi, şagirdin müsbət xüsusiy-
yətlərini diqqətdə saxlamaqla mənfi keyfiy-
yətlərinin aradan qaldırılması (nikbinlik) prin-
sipi nəzərə alınmalıdır. 

Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, yuxarı sinif
şagirdləri üçün təşkil edilmiş sinifdənxaric
tədbirlər, demək olar ki, onların həyatında
heç bir iz buraxmadan ötüşmür. Məktəblilər
gözümüzün önündə müsbət tərəfə dəyişir, bir-
birinə qarşı daha xeyirxah və dözümlü davranış
nümayiş etdirirlər. Sinifdənkənar iş şagirdlər
üçün cəlbedici olur, çünki onlara sosial əhə-
miyyətli fəaliyyətin subyekti kimi özünü gös-
tərmək, özünü yaradıcı hiss etmək, öz fəaliy-
yətinin nəticəsini bilavasitə tanınmasını təmin
etmək imkanı yaradır. Bu da onların özünü
ifadə etmələrində, sosial baxımdan  tanınma-
sında və şəxsiyyət kimi özünü təsdiq etməsində
böyük rol oynayır. 
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Annotasiya. Məqalədə müəllimin xüsusi pedaqoji etik davranış
normalarına dair dərin biliyə malik olması göstərilir. Müəllim etik
mədəniyyəti və davranışı ilə yüksək nüfuz sahibinə çevrilərək
təhsil alanlara nümunə olmalıdır. Məktəbdə müəllim-valideyn
münasibətlərində xüsusi etik davranış normaları gözlənilməlidir.Va-
lideynlər arasında pedaqoji etik münasibətlərin formalaşmasında
müəllimin rolunun əhəmiyyəti ilə yanaşı pedaqoji etik biliklərin
də rolu əvəzolunmazdır. Müəllimin peşə qabiliyyətləri sırasında
akademik, didaktik, ünsiyyət, konstruktiv, təşkilatçılıq və iradi-
emosional qabiliyyətlərlə yanaşı pedaqoji etika və mədəniyyət də
mühüm yer tutur. Müəllim özündə daxili və xarici mədəniyyəti,
nəcib əxlaqi keyfiyyətləri, düzlük, ədalətlilik, xeyirxahlıq, humanizm
və sadəlikləri cəmləşdirnəyi bacarmalıdır. Müəllim ixtisasını yaxşı
bilən, fənnini yaxşı tədris edən, peşəsinə, bioetik mədəniyyətə,
şagirdlərə məhəbbət bəsləyən, vətənpərvər şəxsiyyət, Azərbaycanın
tarixini bilən, ana dilimizdə səlis danışan və milli mənəvi dəyərlə-
rimizi şagirdlərə dərindən öyrədən şəxsiyyətdir. Müəllimin peşəkarlıq
komponentlərindən ən başlıcası onun təlim zamanı bioetik normalar
əsasında sinfi idarəetmə bacarığıdır.

Rules of special pedagogical ethical be-
havior of the teacher

Abstract. In the article it is stated that a teacher should possess
profound knowledge on special pedagogical standards of behaviour.
A teacher should be example with his ethical culture and behavior
having great authority over persons getting education. At school
he should demonstrate special ethical behavior norms in teacher-
parent relationships. Alongside with importance of teacher role in
the formation of pedagogical – ethical  relationships among
parents, the role of pedagogical – ethical knowledge is indispensable.
Among pedagogical abilities of a teacher like academic, didactic,
intercourse, constructive, being organizer and volitional – emotional
abilities, pedagogical ethics and culture are of great importance as
well. A teacher should be able to put together internal and external
culture, noble moral values, honesty, being just, benovelent,
sincere and humanism. A teacher is a person who is aware of his
profession and teaches his subject well, who has love for his pro-
fession, bioethical culture and pupils, patriot person, who knows
history of Azerbaijan, who speaks in native language fluently and
teaches our national – moral values to pupils profoundly. One of
the main components of professionalism is his skill to conduct
class based upon bioethical norms during teaching. 
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Müəllim xüsusi pedoqoji etik davranış nor-
malarına dair dərin biliyə malik olmalıdır. O
etik mədəniyyəti və davranışı ilə yüksək nüfuz
sahibinə çevrilər və təhsil alanlara nümunə
ola bilər.

Müəllim-şagird münasibətlərində olduğu
kimi  məktəbdə müəllim – valideyn münasi-
bətlərində xüsusi etik davranış normaları göz-
lənilməlidir. Valideynlər arasında pedoqoji
etik münasibətlərin formalaşmasında  müəllimin
rolunun əhəmiyyəti ilə yanaşı pedoqoji etik
biliklərin də rolu da  əvəzolunmazdır. 

Müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması
respublikamızda cəmiyyətin tərəqqisi və müasir
təhsilin keyfiyyət göstəricilərindən biri kimi
dəyərləndirilir. Bu baxımdan son illər ölkədə
bu sahədə aparılan genişmiqyaslı işlər təhsilin
inkişafı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Müasir
müəllimin peşəkarlığı onun öz işini bilməsi,
xüsusi pedoqoji etik normalarına əməl etməsi,
hazırlıqlı olması, yeniliklər axtarışında olması,
peşəkalığının artırılması ilə bağlı keçirilən se-
minar və təlimlədə iştirakı, şagird və vali-
deynlərlə əməkdaşlığı düzgün əlaqələndirilməsi
və ən əsası, pedaqoji  etik  normalar  əsasında
təlimin təşkili prosesini innovativ tələblər ba-
xımından düzgün təşkil etməsidir.  Şəxsiyyətin
yetişməsində, onun cəmiyyətə hazırlanmasında
əsas rol oynayan müəllim peşəsi digər peşə-
lərdən özünəməxsusluğu ilə seçilir. Müəllim

peşənin nümayəndələri gələcəkdə özünə müx-
təlif peşələr seçəcək nəsilin yetişməsinə təsir
edərək, onu gələcək həyata hazırlayır. Bu gün
aktuallığı ilə özünə xüsusi yer ayıran prob-
lemlərdən biri də təhsilin keyfiyyəti və bu
keyfiyyətə təsir edən amillərdən biri kimi
müəllimin keyfiyyət göstəriciləri məsələsidir.
Müəllim peşəsinə elmi-pedaqoji yanaşmalarda
müxtəlif cür tərif verilsədə, həmçinin müna-
sibətlər bildirilsədə cəmiyyətdə də bu peşənin
cavabdehlərinə müxtəlif tələblərlə yanaşmalar
var. Müəllimlər  xüsusi pedoqoji etika və mə-
dəniyyətə malik olmalıdır [1, 2, 5].

Təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək, yeni pe-
daqoji texnologiyaları öyrənib onlardan səmərəli
istifadə etmək başlıca vəzifə kimi qarşıda
durur. Məktəb cəmiyyətin sosial sifarişini
yerinə yetirməlidir: şagirdləri hərtərəfli biliklərlə
təmin etməli, onlarda bacarıq və vərdişlər for-
malaşdırmalı, yüksək dünyagörüşə  pedoqoji
etik mədəniyyətə malik olan şəxsiyyət yetiş-
dirməlidir. 

Mövcud  problemlərin səmərəli həlli üçün
ümumtəhsil məktəblərində dünya standartlarına
cavab verə biləcək yeni pedaqoji və metodik
yanaşmalar, yeni metodik düşüncə tərzi la-
zımdır. Bununla əlaqədar təhsilin keyfiyyətini
şərtləndirən amillərdən biri kimi müəllimin
xüsusi pedoqoji etika və mədəniyyətə malik
olması hazırlığına xüsusi fikir verilməlidir.Müa-

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Pedaqogika 

Правила особого этико-педагогического по-
ведения учителя

Aннотация. В статье рассматривается овладение учителем глубоким
знанием норм особых этико-педагогических поведений. Своей высокой
этической культурой и поведением учитель, превращаясь в авторитет,
дожен стать примером для обучающихся. В школе в отношении между
учителями и родителей должны соблюдаться особые этические поведения.
Также в формировании этико-педагогических отношений между родителями,
роль этико-педагогических знаний незаменима. Среди профессиональных
способностей учителя, таких как академическая, дидактическая, общи-
тельная, конструктивная, организаторская, эмоционально-волевая педа-
гогическая этика и культура занимают особое место. Учитель должен
уметь воплащать в себе внутреннюю и внешнюю культуру, основные
нравственные качества, правдивость, справедливость, добрату, гумманизм
и простоту. Учитель – это личность, хорошо знающий свою профессию и
хорошо преподающий свой предмет, уважительно относящийся к биоэти-
ческой культуре  учащимся, патриотическая личность, который хорошо
знает историю Азербайджана, в совершенстве владеет родным языком и
воспитывает подрастающее поколение с национално-духовными ценностями.
Среди профессиональных компонентов учителя – это умение управлять
классом в процессе обучения на основе биоэтических норм.

Aвторы:
Асиф Ахундов
Нахчыванский  государст-
венный университет
Доктор философии по биоло-
гии, доцент

Рауф Султанов 
Азербайджанский государст-
венный педагогический 
университет
Доктор  наук по биологии,
профессор
E-mail: raufsultanov@
yahoo.com

Ключевые слова:
процесс обучения, интерак-
тивные приемы, отношения
учителя с учеником, биоэте-
чиские отношения, нормы
этического поведения.



55

Asif Axundov, Rauf Sultanov

Müəllimin xüsusi pedaqoji etik davranış qaydaları

sir məktəb bizdən gənc nəslin təlim-tərbiyyəsi
ilə mükəmməl məşğul ola biləcək təcrübəli -
müəllimlər, pedaqoji ustalığın zirvələrinə yük-
səlmiş  və pedoqoji etik normalara  yiyələnmiş
şəxsiyyətlər tələb edir. Bu isə müasir təlim-
tərbiyə nəzəriyyəsi və praktikası üçün pedaqoji
ustalıq problemini daha aktual edir [3, s. 6]

Təhsil prosesinin əsas siması müəllimdir.
Müəllimin peşə qabiliyyətləri sırasında aka-
demik, didaktik, ünsiyyət, konstruktiv, təşki-
latçılıq və iradi-emosional qabiliyyətlərlə
yanaşı pedoqoji etika və mədəniyyətdə mühüm
yer tutur. Xüsusi pedoqoji etik normalara  dair
müəllimlərin perşəkarlıq səviyyəsinin artırılması
ilə bağlı məsələlərin həllinə nail olmaq la-
zımdır:Müəllimlərin xüsusi  pedaqoji və psi-
xoloji  etik davranış normalarına uyğun hazırlıq
səviyyəsini  yüksəltmək üçün daim ardıcıl iş
aparılmalıdır. İnnovativ təlim tələblərinə əsasən
müəllimin xüsusi  pedoqoji etik davranış nor-
malarına uyğun peşəkarlığın artırılmasına
daim xüsusi fikir verilməlidir.

Müəllimin təlimi pedaqoji etik davranış
normalarına müafiq kriteriyalara uyğun təşkil
edilməlidir. Pedaqoji etika və mədəniyyət
insana hazır verilmir onları gündəlik fəaliyyətdə,
gərgin əməklə qazanmaq olar.

Müəllim yüksək etik  mədəniyyətə və mə-
nəviyyata malik olmalıdır. O, özündə zahiri
və daxili mədəniyyəti, nəcib əxlaqi keyfiyyətləri
(düzlük, ədalətlilik, xeyirxahlıq, humanizm,
sadəlik) cəmləşdirməyi bacarmalıdır

Müəllim tərbiyə işinə özündən başlamalıdır,
çünki özündə pedoqoji etik və mədəniyyəti
olmayan müəllim bu keyfiyyəti başqalarına
verə bilməz. Müəllim xüsusi pedoqoji etik
davranış normalarına dair dərin biliyə malik
olmalıdır. Bilik müəllimin əsas silahıdır. Zəif
müəllim zəif şagird, tələbə yetişdirər. Müəllim
pedoqoji etika və mədəniyyətə  malik oldu-
ğundan  fənnini, peşəsini və uşaqlara sevdirə
bilər. Müəllim  etik mədəniyyəti və davranışı
ilə yüksək nüfuz sahibinə çevrilə bilər və
uşaqlara nümunə ola bilər [4, s. 8].

Müəllim ixtisasını yaxşı bilən, fənnini yaxşı
tədris edən, peşəsinə bioetik mədəniyyətə  şa-
girdlərə məhəbbət bəsləyən, vətənpərvər şəx-
siyyət, Azərbaycan tarixini bilən, ana dilimizdə
səlist danışan və milli-mənəvi dəyərlərimizi

şagirdlərə dərindən öyrədən şəsxiyyətdir.
Bütün bunlar müasir Azərbaycan müəlliminin
fəaliyyətinin keyfiyyət göstəriciləri olmaqla,
onların fəaliyyətinə verilən qiymət kriteriya-
larına daxildir.  Orta ümumtəhsil məktəblərində
aparılan müşahidələr, söhbətlər və monitorinqlər
respublikamızda müəllimlərin böyük əksəriy-
yətinin peşəkar  bioetik davranış normalarına
riayyət etdiyini göstərir. 

Müəllimin sadalanan peşəkarlıq kompo-
nentlərindən ən başlıcası onun təlim zamanı
bioetik normalar əsasında  sinfi idarəetmə ba-
carığıdır. Hər bir müəllimin təliminin uğurlu
olması da elə bu komponentdən başlayır.

Müəllimin pedoqoji etik və mədəniyyət
baxımından hərəkətləri nümunəvi, dinamik
olmalı, münasibətlərdə səmimi, şagirdə obyekt
yox, subyekt kimi yanaşaraq, təlimi “sub-
yekt-subyekt” münasibətləri əsasında təşkil
etməli, şagirdi gələcək cəmiyyətə hazırlanan
şəxsiyyət kimi görülməlidir. Sağlam mühit
yaratmaqla sinifdə şagirdin özünün rahat hiss
etməsini təmin etməlidir. Bunun üçün müəllim
bioetik  davranış, bilik və bacarıqlara yiyə-
lənməlidir [9, s.10].

Modern təhsilin tələbinə əsasən təlimin fas-
litatoru olan müəllim şagirdlə ünsiyyətdə mü-
kəmməl səriştə göstərməli, onunla birgə iş pro-
sesinə qatılmalı, onu yönləndirən şəxsə çevril-
məlidir.  Müasir dövürdə müəllim bioetik dav-
ranışına bacarığına, onun fəaliyyətinə yanaş-
masına görə  şagirdlə əməkdaşlıq şəraitindəki
dərs mühiti yaratmalıdır. Əgər sinifdə müəl-
lim-şagird münasibətləri etik davranış və ba-
carıqları tənzimli, əməkdaşlıq şəraitində olmazsa
o sinifin keyfiyyət göstəricisi yüksək olmaz.  

Pedoqoji etika və mədəniyyətə malik olan
müəllim özündə ən ali bəşəri keyfiyyətləri
birləşdirməli, obyektini sevməli, tərbiyə etdiyi
gələcək nəslə qayğılı münasibət bəsləməlidir.
Pedaqoji etik  mədəniyyətin başlıca əlamətlə-
rindən biri uşaqlara bağlılıq hissidir. Müəllim
bilik verməzdən əvvəl hər bir uşağa fikirləş-
məyi, qavramağı, müşahidə etməyi öyrətməlidir.
Uşaq məktəbi o vaxt sevər ki, müəllimlər etik
davranışları ilə onun qarşısında uşağın əvvəlki
sevinclərini yarada bilir. Pedaqoji ustalığa,
pedaqoji  etik mədəniyyətə malik müəllim
uşaq məktəbə daxil olduğu gündən məktəbi
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bitirənə qədər uşaqla pillə-pillə yüksəlir, bi-
lavasitə uşağın əqli, əxlaqı, estetik, emosional,
fiziki inkişafına qayğı göstərir.

Müəllim-şagird münasibətlərində olduğu
kimi məktəbdə müəllim-valideyn münasibət-
lərində  xüsusi etik davranış normalar  gözlə-
nilməlidir. Valideynlər arasında  pedoqoji etik
münasibətlərin  formalaşdırılmasının əhəmiyyəti
böyükdür. Bu pedoqoji biliklərin  valideynlər
arasında yayılmasına böyük təsir göstərir. Va-
lideynlər arasında pedoqoji biliklərin yayıl-
masının səmərəli yolları mövcuddur. Bioetik
davranış normalarına riayyət etməklə buna
nail olmaq mümkündür [7].

Pedaqoji biliklərin valideynlər arasında ya-
yılmasının fərdi söhbətlərdən başlamış iri
ümumşəhər konfranslarınadək çox müxtəlif
formaları mövcuddur. Məktəb tərəfindən top-
lanmış böyük təcrübə göstərir ki, pedaqoji
təbliğat  yalnız  o yerdə müvəffəqiyyət qazanır
ki, orada  müəyyən etik davranış normalarına
əməl edilsin, dəqiq sistem işlənib hazırlanmış
olsun, təbliğat hərdənbir deyil, ardıcıl və məq-
sədəuyğun surətdə aparılsın.  Bu zaman müəl-
lim-valideyn  arasındakı pedoqoji etik davranış
normalarına riayət edilsin.

Məktəb, valideynlər arasında pedaqoji bi-
liklərin yayılmasını müxtəlif yollarla (vali-
deynlərin ümumməktəb yığıncaqları, valideyinlər
lektoriyası, universiteti, pedaqoji konfransları,
sinif valideynlər yığıncağı, fərdi söhbətlər və
s.) həyata keçirir, həm də bunu bir il deyil, mü-
təmadi olaraq uşaqların məktəbdə oxuduğu
müddət  ərzində yerinə yetirir. Lakin məktəb
hər il valideynlərlə pedoqoji etik davranış nor-
malarına uyğun hərəkət etməzsə, valideynlər
öz üzərində işləməklə pedaqoji biliklərini mün-
təzəm surətdə dərinləşdirməzsə, onda uşaqların
tərbiyəsində məktəblə valideynlərin birgə işinin
fəallığının artmasına ümid  etmək olmaz. Hətta
valideynlər məktəbin mühazirə və  söhbətlərinə
hər cür marağı itirərlər.

Tədris prosesində hər bir müəllim öz dər-
sində nailiyyət qazanmaq, öyrətdiyi mövzunu
şagirdlərinə yaxşı mənimsətmək üçün ilk növ-
bədə dərs dediyi xüsusi etik davranış norma-
larını gözləməklə auditoriyanın hörmət və
inamını qazanmalı, səmimi ünsiyyətin yaran-
masına nail olmalıdır. Müəllim-şagird müna-

sibətləri ilk baxışda sadə görünsə də lakin
çox incə  etik münasibətlər üzərində qurulan
həssas münasibət formasıdır. Təhsil sisteminin
yaxşı qurulması üçün müəllim-şagird müna-
sibətləri, pedoqoji etik normaları tənzimlən-
məlidir. Təhsil sistemi dünyada yarandığı
vaxtdan müəllim-şagird münasibətləri, etik
münasibətlər də mövcud olmuşdur. Zaman
keçdikcə  bu  etik münasibətlər  və  etik  dav-
ranış normaları formalaşmış, yeni mahiyyət
kəsb etmişdir. Biz müasir dövrdə təhsil siste-
minə müəyyən mənada istiqamətverici xarak-
terə malik olan bir sistem kimi yanaşırıq.
Əgər müəllim şagirdin psixologiyasını öyrə-
nərsə, onda hansı xarakterə malik olan uşaqlarla
necə rəftar etməyin texnologiyasını tapa bilər.
Beləliklə, müəllim şagirddə təlimə maraq ya-
ratmağa nail ola bilər. Bu, müəllimin vəzifəsidir.
Müəllim şagirdə yanaşmaq və onu stimullaş-
dırmaq üçün özünün etik davranış normalarına
uyğun  sinif şəraitinə uyğun mexanizm tapmalı,
dözümlü olmalıdır. Əks halda şagirdlərlə mü-
nasibətlərində problemlər yarana bilər. Müasir
dövrün  şagirdləri  kompüter əsrinin uşaqlarıdır.
Müasir texnologiyalarla işləyir, çoxlu biliklər
əldə edirlər. Onlar daha maraqlı tapşırıqlar
həll etmək istəyirlər.

Müəllim yüksək insani keyfiyyətlərə, təlimin
etik mədəniyyətinə malik olmalı, fənnini də-
rindən bilməlidir. Tədris etdiyi fənni yüksək
dərəcədə şagirdə çatdıran müəllimlər şagirdlərin
hörmət və rəğbətini qazanır, təlim prosesində
istədiyinə nail ola bilirlər. Xüsusi pedoqoji
etik davranış qaydalarına uyğun dərs keçən
tələbkar müəllimləri şagirdlər  sevirlər. Müəllim
ədalətli olmalı şagirdlərlə münasibətində ayrı-
seçkiliyə yol verməməli, düzgün qiymətlən-
dirmə aparmalı, şagirdləri dərsə cəlb etməyi
bacarmalıdır.

Tədrisin keyfiyyəti pedoqoji etik davranış
normalarına əsaslanan müəllimin metodik us-
talığından birbaşa aslıdır. Təhsilin keyfiyyətini
yüksəltmək  müasir dövrdə məktəbin, müəlli-
min qarşısında duran bir nömrəli vəzifədir.
Buna nail olmağın əsas yolları isə dərsə verilən
müasir tələblərdə öz əksini tapıb. Müasir dərsə
verilən əsas tələblərdən biri məktəbdə, sinifdə
öyrədici mühitin yaradılması, müəllim-şagird
etik  davranış  münasibətlərin səmərəli, səmimi

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Pedaqogika 



əməkdaşlıq zəmində qurulmasıdır. Dərsdə
müxtəlif əyani vasitələrdən, sxem və illüstra-
siyalardan, labaratoriya təcrübələri və ya prak-
tiki məşğələlərdən, eyni zamanda müasir
dövrün tələbinə uyğun olaraq fəal təlim me-
todlarından, İKT vasitələrindən istifadə  sinifdə
öyrədici mühitin yaranmasına səbəb olur. Hər
hansı bir mövzunu keçərkən sinifdə həmin
mövzuya uyğun mühit yaratmaqla şagirdlərin
nəzərlərini, düşüncələrini bütünlüklə həmin
mövzuya yönəltmək mümkündür [8, s. 9].

Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı təbii olaraq
təlimdə texniki vasitələrin tətbiqinə ciddi
zərurət və geniş imkan yaratmışdır. Elmə və
keyfiyyətli biliyə olan tələbat tarix boyu nəzərə
alınmış, pedaqoji prosesin prinsip və qanuna-
uyğunluqlarında öz əksini (pedaqoji prosesin
ictimai-mənəvi, mədəni, elmi-texniki həyatla
əlaqələndirilməsi prinsipi və qanunauyğun-
luqları əsasında) tapmışdır.

Hər bir öyrənmənin, dərketmənin əsas va-
sitəsi təfəkkürdür. Bilik şagirdin təfəkkür süz-
gəcindən keçdikdə başa düşülür və onun öz
malına çevrilir.

Tədris prosesində müəllimin səmimiliyindən,
etik davranış xüsusiyyətlərindən, mülayimli-
yindən, qayğıkeşliyindən çox şey asılıdır.
Müəllimdən yalnız sərtlik görən, kobudluq
duyan, təhqirlərə məruz qalan şagird nəinki
həmin müəllimlə ünsiyyətdən çəkinir, nəinki
bu müəllimin fənninə marağı sönür, hətta
başqa müəllimlərə, onların fənlərinə də so-
yuqluq göstərə bilir. Dərs zamanı şagirdləri
fəallıq göstərən, şagirdləri müstəqil işləməyə
çalışan müəllim təlimdə yüksək göstəricilərə
nail ola bilir. Şagird sistemləşdirilmiş bilikləri,
bacarıq və vərdişləri, habelə mənəvi keyfiy-
yətləri müəllimlin məqsədyönlü, planlı və mü-
təşəkkil rəhbərliyi altında mənimsəmək yolu
ilə müstəqil fəaliyyətə hazırlanan şəxsdir.
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Annotasiya. Məlumdur ki, məktəbdənkənar işlər yaşayış yerləri üzrə mövcud
tərbiyə müəsissələrində aparılan sistemli təlim-tərbiyə işlərindən ibarətdir. Şa-
girdlərin idman hazırlığı fiziki tərbiyə prosesində aparılır. Qeyd edək ki, onların
fiziki inkişafı, intellektual  qabiliyyətləri və əxlaq keyfiyyətlərinə əsaslanaraq,
gələcək professional fəaliyyət üçün psixi-fiziki hazırlığı, idman fəallığı və
hərəki mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsi, fiziki iş qabiliyyətininin formalaş-
dırmasında bir funsional-təşkilati sistem kimi  fəaliyyət göstərən bu müəsissələrin
həyata keçirdiyi tərbiyəvi  tədbirlərin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Məqalədə
idman məktəblərinin başlıca fərqləndirici xüsusiyyəti  və onların iş formaları
xüsusi şərh edilir. Qeyd edilir ki, bu  müəssisələr həmçinin uşaqlara fiziki
tərbiyə və idmanın inkişafı haqqında nəzəri biliklər verir, onlar müxtəlif idman
növlərinin tarixi haqqında da geniş şəkildə məlumatlandırır. Beləliklə, fiziki
tərbiyə üzrə sinifdənkənar və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə tədbirləri məktəb
təhsili kimi yetişən nəslin ahəngdar inkişafına, onun fiziki və mənəvi kamilliyinə
xidmət edir. Gənc nəslin sağlamlığını möhkəmləndirilməklə, yeniyetmələri
vətənin müdafiəsi işinə hazırlayır, onların sağlam həyat tərzinə qoşulmalarının
başlıca faktoruna çevrilir. 

Extracurricular educational work 
on physical education and its forms
Abstract. It is known that extracurricular work consists of systematic training
and educational work carried out in the existing educational institutions. Sports
training of pupils is carried out in the process of physical education. It should
be noted that, based on their physical development, mental abilities and moral
qualities, mental-physical preparation for future professional activity, improvement
of sport activity and movement culture, educational activities carried out by
these officials, acting as a functional-organizational system in the formation of
physical work capacity, are of exceptional importance. The main distinguishing
features of sports schools and their working forms are explained in the article.
It is noted that these institutions also provide children with theoretical knowledge
about physical education and development of sport, and also inform them
about the history of various sports. Thus, extracurricular and extracurricular
educational measures on physical education serve the harmonious development
of the growing generation as school education, its physical and moral perfection.
By strengthening the health of the younger generation, it prepares the teenagers
for the defense of the motherland and becomes the main factor of their joining
the healthy lifestyle.

Внешкольная учебно-воспитательная работа по
физическому воспитанию и ее формы
Aннотация. Известно, что внешкольная работа состоит из системной
учебно-воспитательной работы, проводимой в современных учебных за-
ведениях по месту жительства. Спортивная подготовка учащихся ведется
в процессе физического воспитания. Следует отметить, что воспитательные
мероприятия, проводимые внешкольными заведениями, действующими
как функционально-организационная система, основанные на физическом
развитии, интеллектуальных способностях и нравственных качествах
школьников, имеют исключительное значение в совершенствовании пси-
холого-физической подготовки, спортивной активности и физической
культуры, формировании физической работоспособности для их профес-
сиональной деятельности в будущем. В статье особо излагается главная
специфика спортивных школ и формы их работы. Отмечается, что эти уч-
реждения также предоставляют детям теоретические знания о развитии
физической культуры и спорта, широко информируют об истории различных
видов спорта. Таким образом, внеклассные и внешкольные учебно-воспи-
тательные мероприятия по физическому воспитанию служат гармоничному
развитию подрастающего поколения, его физическому и духовному со-
вершенству. Укрепляя здоровье молодого поколения, они готовят подростков
к защите Родины, что становится главным фактором их приобщения к
здоровому образу жизни.
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Tərbiyə üzrə fəaliyyət və şəxsiyyətin inkişafı
müxtəlif yollarla həyata keçirilir. Burada mü-
hüm rol oynayan amillərdən biri kimi sinif-
dənkənar və məktəbdənkənar tərbiyə işlərini
göstərmək olar.

Sinifdənkənar tərbiyə işləri tədrisdənkənar
vaxtlarda şəxsiyyətin sosiallaşması üçün zəruri
şərtlərin təmin edilməsi, onların müxtəlif növ
fəaliyyətinin təşkili prosesidir. Bu növ işlər
müəllimin müstəqil şəkildə tərbiyə tədbirləri,
dərslə qarşılıqlı əlaqədə olmaqla tərbiyə işlərinin
həyata keçirilməsidir. Sinifdənkənar işlər fənn
müəllimi, valideynlər və fəal şagirdlər tərə-
findən aparılır.

Məktəbdənkənar tərbiyə işləri isə yetişən
nəslin təhsil və tərbiyə sisteminin tərkib his-
səsidir. Bu növ işlər şəxsiyyətin qabiliyyət və
maraqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə
tədrisdən (məktəbdən) kənar həyata keçirilən
tədbirlərdir. Bu zaman idraki tələbatlar, ün-
siyyət, praktik fəaliyyət, gücün bərpa edilməsi
və sağlamlığın möhkəmləndirilməsi işləri diq-
qətə çəkilir. Məktəbdənkənar işlər məktəbdə
təlim-tərbiyə prosesi ilə, yaşayış yerləri üzrə
tərbiyə işlərilə və məktəbdənkənar tərbiyə
müəssisələri ilə sıx əlaqədardır [1, s.55].

Sinifdənkənar və məktəbdənkənar işlər öz
məqsəd, vəzifə, məzmun və metodikasına
görə spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu növ
işlərin həyata keçirilməsində bir sıra prinsip-
lər özünü göstərir. 

Hər şeydən əvvəl sinifdənkənar və mək-
təbdənkənar işlər könüllülük prinsipi əsasın-
da qurulur. Bu zaman şagirdlər öz maraqları
əsasında məşğələ formasını seçir. Bu cəhət
fakültetiv məşğələlər, dərnəklər, bölmələr və
digər sinifdənkənar iş formaları, həmçinin
məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri üçün
xarakterikdir.

Təşəbbüskarlıq, müstəqillik (sərbəstlik), öz-
fəaliyyət isə ikinci prinsip, tələbdir. Tərbiyə
işinin gedişində şagirdlərin arzu və istəyi tam
şəkildə nəzərə alınmalı, onların hərəkət fəaliyyəti
və təşəbbüskarlığı yüksək dərəcədə təmin olun-
malıdır ki, sinifdənkənar və məktəbdənkənar
işlərin keçirilməsi zamanı hər bir şagird müəyyən
növ fəlaiyyəti yerinə yetirə bilsin.

Fəaliyyətin oyun formasından, romantik
rəmzlərdən, əyləncəlilik və emosional situa-

siyalardan istifadə edilməsi  sinifdənkənar və
məktəbdənkənar məşğələlərin nəzərə alınması
vacib olan prinsiplərdir. Bu prinsiplər yüksək
oyun priyomlarına ehtiyac olduqda daha geniş
şəkildə istifadə edilir. Kiçik və orta məktəb
yaşı dövründə bu prinsip xüsusi əhəmiyyətə
malikdir.

Yaş və fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması
da vacib prinsiplərdən biridir. Bu cəhət  sinif-
dənkənar və məktəbdənkənar işlərdə istifadə
olunan forma və metodlarda, tərbiyəçilərin
və tərbiyə olunanların qarşılıqlı əlaqə və mü-
nasibətlərinin xarakterində əks olunur.

Sinifdənkənar və məktəbdənkənar tərbiyəvi
işlərdə aşağıdakı tələblərin nəzərə alınması
da tövsiyə edilir. 

- müəllim və məktəblilərin fəaliyyətinin
üzvü əlaqəsi; 

- tərbiyə işində məktəbin, ailənin və icti-
maiyyətin fəaliyyətinin uyğunlaşdırılması;

- könüllülük əsasında uşaqların dərnək və
bölmələrə kütləvi şəkildə cəlb olunması;

- uşaqların yaradıcılıq fəaliyyətinin xarak-
terini sərbəst, azad şəkildə seçməsi;

- kütləvi, qrup və fərdi tərbiyəvi iş forma-
larının biri-birilə uzlaşdırılması;

- uşaqların fəaliyyətinin, tərbiyə işinin sə-
mərəli maarifləndirmə metodlarının əlaqə-
ləndirilməsi və uzlaşdırılması.

Sinifdənkənar və məktəbdənkənar tərbiyə
işləri aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə
yönəldilmişdir:

1) fiziki tərbiyə üzrə biliklərin möhkəmlən-
dirilməsi, zənginləşdirilməsi, dərinləşdi-rilməsi,
dünyagörüşünün genişləndirilməsi, özünütəhsil
bacarıq və vərdişlərinə formalaşdırılması; 

2) şagirdlərin idmanın müxtəlif sahələri üzrə
fərdi yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, meyl və hə-
vəslərinin üzə çıxarılması və inkişaf etdirilməsi;

3) şagirdlərin asudə vaxtlarının, mədəni
istirahətinin düzgün təşkil edilməsi;

4) müxtəlif tərbiyə istiqamətləri üzrə şa-
girdlərə tərbiyəvi təsirlərin artırılması;

5) idman və bədən tərbiyəsi – sağlamlaşdırıcı
işlərə kütləvi maraq və adətlərin formalaşdı-
rılması[2, s. 95];

6) bədən tərbiyəsi dərslərində əldə edilmiş
biliklərin, hərəki bacarıq və vərdişlərin praktik
fəaliyyətdə tətbiq edilməsi;
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7) fiziki tərbiyə və idmanın şagirdlərin,
valideynlərin, məktəblilərin yaşadıqları əra-
zidəki (mikrarayonda) əhalinin arasında geniş
təbliğinə nail olunması;

8) şagirdlərin bədəntərbiyəsi və idman məş-
ğələlərinə meyl və maraqlarının sistemli şəkildə
aparılmasına nail olunması.

Sinifdənxaric tərbiyə işləri üçün aşağıdakı
xüsusiyyətlər səciyyəvidir: a) ciddi reqlamentin
mövcudluğu, tərbiyə işinin keçirilməsi metod
və vasitələri, forma və məzmunun sərbəst şə-
kildə seçilməsi b) pedaqoq – müəllimin böyük
məsuliyyəti, tərbiyə fəaliyyətinin istiqamətinin
müstəqil şəkildə işlənib hazırlanması, onun
məzmununun baza planı və proqramı əsasında
formalaşdırılması; c) işin nəticələrinə nəzarətin
olmaması, bu isə bir tərəfdən fəaliyyətin qiy-
mətləndirilməsinin çətinləşməsinə, digər tə-
rəfdən işin təbii gedişinə, münasibət və əla-
qələrin qeyri-formallığının aradan qaldırılma-
sına kömək edir; ç) valideynlərin sosial təc-
rübəyə cəld edilməsi üçün geniş imkanların
yaranması; d) sinifdənxaric vaxtlarda (fasilə-
lərdə, bayram və istirahət günlərində, tətillərdə)
keçirilməsi.

Sinifdənkənar fiziki çalışma məşğələləri
üçün idman istiqaməti xarakterikdir. Əgər
tədris prosesində gün rejiminin məşğələləri
bir sinifə məxsus şagirdlərlə aparılırsa, sinif-
dənkənar məşğələlər müxtəlif siniflərin uşaq-
larını əhatə edir.

Sinifdənkənar bədən tərbiyəsi və idman
işləri müxtəlif formalarda həyata keçirilir. Bu
növ tərbiyə işləri özündə müxtəlif cür fəaliyyəti
birləşdirir və şagirdlərin üzərində tərbiyəvi
təsir imkanlarını genişləndirir:

Birincisi, sinifdənkənar müxtəlif növ fəa-
liyyət növləri uşağın fərdi qabiliyyətlərinin
aşkar olunmasına kömək edir.

İkincisi, uşağın müxtəlif növ sinifdənkənar
işlərə qoşulması onun şəxsi təcrübəsini zən-
ginləşdirir, insan fəaliyyətinin müxtəlifliyi
haqqında biliklərini artırır, uşaqda zəruri
bacarıq və vərdişlər formalaşır.

Üçüncüsü, sinifdənkənar tərbiyə işlərinin
müstəqilliyi uşaqların müxtəlif növ fəaliy-
yətə marağının inkişafına kömək edir, fəal və
səmərəli işə qoşulmasına və yaradıcı olma-
sına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir, öz

xüsusi fəaliyyətini müstəqil şəkildə qurmağa,
asudə vaxtından istifadənin effektliyinə zəmin
yaradır.

Dördüncüsü, uşaqların müxtəlif növ sinif-
dənkənar iş formaları yalnız fərdi qabiliy-
yətləri üzə çıxartmır, həmçinin uşağı kollektivdə
iştirak etməyə, digər yaşıdları ilə əmək-daşlıq
etməyə, insanın, dostunun, yoldaşının qayğısını
çəkməyə, özünü başqasının yerində görə bil-
məyə və s. köməklik göstərir. Hər hansı bir
sinifdənkənar tərbiyə işi uşaqlarda yaradıcı,
şüurlu, əməksevər, idmançı keyfiyyətlərinin
yaranmasına xidmət edir.

Hazırda fiziki tərbiyə üzrə bir çox sinifdən-
kənar iş formalarından istifadə olunur ki, həmin
formalardan aşağıdakıları göstərmək olar:

1. Ekskursiyalar, gəzintilər, yürüşlər.
Sinifdənkənar işlərin bu formaları böyük

təhsil və tərbiyə əhəmiyyətinə malikdir. Bu za-
man uşaqlar təbiətin, doğma diyarın görməli
yerləri ilə tanış olur. Bu tədbirlər uşaqların
yeriş, qaçış və oyun, bədənin möhkəmləndiril-
məsi kimi vərdişlər qazanmasına, özünəxidmət
vərdişlərinin yaranması və möhkəmlənməsinə
kömək edir. Ekskursiya, gəzinti və yürüşlər
uşaq kollektivinin yaranması və möhkəmlən-
məsinə, dostluq və yoldaşlıq hissinin tərbiyəsinə
müstəsta dərəcədə təsir göstərir. [3, s.152].

Ekskursiyalar müəyyən təhsil məqsədlərinə
malik olur və əvvəlcədən qeyd olunmuş mövzu
üzrə həyata keçirilir. Gəzintilər isə konkret
təhsil məqsədləri ilə yox, sadəcə təbiətin ağu-
şunda, açıq havada istirahət kimi təşkil olunur.
Yürüşləri isə ekskursiyalardan fərqlən-dirən
cəhət təhsil vəzifələrinin həyati əhəmiyyətli
məsələlərin təşkil etməsidir. Məsələn, çadır
qurmaq və orada “yaşamaq”, yemək hazırla-
maq, çətinliyi bölüşmək və s.

Gəzinti və ekskursiyalar ibtidai məktəbin
hər hansı bir təlim-dərs günü aparıla bilər. Bu
tədbirlərə diqqətlə hazırlaşmaq lazımdır. Təd-
birin keçirilməsi üzrə ətraflı plan işlənib ha-
zırlanmalı və tədbir buna uyğun keçirilməlidir.
Planda tədbirin vəzifələri müəyyənləşdirilir,
marşurut, istirahətin yeri, məşğələ və oyunlar
və s. məsələlər ətralı şəkildə müəyyən olunur.
İştirakçılar əvvəlcədən xəbərdar edilir. Bu za-
man müəllim iştirakçıların hər birinin fiziki
hazırlığını yoxlamalıdır. Qrupun hərəkət cürəti
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və marşurutun seçilməsi göstərilən cəhətlərdən
çox asılıdır.

Müəllim gəzinti, yürüş və ekskursiyalar
zamanı şagirdlərə tədbirin məqsəd və vəzifə-
ləri, marşurutun istiqaməti və s. məsələlər
haqqında məlumat verməlidir. Təchizat mə-
sələləri yaxşı təşkil olunmalıdır. Uşaqlar mütləq
isti yeməklə təmin olunmalıdırlar. Bu tədbirlərin
həyata keçirilməsi işində çox mühüm məsə-
lələrdən biri də sanitar-gigiyenik tələblərin
gözlənilməsidir.

2. Əyləncəli oyunlar.
Əyləncəli oyunlar sinifdənkənar tədbirlərin

ən sadə və kütləvi formasıdır. Bu cür oyunlar
bir sinifin çox da böyük olmayan qrupundan
təşkil olunur. Oyunların keçirilməsi, necə de-
yərlər, əvvəlcədən müəyyən olunmuş “oyun
saatları”nda təşkil olunur və ümumi rəhbərlik
müəllim tərəfindən həyata keçirilir. Əyləncəli
oyunlar sinifdənkənar vaxtlarda və tətil döv-
ründə aparılır. Uşaqların oyunlarda iştirakı
üçün müəyyən günün və saatın müəyyənləş-
dirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu zaman
oyunların keçiriləcəyi yer – məktəb yaxud
meydançanın da dəqiqləşdirilməsi vacibdir.
Oyunlar açıq havada, küləksiz və soyuq ol-
mayan günlərdə təşkil olunmalıdır. Oyunların
keçirilməsi yaşa və uşağın hazırlıq səviyyəsinə
uyğun aparılmalıdır. Oyunlar uşaqların maraq
və meyillərinə uyğun təşkil edilməli, onun
məzmunu sadə şəkildə şərh olunmalıdır.

Oyunları yalnız müəyyən olunmuş, xüsusi
saatlarda keçirməklə kifayətlənmək olmaz,
həm də səhərlər, bayram və ekskursiya gəzin-
tilərində də təşkil oluna bilər.

3. İdman yarışları.
İdman yarışları fiziki tərbiyə üzrə sinifdən-

kənar işlərin maraqlı və əyləncəli forma-
larından biridir. Bu cür yarışlar fiziki məşğələlər
üzrə ev çalışmalarını, kollektivdə fiziki mədə-
niyyət tərbiyəsini, uşaqların fiziki hazırlıq sə-
viyyəsinin yüksəlməsini, uşaq kollektivi-nin
birləşməsini, onlar arasında bağlılığı təmin
edir. İdman yarışları da, digər növ məktəbin
ümumi illik planına daxildir. Tədris işinin baş-
lanğıcında yarışların proqramı və müddəaları,
keçirilmə vaxtı dəqiq müəyyənləşdirilir.

İdman yarışlarının ən yaxşı vaxtı tətillərdə
qış, yaz, yay və payız tətillərində keçiril-

məsidir. İbtidai məktəbdə yüngül atletika,
gimnastika üzrə yarışlar daha yüksək səmərə
verir. Proqramda nəzərdə tutulan yarışlar üzrə
oyunlar kimi mütəhərrik oyunların öyrənil-
məsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Mü-
təhərrik oyunlar üzrə yarışlarda bütün sinfi
cəlb etmək mümkündür [4, s.141].

Orta və yuxarı siniflərdə idman yarışları
siniflər üzrə, yaxud məktəblər arası keçiril-
məklə şagirdlərin fiziki və şəxsi keyfiyyətlərinin
inkişafına əsaslı təsir göstərir.

Yüngül atletika üzrə yarışlar da isə qaçmaq,
tullanmaq, topu tutmaq və s. hərəkətlər icra
olunur. Bu növ yarışları ilin bütün vaxtlarında
meydança və zalda aparmaq mümkün-dür.
Bu növ yarışların spartakiadalar şəklində təşkili
yüksək səmərə verir.

4. Bədən tərbiyəsi dərnəkləri.
Fiziki tərbiyə üzrə dərnəklər məktəbin şa-

girdləri üçün təşkil olunur. Dərnəyin şərtləri
və kəmiyyətindən asılı olaraq iştirakçıların
arzusuna görə hər bir sinif üçün ayrıca dərnək
təşkil oluna bilər. Dərnəyin daxilində 20-25
olmaqla qruplar komplekləşdirilir. Məşğələlər
həftə ərzində iki-üç dəfə keçirilir. Keçirilmə
müddəti 60-90 dəqiqə davam edir. 

Məktəbdə dərnəklərin müxtəlif növlərindən
istifadə olunur: 1) mütəhərrik oyunlar üzrə
dərnəklər; 2) fiziki mədəniyyət tərbiyəsi üzrə
dərnəklər.

Mütəhərrik oyun üzrə dərnəklər zalda, mey-
dançalarda, dəhlizdə, tənəffüslərdə həftə də
2-4 dəfə təşkil oluna bilər. Oyunun müddəti
30-45 dəqiqə (ibtidai siniflər üçün), yuxarı
siniflərdə 60 dəqiqə ola bilər.

Bu prosesdə elə mütəhərrik oyunlardan is-
tifadə olunur ki, onlar iştirakçılar üçün tanış
və maraqlı olsun.

Fiziki mədəniyyət üzrə dərnəklər qrup şək-
lində keçirilir, iştirakçıların istəyi ilə müxtəlif
variantlarda təşkil oluna bilər. Sinifdənxaric
işin bu növü şagirdlərin hərəki rejimini aktiv-
ləşdirir, şagirdlərin hərəki bacarıqlarını və
fiziki mədəniyyət üzrə spesifik biliklərini ge-
nişləndirir, fiziki məşğələlər üzrə çalışmalara
marağın artmasına kömək edir.

5. İdman bölmələri.
İdman bölmələri şagirdlərin müəyyən idman

növündə məşğul olmaq istəyi, meyl və marağı
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əsasında yaradılır. İdman bölmələrinin əsas
vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir.

- şagirdləri sistemli olaraq idman məşğə-
lələrinə cəlb etmək; 

- şagirdlərin seçdiyi idman növü üzrə fiziki
təkmilləşməsinə kömək etmək;

- şagirdləri sinifdənxaric yarışlara hazırla-
maq;

- iştirakçıların yarışların hakimi olmaq və
bu növ işlərə təlimatçı olmaq, göstərişlər ver-
mək üçün bilik, bacarıq və vərdişlər qazan-
malarına nail olmaq.

Bölmələrdə yaşa görə (6-7, 8-9, 10-11, 12-
13, 14-15, 16-17) qruplar yaradılır.  qruplar
yaradılır. Bu bölmələrdə cinsə görə (kişi-
qadın) qruplarda fərqləndirilir.

Sinifdənkənar iş forması kimi “Sağlamlıq
günü və idman”, “Bədən tərbiyəsi və id-man
bayramı”, “Məktəbdə bədən tərbiyəs və idman
həftəsi”, “Fiziki hazırlığa baxış” və s. tədbirləri
də göstərmək olar.

“Sağlamlıq günü və idman” sinifdənxaric
iş forması ilk növbədə sağlamlıq istiqamə-ti,
şagirdlərin hərəki rejiminin yüksəldilməsinə
kömək məqəsilə təşkil olunur. Bu formanı
digər sinifdənxaric iş formalarından fərqləndirən
xüsusiyyətlər aşağıdakılardır [5, s.62]:

1. Tədbir kompleks xarakterlidir və əksər
ixtisas fənni üzrə müəllimlərin, valideynlə-
rin,  sponsorların səylərinin əlaqələndirilməsini
tələb edir.

2. Məktəbin bütün heyəti ilə açıq havada
təşkil olunur və sağlamlıq – məişət və təhlü-
kəsizlik məsələlərinin həllini tələb edir.

3. Fiziki tərbiyə üzrə demək olar ki, bütün
iş formalarını özündə birləşdirir (turizm, ya-
rışlar, səhər gimnastikası), şagirdlərin, müəl-
limlərin, sponsorların fiziki tərbiyə üzrə cid-
di hazırlığını tələb edir.

İndiki şəraitdə bədən tərbiyəsi və idman sa-
həsində əsas vəzifə sağlamlığın elmi şəkildə
sistemini yaratmaq, yetişən nəslin fiziki tərbi-
yəsini formalaşdırmaq, uşaq idmanın inkişafı,
fiziki mədəniyyətin və sağlam həyat tərzini
təbliğ etməkdən ibarətdir. Fiziki tərbiyə siste-
mində şagirdlərin məktəbdənkənar iş formala-
rının yeri və rolu böyükdür. Bu növ tədbir for-
maları özündə bir neçə istiqaməti birləşdirir:

1. Uşaq-gənclər idman məktəblərində sis-

temli tədris-məşq məşğələləri, uşaq və gənclər
yaradıcılıq saraylarında idman cəmiyyətləri,
idman bölmələri və dərnəkləri. 

2. Təlim-məşq məşğələləri, kütləvi bədən
tərbiyəsi və sağlamlıq tədbirləri.

3. Yaşadığı yerlərdə, idman klublarında
bədən tərbiyəsi məşğələləri və idman yarışları.

4. Mədəniyyət və istirahət parklarında,
uşaq idman meydançallarında və digər küləvi
istirahət yerlərində bədən tərbiyəsi və idman
tədbirləri.

Məlumdur ki, şagirdlərin fiziki tərbiyəsi
prosesində idman hazırlığı böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Onların fiziki inkişafını, intellektual
qabiliyyətlərini və əxlaq keyfiyyətlərini, gələcək
professional fəaliyyətə psixi-fiziki hazırlığını,
idman fəallığını və hərəki mədəniy-
yəti  nin təkmilləşdirilməsini, fiziki iş qabiliy-
yətlərini formalaşdırmaq məqsədi ilə özlüyündə
alt sistem olan məktəbdənkənar tərbiyəvi təd-
birlərinin müstəsna əhəmiyyəti vardır.

Məktəbdənkənar fiziki tərbiyə və idman
işləri üzrə əhəmiyyətli formalardan biri uşaq
idman məktəbləridir. Uşaq idman məktəbləri
məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsi kimi rayon,
şəhər təhsil şöbələri tərəfindən təşkil olunur.
İdman məktəblərinin başlıca fərqləndirici xü-
susiyyəti ondan ibarətdir ki, uşaqlara fiziki
tərbiyə və idmanın inkişafı haqqında nəzəri
biliklər verir, uşaqlar müxtəlif idman növlərinin
tarixi haqqında geniş şəkildə məlumatlandırılır.
Bu məktəblərdə uşaqlar bilavasitə idman tex-
nikası, taktikası və metodikasına da yiyələnirlər
ki, bu da onların məktəbdə qazandıqları bilik,
bacarıq və vərdişlərinin daha da zənginləşməsi
və dərinləşməsinə kömək edir. Məktəbdə verilən
nəzəri biliklər uşaqların yaş xüsusiyyətlərinə
uyğun olaraq iki istiqamətdə aparılır.

İdman məktəblərində pedaqoq-məşqçilər
iştirakçıların maraq və meyillərini nəzərə alır,
onların hər hansı hərəkəti şüurlu yanaşmalarına
xüsusi səy göstərirlər. Şagirdlərin məşğələ za-
manı hər bir hərəkətini ölçüb-biçməsinə, ən
incə detallara diqqət yetirməsinə, səhvlərini
düzəldə bilməsinə, texniki ustalığının təkmil-
ləşdirməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Bu məktəblərdə ixtisas üzrə ədəbiyyatın öy-
rənilməsi, müəyyən mövzular, texniki ele-
mentlərlə bağlı soraq-məlumat kitabları ilə



tanışlıqda nəzərdə tutulur.
Uşaq yaradıcılıq birliyi və mədəniyyət ev-

lərində bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri də
məktəbdənkənar tədbirlər kimi əhəmiyyətli
formadadır. Burada ayrı-ayrı idman nözləri
üzrə bölmələr fəaliyyət göstərir [6, s.65].

Uşaq yaradıcılıq birliklərində və mədəniyyət
evlərində müxtəlif gimnastika işləri, bədən
tərbiyəsi bayramaları keçirilir. Bu yaradıcılıq
birliklərində maraq doğuran cəhətlərindən biri
görkəmli idmançılarla görüşlərin təşkili, idman
ustaları ilə müəyyən problem haqqında söhbət
və müzakirələrin keçirilməsidir. Yaradıcılıq
birliklərinin iş xüsusiyyətlərindən biri də ondan
ibarətdir ki, digər məktəbdənkənar müəssisə-
lərdə uşaqlarla aparılan işlərə metodik köməyin
göstərilməsidir.

İstirahət və mədəniyyət parklarında da
bəədn tərbiyəsi və idman üzrə bəzi işlər təşkil
edilir ki, burada fərdi və kollektiv məşğələlər,
oyunlar keçirilir. Uşaqlar parklardakı qurğu-
lardan, avadanlıqlardan istifadə edərək qrup
şəklində məşğələlər keçir, rəqslər ifa edirlər.

Məktəbdənkənar iş forması kimi mənzil-
istismar sahəsində, bələdiyyə idarələrində
bədən tərbiyəsi üzrə bölmələrin fəaliyyəti də
diqqətəlayiqdir. Təcrübə göstərir ki, uşaqların
fiziki tərbiyəsi o zaman səmərəli ola bilər ki,
aşağıdakı şərtlərə əməl edilsin:

a) uşaqların yaşadıqları ərazidə bədən tər-
biyəsi sağlamlıq və kütləvi idman işlərinin
idarəedilməsinin vahid sistemi olsun;

b) bədən tərbiyəsi-sağlamlıq, kütləvi  idman
işlərinin keçirilməsində bədən tərbiyəsi təşki-
latları, bədən tərbiyəsi-sağlamlıq üzrə təhsil
orqanlarının iştirakı təmin edilsin;

c) şagirdlərin bədən tərbiyəsi və idman
üzrə işlərini əmək və ictimai faydalı fəaliy-
yətə daxil edilsin;

ç) bədən tərbiyəsi və idman üzrə təbliğat
işi genişləndirilsin;

d) bədən tərbiyəsi və idman üzrə məşğələlər
(tədbirlər) üçün maddi bazanın yaradılsın;

e) bədən tərbiyəsi üzrə iştirakçıların (uşaq-
ların) tibbi-pedaqoji nəzarəti təmin edilsin.

Məktəblilərin yaşayış yerlərində tərbiyəsi
ilə müxtəlif təşkilatlar – inzibati, ictimai, pe-
daqoji və s. məşğul olurlar. Məktəblilərin
bədən tərbiyəsi-sağlamlıq işlərinin əsasında

xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuş uşaq
meydançaları durur ki, bu işdə mənzil-istismar
idarələri xüsusi rol oynayır [7,s.106].

Beləliklə, qeyd edək ki, bu gün sinifdənkənar
və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işləri fasiləsiz
təhsil sisteminin tərkib hissəsi kimi uşaqların
istedad və qabiliyyətlərinin inkişafına, onalrın
maraq və meyllərinə, mənəvi tələbatlarına və
professional özünümüəy-yənetmə ehtiyaclarına
istiqamətlənmişdir. Fiziki tərbiyə üzrə sinif-
dənkənar və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə
tədbirləri məktəb təhsili kimi yetişən nəslin
ahəngdar inkişafına, fiziki və mənəvi kamil-
liyinə xidmət edir, gənc nəslin sağlamlığının
möhkəmləndirilməsi, vətənin müdafiəsi işinə
hazırlayır, onların sağlam həyat tərzinə qo-
şulmalarının başlıca faktoruna çevrilir
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Annotasiya. Fəal həyat mövqeyi şəxsiyyətin effektli ideya-mənəvi tər-
biyəsinin nəticəsi, məktəblilərin ən yaxşı keyfiyyətlərinin təzahürü və
məcmusu kimi səciyyələndirilir ki, bütün bunların şərhi məqalədə öz
əksini tapmışdır. Məqalədə qeyd edilir ki, individin sosial formalaşması
prosesinin başlıca komponentləri geniş mənada tərbiyə və inkişafdır ki,
burada da birincinin aparıcı roluna heç bir şübhə ola bilməz. Tarixi
təcrübə, məktəbin hazırkı təcrübəsi, hətta görmə və eşitmə  qabiliyyətini
itirmiş uşaqlarla aparılan xüsusi eksperiment bunu sübut edir. Məqalədə
belə bir qənaətə gəlinir ki, təlimin məzmunu və təşkilat formaları,
müxtəlif metod və üsulların tətbiqi, məktəblilərin ictimai işlərə, ictimai-
faydalı və məhsuldar əməyə cəlb edilməsi nəticəsində onlarda idrak
fəallığı, ictimai-siyasi və əmək fəallığı mövqeyi, bütünlükdə isə fəal
həyat mövqeyi formalaşır. 

About the formation of an active life po-
sition in schoolchildren
Abstract. An active life position is characterized as the result of
effective ideological and moral education of the individual, the
manifestation and aggregation of the best qualities of students, all of
which are reflected in the article. The article notes that the main
components of the process of social formation of the individual are edu-
cation and development in a broad sense, where there can be no doubt
about the leading role of the former. Historical experience, current
school experience, and even a special experiment with children with
visual and hearing impairments prove this. The article concludes that as
a result of the content and organizational forms of training, application
of various methods and techniques, involvement of students in social
work, socially useful and productive work, they form cognitive activity,
socio-political and labor activity position, and active life position as a
whole.

О формировании активной жизненной
позиции у школьников
Aннотация. Активная жизненная позиция характеризуется как ре-
зультат эффективного идейно-нравственного воспитания личности,
проявление и совокупность лучших качеств школьников, что нашло
свое отражение в статье. В ней отмечается, что основными компо-
нентами процесса социального становления индивида являются
воспитание и развитие в широком смысле, где не может быть
никаких сомнений в ведущей роли первого. Об этом свидетельствуют
исторический опыт, нынешний опыт школы, даже особый экспери-
мент с детьми, потерявшими зрение и слух. В статье делается
вывод, что в результате содержания и организационных форм об-
учения, применения различных методов и методов, привлечения
школьников к общественным работам, общественно-полезному и
продуктивному труду у них формируется познавательная активность,
общественно-политическая и трудовая активность, а в целом
атктивная жизненная позиция.
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Məlum olduğu kimi yeni kurikulumun tət-
biqi bu gün təlimin nəticələr üzərində qurul-
masını və interaktiv formada təşkilini tələb
edir ki, bu da şagirdlərin həyati bacarıqlar qa-
zanmasına, fəal həyat mövqeyinə malik şəx-
siyyət kimi formalaşmasına zəmin yaradır.
Artıq təhsil şagirdlərə təkçə bilik verməyi de -
yil, onlarda müəyyən həyati bacarıqların və
vərdişlərin inkişaf etdirilməsini də tələb edir.
Bu baxımdan şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi
formalaşmasında onların fəal həyat mövqeyinə
malik olması çox mühüm amil sayılır.

Ona görə də respublikamızın inkişaf et-
məkdə olduğu indiki mərhələsində qarşıya
qoyulan mühüm vəzifələrdən biri də gənclə-
rimizi yüksək mənəvi keyfiyyətlər ruhunda
tərbiyə etməkdən ibarətdir ki, bu vəzifələrin
həyata keçirilməsində şəxsiyyətin fəal həyat
mövqeyi tərbiyəsi böyük əhəmiyyət daşıyır.

İndi hər bir adamın cəmiyyətdə fəal mövqe
tutmasına, yüksək əxlaqi normaların nəcib
keyfiyyətlərinə möhkəm yiyələnməsinə ciddi
əhəmiyyət verilməklə, onlardan yaradıcılıq
və işgüzarlıq bacarığı tələb edilir ki, bu da
insanı yeni əmək və yaradıcılıq nailiyyətlərinə,
ölkəmizin quruculuq həyatındakı işgüzar işti-
raka sövq edir.

Bu baxımdan yetişməkdə olan gənc nəslin
mənəvi tərbiyəsində fəal həyat mövqeyi mühüm
yer tutur. Fəal həyat mövqeyi məktəblilərin
ideya-siyasi, mənəvi tərbiyəsinin ümumiləş-
dirmə dərəcəsi olub, şəxsiyyətin mənəvi key-
fiyyətini yoxlamaq üçün ən təsirli bir vasitədir.
Belə bir mövqe yetişməkdə olan gənc nəslin
ən yaxşı keyfiyyətlərinin təzahürü deməkdir.

Fəal mövqe şəxsiyyətin əqidəsini, onun
iradə zənginliyini, ideya-mənəvi düşüncələrini
və keyfiyyətlərini ifadə edərək, insana yeni-
yeni məsələləri irəli sürüb həll etməkdə, çətin
şəraitdə özünü itirməməkdə, qətiyyətli hərəkət
etməkdə, öz üzərinə məsuliyyət götürməkdə
kömək edir. Fəal mövqe bəşəriyyətin hazırladığı
bütün mənəvi sərvətlər ilə öz daxili aləmini
daim zənginləşdirməyi tələb edir.

Bu baxımdan məktəblilərin fəal həyat möv-
qeyinə hazırlanması şüurlu və məqsədyönlü
proses olmalıdır. Həyata fəal, işgüzar və dü-
şüncəli müdaxilə isə məktəblilərin bütün fiziki
və zehni qüvvələrinin, yaradıcı qabiliyyətlərinin

inkişafı, bacarıq və vərdişlərinin formalaşdı-
rılması deməkdir. Buna görə indiki dövrdə
təhsilin və ümumiyyətlə, xalq təhsili sisteminin
daha da inkişaf etdirilməsi, gənclərdə fəal
həyat mövqeyinin bərqərar olması və onların
dünyagörüşünün zənginləşməsi dövlətimizin
proqram tələblərindən biridir.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəxsiyyəti ən çox
yüksəldən onun müasir həyatda fəal mövqe tut-
ması, ictimai borca şüurlu münasibət bəsləməsidir.
Məhz mənəvi tərbiyənin vəzifəsi məktəblilərdə
belə bir mövqe tərbiyə etməkdən ibarət olmalıdır.
Bu məqsədlə müasir mərhələdə təlim-tərbiyə
işinin əsas istiqamətləri müəyyən edilmış, ye-
tişməkdə olan gənc nəsl arasında təlim-tərbiyə
işinin uzunmüddətli proqramını müəyyənləşdirən
bir sıra qərarlar qəbul edilmışdir. 

Şəxsiyyətin getdikcə daha dolğun inkişafı
üçün respublikamızın böyük maddi və mənəvi
imkanları vardır və bu imkanlar getdikcə daha
da artırılmaqdadır. Hər bir məktəblinin həmin
imkanlardan məqsədyönlü istifadə etmək bacarığı
isə vacib şərtdir. Bu isə, nəticə etibarı ilə şəx-
siyyətin marağının, tələbatının fəal, məqsədyönlü
şəkildə formalaşdırılmasını sosial siyasətin mü-
hüm vəzifələrindən biri hesab edir. 

Nəzərdən keçirilən problemin nə qədər ak-
tual olduğunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur.
Bu məsələ böyüməkdə olan gənc nəsil barə-
sində daha aktualdır. Çünki bunu təkcə bizim
müasir həyat deyil, həm də yaxın və uzaq gə-
ləcəyimiz tələb edir. Ölkəmizin və cəmiyyətin
daha sürətlə inkişaf etməsi, xeyli dərəcədə
indiki gənclərimizin fəal şəxsiyyət kimi for-
malaşmasından asılıdır. Bu baxımdan təlim
və tərbiyə proseslərinin üzvi surətdə birləş-
məsinə, məktəblilərdə elmi dünyagörüşün,
yüksək mənəvi-iradi keyfiyyətlərin və əmək-
sevərliyin formalaşmasına nail olunması mə-
sələsi təhsil orqanlarımızın qarşısında duran
vəzifələrdən biridir. Gənclərin ictimai fəallığının
hər vasitə ilə inkişaf etdirilməsi, məktəbdən-
kənar işlərin, texniki və bədii yaradıcılığın,
hərbi hazırlığın, bədən tərbiyəsinin və idmanın
daha da inkişaf etdirilməsi üçün tədbirlərin
görülməsi qarşıda duran vəzifələrdəndir. 

Siyasi və pedaqoji mənbələrdən aydın gör-
mək çətin deyildir ki, Ulu öndərimiz Heydər
Əliyev şəxsiyyətin fəal həyat mövqeyinin for-
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malaşdırılmasının əsas istiqamətləri, onun ma-
hiyyəti barədə elmi şərhlər vermişdir, hansı
ki, burada ehtiva olunanlar çağdaş zəmanəmizdə
sözügedən istiqamətdə tərbiyə işinin nəzəri
işlənilməsi və əməli olaraq həyata keçirilməsi
üçün mühüm metodoloji əsaslar kimi qəbul
oluna bilər və olunmalıdır. 

Ümummilli liderimiz H.Əliyev hələ vaxtilə
deyirdi: «Fəal mövqe şəxsiyyətin ...əqidəsini,
onun iradə zənginliyini, ideya-mənəvi düşün-
cələrini, ifadə edərək, insana yeni-yeni məsə-
lələri irəli sürüb həll etməkdə, çətin şəraitdə
özünü itirməməkdə, qətiyyətli hərəkət etməkdə,
öz üzərinə məsuliyyət götürməkdə, kömək
edir. Fəal mövqe bəşəriyyətin hazırladığı bütün
mənəvi sərvətlər ilə öz daxili aləmini daim
zənginləşdirməyi tələb edir...». [2, s. 17]

Fəal həyat mövqeyi, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin baxışlarına görə, hər şeydən
əvvəl, insanın həyata, adamların fəaliyyətinə,
bu fəaliyyətin xarakterinə olan yanaşmalar
sistemidir. Bu, yalnız baxışların deyil, həm
də ictimai mənafeyə və əxlaq normalarına
cavab verən hərəkətlərin sistemidir. Ona görə
də belə mövqeyin formalaşdırılması mənəvi
tərbiyənin əsas, həlledici vəzifələrindən biridir. 

Göründüyü kimi, burada şəxsiyyəti fəal
həyat mövqeyindən xüsusilə xarakterizə edən
ideya-mənəvi və iradi xassələr göstərilir. Təbii
ki, bu hələ hamısı deyildir. Nəzərdən keçirilən
anlayışı daha dürüst, tam aydınlaşdırmaq məq-
sədilə Heydər Əliyev yazır: “....fəal həyat
mövqeyi insanların ideya-mənəvi tərbiyəsinin
səmərəliliyinin ümumiləşdirici göstəricisidir,
şəxsiyyətin mənəvi keyfiyyətlərini yoxlamaq
üçün ən təsirli bir vasitədir... ən yaxşı keyfiy-
yətlərin təzahürü deməkdir” [7].

Fəal həyat mövqeyinə verilən bu şərh düz-
gün fikirlər üzərində qurulmaqla yanaşı, orada
şəxsiyyətin həyat mövqeyinin tədricən for-
malaşdırılmasına diqqət yönəldilir. Düzgün
vurğulanır ki, əqidə, şüurlu məsuliyyət olmadan
şəxsiyyət fəal həyat mövqeyi səviyyəsində
dura bilməz.

Fəal həyat mövqeyi ictimai vətəndaşlıq
borcunun və şəxsiyyətin mənəvi məsuliyyətinin
birliyi, insanın cəmiyyət tərəfindən onun
üzərinə qoyulan vəzifələrini dərk etməsidir.
Həyat mövqeyinin fəallığı, hər şeydən əvvəl,

cəmiyyətin, insanların xeyrinə işlərlə ölçülür
və yoxlanılır. 

Göründüyü kimi bu mövqe, haqlı olaraq
ümumiləşdirilmiş anlayış kimi şəxsiyyətin ef-
fektli ideya-mənəvi tərbiyəsinin nəticəsi kimi
məktəblilərin ən yaxşı keyfiyyətlərinin təzahürü
və məcmusu kimi səciyyələndirilir.

Aydındır  ki, belə keyfiyyətləri tam şəkildə
uşaqlarda, hətta tam mənada gənc oğlan və
qızlarda deyil, istehsalat, elm və texnika sa-
həsində, mədəniyyət sahəsində, ictimai-siyasi
işdə, əmək fəaliyyətinə qoşulmuş və hətta
ordu sıralarında xidmətdə olan yetkin yaşlı
gənclərdə axtarmaq lazımdır. Əlbətdə, bu heç
də o, demək deyildir ki, məktəblinin fəal
həyat mövqeyinin yuxarıda göstərilən key-
fiyyətləri yalnız yetkin yaşda yaranır və for-
malaşır. Belə mövqe uşaqlıq dövründən ya-
ranmağa başlamalıdır. Yəni, fəal həyat möv-
qeyinin özülü kiçik və orta məktəb döründə
formalaşmalı, onun da bazasında yuxarı yaşlı
məktəblilərdə, yəni yetkin yaşda daha da
inkişaf etdirilməli, təkmilləşməli və şəxsiyyətin
elə bir keyfiyyətlər sisteminə çevrilməlidir
ki, onu öz kollektivi içərisindən, kollektivi
isə kütlələr içərisindən zirvəyə qaldırsın. Bu
mövqeyin formalaşdırılmasında ailənin, mək-
təbin, uşaq və gənclər təşkilatlarının, həmçinin,
əmək kollektivlərinin də böyük rolu vardır. 

Yetkin yaşda şəxsiyyətin formalaşmasında,
onun əmək fəaliyyəti, mənəvi sərvətlərə
yiyələn məsi prosesi, qanunçuluğa, yeni Kons-
titusiyanın müddəalarına uyğun olaraq öz və-
təndaşlıq borcunu və vəzifələrini şüurlu dərk
etməsi, öz hüquqlarını bilməsi və onları yerinə
yetirməyə səy göstərməsi həlledici əhəmiyyət
kəsb edir. 

Nəzərdən qaçırmаq olmaz ki, əmək və ya
ictimai fəaliyyətdə fəal mövqe mürəkkəb bir
funksiyadır, yəni onun yerinə yetirilməsi üçün
fiziki və mənəvi qüvvələrin gərgin işləməsi
tələb olunur. Bu halda təkcə ideyalılıq fəal
mövqeyi həyata keçirmək üçün kifayət deyildir,
fərdi bacarıq və xüsusilə möhkəm iradi key-
fiyyətlər: qətiyyətli, fədakar və mütəşəkkil
olmadan şəxsiyyət hətta, ürəkdən arzu etsə
belə, fəal həyat mövqeyində dura bilməz. 

Deməli, tam təhsilli olmaq, əsil elmi-siyasi
ideyalara tam inam bəsləmək, heç də şəxsiy-
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yətin öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməyə
tam hazır olması, demək deyildir. İdeya əqi-
dəliyi yalnız o vaxt mənəvi qiymətə malik
olur ki, o, cəmiyyətin xeyrinə müsbət, yüksək
səviyyəli fəaliyyətlə möhkəmləndirilsin. «Nə-
zəriyyəni bilmək yalnız o zaman qiymətlidir
ki, bu bilik əqidəyə çevrilsin, işlə möhkəm-
ləndirilsin».

Məktəblinin fəal həyat mövqeyinin forma-
laşdırılması dedikdə, elə bir proqramlaşdırılmış
prosesin nəticəsi nəzərdə tutulur ki, orada
şəxsiyyət mükəmməl təhsil və tərbiyə vasitəsilə
elmi dünyagörüşünə və ideallığına, onların
bazasında isə   mənəviyyat normalarına yiyə-
lənir, müxtəlif amillərin təsiri altında inkişaf
edir, möhkəm iradi, estetik və fiziki keyfiy-
yətlərlə silahlanaraq əsasən kamilləşir, yalnız
öz vətəndaşlıq borcunu dərk etməyə deyil,
həm də onu istənilən şəraitdə, cəmiyyətin
xeyrinə vicdanla və fəal yerinə yetirməyə
hazır olur.

Məktəblilərin fəal həyat mövqeyinin for-
malaşdırılması müəllimlərin  müvəffəqiyyətlə
yerinə yetirməsi üçün, onun psixoloji əsaslarının
şərh edilməsi olduqca zəruridir.

Bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, fəal
həyat mövqeyinin formalaşdırılması yalnız
təlim-tərbiyə ilə deyil, həm də inkişafla, onların
birlikdə təsiri ilə əlaqədardır. Yuxarıda qeyd
etmişdik ki, şəxsiyyət nə qədər yüksək əxlaqi
keyfiyyətlərə malik olsa belə, onda möhkəm
iradi keyfiyyətlər olmasa o, fəal həyat möv-
qeyinə yiyələnə bilməz. Ona görə də təsadüfi
deyildir ki, şagirdlərin fəallığını formalaşdı-
rarkən onun psixoloji əsaslarına və psixoloji
tövsiyələrə istinad olunmalıdır. V.A.Suxom-
linski haqlı olaraq göstərmişdir ki, tərbiyə -
hər şeydən əvvəl fəaliyyətdir. Bu fəaliyyətdə
şagirdin daxili, mənəvi qüvvələri, bu və ya
başqa mənəvi prinsipin həyata keçirilməsi uğ-
runda fəal mübarizə həvəsi həlledici rol oynayır.
Təsəvvür etmək olarmı ki, məktəblinin bu
«səyi» onda iradi keyfiyyətlər, o cümlədən
inadlı hərəkət,  mütəşəkkillik, qətiyyətlilik və
s. olmadan həyat keçirilə bilsin? Məktəblinin
fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması, bir-
dən-birə baş vermir, o inkişaf edərək formalaşır.
Ona görə də onun formalaşdırılması prosesini
uşagın inkişaf prosesindən kənarda nəzərdən

keçirmək olmaz.
Bütün bu deyilənlərdən belə aydın olur ki,

şəxsiyyətin fəal həyat mövqeyi individin sosial
formalaşması prosesində başa çatır ki, bunun
da başlıca komponentləri geniş mənada tərbiyə
və inkişafdır. Lakin burada tərbiyənin aparıcı
roluna heç bir şübhə ola bilməz. Tarixi təcrübə,
məktəbin hazırkı təcrübəsi, hətta görmə və
eşitmə  qabiliyyətini itirmiş uşaqlarla aparılan
xüsusi eksperiment bunu sübut edir.

Nəzərdən keçirilən problemin istiqamət və
vasitələri müxtəlifdir. Bu da onunla əlaqədardır
ki, yuxarıda deyildiyi kimi, şəxsiyyətin əsas
xassəsi olan fəallıq, müxtəlif səviyyələrdə tə-
zahür edir ki, bunların da hər birini formalaş-
dırmaq üçün öz spesifikasına uyğun olan isti-
qamətlərdə müxtəlif vasitələr tələb edir. Bu
vasitələr içərisində məktəb təhsili və təlim-
tərbiyə prosesinin mükəmməl təşkil edilməsi
əsas vasitə hesab edilir. Lakin onu da qeyd et-
mək lazımdır ki, məktəb təhsili hər nə qədər
vacib olsa belə onun mütləq həyatla, praktika
və mübarizə ilə bağlı olması mühüm şərtdir.

Məhz bu istiqamətlər üzrə şagirdlərin şəx-
siyyəti formalaşdırılmış və buna indi daha
geniş meydan vermək lazımdır ki, fəal həyat
mövqeyinin formalaşdırılmasının proqramı da
əslində bundan ibarətdir. Bu məqsədlə şagird-
lərin fəal həyat mövqeyi istiqamətlərini, konkret
işlərin növlərinə görə deyil, məktəbin təlim-
tərbiyə vəzifələrinə uyğun surətdə təsnif etmək
məqsədə daha müvafiq olar.

Məktəblilərdə fəal həyat mövqeyinin for-
malaşdırılması üçün müvafiq iş formaları və
vasitələri tələb edilir. Lakin bu, sosial xarakterə
malik olan fəallıq mövqelərinin hamısı forma-
laşmaq üçün maddi-texniki bazaya, şagirdləri
əhatə edən sosial münasibətlərə istinad edərək
yetişir, bilavasitə onları yetişdirən təlim-tərbiyə
müəssələrinin vasitəsilə, uşaq və gənclərin ic-
timai-siyasi təşkilatlarının və müxtəlıif şagird
kollektivlərinin təsiri altında kütləvi informasiya
vasitələrinin: mətbuatın, radio və televiziya ve-
rilişlərinin, internetin, kino və teatrların, kitab-
xanaların, geniş ictimaiyyətin və s. köməyi ilə
kamilləşir. Lakin bütün bu vasitə və amillərin
sırasında məktəb təhsilinin mərkəzi yeri, həlledici
rolu olduğunu ayrıca qeyd etmək lazımdır.

Ümummilli liderimiz H.Əliyev fəal həyat
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mövqeyinin formalaşdırılmasının əsas istiqa-
mətləri və vasitələri haqqında danışarkən əmək
kollektivi, azad əmək, şəxsi təhsil, ali məktəb
və s. kimi çox mühüm vasitə və istiqamətlər
içərisində ümumtəhsil məktəbinin, məktəb
kollektivinin rolunu ayrıca qeyd etmişdir:
«Bizdə gənc vətəndaş üçün məktəb müəllim
olmuş, olmaqdadır və olacaqdır. Hamılıqla
orta təhsil şəraitində hər bir gənc həyata
məktəb vasitəsilə qədəm qoyur. O burada bi-
liklərlə bərabər kollektivçilik və yoldaşlıq
əlifbasını öyrənir, qondarma mənəvi sərvətləri
deyil, həqiqi mənəvi sərvətləri öyrənir. Məktəb
gənc oğlan və qızlara elmi dünyagörüşün
əsaslarını öyrədir, onlarda əməksevərlik, vətəni
müdafiə etməyə hazır olmaq» kimi keyfiyyətlər
tərbiyə edir. Bu da sinif otağı, məktəb partası
vasitəsilə keçib gələn fəal həyat mövqeyi for-
malaşdırmanın konkret yollarıdır [2, s. 42].

Məktəblilərin fəal həyat mövqeyini for-
malaşdırmaqda məktəb təhsilinin həlledici rol
oynadığı onda görünür ki, məhz burada, uşaq
və gənclər üçün problemin həllindən ötrü
bütün əlverişli şərait və imkanlar yaradılır.
Təlimin məzmunu və təşkilat formaları, müx-
təlif metod və priyomların tətbiqi, şagirdlərin
ictimai işlərə, ictimai-faydalı və məhsuldar
əməyə cəlb edilməsi, tərbiyə məqsədilə təşkil
edilən müxtəlif şagird kollektivləri, məktəbin
həyatla sıx əlaqədə olması, müəllimlərin,
şagird təşkilatlarının fəaliyyəti və s. nəticəsində
şagirdlərə bütünlükdə fəal həyat mövqeyi, o
cümlədən onlarda idrak fəallığı, ictimai-siyasi
və əmək fəallığı mövqeləri formalaşır, sinif-

dən-sinfə təkmiləşir, onlar özləri üçün gələcək
həyat yolunu seçməklə bu istiqamətdə, yəni
həyata hazırlamaqda müəyyən peşə qabağı
hazırlıq alır, elmi biliklər, əməli bacarıq və
vərdişlərlə silahlanırlar.

Beləliklə, təlimin məzmunu və təşkilat for-
maları, müxtəlif metod və üsulların tətbiqi,
məktəblilərin ictimai işlərə, ictimai-faydalı və
məhsuldar əməyə cəlb edilməsi nəticəsində
onlarda idrak fəallığı, ictimai-siyasi və əmək
fəallığı mövqeyi, bütünlükdə isə fəal həyat
mövqeyi formalaşır. 
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Annotasiya. Qars (Türkiyə Cumhuriyyəti), Naxçıvan, xüsusən Şə-
rur-Sədərək çevrəsinin toponomik arealında özünəməxsus yeri olan
ərazilərdəndir. Bu ərazidə də eynilə Şərur – Sədərək bölgəsində
olduğu kimi oykonimlərin yaranmasında qrammatik, yəni morfoloji
və sintaktik vasitələr yaxından iştirak etmişdir. Bəlli olduğu kimi,
yaşayış yeri adları etnooykonim, hidrooykonim, antropooykonim,
fitooykonim və s. bu kimi adlar altında qruplaşdırılır ki, bunlardan
biri də orooykonimlərdir. Məqalədə yalnız Qars ilçə (Türkiyə Cüm-
huriyyəti) orooykonimlərinin formalaşmasında iştirak edən morfoloji
və sintaktik vasitələrdən ətraflı bəhs edilir, onların struktur –
linqvistik xüsusiyyətləri şərh olunur.

The role of grammatical means in the formation
of urooygonyms (On the basis of samples of the
Republic of Turkey Kars)

Abstract. Kars (Republic of Turkey), Nakhchivan, especially in
the toponymic area of the Sharur-Sadarak district, has a special
place. In this area, as well as in the Sharur-Sadarak region,
grammatical, ie morphological and syntactic means were closely
involved in the formation of oykonims. As it is known, the names
of places of residence are ethno-economic, hydro-economic, anth-
ropo-economic, phyto-economic, etc. are grouped under such names,
one of which is orooykonim. The article discusses in detail the
morphological and syntactic means involved in the formation of
orooykonims only in the Kars district (Republic of Turkey), their
structural-linguistic features are explained.

Роль грамматических средств в формирова-
нии ороойконимов (на материале Карса Ту-
рецкой Республики)

Aннотация. Карс (Турецкая Республика), Нахчыван, в частности
Шарур-Садарак –  это территории, имеющие особое место в топони-
мическом ареале изучаемого региона. Грамматические, то есть мор-
фологические и синтаксические средства тесно участвовали в создании
ойконимов, как это было в регионе Шарур – Садарак. Как известно,
названия мест обитания группируются под такими именами, как эт-
ноойконим, гидроойконим, антропоойконим, фитоойконим и т. д.,
что одно из них ороойконимы. В статье подробно рассматриваются
морфологические и синтаксические средства, участвующие только в
образовании ороойконимов Карского района Турецкой Республики,
их структурно-лингвистические особенности.

UOT 811.512.162 
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Qars mərkəz ilçə oykonimlərinin bir qrupunu
oronim mənşəli yaşayış yeri adları təşkil edir.
Oronimlər relyef quruluşuna görə bir-birindən
fərqlənən dağ, təpə, dərə, düz, sahə və s. kimi
adları əhatə edir.

Oronim mənşəli oykonimlər bunlardır: Ağa-
deve (Ağadəvə), Akbaba (Ağbaba), Akdere
(Ağdərə), Ayakgediklər (Ayaqgədiklər), Borluk
(Borluq), Bozkale (Bozqala), Bekler (Bəklər),
Eşmeyazı (Eşməyazı), Ortagedik, Gəlirli [2,
s. 81-83]]. Bunların yaranma yollarına diqqət
verdikdə məlum olur ki, (“kök+şəkilçi”) və
sintaktik formalar (“kök+kök”, “kök+kök+şə-
kilçi”) yaxından iştirak etmişdir. Bu əlamətləri
nəzərə alaraq Qars mərkəz ilçə orooykonim-
lərini yaranma yollarına görə aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:

a) Orooykonimlərin yaranmasında morfoloji
vasitələr.

Morfoloji yolla formalaşan oykonimlərə
Borluq, Bəklər və Verimli yer adı daxildir.
Bu adlar “kök+şəkilçi” modelində yaranmışdır:
bor +luq – Borluq, bək+lər – Bəklər. Verimli
oykonimi “kök+şəkilçi+şəkilçi” (ver+im+li –
Verimli) modelinə uyğun yaranmışdır.

“Əkilməmiş, boşaldılmış yer” mənasında
olan bor [1, s.161]] sözünə burada məkan məz-
munu ifadə edən -luq şəkilçisi artırılmaqla
oykonim formalaşmışdır. -lıq4 şəkilçisi oronim
mənşəli sözlərin tərkibində işlənməklə oronimi
oykonimə çevirir. Oykonimi ifadə edən dü-
zəltmə söz (sadə törəmə) morfoloji tərkibinə
görə “ümumi isim+leksik şəkilçi” modelində
formalaşmışdır.

Bəklər oykonimi də “kök+şəkilçi” forma-
sında yaranmışdır. Bu oykonim “təpə, yük-
səklik” mənası verən bək [1, s. 152]] sözünə -
oroniminə -lər şəkilçisinin artırılması ilə ya-
ranmışdır. -lar2 kəmiyyət kateqoriyasını for-
malaşdıran qrammatik şəkilçi kimi tanınsa
da, toponimikada leksik funksiya yerinə yetirir.
Eyni zamanda qrammatik funksiyasının əla-
mətlərini də özündə yaşadaraq eynicinsli əş-
yaların çox olduğu məkanı bildirir.

Verimli oykonimi “feil+isim düzəldən şə-
kilçi+sifət düzəldən şəkilçi” kimi qrammatik
(morfoloji) əlamətlərlə formalaşmışdır. Görünür,
kənd məhsuldar ərazidə salındığı üçün belə
adlandırılmışdır. -li şəkilçisi -lıq4 şəkilçisinin

sinonimi kimi çıxış edərək ümumi sözə yer,
məkan məzmunu verərək, onu oykonimə çe-
virmişdir.

“Gəliri olan” mənasını verən [3, s. 743]]
Gəlirli oykonimi də morfoloji yolla yaranmışdır:
gəl+ir+li  – gəlirli.

Morfoloji tərkibinə görə “kök+şəkilçi+şəkilçi”
modelində olmaqla “feil+feildən isim düzəldən
şəkilçi+isimdən sifət düzəldən şəkilçi” forma-
sında yaranmışdır. Sözdəki -li şəkilçisi oyko-
nimlərin tərkibində fəal iştirak edərək, yer ad-
larında mənsubluq, aidlik, əlamət ifadə edərək
ümumi sözün xüsusi ada – onomastik vahidə
çevrilməsində mühüm rol oynayır. Bu proses
Verimli oykonimində də özünü göstərir.

b) Orooykonimlərin yaranmasında sintaktik
vasitələr.

1) Sırf sintaktik əlamətlə formalaşan oro-
oykonimlər. Bu qrupa Ağadəvə, Ağbaba, Ağ-
dərə, Bozqala, Ortagədik, Yalınkaya, Eşməyazı
oykonimləri daxildir.

Bu oykonimlər, göründüyü kimi, “kök+kök”
əsasında yaranmışdır: ağa+dəvə – Ağdəvə,
ağ+baba – Ağbaba, ağ+dərə – Ağdərə, boz +qala
– Bozqala, orta+gədik – Ortagədik, yalın+kaya
– Yalınkaya, eşmə+yazı – Eşməyazı.

Ağadəvə oykoniminin tərkib hissələrinin
ala+tava sözlərindən ibarət olması fikrindəyik
ki, mənası “boz/bozumtul təpə” deməkdir. Söz-
lərin nitq hissələrinə görə ifadəsi “sifət+ümumi
isim” olmaqla mürəkkəb söz quruluşundadır.
Sözlər yanaşma əlaqəsi əsasında formalaşmaqla
birinci növ təyini söz birləşməsinə uyğun gəlir.

Ağbaba adının formalaşması belə olmuşdur:
əxi+Baba – Əxibaba. Əxibaba – Ağbaba –
Ağababa.

Ağbaba müqəddəs sitayiş yeri olmuş [1,
s.103]], onun olduğu yer, yəni dağ eyni adı da-
şımış, yaşayış yeri də həmin dağın adı ilə Ağ-
baba adlandırılmışdır. Ağbaba oykoniminin
tərkib hissəsi nitq hissələri ilə ifadəsinə görə
“ümumi isim+xüsusi isim” formasındadır.
Sözlər sintaktik cəhətdən yanaşma əlaqəsi ilə
(bir vurğu altında) birləşmişdir. Birinci növ
təyini söz birləşmə formasındadır.

Ağdərə yer adı “ağ+dərə” köklərinin bir-
ləşməsi yolu ilə yaranan mürəkkbə söz quru-
luşundadır: ağ+dərə – Ağdərə.

Nitq hissələrinə görə “sifət+ümumi isim”

Akif İmanlı

Orooykonimlərin formalaşmasında qrammatik vasitələrin
rolu (Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars nümunələri əsasında)
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tərkib hissələrindən ibarətdir. Sözlər arasındakı
əlaqə yanaşma, söz birləşməsinin növünə görə
birinci növ təyini söz birləşməsidir.

“Sıldırım qaya” mənasını verən [1, s. 159]]
Bozqala oykoniminin formalaşması da eynilə
Ağdərə oykonimindəki kimidir. Ortagədik oy-
konimi orta+gədik sözlərinin birləşməsi yolu
ilə yaranmışdır. Nitq hissələri ilə ifadəsinə
görə “zərf+ümumi isim” formasındadır. Sözlər
arasındakı sintaktik əlaqə yanaşma, söz bir-
ləşməsinə görə isə birinci növ təyini söz bir-
ləşməsinə uyğundur.

Yalınqaya oykonimi “sifət+ümumi isim”
tərkibində formalaşmışdır. Sintaktik əlamətləri
yuxarıda qeyd olunan oykonimlərdə olduğu
kimidir.

Eşməyazı oykonimindəki eşmə sözü “əyri
– üyrü” mənasında olmaqla sifət, yazı isə çöl,
düzən” mənasında olmaqla ümumi isimdir. Eş-
məyazı yanaşma əlaqəsində olan birinci növ
təyini söz birləşməsi əsasında yaranmışdır.

2) Sintaktik – morfoloji əlamətlərlə for-
malaşan orooykonimlər.

Bura Ayaqgədiklər oykonimi daxildir. Ayaq-
gədiklər oykonimi “kök+ kök+şəkilçi” mo-

delində formalaşmışdır.
Ayaqgədiklər oykoniminin tərkibindəki

ayaq sözü “ətəkdə, aşağıda” mənasında olmaqla
nitq hissələrinə görə zərf, gədik “dağ keçidi,
aşırım” mənasında olmaqla ümumi isim, - lər
isə qrammatikada kəmiyyət şəkilçisidir. -lar2

şəkilçisinin qoşulması nəticəsində oykonimlərin
yaranması türk toponimiyasında diqqəti çəkən
üsullardan biridir. Türk toponomik sistemində
adların şəkilçilər vasitəsilə, o cümlədən -lar2

şəkilçisinin iştirakı ilə düzəlməsi səciyyəvi
xüsusiyyətlərdən biridir. Ayaqgədiklər oyko-
nimində -lər şəkilçisi sözün substantivləşməsinə
yardım etməklə bərabər, həm də qeyd olunan
sözü (Ayaqgədik sözünü) oykonimə çevirərək,
ona yer, məkan anlamı vermişdir.
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycanın böyük dilçi alimi Afad Qurbanovun
elmi fəaliyyətindən danışılır. Afad Qurbanov Azərbaycan dilçilik elminin
bir sıra sahələrinin yaradıcısı olmuş, ardıcıl, aktual və orijinal araşdırmaları
ilə Azərbaycan dilçilik elminə çoxlu yeniliklər gətirmişdir. Alimin
onomastik fəaliyyəti daha çox diqqəti çəkir. Afad Qurbanov onomastik
vahidlərin təsnifi, əhatə dairəsi, bölgüsü, leksik-qrammatik xüsusiyyətləri
və s. kimi məsələləri aydınlaşdırmış, xalqımızın dil tarixi haqqında
maraqlı məlumatlarının çoxalmasına səbəb olmuşdur. Məqalədə həmin
məsələlər elmi-nəzəri cəhətdən təhlil edilmişdir. Dilçilik elmində az
işlənən və ya heç işlənməyən mövzulara müraciət etmək alimin xüsusi
keyfiyyəti kimi dəyərləndirilmişdir. Bu fikri onun bütün əsərlərinə aid
etmək olar. Afad Qurbanov dil və nitqin vəzifələri, mahiyyəti, fərqi,
dilin inkişafında nitqin əhəmiyyəti və s. məsələləri sadə dillə aydınlaş-
dırmışdır. Məqalədə problemli məsələlərə diqqətlə yanaşan, onları bir
alim səbri və təfəkkürü ilə həll etməyə çalışan Afad Qurbanov Azərbaycan
dilçiliyi elmində məktəb yaradan alim kimi səciyyələndirilir.

Afad Gurbanov stage in the Azerbaijani 
linguistics
Abstract.The article describes the scientific activities of the great Azer-
baijani linguist Afad Gurbanov. Afad Gurbanov was the founder of a
number of areas of Azerbaijani linguistics and introduced many
innovations to Azerbaijani linguistics thanks to consistent, relevant and
original research. The onomastic activity of the scientist is of great
interest. Afad Gurbanov classification, coverage, distribution, lexical
and grammatical features of onomastic units, etc. This led to the disse-
mination of interesting information about the linguistic history of our
people. The article analyzes these issues from a scientific and theoretical
point of view. A reference to little or no problems in linguistics is
considered a special quality of the scientist. This idea can be attributed
to all his works. Afad Gurbanov: language and speech functions,
essence, difference, meaning of speech in the development of language,
etc. D. explained the questions in simple language. Afad Gurbanov,
who focuses on problematic issues and tries to solve them with the help
of the scientist’s intellect and thinking, is described as a school scientist
in Azerbaijani linguistics.

Этап Афада Гурбанова в азербайджанском язы-
кознании
Aннотация. В статье освещаются некоторые аспекты научной дея-
тельности крупного ученого-языковеда Азербайджана Афада Гур-
банова. В ней констатируется, что Афад Гурбанов был создателем
ряда сфер азербайджанской лингвистической науки, своими акту-
альными и оригинальными исследованиями он внес много новшеств
в эту науку. Ономастическая деятельность ученого привлекает
большое внимание. Афадом Гурбановым были описаны такие лин-
гвистические вопросы как классификация ономастических единиц,
их объем, классификация, лексико-грамматические особенности и
др., что привело к увеличению интересной информации об истории
языка нашего народа. В статье эти вопросы были научно-теоретически
проанализированы. Обращение к темам, которые мало разрабаты-
вались или вообще не разрабатывались в азербайджанской лингви-
стической науке, в статье было расценено как особое качество
ученого. Эту мысль можно отнести ко всем его трудам. Афад
Гурбанов освещал вопросы о задачах, сущности, различиях языка
и речи, роль последнего в развитии языка и т.п.  В статье подчерки-
вается, что Афад Гурбанов серьезно подходил ко всем проблемным
вопросам, терпеливо и вдумчиво пытался их решить. Суммируя
сказанное, автор характеризует Афада Гурбанова как ученый, соз-
давший новую научную школу в азербайджанском языкознании.
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Azərbaycan dilçilik elmində əməyi olan dilçi
alimlər çoxdur. Hər kəs bacardığı və qabiliyyəti
qədər, az və ya çox dərəcədə bu elmə xidmət
etmişdir. Onların içərisində çağdaş Azərbaycan
dilçilik elminin bir sıra sahələrinin yaradıcısı
olan xüsusi imza sahiblərindən biri olan Afad
Qurbanovun özəl yeri və çəkisi vardır. 

Afad Qurbanov hələ sağlığında mənəvi
ömrünü əbədiləşdirən dilçi alim kimi məş-
hurlaşmış, ardıcıl, aktual və orijinal araşdır-
maları ilə elmimizə seçkin yeniliklər gətirməyə
müvəffəq olmuşdur. Onun elmi uğurları say-
sız-hesabsızdır. Onlar içərisində alimin ono-
mastik fəaliyyəti daha çox diqqəti çəkir. Afad
Qurbanov “Azərbaycan onomalogiyasının
əsasları” kitabının ikinci cildinin girişindən
əvvəlki qeydində yazır: “Onomastikanın tədqiqi
xalqın və onun dil tarixinin ətraflı öyrənilməsi
deməkdir” [2, s. 3]. Alim onomastik vahidlərin
təsnifi, əhatə dairəsi, bölgüsü, leksik-qrammatik
xüsusiyyətləri və s. kimi məsələləri aydınlaş-
dırmaqla həm elmi yeniliklərə imza atmış,
həm də xalqımızın dil tarixi haqqında maraqlı
məlumatların çoxalmasına səbəb olmuşdur. 

Afad Qurbanov nəinki onomastik vahidlərin
böl gü prinsipini hazırlamış, hətta onları dəqiq -
lik lə müxtəlif növlərə ayırmaqla izahını vermiş -
dir. Məsələn, antroponimləri adi (real) və qey-
ri-adi (bədii) qruplara bölməklə, həqiqi, uydur -
ma və əfasanəvi şəxs adlarını müəyyənləş dir -
mək lə onların üslub imkanlarını da üzə çıxar -
mış dır. O, bununla kifayətlənməmiş, adla rın
fo netik, leksik, qrammatik, semantik əlamət lə -
 rini elmi-nəzəri təhlilə cəlb edərək onların mə  na
əsası haqqında dəyərli fikirlər söyləmişdir.

Dilin düşüncə, nitq, üslub, cəmiyyət, mə-
dəniyyət, siyasətlə münasibəti problemlərinin
izahındakı ziddiyyət və qeyri-dəqiqlik Azər-
baycan dilçilik elmində Afad Qurbanov tərə-
findən aradan qaldırılmışdır.

Afad Qurbanov dil və düşüncənin müxtəlif
mürəkkəb məsələlərin kompleksindən ibarət
olduğunu əsaslandırmış, dil, təfəkkür, düşüncə
haqqında anlayışlara aydınlıq gətirmiş, dil və
düşüncənin mənbəyi, söz  və cümlə ilə anlayışın
münasibəti, dil vahidləri və s. kimi mövzuların
dərindən və hərtərəfli tədqiq olunmasını təmin
etmişdir. 

Afad Qurbanovun araşdırmalarında dil və

nitq problemi də müəyyən qədər yer tutur.
Məlumdur ki, bu problem qədim zamanlardan
bəri aktuallığını itirməmişdir. Müəllif yazır:
“Hələ eradan əvvəl Stoiklər dil və nitq məsə-
lələrini qaldırmış, müəyyən fikirlər irəli sür-
müşlər. Lakin dil və nitq anlayışlarını rəsmi
şəkildə fərqləndirmək XIX əsrin məşhur alim-
lərindən Vilhelm Humboltdan başlayır” [3, s.
44]. Dilçilik ədəbiyyatlarının əksəriyyətində
isə bu problemin Ferdinanad de Sössür tərə-
findən həll edildiyi göstərilir. Professor A.Ba-
bayevin “Azərbaycan dilçiliyinin tarixi” əsə-
rində isə bu işin ilk müəllifi Azərbaycanda ilk
dəfə rus, fars və ərəb dillərində elmi əsərlər
yazan, ensiklopedist alim  Abbasqulu ağa Ba-
kıxanov hesab edilir: “Alim dillə nitqi də bir-
birindən fərqləndirə bilmişdir. O, dilin ma-
hiyyəti məsələsinə toxunaraq feyirdi: “Dil
ürəyindəki gizli mənaları bildirən bir vasitədir”
[1, s. 68]. Maraqlıdır ki, Vilhelm Humboltla
(1767-1835) Abbasqulu ağa Bakıxanovun fi-
kirləri təxminən eyni dövrə təsadüf edir.
Dilçilik ədəbiyyatlarında Vilhelm Humboltun
dil-nitq məsələsinə münasibətinin tarixi ve-
rilmədiyindən kimin fikrinin ilkin olduğu
dəqiq deyil. Lakin Abbasqulu ağa Bakıxanovun
dil və nitq haqqındakı fikirləri 1829-cu ildə
yazdığı “Qanuni-Qüdsi” əsərində verilmişdir
ki, bu, Ferdinand de Sössürdən (1857-1913)
əvvəlki dövrə aid olsa da, Humboltun fikir
tarixi ilə yaxındır. Lakin Afad Qurbanov mə-
sələni elə inandırıcı şəkildə əsaslandırmışdır
ki, fikrin düzgünlüyü şübhə doğurmur. 

Sözügedən məsələyə müxtəlif elmi baxışlar
olması məlumdur. Həmin baxışlara  nəzər
salan Afad Qurbanov mövzu ilə bağlı rolu
olan dilçi alimlərin fəaliyyətinə də ekskurs
etmişdir: “Bəziləri dillə nitqin sərhədinə dair
Sössür ideyalarını tamamilə inkar edir (A.S.Çi-
kobava) və başqaları, bir qisim dilçilər Sössürün
dil və nitq haqqındakı fikirlərini daha da
inkişaf etdirməyə çalışırlar (A.A.Reformatski
və başqaları)” [3, s. 45]. Bundan başqa, müəllif
Byüler, A.İ.Smirnitski kimi alimlərin də adını
çəkməklə məsələyə marağın əhatə dairəsini
göstərir.

Afad Qurbanov “Ümumi dilçilik fənni dil-
çiliyin nəzəri əsaslarını təşkil edir və mahiyyətcə
fəlsəfi xarakter daşıyır” cümləsi ilə bu elmin
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fəlsəfi xüsusiyyətini təsdiq etmiş və maraqlıdır
ki, alimin həmin fikri monoqrafiyaların eriqraf
və sitatına çevrilmişdir.  N.Seyidəliyevin “Afad
Qurbanov və ümumi dilçilik” adlı monoqra-
fiyası bu baxımdan diqqəti çəkir [5]. 

Afad Qurbanovun hər hansı bir mövzudan
danışarkən ən incə və diqqətəlayiq məsələni
vurğulaması alimin üslub keyfiyyətlərindən
biridir. Məsələn,  qədim zamanlarda akkadların
şumer dilinin ensiklopedik lüğətini tərtib
etməsi haqqında danışmaqla, o həm bu barədə
məlumat verir, həm də qeyd edir ki, akkadlar
sabit söz birləşmələrini yazının rəngindən
fərqlənən başqa bir rəngdə yazmaqla onları
digər birləşmələrdən seçmişlər. 

Afad Qurbanovun üslub keyfiyyətlərindən
biri kimi elmi üslubla bədii üslub arasında
yaxınlıq yaratmasıdır. Bu cəhətdən o, elmi
üslubda nəzəri məlumatlarla bağlı bəzi hadi-
sələri işıqlandırmaqla üslubların yaxınlaşmasına
şərait yaratmışdır. Məsələn, XIX yüzilliyin
sonuna qədər Mərkəzi Afrika və Şimali Ame-
rikanın bəzi xalqılarının yazını qeyri-təbii
güc, məktubu canlı əşya hesab etməsindən
danışarkən Afad Qurbanov V.A.Pravdolyu-
bovun 1924-cü ildə yazdığı “Məktubun tarixi”
əsərindən maraqlı bir hadisəni verməsi elmiliyə
incə bir bədiiliyin qatılmasını əsaslandırmışdır.
Belə ki, Cənubi Amerika hindlillərindən biri
ağasının dostuna məktubunu və göndərdiyi
meyvəni aparmaq üçün yola düşür. O, yolda
meyvədən birini yeyir. Qayıdanda ağası onu
meyvəni yediyinə görə incidir. Hindli ağasına
bu xəbəri məktubun verdiyini düşünür. İkinci
dəfə o, meyvə və məktub apararkən meyvədən
yemək istədikdə məktubun bunu görəcəyindən
ehtiyat edərək onu bir daşın altında gizlədir.
Meyvəni yeyəndən sonra məktubu çıxarıb yo-
luna davam edir. Ağası yenə də meyvəni
yediyi səbəbdən onu incitdikdə hindli məktubun
nə olduğunu anlamışdır. Dostu ağasına mey-
vənin yeyildiyini məktub vasitəsilə bildirmişdir. 

Elmi məsələlərin izahında həyati örnəklərlə
onları təsdiq etmək Afad Qurbanov qələminə
xas olan maraqlı xüsusiyyətlərdəndir.

Afad Qurbanov dil və nitqin vəzifələri,
mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri, nitq fəaliyyəti
və prosesi, dilin inkişafında nitqin rolu, nitqin
forma və növləri, tərzi məsələlərini sadə dillə

aydınlaşdırmış, dil və norma, dil və üslub
məsələlərini özünəxas tərzdə müəyyənləşdir-
mişdir. O, elmi mülahizələrini xeyli dərəcədə
anlaşıqlı şəkildə irəli sürməklə ədəbi dilin
elmi üslubu ilə danışıq dili arasındakı müna-
sibəti möhkəmləndirmiş və bununla da ədəbi
dil və danışıq dili arasındakı fərqin azalmasına
səbəb olmuşdur. Bu, bir gerçəklikdir ki, alimin
əsərlərinin asanlıqla anlaşılmasına görə ali
məktəblərin müəllim və tələbələri Afad Qur-
banovun dili haqqında həmişə yüksək fikir
söyləyirlər.

Dilçiliyin tədqiqat metodlarının əhatəli
şəkildə verilməsində də Afad Qurbanovun
böyük rolu olmuşdur. Metodların növləri, elmi
metodun yaranma xüsusiyyətləri, dilçilik elmində
istifadə edilən metodların bölgüsü, çağdaş dil-
çiliyin metod və üsulları məsələlərini Azərbaycan
dilçiliyində konkret və başa düşülən səviyyədə
işıqlandıran Afad Qurbanov olmuşdur.

Afad Qurbanovun “Müasir Azərbaycan
ədəbi dili” kitabı filoloqların çox müraciət
etdiyi kitablardandır [4]. Kitab mövzularının
əhatə dairəsi və bolluğu ilə seçilən əsərlərdəndir.
Azərbaycan dili haqqında məlumat, dilin səs
və hərf sistemi, ədəbi yazı və danışıq normaları,
dilin müxtəlif yarusları ilə bağlı maraqlı və
bitkin izahların yer aldığı bu kitab alim,
müəllim və tələbələrin ən çox faydalandığı
və yararlanacağı qaynaqlardan biridir.

Afad Qurbanovun diqqəti çəkən özəlliklə-
rindən biri onun dilçilik elmində az işlənən
və ya heç işlənməyən mövzulara müraciət et-
məsidir. Bu mənada, alimin “Bədii mətnin
linqvistik təhlili” adlı əsəri səciyyəvidir. Əsərin
aktuallığı haqqında hələ 1980-ci illərdə yüksək
fikirlər deyilmişdir. Məsələn, professor Y.Se-
yidovun 1986-cı ildə “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetinin 4 iyul nömrəsində dərc edilmiş
“Bədii mətn və və linqvistik təhlil” məqaləsində
Afad Qurbanovun dilçiliyin nəzəri problemləri
və tədrisi ilə bağlı təcrübə məsələlərinə aid
yaradıcılıq örnəkləri işıqlandırılmış, əsərin
həm elmi cəhətdən, həm də ali məktəb tədrisi
baxımından yeni, aktual bir problemə həsr
edildiyindən danışılmışdır [6, s. 204-207]. 

Afad Qurbanovun “Bədii mətnin linqvistik
təhlili” dərsliyi indi də aktuallıq və əhəmiyyətini
qoruyub saxlayan kitablardandır. Və bu fikir
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alimin bütün araşdırmalarına aiddir.
Afad Qurbanov Azərbaycan dilçiliyi elmində

xüsusi bir məktəb yaradan alimdir. Belə ki,
onun onomastik araşdırmalarına qədər bu sa-
hədə Azərbaycanda fundamental tədqiqatlar
olmamışdır. Bu işin fundamentini Afad Qur-
banov qoymuş, bununla da dilçilik elminin
maraqlı və əhmiyyətli bir sahəsinin elmi-
nəzəri əsaslarını hazırlamışdır. 

Mövzulara yaradıcı münasibət, problemli
məsələlərin meydana çıxarılması, onların böyük
dilçi alim təfəkkürü və səbri ilə izahı Afad
Qurbanovun xarakterik xüsusiyyətlərindəndir. 

Afad Qurbanovun “Azərbaycan onomalo-
giyasının əsasları” və “Müasir Azərbaycan
ədəbi dili” kitablarının birinci cildinin girişindən
öncə Məhəmməd peyğəmbərdən gətirdiyi
“Ömrünü elmə sərf edən insan heç vaxt ölmür”

sözlərini bu gün fəxrlə alimin özü haqqında
işlədirik.
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Annotasiya. XIX əsr tədqiqatçıları da orta əsr tədqiqatçıları kimi,
təzkirə hazırlamaq, ayrı-ayrı şairlərin əsərlərini təqdim etmək  səviyyəsindən
irəli gedə bilməmişlər. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin tədqiqi və araş-
dırılmasının yeni mərhələsi F.B.Köçərlinin adı ilə bağlıdır. Tədqiqlərinin
nəticəsi olaraq, Firudin bəy Köçərli 1903-cü ildə rus dilində “Azərbaycan
tatarlarının (yəni türklərinin) ədəbiyyatı” adlı kitabça çap etdirmişdir.
1908-ci ildə “Azərbaycan ədəbiyyatı materialları” adlı kitabın birinci
nüsxəsini tamamladı və daha iki il sonra – 1911-ci ildə kitabın son
variantını hazırladı. Müəllif  Nizami və Xaqanidən (XII əsrdən) Vaqifə
(XVIII əsrə) qədər olan dövrü birinci dövr, Vaqifdən XIX əsrə qədər
olan yüzilliyi Vaqif dövrü - ikinci dövr kimi tədqiq edir. XIX əsrin
birinci yarısını üçüncü dövr kimi Abbasqulu ağa Bakıxanovla (1794-
184) başlayır, XIX əsrin “Bahar Şirvani əyyamı və Seyyid Əzim dövrü”
adlandırdığı ikinci yarısını dördüncü dövr kimi səciyyələndirir. Məqalədə
Azərbaycan ədəbiyatının hər bir dövr üzrə tədqiqi məsələləri şərh
olunur, müasir ədəbiyyatşünaslığın tələbləri baxımından dəyərləndirilir.
Qeyd olunur ki, Firudin bəy Köçərlinin ədəbiyyatı dövrləşdirməsi və
tədqiqi də məhdud və sxematik olmuş, ədəbiyyat tarixinin elmi-tarixi
varlığını tam əks etdirə bilməmişdir.

Research on historical periods of Azerbaijani
literature in new period literature(1800-1920s)

Abstract. Researchers of the XIX century, as well as medieval researchers,
were not able to proceed from the level of preparation for the comment
and presentation of works by separate poets. A new stage in the research
and study of the history of Azerbaijani literature is related to the name
of F.B. Kocharli. As a result of his research, Firudin Bey Kocharli
published a book “literature of Azerbaijani Tatars” in Russian in 1903.
In 1908 he completed the first copy of the book” materials of Azerbaijan
literature " and two more years later, in 1911 he prepared the last
version of the book. The author studies the period from Nizami and
Khagani (XII century) to Vagifa (XVIII century) as the first period, the
century from Vagif to XIX century - the second period. The first half of
XIX century begins with Abbasgulu Aga Bakikhanov (1794-184) as the
third period, the second half of XIX century, which is called “Bahar
Shirvani eyyami and Seyyid Azim period”, is characterized as the
fourth period. The article interprets the research issues of Azerbaijani li-
terature for each period and evaluates them in terms of the requirements
of modern literary studies. It is noted that the periodization and study of
literature by Firudin Bey Kocharli was also limited and schematic and
could not fully reflect the scientific and historical existence of the
history of literature.
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XIX əsr – Təzkirə əsri kimi: Mirzə Əbdül-
kərim İrəvani, Əbdürrəzzaq bəy Xoylu, Eti-
madüs-Səltənə, Bəhmən Mirzənin, A.Bakıxa-
nov Qüdsi, M.F.Axundzadə, Seyyid Əzim
Şirvani, Xan Qaradaği, Rzaquluxan Hidayət,
Mirzə Yusif Nersesov Qarabaği, Adolf Berje,
Hüseyn Əfəndi Qayıbov, Mir Möhsün Nəvvab
kimi alim və şairləin əsərləri ədəbiyyata dair
ilkin öyrənmə nümunələridir.

Yeni – XX əsr mərhələsi F.B.Köçərlinin
adı ilə bağlıdır. 1920-ci ildə qətlə yetirilmiş,
tədqiqlər yarımçıq qalmışdır. Onun “Azər-
baycan ədəbiyyatı materialları” 1925-1926-
cı illərdə nəşr edilmişdir. Ədəbiyyat tarixini
dörd dövrə bölür:

1- Nizami və Xaqanidən (XII əsrdən) Vaqifə
(XVIII əsrə) qədər olan dövr.

2- Vaqifdən XIX əsrə qədər olan yüzilliyi-
Vaqif dövrü – ikinci dövr kimi tədqiq edir.

3- XIX əsrin birinci yarısını üçüncü dövr
kimi Abbasqulu ağa  Bakıxanovla (1794-184)
başlayır.

4- XIX əsrin “Bahar Şirvani əyyamı və
Seyyid Əzim dövrü” adlandırdığı ikinci yarısını
dördüncü dövr kimi səciyyələndirir [40, I c.,38].   

Firudin bəy Köçərlinin ədəbiyyatı dövr-

ləşdirməsi və tədqiqi də məhdud və sxematik
olmuş, ədəbiyyat tarixinin elmi-tarixi varlığını
tam əks etdirə bilməmişdir. 

XIX əsrlə ümumdünya ədəbiyyatında orta
əsrlər dönəmini Yeni dövr əvəz edir. XIX əsr
ədəbi düşüncəsi, bədii yaradıcılıq özəllikləri
ədəbiyyata münasibətin də yeni baxış və mü-
nasibətlərini yaratdı. Ədəbiyyatın həyata və
insana, cəmiyyətə münasibətində, janr, mövzu
ideya, bədii ifadə tərzində xüsusi meyillər və
təzahürlər üzə çıxdı. Ədəbiyyat və həyat, ədə-
biyyat və cəmiyyət konsepsiyaları bilavasitə
zaman və tarix, zaman və insan münasibətləri
üzərində də dayandı. Bununla, ədəbiyyat alə-
mində inkişaf və hərəkətin yeni zamanı başladı.
Bu dövrdə bütün türk dünyasına qarşı uzun-
müddətli müharibələr aparıldı, türk əraziləri
işğal edildi, Azərbaycan iki yerə bölüşdürüldü.
Şimali, Qafqaz Azərbaycanını ruslar, Arzadan
o tərəfdəki Azərbaycan – Cənubi Azərbaycanı
farslar əsarət altına aldı. İngilislər də bu par-
çalamağa-bölüşdürməyə rəvac verdi.  

Beləcə, ictimai-siyasi, mənəvi-mədəni hə-
yatdakı proseslər bədii ədəbiyyata da təsirsiz
qalmadı. Ədəbiyyatda həyata və mühitə, za-
mana aktiv münasibətlərin tələb edildiyi bir
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Исследование aзербайджанской литературы
по историческим периодам в литературо-
ведении новой эпохи  (1800-1920-е гг.)

Aннотация. Исследователи XIX века, как и средневековые иссле-
дователи, не могли идти вперед тезкире, т.е.научно-литературного
произведения, в которых представляются образцы произведений
отдельных поэтов и справка об их авторах. Новый этап изучения и
изучения истории азербайджанской литературы cвязано с именем
Фирудин Бека Кочарли. В статье констатируется, что по результатам
своих исследований Фирудин Бек Кочарли в 1903 году издал на
русском языке книгу «Литература азербайджанских татар (т.е. тюр-
ков)». В 1908 году он завершил первый экземпляр книги под
названием «Материалы азербайджанской литературы» и еще два
года спустя - в 1911 году подготовил окончательный вариант книги.
Автором в этом труде рассматривается период от Низами и Хагани
(XII век) до Вагифа (XVIII век) как первый период, период от
Вагифа до XIX века – вторым периодом (периодом Вагифа). В
книге период первой половины XIX века, что начинается с Аббас-
Кулиага Бакиханова (1794-184), называется третьим периодом.
Вторую половину XIX века автор характеризует как четвертый
период –  периодом Бахари Ширвани или  Сеида Азима. В статье
излагаются вопросы исследования азербайджанской литературы
по каждому периоду, оценивается с точки зрения требований со-
временного литературоведения. Заключается, что периодизация и
исследование литературы Фирудина Бека Кочарли также были
ограничены и схематичны, не могли полностью отразить научно-
историческое существование истории литературы.
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Əbülfəz Əzimli

Yeni dövr (1800-1920-ci illər) ədəbiyyatşünaslığında 

Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi dövrlər üzrə tədqiqi

dövr başladı. Bu sürəcdə Azərbaycan ədəbiyyatı
da özünəməxsus Yeni dönəminə  qədəm qoyur.
Ədəbiyyata, ötən zamanların ədəbi irsinə mü-
nasibət XIX əsrin sonlarında yeni müstəviyə
qalxır.

Ədəbiyyatın yeni tarixi dönəmində, yəni
1800-cü ildən 1920-ci ilədək olan dövr həm
də milli ədəbiyyat tariximizə münasibətin ye-
nilənməsi demək idi. XIX əsrdə yazılmış təz-
kirələr ədəbiyyata şair və yazıçıların ədəbi
nümunələrini təqdim etmək üsulu ilə yanaşırdı:
bu, klassik yanaşma tərzi idi. Ədəbiyyata mü-
nasibətin ikinci bir tərzi də var idi: bu, ədə-
biyyata zaman, mühit, klassik mənsubluq və
yeni məzmun və ideya, yeni yanaşma tərzi ilə
xarakterik cəhətlərə diqqət yetirmək metodo-
logiyası demək idi. XIX əsrdə yazılmış tədqiqat
əsərləri janrca təzkirələrdən ibarət idi. Bu
dövrdə aşağıdakıəsərlər-tədqiqat əsərləri mey-
dana gəlmişdir:

Ədəbiyyatşünas Mirzə Əbdülkərim İrəva-
ninin “Risaleyi-əruz”, Əbdürrəzzaq bəy Xoy-
lunun (1762-1827) “Hədayiqul-udəba”, Eti-
madüs-Səltənənin “Xeyrətül-hüssan”, Bəhmən
Mirzənin (1794-1841) “Təzkireyi-Məhəm-
mədşah” (1832),  Abbasqulu ağa Bakıxanov
Qüdsinin “Gülüstani-İrəm” (nəşri: Abbas-
Kuli-Aqa Bakixahov Kudsi, Qyulistani-İrem.
Baku, 1926), Seyyid Əzim Şirvaninin “Təz-
kireyi-Seyyid Əzim” (tamamlanmamış bu təz-
kirədə müəllif 280-ə yaxın Azərbaycan, Rum,
Türküstan (Cığatay) şairləri təqdim edilir),
Xan Qaradağinin “Təzkirə”, Rzaquluxan Hi-
dayətin “Kitabi-rövzətüs-səfa”, Mirzə Yusif
Nersesov Qarabağinin “Məcmueyi-divani-
Vaqif və müasirini-digər”, Adolf Berjenin
“Qafqazda və Azərbaycanda məşhur olan şüə-
ranın əşarına məcmuədir” (1867-cı ildə Leyp-
siqdə nəşr edilmişdir), Hüseyn Əfəndi Qayı-
bovun (1830-1917) “Azərbaycanda məşhur
olan şüəranın əşarına məcmuədir” (XVIII-
XIX  yaşamış 107 şairin əsərlərindən nümunə
verilmişdir), Mir Möhsün Nəvvabın  “Təzki-
reyi-Nəvvab” (1892) və başqa əsərlər Azər-
baycan ədəbiyyatı tarixini tədqiq etmək baxı-
mında Yeni dövr ədəbiyyatşünaslığının əsas
nailiyyətləri idi. 

Bununla belə, XIX əsr tədqiqatçıları da
orta əsr tədqiqatçıları kimi, təzkirə hazırlamaq,

ayrı-ayrı şairlərin əsərlərini təqdim etmək  sə-
viyyəsindən irəli gedə bilməmişlər.  

Ümumilikdə, həm orta əsrlər, həm də Yeni
dövr ədəbiyyatşünaslarının elmi-nəzəri əsərləri,
risalələri, cüng, bəyaz, təzkirə və antologiyaları
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsi və
tədqiq edilməsi baxımından xüsusi elmi dəyərə
malikdir. Hər şeydən əvvəl, bu əsərlər Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixininin yazılma zərurətini göstərir,
ədəbi şəxsiyyətlərin bütövlükdə ədəbiyyat tari-
xindəki mövqelərini dəyərləndirir.

Daha bir mühüm məziyyət də ondadır ki,
bu tədqiqat əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixinin yazılmasına xidmət etmiş və ümumən,
sonrakı dövrlərdə – XX əsrdə, habelə müasir
dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin sistemli
və əhatəli, dolğun yazılması üçün xüsusi elmi
mənbələr olmuşlar.

Ümumilikdə, XIX əsrdə yazılan təzkirə-
antologiyalar da klassik Şərq tədqiq ənənələrini
davam etdirirdi. Bu təzkirələrdə müəlliflərin
əsas məqsədləri özlərindən əvvəlki zamanların
şairlərini, habelə öz müasirlərini tanıtmaq və
tədqiq etmək, onların bədii mövqelərini də-
yərləndirmək olub. 

Bu zaman tədqiqatlarda üç amil əsas götü-
rülmüşdür: 

1) təzkirəçi, şairlər haqqında yığcam mə-
lumat verir, onların ədəbi mühitdəki mövqelərini
səciyyələndirir;

2) müəllif xüsusi olaraq şairin bədii ifadə
xüsusiyyətlərini, təsvir, tərənnüm, obrazlı
deyim kimi poetik əlamətləri dəyərləndirir;

3) tədqiqatçı şairin şeirlərindən nümunələr
təqdim edir.

Ədəbi şəxsiyyətlərin həyatı və ədəbi irsi
haqqında məlumat vermə və əsərlərindən nü-
munələri təqdimetmə tərzi, ümumən, orta
əsrlər ənənəsidir. Bu, həm də ədəbiyyatın
müəyyən zaman müstəvisindəki tarixi mən-
zərələri haqqında da konkret münasibətləri
təkmilləşdirirdi.       

Azərbaycan ədəbiyyatı zamanlarına-dövr-
lərinə görə xüsusi tarixi dərinliyə, ədəbi ənə-
nələrə malikdir. Bu cür tarixi qloballığı və
ədəbi zənginliyi olan bir millətin ədəbiyyat
tarixini yazmaq da çətin idi və bunun  üçün
uzunmüddətli axtarışlar, tədqiqlər gərək idi. 

Orta əsrlərin “Divan”ları, cüngləri, bəyazları,
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risalələri, təzkirələri həm də ədəbiyyatın ta-
rixçiliyinə xidmət edirdi. Hər təzkirə özündən
əvvəlki ədəbi irs haqqında məlumat verməklə
bərabər, həm də öz dövrünün ədəbi-tarixi
mənzərəsini canlandırırdı. Bununla belə, ədə-
biyyatın dövrlər və zamanlar, ədəbi-bədii, me-
todoloji, üslubi baxımdan tədqiqi sahəsində
ciddi maneələr dayanırdı. Azərbaycan ədə-
biyyatının qədim və orta əsrlər dövrünə dair
ilk sistemli tədqiqatlara, klassiklərimizin həyat
və yaradıcılığına dair materialların toplanması
işinə XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əv-
vəllərindən başlanmışdır. Mirzə Fətəli Axund-
zadənin (1812-1878) elmi əsərlərində, məqa-
lələrində, məktublarında ədəbiyyata ciddi mü-
nasibət göstərmək tələbləri qoyulur, eyni za-
manda, klassik ədəbi şəxsiyyətlərə və müasir
sənətkarlara da bu tələblər müstəvisindən qiy-
mət verilirdi. 

M.F.Axundzadənin  Əbülqasim Firdovsiyə,
habelə Nizami Gəncəvi, Cəlaləddin Rumi,
Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Qasım
bəy Zakir və başqalarına münasibətində konkret
olaraq tarixilik və müsirlik, forma və məzmun,
elmilik, bədiilik tələbləri var idi. Onun ya-
naşmaları və təhlilləri X-XIX əsrlər ədəbiy-
yatının  tarix və zaman bağlılıqları baqqında
da müəyyən elmi təsəvvürlər yaradırdı.

XIX əsrin  sonlarından başlayaraq, Firudin
bəy Köçərlinin axtarış və tədqiqləri ədəbiyyatı
tarixi, sistematik şəkildə konkret dövrlər və
məkanlar  kontekstindən öyrənmə tərzinə görə
fərqləndi. Bu mənada, Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixinin tədqiqi və araşdırılmasının yeni mər-
hələsi ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərlinin
adı ilə bağlıdır. Firudin bəy Köçərli  Azərbaycan
ədəbiyyatına dair tədqiqlərə hələ yaradıcılığının
ilk çağlarından bağlamışdır: 1885-ci ildən eti-
barən o ədəbi materialların sorağında olmuş
və onları ilk dəfə tədqiqata cəlb etmişdir.   Təd-
qiqlərinin nəticəsi olaraq, Firudin bəy Köçərli
1903-cü ildə rus dilində “Azərbaycan tatarlarının
(yə`ni türklərinin) ədəbiyyatı” adlı kitabça çap
etdirmişdir. Kitabça “Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixçiliyi sahəsində yazılmış ilk əsər” [43, I c.,
17] kimi rusdilli oxucular arasında da rəğbətlə
qarşılandı. Bundan sonra da tədqiqatçı axtarış-
larını genişləndirdi və özünün dediyi kimi,
Azərbaycan alimi Hacı Lütfəli bəy ibn Xaqan

Azərin “Atəşkədə” adlı kitabına uyğun bir
kitab hazırlamağa girişdi və burada Azərbaycanın
hər bir diyarının, bölgəsinin şair və ədibləri
haqqında “ayrı-ayrı məlumat verməyi münasib
bildi” [40, I c., 69]. 

Firudin bəy Köçərli uzun illər axtarışlarının
bəhrəsi olan “Azərbaycan türklərinin ədəbiy-
yatı” kitabını sağlığında çap etdirə bilmədi.
Tədqiqatlar aparmaqda ən ciddi maneə Azər-
baycanın ərazi baxımdan ruslar və farslar tə-
rəfindən bölüşdürülməsindən  (1826 və 1828)
sonra yaradıldı; işğaldan sonra ictimai-siyasi
həyatda olduğu kimi, ədəbiyyata da siyasi
hökmlər kəsildi, təzyiqlər edildi, qadağalar
qoyuldu. Siyasi həyatında olduğu kumi, ədə-
biyyatında, mədəniyyətində də Azərbaycanın
müstəqilliyi və bütövlüyü əlindən alındı idi.
Bunun nəticəsi idi ki, F.B.Köçərli material
toplamaqda, məlumatlar almaqda çətinlik çək-
diyini dilə gətirirdi. Sözsüz ki, XX yüzillikdə
mükəmməl “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin
yazılmamasının bir ciddi səbəbi də bu idi.
Tədqiqatçı yazırdı ki, “bu məcmuə on illik
zəhmət və təlaşımızın nəticəsidir”; və bir də
qeyd edirdi ki, “bu bizim üçün əziz və mübarək
bir kitabdır” [40, I c., 69]. 

Nəhayət, kitabın nəşrinə 1902-ci ildə razılıq
verilmişdir. Nə qədər vacib materiallar var idi,
Firudin bəy Köçərli  onları əldə edə bilmədiyini
söyləyirdi. Tədqiqatçı daha on il axtarışlrını
davam etdirdi və 1908-ci ildə “Azərbaycan
ədəbiyyatı materialları” adlı kitabın birinci nüs-
xəsini tamamladı və daha iki il sonra- 1911-ci
ildə kitabın son variantını  hazırladı. 

Firudin bəy Köçərli tədqiqatlarını üç cilddə
hazırlamışdır (XX əsr müasirlərindən bəhs
edən üçüncü cild sonralar əldə edilməmiş və
işıq üzü görməmişdir). 

Kitabın ilk variantı 27 ümumi dəftərdən—
1314 səhifədən, son variantı isə  “30-dan artıq
qalın dəftər”dən ibarət idi (40, I c., 35-36).

Ümumilikdə, kitabda 128 Azərbaycan şai-
rinin (yazıçısının) “həyat və yaradıcılığına
həsr olumuş irili-xırdalı oçerklər və kiçik mə-
lumat”lar (Qənbər qızı R.: 40, I c. Ön söz,  7)
verilmiş, şairlərin şeirlərindən nümunələr təq-
dim edilmişdir, onların bəzilərinin bədii mzəy-
yətlərində, mövzu və məzmun aspektlərindən
bəhs edilmişdir.                                                                                                       
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Firudin bəy Köçərli orta əsrlər, habelə
XVIII əsr, XIX əsrin birinci yarısı, XIX ərin
ikinci yarısı üzrə dövrləşdirdiyi şairləri, əsasən,
coğrafi ərazilər, məkanlar üzrə təqdim edir.
Məkanlar üzrə təqdim ədəbi məkanlar, ədəbi
mühütlər üzrə təqdim deməkdir. Bu cür təqdim
Azrəbaycan məkanlarının ədəbi-mühit bölgüsü
deməkdir.

Sözsüz ki, Azərbaycanın hər bölgəsinin
özünəməxsus ədəbi mühüti var idi və bu ədəbi
mühitlər bir mərkəzdə birləşirdi. Bu, ədəbiyyat
mərkəzi demək idi.  Hər hansı bir ədəbi məkan
haqqında məlumatlar orada yaşamış şairlərin
ümumi ədəbi mövqeləri kontekstinə daxildir.

Müəllif  Nizami və Xaqanidən (XII əsrdən)
Vaqifə (XVIII əsrə) qədər olan dövrü birinci
dövr,Vaqifdən XIX əsrə qədər olan yüzilliyi-
Vaqif dövrü – ikinci dövr kimi tədqiq edir. 

XIX əsrin birinci yarısını üçüncü dövr kimi
Abbasqulu ağa  Bakıxanovla (1794-184) başlayır,
XIX əsrin “Bahar Şirvani əyyamı və Seyyid
Əzim dövrü” adlandırdığı ikinci yarısını dör-
düncü dövr kimi səciyyələndirir [40, I c.,38]. 

Firudin bəy Köçərlinin orta əsrlər – XII-
XVIII əsrlər və XIX əsr kimi geniş bir bölgü
üzrə tədqiqi, ümumiyyətlə, Azərbaycan ədə-
biyyatının tarixinin dövrləşdirliməsi üzrə ilkin
bölgü kimi xarakterikdir: bu cür “dövrləşdirmə
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçiliyində həmin
sahədə ilk və olduqca əhəmiyyətli addımlar
kimi qiymətləndirilir” [40, I c, 38].    

“Azərbaycan ədəbiyatı” adlı fundamental
əsərdə “coğrafi prinsip üzrə bölgü dövr bölgüləri
içində aparılır” [40, I c.38]. Ümumilikdə,
Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi və coğrafi
bölgülər üzrə tədqiqi və təqdimi Firudin bəy
Köçərlinin araşdırmalarının iki metodologiyaya
üstünlük verdiyini göstərir: 1) zaman-dövrlər
üzrə bölgüyə; 2) məkanlar üzrə bölgüyə.

Firudin bəy Köçərli iyirmi il üzərində
işlədiyi “Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabını
1911-ci ildə tamamladı, lakin sonrakı on il
ərzində ömrünün sonunadək (1920-də öldü-
rüldü) nə qədər çalışsa da, nəşr etdirə bilmədi. 

1920-ci ildə ruslar  Azərbaycan Demokratik
Cümhuruyyətini devirdi. İki illik müstəqillik-
Azadlıq əldən alındı, Azərbaycanda ictimai qu-
ruluş dəyişdirildi. Bu, həm də ədəbiyyata, onun
milli tarixinə, metodoloji, ideya-estetik özəl-

liklərinə, klassik ədəbi qanunlarına, janr este-
tikasına münasibətin  dəyişilməsi demək idi. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin tədqiqinə
qarşı sərt sinfi-siyasi, totalitar təzyiqlər artdı,
ciddi qadağalar qoyuldu.

Nəhayət, Firudin bəy Köçərlinin “Azər-
baycan ədəbiyyatı” kitabı onun oldürülməsindən
beş il sonra – 1925-1926-cı illərdə iki cilddə
nəşr edildi.    

Birinci cild iki hisədən ibarət idi: 
Birinci hissə XII-XVIII əsrləri, ikinci hissə

XIX əsri əhatə edir.
Kitabın ikinci cildi də iki hissədən ibarətdir: 
İkinci cildin Birinci hissəsi Mirzə Nəsrulla

bəy Bahar Şirvani ilə başlayır, Hacağa  Fəqir
Ordubadi ilə bitir.

İkinci hissə də XIX əsrin ikinci yarısında
yazıb-yaradan şair və yazıçılardan bəhs edir.

XX əsrin əvvəlləri ədəbiyyatşünaslığının
əsas nailiyyətlərindən biri də xalq yaradıcılığının
tədqiqi idi. Bu,ədəbiyyata bütöv yanaşmanın
tələbi kimi xarakterik idi. Bu, metdoloji ya-
naşmanın tarixi konseptuallığı və yazılı ədə-
biyyat ilə xalq ədəbiyyatının milli varlığının
inikas bütövlüyündən irəli gələn münasibət-
tədqiq metodologiyası idi.

Bu başlanğıcdan sonra, bugünədək xalq
ədəbiyyatı ilə yazılı ədəbiyyat paralel şəkildə
tədqiq edilmişdir.  

F.B.Köçərli öz baxışlarında ədəbiyyatı iki
növ üzrə təsnif edirdi:birincisi, ağız ədəbiyyatı
(el ədəbiyyatı): ikincisi- yazılı ədəbiyyat.     

Tədqiqatçı ədəbiyyat tarixini onun folklor
tarixi ilə bağlı hesab edir və hər iki ədəbi
növ-tərz üzrə tədqiq və öyrənməni başlıca
vəzifə kimi önə sürürdü. 

F.B.Köçərli “Balalara hədiyyə” (Bakı, 1912)
adlı folklor toplusunu da dərslik kimi nəşr et-
dirmişdir.

Ədəbiyyatşünas alim F.B. Köçərlinin müa-
sirləri də onun ədəbiyyat tarixi üzrə tədqiqat-
larından ruhlanaraq, ədəbiyyat məcmuələri,
dərsliklər hazırlayıb nəşr etdirdilər. Abdulla
Şaiq “Gülzar”, (Bakı, 1912), Fərhad Ağazadə
“Ədəbiyyat məcmuəsi” (Bakl, 1912) kimi ki-
tablarını nəşr etdirmişlər.

XX əsrin ilk onilliklərində Azərbaycan
ədəbiyyatını tədqiqi üzrə ədəbi-elmi ictima-
iyyətdə, necə deyərlər, bir dialektik hərəkət
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başlanmışdır. Rəşid bəy Əfəndiyev, Abdulla
Sur, Yusif Vəzir  Çəmənzəminli, Salman Müm-
taz, M.M.Axundzadə, Abbas Səhhət və baş-
qaları ədəbiyyatın bu və ya digər məsələləri
ilə bağlı müxtəlif mətbuat orqanlarında mə-
qalələr dərc etdirir, Azərbaycan ədəbiyyatı ta-
rixinə dair yeni faktlar və məlumatlar təqdim
edirdilər.     

Firudin bəy Köçərli ədəbi məkanlara dair
məlumatlar ilə bərabər, şairlərin yaşadığları
dövlərin xronoloji tarixinə üstünlük verilmişdir.
Bu ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməi zamanı
diqqət yetirilən birinci amildir. Lakin Firudin
bəy Köçərlinin təqdim bölgüsü bitkin deyildir.
Birincisi, ona görə ki, o, Azərbaycan ədəbiy-
yatının tədqiqi üzrə məkan, milli mənsubluq
məsləsində yanlış taktika seçmişdir. Buna
görə də fars dilində yazmış şairləri fars ədə-
biyyatının nümayəndələri kimi təqdim etmiş,
hətta Füzulinin məkan mənsubluğuna birtərəfli
yanaşdığına görə Azərbaycan ədəbiyatına aid
etməmişdir. 

Orta əslərdə ədəbiyyatı üç dildə inkişafı o
demək deyildir ki, şairlərin milli mənsubluğu
onların yazdıqları dillə ölçülsün. Digər bir
halda, Firudin bəy Köçərlinin ədəbiyyatı dövr-
ləşdirməsi də məhdud və sxematik olmuş,
ədəbiyyat tariximizin elmi-tarixi varlığını tam
əks etdirə bilməmişdir. 

Əslində bu, onun axtarışlarının imkanı xa-
ricində olmuşdur; çünki nəhayətsiz dərəcədə
zəngin bir ədəbi isi və onun tarixi sürəclərini
ətraflı şəkildə təqqiq etmək üçün uzun vaxt
gərək idi.    

Sonrakı  onilliklərdə Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixini yazmaq zərurəti qarşında qalan ədə-
biyyatşünaslıq F.B.Köçərlinin tədqiqləri ilə
artıq ədəbiyyatın tarixi zamanlar  üzrə tədqiq
edilməsi zərurətini qəbul etmişdir.  

Ümumilikdə, bütün tədqiqatlarda ədəbi
şəxsiyyətin zamanı və məkanı prinsiplərinə
xüsusi əhəmiyyət verilmişdir. Ədəbiyyat tari-
xinin tədqiqində  dövrlər üzrə bölgü zamanla
məkanın vəhdəti tələbləri üzərində dayanmaqla
yeni elmi-metodoloji nəticələr əldə etmək
olardı. Bu prinsipə görədir ki, bugünədək ədə-
biyyatın tarixi baxımdan tədqiqində qədim
dövr, orta əsrlər dövrü, XIX və XX əsrlər
dövrü  ayrıca bir zaman kontekstindən tədqiq

edilmişdir.
Ədəbiyyat tarixinə yanaşma tərzinə görə,

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının təd-
qiqat metodologiyasında əsas prinsip milli
ədəbiyyatın tarixi inkişaf sürəclərinin zaman
koordinatlarını müəyyənləşdirməkdən, klassik
ədəbi irsin ümumşərq dünyasında tutduğu yeri
açıqlamaqdan ibarət idi.

Beləliklə, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə
dair dövrləşdirmənin ilkin mənzərəsini ədə-
biyyatşünas  Firudin bəy Köçərli təqdim edir
və bu zaman həm də orta əsrlər, habelə XIX
əsr ədəbiyyatları üzrə tədqiqatlarında bədii
ifadə tərzinin, üslub, metod anlayışlarının bəzi
əlamətlərini açıqlamağa çalışırdı. Bununla
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə
olaraq ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsi
məsələsinə xüsusi diqqət yetirildi.

Və bununla həm də nəzəri-metodoloji ya-
naşma baxımdan  gələcək illər üçün ədəbiyyatın
tarixi dövrləşdirilməsinin struktur sisteminin
yaradılması  prosesinə təkan verildi.  
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan şairi Atif Zeynallının 1958-ci ildə
M.Füzulinin 400 illik yubileyi münasibəti ilə yazdığı “Karvan gedir”
pyesi təhlilə cəlb edilmişdir. O cümlədən Türk sultanı Süleymanın Kər-
bəlaya gəlişi dövründə, ictimai-siyasi hadisələr fonunda baş verən
dövrün ziddiyyətli cəhətləri təhlili həllini tapmışdır. Məqalədə qeyd
olunur ki, Atif Zeynallı pyesində Füzuli zəmanəsinin mürəkkəbliyini,
ziddiyyətlərini, zorun hökm sürdüyünü tamaşaçıya çatdırmağa çalışmışdır.
Pyesin ideyası Füzulinin “Rindü Zahid” əsərinə daha yaxındır. Əsərdə
Şeyx Abdulla kimilərin əməlləri səhnəyə gətirilmişdir. Eyni zamanda
pyesdəki Şeyx Abdulla Zahidə, Füzuli Rində bənzəyir. Məqalədə belə
bir fikir əsaslandırılır ki, Atif Zeynallı dərin fikri ümumiləşdirmələrə
əsaslanan obrazlı təfəkkürün ən yüksək məhsulu olan Füzuli yaradıcılığının
ruhunu duya bilmiş və onu “Karvan gedir” pyesində məharətlə əks et-
dirməyə çalışmışdır. 

Dramatic character of M.Fuzuli image in 
"Caravan goes" by Atif Zeynalli

Abstract. The article analyzes the play "Karvan  goes" written by the
Azerbaijani poet Atif Zeynalli in 1958 on the occasion of the 400th an-
niversary of  M. Fuzuli. In addition, the analysis of the contradictory
aspects of the period that took place against the background of socio-
political events during the arrival of the Turkish sultan Suleyman in
Karbala has been resolved. It is stated in the article  that Atif  Zeynalli
tried to convey to the audience the complexity, contradictions and time
ruled by force in  Fizuli period in the play. The idea of the play is close
to "Rindu Zahid" by Fizuli. In the play deeds of people like Sheykh
Abdulla were staged. At the same time Abdulla resembles Zahid, Fizuli
resembles Rind in the play. Atif Zeynalli realized the spirit of  Fuzuli's
creativity, which is the highest product of figurative thinking based on
deep generalizations, and tried to skillfully reflect it in the play "
Karvan Goes" In the article.

Драматический характер образа Мухаммеда
Физули в произведении «Караван идет» Атифа
Зейналлы
Aннотация. В статье к анализу была привлечена пьеса «Караван
идет», написанная азербайджанским поэтом Атифом Зейналлы в
1958 году по случаю 400-летнего юбилея М.Физули. В ней был
проведен анализ противоречивых аспектов периода пребывания
турецкого султана Сулеймана в Кербале на фоне сложных обще-
ственно-политических событий. В статье отмечается, что в пьесе
Атиф Зейналлы сделала попытка донести до зрителя сложность,
противоречия и тяжесть времени Физули. Идея пьесы ближе к про-
изведению Физули "Риндю Захид". В произведении представлены
действия Шейха Абдуллы и ему подобных. В пьесе Шейх Абдулла
напоминает Захида, а Физули Ринда. В статье обосновывается
мысль о том, что Атиф Зейналлы сумел ощутить дух творчества
Физули, самого высокого продукта образного мышления, основанного
на обобщениях, и умело отразить его в пьесе «Караван идет».
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Azərbaycan və Yaxın Şərq ədəbiyyatı tari-
xində xüsusi yer tutan, əsərlərində yüksək
insani hissləri, vətənpərvərliyi təlqin edən,
haqsızlığa və ədalətsizliyə qarşı çıxan, böyük
ədəbiyyat və sənət dühaları içərisində öz yeri
və çəkisi olan Məhəmməd Süleyman oğlu
Füzuli özündən sonra gələn ədəbiyyatşünasların,
tədqiqatçıların, şair və yazıçıların diqqət mər-
kəzində olmuşdur.

Ədəbiyyatımızda məhəbbət şairi, gözəllik
aşiqi, tükənməz xəzinə sahibi kimi tanınan
M.Füzulinin ədəbi şəxsiyyətinə, yaradıcılığına,
dünyagörüşünə, fəlsəfəsinə dair F.Köçərlidən
üzü bəri Cəfər Xəndan, Həmid Araslı, Mir
Cəlal, Mirzə İbrahimov, Kamil Mirbağırov
kimi alimlər tədqiqatlar aparmışlar. XX əsrin
birinci rübündə türkiyəli tədqiqatçılar M.F.Köp-
rülüzadə və İsmayıl Hikmət M.Füzuli yaradı-
cılığına müraciət edərək qiymətli araşdırmalar
aparmışlar.

Tədqiqatçılarla yanaşı, şair və yazıçılarımız
da M.Füzuliyə biganə qalmamış, onun həyatına
dair maraqlı bədii əsərlər yazmışlar. Bunlardan
Atif Zeynallının “Karvan gedir” pyesini və
Bəxtiyar Vahabzadənin “Şəbi-hicran” poemasını
göstərmək olar.

Tədqiqata cəlb etdiyimiz “Karvan gedir”
pyesi Atif Zeynallı yaradıcılığında mühüm
yer tutur.

Atif Zeynallı “Xəzər, sənə sözüm var”,
“Əbədilik”, “Odlar yurdum” şeirlər kitabla-
ımdan və “Mil” poemasından sonra yeni bir
janra – dram janrına müraciət edir. Müəllif
1958-cildə M.Füzulinin 400 illik yubileyinə
“Karvan gedir” adlı pyesini yazmışdır.

“Karvan gedir” pyesi bir pərdəli, iki şəkilli
kiçik həcmli əsər olsa da, buradakı hadisələr
oxucunu Füzuli dövrünün dərin mahiyyət da-
şıyan bir epizodu ilə tanış edir. Pyesdə beş
surət – Füzuli, Yusif, Züleyxa, Şeyx Abdulla,
Xüddambaşı Əli, şəhər ağsaqqalları, saray
məmurları və qadınlar iştirak edir.

Hadisə tarixdən tanıdığımız türk sultanı
Süleymanın Kərbəlaya gəlişi dövründə baş
verir. Pyesdə din pərdəsi altında xalqa qarşı
edilən özbaşınalıqlar, xalqın gözündə mömin
kimi görünərək, arxada törədilən fitnə fəsadlar,
hətta gələn zəvvarlara riyakarlıqla yanaşma,
onların irz-namusuna göz tikilməsi hadisələri
öz əksini tapıb.

Əsərdə Şeyx Abdullanın otağında xalılar

üzərində üç cavan qızın, kənarda isə bir neçə
qoca qadının oturduğu təsvir edilir. Xüddambaşı
Əli içəri girərək üzünü qoca arvadlara tutur:

Əli: – Məgər şeyxin bu müqəddəs otağı
karvansaradır? Tez həvələ çıxın! İçəri soxul-
sanız, dərinizi soyaram, (onlar qorxa-qorxa
durub gedirlər). Bir bunlara baxın, üz verəndə
astar istəyirlər. Nə abırları var, nə həyaları.
Günü-gündən də sayları artır, elə bil qarışqa-
dırlar (sonra da üzünü cavan arvadlara tutur).
Siz də durun avağa. Hələ tezdir. Şeyx Abdulla
da yorğundur. Gecədən bəri o da mənim kimi
özünə gəlməyib [1, s.122].

Əsərin birinci şəklindən hadisələrin ma-
hiyyəti aydınlaşmağa başlayır. Xüddambaşı
Əli və Şeyx Abdulla əlbir olaraq Müqəddəs
yer adlandırdıqları bu evi dini inancla gələn-
cavan qadınların “irz, namus bazarına çeviriblər.
Yoldan çıxarılan bir çox cavan qızlar və
qadınlar burada yaşlaşır, qocalırlar. Qovulanları
isə ziyarətə gələrkən başdan çıxarılan, min
hiylə ilə qalmağa məcbur edilən cavan qızlar
əvəz edir.

Belə bir vaxtda Füzuli ilə dostu Yusif məs-
cidə təşrif gətirir. Onların gəlişinin məqsədi
başqadır. Soltan Süleymanın qoşunları Kərbala
şəhərində özbaşınalıq edir. Yeganə çıxış yolu
Şeyx Abdullanı xalqın adından Sultan Süley-
manın yanına xahişə göndərib, özbaşınalığın,
qarətin qarşısını almaqdır. Füzulini Şeyx Ab-
dullanın yanma gətirən Yusif onun şair nüfu-
zundan istifadə etmək istəyir:

Füzuli: – (istehza ilə) Nicat yolu, (acı-acı
gülür) bəlkə, Şeyx Abdullanın təmtəraqlı
sözləri sənin də şüurunu başından almışdır?

Yusif: – Axı, başqa ümid yeri qalmamışdır.
Bilirsiniz ki, hal-hazırda Sultan Süleymanın
zülmünün qarşısını tək o ala bilər, soltan nə
qədər qəddar və zalım olsa belə, yenə də is-
tər-istəməz Şeyx Abdullanın hər hansı təklifini
qəbul edər.

Füzuli: – Sən buna inanırsan?
Yusif: – inansam da, inanmasam da başqa

bir yol yoxdur. Bir azdan şəhərin bütün ağ-
saqqalları gəlib rica edəcəklər ki, o Sultan
Süleymanın hüzuruna getsin və elin istəyini
ona yetirsin. Mən səni yalnız ona görə buraya
gətirdim [1, s.123].

Müəllif burada ölməz əsərləri ilə feodal
dünyasındakı ictimai haqsızlıqlara qarşı çıxan
Füzulini el qayğısı çəkən, xalqının dərdinə
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yanan bir vətəndaş kimi verir. Xalqın bəladan
qurtarması üçün gəlmək istəmədiyi bir yerə,
görmək istəmədiyi bir adamın – Şeyx Abdul-
lanın yanma gəlib. Burada gördüyü mənzərə,
şahidi olduğu hadisə onu tamam sarsıdır. Son
dərəcə ümidsiz bir yerdə tamam başqa bir
mənzərənin şahidi olur. Uzaq məmləkətdən
“Tanrının dərgahı”na ziyarətə gələrkən quldurlar
tərəfindən soyulan və ağır yaralanan atanı
qızı Züleyxa sağalması üçün Şeyx Abdullanın
ziyarətgahına gətirir. Yaralı atanın yanındakı
cavan qızın gözəlliyini görən Xuddambaşı
Əli Şeyx Abdullanın yanına gedərək qızı tə-
rifləyir, onu Sultan Süleymana hədiyyə verərək
xalqı qarətdən qurtarmağı və şəhər əhlinin
gözündə necə bir mömin müsəlman Şeyx ol-
duğunu göstərmək məsləhətini verir.

Şeyx Abdulla: – Məgər o təkdir? Yanında
heç bir qohumu-əqrabası yoxdur?

Əİi: – Atasından başqa heç kəsi yoxdur. O
da can üstədir, ya bu gün ölər, ya sabah.

Şeyx Abdulla: – (sevincək hadla) Əhsən!
Yenə əhsən, (öz-özünə) Bu qiymətli hədiyyə
ilə mən tək bir pul məsələsində deyil, hətta
şübhəli nəzərlərdən də azad olaram.

Ziyarətə gələn qız-gəlinlərə bəd nəzərlərlə
baxan Şeyx Abdulla hətta onları özgələrə hə-
diyyə etməkdən belə çəkinmir. Heç bir dini və
əxlaqi qanunlara sığmayan bu hərəkətlər Şeyx
üçün adiləşib. Onun kəsdiyi başa zaval yoxdur.
Çünki ictimai mühitdəki ab-hava, əlindəki din
silahı onun əsl qoruyucusudur. Müəllif Şeyx
Abdullanın daxili aləmini tamaşaçıya təqdim
edir, onun mühakiməsinə verir:

Şeyx Abdulla: – Bu Xuddambaşı kimi oğ-
lana can qurbandır! Dil bilən, iş düzəldən,
him anlayan! Ancaq bir şeydə ondan narazıyam.
Axı nəyə görə elə bir uzaq yerin nübarını ilk
dəfə Soltan Süleyman dişləyib dadından ləzzət
alsın, hə? Məgər Şeyx Abdulla ölübdür?!
(gülür) Yox, yox, elə bu gecə...

Müəllif Şeyx Abdullanın daxili aləminin
çirkinliyini üzə çıxarmaqla ona qarşı Füzulinin
şair qəlbinin nifrətini, qəzəbini qoyur. Qəribliyə
düşmüş, atasını itirmiş Züleyxanın ürkək ba-
xışları, göz-gözə gələrkən ürəyində əmələ
gələn çırpıntılar, Füzuliyə təsir edir, bu ürkək,
qərib qızı yırtıcı yuvasından qurtarmağa çalışır.
Şeyx Abdulla qızı apararkən Füzuli:

Könül, səccadəyə basma ayaq, təshihə əl vurma,
Namaz əhlinə uyma, onlar ilə durma, oturma.

– deyərək qızın arxasınca baxır.
Pyesin ikinci şəklində dostu Yusif tərəfindən

qaçırılan Züleyxa Füzulinin evindədir. Qaçı-
rıldığından peşman deyil. Təmiz qəlbli, saf
ürəkli insanlarla birlikdə olmaq, sevgi dolu
baxışları görmək ona qol-qanad verir: 

Züleyxa: – Gecə Yusif məni əsir olduğum
otaqdan qaçırdığı vaxt bilsəydim, nə qorxar,
nə də yalvara-yalvara göz yaşları tökərdim.
Əksinə onun əllərindən öpüb, quş kimi sizin
yanınıza uçardım [1,s.127].

Dramda Züleyxanın və Füzulinin saf duy-
ğularını, məhəbbət hisslərini qabardır. Eşqin
insan ruhunda doğurduğu təsirləri Füzulinin
simasında canlı və təsirlidir. Füzuli sevir. Bu
sevgi ona xoşbəxtlik gətirəcəkmi? İncə bir çi-
çəyi budağından qoparıb atsan, solmazmı?
Züleyxanı Süleymanın, yaxud Şeyx Abdullanın
adamlarından qoruya biləcəkmi? Bu düşüncələr
içində çırpınan şair tezliklə Züleyxanı etibarlı
bir karvanla elinə, obasına yola salmağı qət
edir. Bilir ki, belə bir gözəl qızı onun evində
qalmağa qoymazlar. Zorla da olsa əlindən
alacaqlar. Züleyxa isə onun azəri olduğunu
bilərək sevinir, onunla birlikdə vətənə getməyə
can atır.

Züleyxa: – Onda gedək, səadət və xoş-
bəxtliyimizi doğma Azəri yurdunda tapaq.

Füzuli: – Axı Kərbəlam məni öz qucağında
böyütmüş, boy-buxuna yetirmişdir. Bu torpağı
belə vəziyyətdə qoyub gedə bilmərəm.

Züleyxa: – Axı mən də sənsiz...
Füzuli: – Qəm yemə Züleyxa, mən sənin

ardınca gələrəm, (tez ayağa durub, komaya
girir və bir an sonra əlində bir neçə kağız
gəlir). Al, bunlar mənim doğma dilimdə tərən-
nüm etdiyim qəzəllərimdir. Sənə yadigar verirəm.
Onlar səni heç vaxt tək qoymaz [1, s.128].

Şair demək istəyir ki, özüm gələ bilməsəm
də, qəzəllərim sizinlə olacaq, məni unutmağa
qoymayacaq. Züleyxanı yola salan Füzuli
gedən karvanın arxasınca qəmgin-qəmgin ba-
xaraq deyir:

“Getdi əldən sinəmin sünbüli-mişkəfşani,
Yeni dövr etdi pərişan məni-sərgərdani.
...Çıxdı can, kimsəyə izhar edə bilməm dərdimi,
Nə deyim, ah bu dərdin nə olur dərmanı?”  

[1, s.128]
Şairin qəlbində sevgi həsrəti, ayrılıq qəmi

var. Lakin ona təsəlli verən bir həqiqət də var
ki, günahsız və məsum bir qızı insan dəllalla-
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rının yırtıcı pəncəsindən xilas edə bilmişdir.
Yüksək məqsədlər naminə insanın özünə, gə-
rəksiz, zəif hislərinə qarşı amansız olmasını
Füzuli əsl fədakarlıq hesab edirdi. Həqiqi,
təmiz məhəbbət yolunda canından keçməyi
bacaranlar bu fədakarlığa layiqdirlər. O da
Züleyxa üçün belə bir fədakarlıq göstərdi.

Füzuli bilir ki, Şeyx Abdullanın adamları
Züleyxanın arxasınca gələcək. Belə də olur.
Xüddəmbaşı Əli ona hədə-qorxu gələrək qızı
tələb edir:

Əli: – Sən nə haqq ilə həzrətin himayəsində
olan bir adamı zəvvar otağından oğurlayıb öz
yanına gətirmisən?! Buna nə ad vermək olar?
Özün də oturub-duranda deyirsən ki, guya
şairəm, aliməm. Şeyx Abdulla qeyzindən dü-
nəndən yatmayıb.

Atif Zeynallı Füzulinin dili ilə öz nəfsləri
uğrunda çalışanları ifşa edir, məzlum insanları
bir daha onların toruna düşməməyə çağırır. Pyes
Füzulinin qələbəsi ilə, xoş bir sonluqla başa
çatır. Din xadimləri tərəfindən “Kafir” adlandırılan
Füzulinin onlara cavabı daha ağır olur:

Müəzzin naləsin alma, qulağə, düşmə təşvişə,
Cəhənnəm qapısın açdırma, 
vaizdən xəbər sorma!
Müəllif, bu kiçik həcmli pyesdə Füzuli zə-

manəsinin mürəkkəbliyini, ziddiyyətlərini, zo-
run hökm sürdüyünü tamaşaçıya çatdırmağa
çalışmışdır. Pyesin ideyası Füzulinin “Rindu
Zahid” əsərinə daha yaxındır. A.Zeynallı “Kar-
van gedir” əsərində Şeyx Abdulla kimilərin
əməllərini səhnəyə gətirmişdir. Eyni zamanda
pyesdəki Şeyx Abdulla Zahidə, Füzuli Rində
bənzəyir.

Füzuli yaradıcılığı dərin fikri ümumiləş-
dirmələrə əsaslanan obrazlı təfəkkürün ən
yüksək məhsuludur. Atif Zeynallı Füzuli ya-
radıcılığının ruhunu duya bilmiş və bu ruhu
əks etdirməyə çalışmışdır. Füzulinin əsərləri
ictimai zülmə və ədalətsizliyə qarşı çevril-
mişdir.

Üzeyir Hacıbəyov 1908-ci ildə “Leyli və
Məcnun” poemasını yazarkən Füzulinin “Leyli
və Məcnun” poemasının ideyasını və süjet

xəttini saxlamaqla, operanın lirikmotivlərini
qüvvətləndirən qəzəllərdən istifadə etmiş,
Füzuli sevgisini, həsrətini və üsyanını məharətlə
vermişdir. Məmməd Cəfərin təbiri ilə desək,
Füzuli sevən bir aşiqdir. Eşqinin qaynağı, ma-
yası kədərdir .

Aparıb səbrü qərarım o qəddi-sərv gözəl,
Bir ömürdür ki, nə səbrim, nə qərarım vardır.
– deyə dərdini içində çəkən şairin kədərinin

mayasında eşq, arzusunda vüsal durur. Atif
Zeynallının Füzulisi ilə şair Füzulinin arasında
bir kədər doğmalığı, yaxınlığı var. Bu kədər
“Karvan gedir”dəki Züleyxanın həsrətindən
doğan kədərdimi?

Yaxud:
Nə yanar kimsə mənə atəşi dildən özgə,
Nə açar kimsə qapım, badi-səbadan qeyri 

[2, s.79].
– beytindəki bu yanğı məcnun Füzulinin

həsrətidirmi?
Füzuli keşməkeşli, cəmiyyətin təlatümlər

keçirdiyi bir dövrdə yaşamışdır. Elə bir zamanda
ki, ya hakim təbəqənin gücü qarşısında məd-
dahlıq yolunu seçməli, ya da fitri istedadı və
xalqa bağlılığı ilə sənətin yüksək məqamına
çatmalıdır. Füzuli də sağlam şüurun aydınlatdığı
işıqlı yolla sənətin zirvəsinə doğru gedir:

Halimə heyran ikən aləm, özüm heyrətdəyəm,
Kim, mənim halimə heyrandır bəşər, 
bilməm, neçin? [2, s.102]
– deyən şair, aləmin ona olan heyrətinə

heyrət edir. Zaman keçdikcə klassik fəlsəfi-
lirik şeirimizin ecazkar dahisi Füzulinin səsi
neçə-neçə yüzilliklərə gedəcəkdir.
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Annotasiya. Hər bir sənətkar kimi aşıqlar da öz zamanının yetir-
mələridir. Bu baxımdan onların bütövlükdə yaradıcılığına, o
cümlədən dil və üslub xüsusiyyətlərinə dövrün böyük təsiri olur.
Məqalədə də məhz Azərbaycan aşıq poeziyasının dilindən danışılır.
Bu baxımdan, Abbas Tufarqanlının poetik dili araşdırmaya cəlb
olunur. Aşığın dilindəki fərqli məqamlar linqvistik cəhətdən tədqiq
olunur.  Abbas Tufarqanlının dilindəki bir sıra sözlərin üslub mə-
qamlarına diqqət edilir. Bu anlamda, aşığın şeirlərindəki köməkçi
nitq hissələrinin üslub keyfiyyətləri üzə çıxarılır. Bundan başqa,
aşığın dilindəki aforizm xarakterli fikirlərə də müəyyən qədər yer
verilir. Məqalədə irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər dil faktları ilə
təsdiq olunur.

Poetic language of Ashiq Abbas Tufarganli

Abstract. Like every artist, ashugs are also masters of their time.
From this point of view, the period has a great influence on their
language and style characteristics as a whole. The article also
talks about the language of Azerbaijani ashug poetry. In this
regard, the poetic language of Abbas Tufarganli is involved in the
study. Different aspects of the ashug language are studied in linq-
vistical terms. A number of words in the language of Abbas
Tufarganli focus on stylistic aspects. In this sense, the style
qualities of the auxiliary parts of ashig's poems are revealed. In
addition, to a certain extent, the ideas of aphorism in the language
of ashyg are given some place.Scientific-theoretical views forward
in the article are confirmed by language facts.

Поэтический язык ашуга Аббаса 
Туфарганлы 

Aннотация. В статье констатируется, что ашуги, как и каждый
художник, являются питомцами своей эпохи. С этой точки
зрения огромное влияние на их творчество в целом, на
языковые и стилистические особенности в частности оказывает
эпоха. В статье рассматривается некоторые вопросы о языке
азербайджанской ашугской поэзии, частности поэтический
язык ашуга Аббаса Туфарганлы. В ней исследуются различные
аспекты ашугского языка Аббаса Туфарганлы. Констатируется,
что ашуг Аббас акцентирует внимание на стилевых моментах
ряда слов на языке поэзии. В этом смысле раскрываются сти-
листические качества вспомогательных частей речи в стихах
ашуга. Кроме того, определенное место отводится афоризмам
на ашугском языке. Научно-теоретические мысли, изложенные
в статье, подтверждаются фактами языка.
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Aşıq poeziyası, ümumiyyətlə, ədəbiyyat,
həm də dilə xidmət faktıdır. Aşıqlar bir tərəfdən
ədəbiyyatımıza xidmət etmişlərsə, digər tə-
rəfdən dilimizin inkişafında nəzərə çarpacaq
dərəcədə rol oynamış, onun leksik-qrammatik
və semantik baxımdan zənginləşməsində kon-
kret fəaliyyət göstərmişlər. 

Hər bir sənətkar kimi aşıqlar da öz zamanının
yetirmələridir. Bu baxımdan, onların dil və
üslub xüsusiyyətlərinə dövrün də böyük təsiri
vardır. Janr özəllikləri, dəyişmələr, poetik şə-
killərin çoxalması aşıq dilində yeniliklər ya-
ranmasına səbəb olmuşdur.

Məlumdur ki, hər bir qələm əhli öz dövrünün
ədəbi dil xüsusiyyətlərini əks etdirir. Buna
görə də Azərbaycan bədii dili tarixinin araş-
dırılmasında müxtəlif dövrlərin söz ustalarının
yaradıcılığı maraqlı və ən uyğun qaynaqlardan
biridir. Bu mənada, Abbas Tufarqanlı diqqə-
tədəyər sənətkarlardandır. 

Ozan-aşıq sənətində zirvə fəth etmiş ustad
aşıqlardan olan Abbas Tufarqanlı saz-söz bacarığı
ilə yüksəkliyə çatmış aşıqlardandır. O öz əsərləri
ilə təkcə aşıq poeziyasına xidmət etməmiş,
eyni zamanda, Azərbaycan dilinin gözəllik və
dərinliklərini təcəssüm etdirmişdir:

Budur gəldi bahar fəsli,
Dağların lala vaxtıdır.
Açılıbdı qızıl güllər,
Bülbülün bala vaxtıdır [1, s. 79].
Aşığın dilində şeir dilinə məxsus axıcılıq

o qədər qüvvətli, sözlərin poetik təqdimi o
qədər güclüdür ki, istər-istəməz  təravətli poe-
ziya ilə qarşılaşırsan. Və sözlərin düzümü on-
ların deyilişində musiqi ovqatı yaradır. Bu
prosesdə dilə qeyri-adi həssaslığın da müəyyən
qədər rolu vardır.

Abbas Tufarqanlının, demək olar ki, bütün
əsərləri onun üslub keyfiyyətlərini müəyyən-
ləşdirərək bədii dil xüsusiyyətlərini təqdim
edə bilir. Sözsüz ki, burada xalq danışıq dilinin,
ağız ədəbiyyatının təsiri unudulmamalıdır.
“Abbas Tufarqanlı şerinin bədii-üslubi tərkibinə
diqqət yetirdikdə onun yaradıcılıq qaynağının
ana axarında dərin qatlardan gələn folklor
ənənələrinin, xüsusən də çoxəsrlik ozan-aşıq
sənəti təcrübəsinin, sözün geniş mənasında
Dədə Qorqud ruhunun dayandığı aşıq şəkildə
gözə çarpır” [2, s. 486].

Yarı ağ libada gördüm,
Yarı ağlı badə gördüm.
Yarı ağlı bada gördüm,
Gülgəz, indi, Gülgəz, indi [1, s. 80]. 
Aşıq poeziyasında cinasın ən böyük ustadı

Sarı Aşıq olsa da, onunla eyni yüzillikdə ya-
şayan Abbas Tufarqanlının da bu sahədə us-
talığına söz ola bilməz. O, Azərbaycan ədə-
biyyatında cığalı təcnisin yaradıcısı hesab olu-
nur. Bu təcnisin cığa hissəsi bayatı formasında
olduğundan cinasların işlənnməsi təbiidir. “Ci-
nas qafiyələrə Abbas Tufarqanlı yaradıcılığında
meyil o qədər güclüdür ki, onunh hətta qoşma
və gəraylılarında da tez-tez bu səpkili qafiyələrə
müraciət etməsi qabarıq görüntü ilə nəzərə
çarpır. Bu, ustadın zəngin söz ehtiyatına malik
olmasının və ana dilinin poetik-üslubi çalarlarını
dəqiqliklə müəyyənləşdirə bilməsinin əyani-
liyidir” [2, s.491-492].

Yuxarıdakı gəraylının dilində “ağ libada”
(ağ paltarda), “ağlı badə” (zəhərli badə) və
“ağlı bada” (ağlı getmiş) ifadələrinin cinas
keyfiyyəti diqqəti çəkir. Məlumdur ki, dildə
cinas qafiyələrin yaranmasında omonimlik
hadisəsinin böyük rolu vardır. Bu hadisə dildə
mürəkkəb məsələ hesab edilir və tarixi kate-
qoriya kimi maraqlı, dili zənginləşdirən pro-
seslərdən biridir. “Dilin eyni formalı müxtəlif
dil vahidləri arasında omonimlik münasibəti
ola bilər. Semasiologiyanın bir sıra məsələləri,
xüsusən söz problemi, onun mənası omonim-
lərlə çox bağlıdır” [3, s. 5]

Nə ağlarsan, nə sızlarsan,
Bir dərdi beş olan könlüm!
Axırda zünnar bağlarsan,
Qəmə yoldaş olan könlüm [1, s. 80].
Bu gəraylının örnək verilən mətnində cəmi

iki cümlə var: birinci və üçüncü misralar.
İkinci və dördüncü misralar isə xitablardan
ibarətdir. Əsərin dil gözəlliyi burasındadır ki,
xitab cümlə üzvləri ilə qrammatik baxımdan
bağlı olmasa da, aşığın dilində əsas fikrin
məna yükünə şərik olur. Bu anlamda, bədii
dildə kövrək məqamlar yaratmaqda, ümumiy-
yətlə, lirik-emosional notlar, həzin hisslər
ifadə etməkdə Abbas Tufarqanlı seçilən aşıq-
lardandır. 

Duman, gəl get bu dağlardan,
Dağlar yenə bar eyləsin.
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Nə gözlərim səni görsün,
Nə könlüm qubar eyləsin [1, s. 81].
Abbas Tufarqanlının dilində qafiyələrin

oynaqlığı sözlərdən sənət incilərinin yaran-
masına gətirib çıxarır. 

Aşığın “Mən deyiləm” adlı qoşması dil-
üslub zənginliyi ilə diqqəti cəlb edən poetik
örnəklərdəndir:

Nə baxırsan, gözü qanlı haramı,
Sən deyən günahkar ya mən deyiləm [1, s. 83].
Qoşmanın dilindəki “ya” sözü maraq oyadır.

Belə ki, çağdaş dilimizdə bu söz bağlayıcı
funksiyasını yerinə yetirir. Yəni bölüşdürmə
bağlayıcılarından biri ya, ya da bağlayıcısıdır.
Lakin Abbas Tufarqanlının dilində bu sözdən
ədat kimi istifadə edilmişdir. Burada ya sözü
ha və axı qüvvətləndirici ədatlarının mövqe-
yindədir, lakin daha çox axı ədatının mənasına
uyğun gəlir.

Abbas ağlar, bağ bağçamı yoldular,
Zülm eyləyib qönçə gülüm aldılar,
Hərcayılar qaş oynadıb güldülər,
Gülən bir özgədir, ya mən deyiləm [1, s.  83].
Orta dövrün ədəbi materialları üzərində

aparılan araşdırmalar həmin tarixi zamanda
ədatın işlək olduğunu göstərir. Bu mənada,
Samət Əlizadənin [1996: s. 19] XVI yüzilliyə
aid ədəbi dilimizlə bağlı tədqiqatlarında da
həmin fikir öz təsdiqini tapmışdır.  O, ədatın
məhsuldarlığını və bu köməkçi nitq hissəsinin
müasir dilimiz üçün səciyyəviliyini qeyd edir:
“XVI əsrdə Azərbaycan ədəbi dilində ədat
kateqoriyası kifayət qədər söz varlığına malik
olmuş və müasdir dildə də işlənməkdədir”.
Bu mənada, XVII yüzilliyin ədəbi dili də
diqqəti cəlb edir. Aşıq Abbas Tufarqanlının
əsərlərində ya sözünün ədat kimi işlənməsi
çağdaş türk dili üçün səciyyəvi olsa da, müasir
dilimiz üçün arxaik plana keçmişdir. 

Aşığın dilindəki diqqəti çəkən dil faktla-
rından biri də köməkçi nitq hissəsi məqamında
işlənmiş “ay” sözüdür. Maraqlı burasıdır ki,
dilimizin morfologiyasında bu söz nidaların
arasında çağırış anlamı ifadə edən söz kimi
verilib və bu fikir artıq formalaşmışdır. Lakin
Abbas Tufarqanlının dilində həmin dil vahidi
də ədat mövqeyinə malikdir:

Başına döndüyüm alagöz Pəri,
Apardın ağlımı, ay bun yanda dur!

Ağıl başda olmaz, ruh da bədəndə,
Eylədin tarümar, ay bu yanda dur! [1, s. 83].
Maraqlıdır ki, qoşmanın möhürbəndində

sözügedən dil vahidi dörd dəfə müxtəlif üslub
məqamlarına salınmışdır. Bu, aşığın dilin
məna qatlarına bələdliyini göstərən faktorlardan
biridir:

Abbasam, dövranım ay belə keçdi,
Dolandı ruzigar, ay belə keçdi,
Sallandı bir Pərim, ay belə keçdi,
O səbəbdən dedim, ay bu yanda dur! [1, s.83].
Burada ay sözünün ədat kimi qüvvətləndirici

xüsusiyyətindən başqa, leksik-semantik anla-
mından da ustalıqla istifadə edilmişdir. Belə
ki, bu söz həm də vaxt və planet mənalarında
gözəl üslub məqamlarına salınnışdır. Üçüncü
misrada ayın Pərinin gözəlliyindən utanıb
yana keçməsindən bəhs edilir ki, bu, poetk
dildə gizli (üzdə olmayan) bənzətmələrdən
biri kimi dəyərli örnəklərdəndir. 

Araşdırma göstərir ki, Abbas Tufarqanlının
dilində köməkçi nitq hissələrinin üslub key-
fiyyətləri çoxdur. Bu baxımdan, aşağıdakı
örnək də maraqlıdır:

Yeridim, yeridim, yetə bilmədim,
Dərdü qəm əlindən yata bilmədim,
Bir yorğun ovçuyam, tuta bilmədim,
Ovum qarlı dağlar aşdı da getdi [1, s. 90].
Burada  -da2 ədatının birləşdirmə bağlayı-

cısının ifadə etdiyi mənaya şərikliyi diqqəti
cəlb edir. Sözsüz ki, o, aşığın yuxarıdakı əsə-
rində ədat kimi işlənmişdir. Lakin çağdaş di-
limizdən fərqli mövqeyi ilə seçilir. Dilimizdəki
-da2 ədatı, adətən,  xəbərdən sonra gəlir. Belə
bir məsələ də ortaya çıxır: Abbas Tufarqanlının
dilində həmin ədat özündən sonrakı sözü sanki
feli bağlama (aşdı da – aşaraq) mövqeyinə salır. 

Abbas Tufarqanlının yaradıcılığında təra-
vətini indi də yüksəkdə saxlayan axıcılıq
xüsusi mövqeyə malikdir:

Durum dolanım başına,
Ala gözlü yar, gedirəm.
Ölsəm, boyuna sadağa,
Qalsam, intizar  gedirəm [1, s. 81].
Aşıq Abbas Tufarqanlının misraları özündən

sonrakı dövrlərdə də aşıq poeziyasının bəzəyi
olmuşdur. Ondan sonra gələn aşıqların dilində
Abbas Tufarqanlının misraları bəzən olduğu
kimi işlənmişdir. Məsələn ustad aşıqlardan
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olan Dədə Ələsgərin dilində aşığın “Durum
dolanım başına” misrası ilə qarşılaşırıq: 

Durum dolanım başına,
Qaşı, gözü qara Ceyran!
Saldın eşqin ataşına,
Eylə dərdə çara, Ceyran! [5, s. 203].
Ümumiyyətlə, ədəbi aləmdə, xüsusilə də

aşıq poeziyasında eyni fikrin müxtəlif yollarla
təqdimi faktları çoxdur. Məsələn, Abbas Tu-
farqanlı yaradıcılığından aşağıdakı örnəyə
nəzər salaq:

Yarın qapısında yüz qan eylədim,
Əl uzatdım, çəkdim, yüz qan eylədim,
Bir könülə dəydim, yüz qan eylədim,
Daha bir kəsinən yaman deyiləm [1, s. 3].
Örnəyin üçüncü misrasında qəlbə dəyməyin

ağırlığı tərənnüm edilir. Qəlbə dəymək yüz
günaha (qan eləməyə) bərabər hesab olunur.
Eyni fikrə Sarı Aşığın yaradıcılığında da rast
gəlirik. Aşığın bayatılarından birində deyilir:

Mən Aşığam, yüz qandı,
Əlli qandı, yüz qandı,
Kəbə yıxmaq bir evdi,
Könül yıxmaq yüz qandı [6, s. 96].
Aşıqların hər ikisi XVII yüziilikdə yaşayıb

yaratmışlar. Bu fikrin ilk olaraq onların hansına
məxsusluğu bəlli deyil və buna ehtiyac da
hiss olunmur. Ona görə ki, aşıqların hərəsi
fikri özünəxas şəkildə ifadə etmişlər. 

Abbas Tufarqanlının dilində “qərargah, bən-
dərgah” sözlərində qarşılaşdığımız -gah şəkil-
çisinin fərqli məqamına da rast gəlirik. Belə
ki, bu şəkilçi mənzil sözünə qoşulmuşdur:

Bir dükançı gördüm, müdam oyaqdı,
Məhşər günü möminlərə dayaqdı.
Şəriət, təriqət, mərifət haqdı,
Əsil həqiqətin mənzilgahı var [2, s. 490].
Abbas Tufarqanlının yaradıcılığında, əslində,

epik növə aid olan atalar sözlərinin poetikləşmiş,

lirikləşmiş bənzərsiz örnəkləri onun dilinin
bədiiliyini və məna keyfiyyətini artıran faktor
kimi seçilir:

Özündən kiçiyi işə buyurma,
Sözün yerə düşər, heç miqdar olmaz 
Qonşu yox istəyən özü var olmaz [1, s. 82].
Aşığın dilindəki nəsihət xarakterli fikirlər

indi də sanbalını saxlayır. Ozan-aşıq mədə-
niyyətinin dəyərli bir mərhələsini təmsil edən
Abbas Tufarqanlının orijinal poetik dili həmişə
təravətlidir.

Nəticə olaraq qeyd edək ki, Abbas Tufar-
qanlının  dil-üslub özəllikləri üzərindəki araş-
dırmalar təsdiq edir ki, aşığın dilində bütün
dil vahidlərinin üslub səviyyəsi vardır və bu
mənada, üslub faktları qrammatik material-
lardan irəlidə dayanır. Bədii dildə bu, təbii
proseslərdən biridir. Bu mənada, Azərbaycan
ədəbi-bədii dilində Abbas Tufarqanlının  əbədi
bir mövqeyi vardır.
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Annotasiya. Məqalədə Sabirin satirk şeirlərində işlənən səciyyəvi ifadələr,
onların yaranma yolları və işlənmə məqamlarından bəhs olunur. Sabir
kəskin satirası və incə gülüşünü xalqa asan çatdırmaq üçün bu ifadələrdən
və onların müxtəlif ifadə şəkillərindən istifadə etmişdir. Buradan belə
nəticəyə gəlirik ki, Sabirin qələmə aldığı mövzular, təsvir etdiyi tiplər
silsiləsi müxtəlif, hərtərəfli olduğu kimi, onun işlətdiyi ifadələr də
müxtəlif, zəngin və rəngarəngdir. Məqalədə verdiyimiz ifadələrin demək
olar ki, əksəriyyəti Sabirin qələminə məxsusdur. Bu ifadələr Sabirin sati-
ralarının dərin təsirli və mənalı olmasına kömək etməklə bərabər, onun
şeirlərində satirik ifadə vasitələrinin artmasına səsbəb olmuş, beləliklə
də Sabirin üslubunu özündən əvvəliki və sonrakı satiriklərdən fərqlən-
dirmişdir.  Həmçinin Sabir şeirlərində Azərbaycan dilinin deyimlərindən,ata-
lar sözü və zərb-məsəllərindən ustalıqla istifadə etmiş, eyni zamanda
satira dilimizin yeni, qüvvətli ifadələr hesabına zənginləşməsində mühüm
rol oynamışdır. 

Typical Sabir language expressions

Abstract. The article discusses the typical expressions used in the
satirical verses of Sabir, their origin and moments of development. Sabir
used these expressions and their various forms of expression to easily
convey his sharp satire and gentle smile to people. We conclude that the
themes written by Sabir, the range of types that he describes are diverse
and comprehensive, and the expressions that he uses are diverse, rich
and colorful. We can say that most of the statements that we made in the
article belong to Sabir's pen. These expressions not only helped the
satyrs of Sabir to be deeply influential and significant, but also increased
the means of satirical expression in his verses, thus distinguishing Sabir's
style from his earlier and later satirists. Sabir also skillfully used the ex-
pressions, proverbs and parables of the Azerbaijani lan¬guage in his
poems, and at the same time, satire played an important role in enriching
our language with new powerful expressions.

Характерные выражения языка Сабира

Aннотация. В статье рассказывается о характерных выражениях в
сатирических стихах Сабира, путях их образования и моментах ис-
пользования. Сабир использовал эти выражения и их различные
формы, чтобы легко передать острую сатиру и тонкий смех людям.
Отсюда мы пришли к выводу, что темы, на которых Сабир берется
за перо, вереница описываемых им типов разнообразны, всеобъем-
лющи, а также фразы, которые он использует, разнообразны, богаты
и красочны. Почти большинство выражений, которые мы приводим
в статье, принадлежат самому Сабиру. Эти фразы, наряду с тем,
что помогли сатирам Сабир быть глубоко выразительными и значи-
мыми, способствовали росту сатирических средств выражения в
его стихах, тем самым отличая стиль Сабира от предшествующих
и последующих сатириков. В своих стихах Сабир умело использовал
выражения азербайджанского языка, пословицы и поговорки, в то
же время сатира сыграла важную роль в обогащении нашего языка
за счет новых, действенных выражений.
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Xalq şairi Mirzə Ələkbər Sabir (1862-
1911) Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özü-
nəməxsus yaradıcılığı ilə tanınan böyük si-
malardan biridir. Onun poeziyası öz müasirliyi,
xəlqiliyi, yüksək sənətkarlığı və dərin realizmi
ilə Azərbaycan bədii və ictimai fikrinin tərəq-
qisində mühüm rol oynamışdır.

Müasirləri öz yazılarında çox haqlı olaraq
göstərirlər ki, Sabir əsrinin oğludur, zəmanəsinin
aynasıdır, onun poeziyası əzilən kütlələrin
fəryad və etirazı, öz xalqını azadlıq uğrunda
mübarizəyə çağıran cəsur bir vətəndaşın gur
səsidir. N.Nərimanovun fikrincə, Sabirin satirası
kapitalist və mülkədarların zülmü altında in-
ləyən fəhlə və kəndlinin iztirablı həyat şəraitinin
təcəssümüdür... [4, s. 5]   

M.Ə.Sabir yaradıcılığının vüsəti, əhatə və
təsir dairəsi olduqca geniş və maraqlıdır. O,
əsrimizin əvvəllərində yalnız Azərbaycanda
deyil, Yaxın və Orta Şərqin bir sıra ölkələrində
də xalq azadlıq hərəkatına, ictimai satiranın
inkişafına qüvvətli təsir göstərmiş, onlarca
satirik şair üçün nümunə və örnək olmuşdur. 

Bunu da qeyd etməliyik ki, Azərbaycan
ədəbiyyatının başqa klassikləri kimi, Sabir də
ana yurdunu çox sevən vətənpərvər bir şair
idi. Şair istismarçıları ifşa edəndə, xalqı azadlıq
uğrunda mübarizəyə çağıranda, mənfilikləri
qırmaclayanda, parlaq gələcəyi tərənnüm edən-
də həmişə müqəddəs vətənpərvərlik ideyala-
rından ilham almışdır. O, vətənin təbii gözəl-
liklərini, doğma Azərbaycan dilini hərarətlə
sevirdi [1, s. 645].                             

Cəsarətlə demək olar ki, əsrimizin ilk on
ilində baş verən elə mühüm ictimai-siyasi ha-
disə, yaxud məişət məsələsi yoxdur ki, Sabir
yaradıcılığında satirik bədii ifadəsini tapmamış
olsun. Sabir satirasının xalqın həyat və mü-
barizəsini bütün tipik cəhətləri ilə əks etdirib
göstərən parlaq bir güzgüyə bənzətmək olar.
Bədii əsəri, poeziyanı zəhmətkeş insanın maddi
və mənəvi ehtiyaclarının, arzu və istəyinin,
dərd və aləminin, azad və xoşbəxt həyat uğ-
runda mübarizəsinin tərcümanına çevirmək
sahəsində böyük şairin ədəbiyyatımıza gös-
tərdiyi xidmətləri misilsizdir [3, s. 7].

Sabirin satirik şeirlərində sözlərin yanaşması
mühüm yer tutur. Bu cür tipik ifadələrin çox
işlədilməsi onun mövzularının hərtərəfliliyin-

dən, inqilabi-demokratik ifadələr təbliğ edən,
din, mövhumat, gerilik, istibdad, istismar əley-
hinə mübarizə aparan satirik şeirlərinin zəngin
məzmunundan, dövrünün müxtəlif ictimai
qrupa mənsub olan adamlarını ümumiləşdirə
bilən tiplərinin müxtəlifliyindən doğmuşdur.
Bu ifadələr Sabirin satiralarının dərin təsirli
və mənalı olmasına kömək etməklə bərabər,
onun şeirlərində satirik ifadə vasitələrinin art-
masına səbəb olmuş, beləliklə də Sabirin üs-
lubunu özündən əvvəlki və sonrakı satiriklərdən
fərqləndirmişdir. Mənasına, işlənmə tərzinə
görə belə ifadələr üslubi xarakter daşıyır.
Çünki bunlar dilimizdə işlənən sabit ifadələr
olmayıb, Sabirin fərdi üslubu ilə əlaqədar
olaraq yaradılan xüsusi tipli ifadələrdir. Bu
cür ifadələr tək üslubi deyil, həm də üslubi-
sintaktik səciyyədə olur. Yəni təyini söz bir-
ləşmələrində olduğu kimi, bu ifadələrdə də
birləşmənin birinci tərəfi ikinci tərəfin təyini
olur.

Sabirə məxsus belə səciyyəvi ifadələri üç
qrupda birləşdirmək olar.

1. İsimlərin birləşməsindən əmələ gələn ifa-
dələr. Bu qrupa həm formaca, həm də şeirdə
kəsb etdiyi mənasına görə yeni olan və ilk dəfə
Sabir tərəfindən işlədilmiş ifadələr daxildir.
Müxtəlif leksik qruplara daxil olan və məna-
cabir-birindən tamamilə uzaq olan sözləri (ləqəb
fabrika  ləqəb fabrikası; kafir zavod – kafir za-
vodu; mömin yataq – mömin yatağı və s.) bir-
ləşdirməklə Sabir özünə məxsus qüvvətli satirik
ifadələr, gülüş doğuran vasitələr yaratmışdır.
Bu ifadələrin şairin əsas məqsədini bildirmək
üçün nə dərəcədə tutarlı, dəqiq olduğunu aşa-
ğıdakı nümunələrdən aydın görmək olar: 

Ancaq iş gördü ləqəb “fabrikası”,
Bütün işlər ona qurban oldu.
İndi qandınsa işin əngəlini,
Demə, İran niyə viran oldu!.. [3, s. 233]
Beləliklə də, şair “ləqəb fabrikası” ifadəsi

ilə İranda vətənin səadəti haqqında düşünmə-
yən, iş görməyən, hər yetənin özünə xan, bəy,
molla, seyid və s. ləqəbi qazanmaqla parlamana
daxil olmasını göstərmiş və bu cür adamlara
acı istehza etmişdir.  

“Bir gül” taziyanəsində işlədilmiş “kafir
zavodu” da Sabirə məxsus səciyyəvi bir
ifadədir. Şair mücərrəd anlayışı bildirən “kafir”
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və konkret məfhumu ifadə edən “zavod”
sözünü birləşdirib “kafir zavodu” ifadəsini
düzəltmişdir ki, bu, zahiri formasına görə
gülüş doğurduğu kimi mənasına görə də kəskin
satiraya çevrilmişdir. Məsələn:

Vaiz ki, çıxar mənbərə hey püflər odu.
Təkfirə qoyar kimin ki, eşq isə modu,
Vardır deyəsən bu xazini-niranın
Ağzında ekstrenni kafir zavodu  [3, s. 244] 
“Kafir zavodu” ifadəsi ilə Sabir dövrünün

din xadimlərini, vaizlərini şairin öz ifadəsi ilə
desək, oxumaqdan payı, yazıdan qisməti ol-
mayan bu cür dindarların hər bir yeniliyə,
məktəbə, oxumağa qarşı çıxmasını və onların
fırıldaqlarını ifşa edənləri, əleyhinə çıxanları
yalnız kafir sözü ilə damğaladıqlarını, məhz
buna görə də vaizin ağzında “ekstrenni” “kafir
zavodu” olduğunu göstərmişdir.

“Din” ilə “ev” sözünün birləşdirilməsindən
düzələn “din evi” ifadəsi mətndəki mənasına
görə çox səciyyəvidir. Bu ifadə ilə Sabir din
pərdəsi altında xalqı həmişə gözü bağlı görmək
istəyən, onun dünyaya açıq gözlə baxmasını
istəməyən, xalqın hesabına dolanmaq arzusunda
olan din xadimlərini kəskin satira atəşinə
tutmuş və onların mənəvi aləminin əsas qayəsini
vermək istəmişdir:

Əgər az-çox var isə qeyrətin, kafirlərə baxma,
Bir asan kəsbə məşğul olmaq ilə dindən çıxma,
Uşaqlarçın çörək çıxsın, deyə, ha, din evin yıxma
Vəbalın boynuma, get, fələlik et, qəlbini sıxma,..
Bəlayi-fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr eylə!  

[3, s. 200]
“Din” sözü ilə “dirək” sözünün yanaşdırıl-

masından düzəlmiş “Din dirəyi” ifadəsi də
Sabirin üslubu üçün çox səciyyəvidir. Sabir
Molla Nəsrəddin jurnalının 1907-ci il 13-cü
nömrəsində “Sərhesab” şeirini “Din dirəyi”
imzası ilə nəşr etdirmişdir. Təkcə bu imza ilə
şeirdə Sabirin kimlərdən bəhs etdiyini müəyyən
etmək mümkündür. 

Başqa bir şeirinə Sabir “Əzrailin istefası”
başlığını vermişdir. Bu sabirvari yeni orijinal
ifadədir. bu ifadə ona görə yeni görünür ki,
istefa sözü adətən müəyyən vəzifəli bir şəxslə
əlaqədar olduğu üçün konkret isimlə yanaşı
işlənər. Sabir isə bunu dini anlayışı bildirən
“əzrail” sözü ilə birləşdirməklə özünəməxsus
bir ifadə düzəltmişdir. Bu mənada “yataq”

sözü ilə “mömin” sözünün birləşməsindən
düzələn “mömin yatağı” ifadəsi də çox ma-
raqlıdır və yalnız Sabirin qələminə məxsusdur.
Aydındır ki, yataq konkret cisimlərdən ibarət
olduğu üçün həmişə isimlərlə yanaşı işlədilir
(filiz, dəmir, kömür yatağı) və buna görə də
adi bir ifadə kimi dildə işlənir. Lakin “yataq”
sözü mücərrəd anlayışı bildirən “mömin” sözü
ilə yanaşdırılıb, şərh-füzala, diyarı-ilfan, “mö-
min yatağı”, qədim Şirüvan şəklində işlədil-
dikdə adi ifadəlikdən çıxır. Bu qeyri-adilik
birləşmə formasına görə gülüş doğurduğu
kimi, (çünki insandan yataq olmaz) şeirdəki
mənasına görə də şairin acı gülüşünü, istehzasını
ifadə etmişdir.

Bu qrupa daxil olan ifadələrin demək olar
ki, bir qismi fərdi-üslubi xarakter daşıdığı
üçün bunlarda sözlər əsil leksik mənada deyil,
məcazi mənada işlədilmişdir. Məsələn, Sabirin
satirik şeirlərində rast gəldiyimiz məlamət lə-
pəsi, təkfir oxu, lənət topu, səbr evi, qohumluq
odu, qış cəfası, elmin anası, cəhlin atası, dərsin
əzası, xalqın ədası, zülmün çırağı, sitəmin
çırağı, qəm pəncərəsi, fitnə ağacı və s. ifadələrin
səciyyəviliyi, Sabir üslubuna məxsus olması,
mücərrəd məfhumları bildirən lənət, cəhl,
qəm, zülm, sitəm, fitnə kimi isimlərin konkret
məfhumları bildirən top, ata, pəncərə, çıraq,
ağac və s. isimlərlə birlikdə işlədilməsidir.

İsimlərin birləşməsindən yaranan ifadələrdən
danışarkən, “millət” və “müsəlman” sözlə-
rinin iştirakı ilə düzələn birləşmələri də xüsusi
qeyd etmək lazımdır. Sabir bütün varlığı ilə
xalqının, millətinin tərəqqisi, inkişafı, azadlığı,
oyanması uğrunda çalışmış və satiralarını da
buna həsr etmişdir. Odur ki, həm təklikdə,
həm də birləşmələrdə bu sözlərin çox işlədil-
məsi Sabir dili, üslubu üçün xarakter və
təbiidir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün bu söz-
lərlə yaranan ifadələrə diqqət yetirək. 

Millət sözü ilə düzələn birləşmələr: Millət
düyünün açmağa himmət gərək olsun [2, s. 26];

Çəkmə sən millət qəmin çəkmə, çək öz
qəlyanını [2, s. 35];

Yad eyləmə, şad eyləmə, millət füqərasın...
[2, s. 11];

Dəxli mənə nə elm oxuya millət uşağı?
Təhsili-kamalam edə ya ümmət uşağı? [2, s. 55]
Müsəlman sözü ilə düzəlmiş ifadələr: Sür-
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tuqlu müsəlmanları təkfirə qoyan bu döşdüklü
müsəlmanları neylərdin, ilahi?! [2, s. 85];
Qeyrətli müsəlmanlarına şükr, xudaya! [2, s.
82]; Bunu hətta düşünüb cümlə müsəlman
uşağı [2, s. 56] və s.

İki ismin birləşməsindən düzələn orijinal
ifadələr içərisində fars tərkibləri də az deyildir.
Fars tərkibli ifadələrdə də Sabir çox vaxt mə-
naca bir-birindən uzaq, müxtəlif leksik qruplara
daxil olan sözləri böyük sənətkarlıqla birləşdirib
işlətmişdir. Məsələn, səfalət, iştaha, iqbal,
küfran, ədl, məşrutə kimi mücərrəd isimləri
vadi, dərya, fəvvarə, xanə, bağ, şəms kimi
konkret isimlərlə birləşdirib: Ey vadiyi səfaləti
(səfalət çölü) puyan olan cocuq [1, s. 91];
dəryayi-iştəhayə (iştəha dəryası) olmaqda beh-
cətavər [1, s. 80]; Fəvvareyi-iqbaldan (gələcək
fantanından) amal saçılsın [səh. 48]; Doğru,
gərçi üfüqi-İrandan Şəmsi-məşrutə (məşrutə
günəşi) dürəxşan oldu [1, s. 232] və s. kimi
orijinal ifadələr işlətmişdir.

Doğrudanda da, bu tərkiblərdə birləşmiş
sözlərə diqqət etdikdə belə bir sual doğur ki,
sə-falət sözünün çöl, fəvvarə sözünün iqbal,
bağ sözünün ədalət, günəş sözünün məşrutə
ilə mənaca nə yaxınlığı vardır? Həqiqətdə də
bu sözlər ifadə etdikləri mənalarına görə bir-
birindən çox uzaq və başqa-başqa leksik qrup-
lara daxildir. Lakin bu sözlər Sabir tərəfindən
müəyyən bir ifadə tərkibində elə usatalıqla
birləşdirilmişdir ki, şeirə obrazlılıq, bədiilik
verməklə bərabər, həm də fikrin daha qüvvətli
ekspressiv (satirik məqsədə müvafiq) ifadə
olunmasına kömək etmişdir.

2. Bu qrupa daxil olan ifadələrin bir qismi
həm forma, həm də mənasına görə, bir qismi
isə yalnız satirik şeirlərdə aldıqları yeni mənalarına
görə Sabirə aid edilə bilər. Bunlar iki və bir
neçə sözün birləşməsindən əmələ gəlmişdir.

Sabir kəskin satirası və incə gülüşünü xalqa
asan çatdırmaq üçün olduqca müxtəlif ifadə
şəkillərindən istifadə etmişdir. Məsələn, millətin
qəminə, dərdinə baxmayan, yemək-içməkdən
başqa bir iş bacarmayan milyon sahiblərini
şair “canlı dəyirman” adlandırır və onlara bu
cür istehza edir:

İş bilməyən ancaq yemək-içməkdən əlavə,bu
canlı dəyirmanlarına şükr, xudaya! [3, s. 82]
yaxud: söz boynu qraxmallılarındır ki, deyir:

Bir madmazel olsun ki, pərizad olsun,
İndi bütün iş dolanıb lağlağa,
Dərs oxudur hər başı fəsli çağa  [3, s. 152]       
Bu nümunələrdəki “boynu qraxmallılar”

birləşməsi ilə Sabir dövrünün bir qrup dır-
nağarası ziyalılarını “inteligentlərini” ümu-
miləşdirmişdir. Bu “ziyalılar” yalnız zahiri
geyimlərinə  qraxmallı yaxalarına, qalstuklarına
və şıq geyimlərinə görə özlərini sadə, avam,
geridə qalmış müsəlman caamatından ayırsalar
da, mahiyyət etibarilə puç, məzmunsuz, çürük
gənclərdir. Sabir bütün satiralarında belə “zi-
yalıları” kəskin satira atəşinə tutmuş və onların
mənəvi çürüklüyünü öz sözləri ilə meydana
çıxarmışdır. “Başı fəsli çağa” ifadəsi isə o
dövrdə yetişməkdə olan ziyalı təbəqəsinin
içindən çıxmış və yeni sistemli məktəblərdə
dərs deyən müəllimləri bildirmək üçün ruhani
tiplərinin dilində kinayə ilə işlənmişdir. Sabir
öz üslubuna uyğun olaraq ruhani təbəqənin
elmə, təhsilə, tərəqqiyə, xalqının inkişafına
olan mənfi münasibətini öz ifadələri ilə xalqa
çatdırmışdır.

Sabirin istifadə etdiyi ifadələrin bir qrupu
ona qədərki ədəbiyyatımızda bu və ya digər
şə-kildə təsadüf edilən, lakin Sabir şeirlərində
yeni ictimai məzmun alan ifadələrdir. Məsələn:
hanı taqə-taqə şalın, a cırıq çuxalı fələ! [1,
s.58]; Ayağı çarıqlılar da gəlib istəyir müsavat
[1, s. 57]; Qara məxluq deyil, bizdəki ariflər
də Vətən övladın edir nefi-cibişdanə fəda [1,
s. 251; Səbr eylə hələ, yağlı qarınlar dolar isə
[2, s.125]; Necə ac bəy, necə tox molla, necə
kök qazı, üzv olub məclisə həll etdilər istiqrazı
[1, s. 208]; 

Bayram olcaq şövkətlilər, şanlılar...
Tir boyunlar, şiş qarınlar, canlılar, 
Qurban kəsir Xəlilüllah eşqinə, 
Fəqir sual edir allah eşqinə  [3, s. 218].

Cırıq çuxalı fələ, qara məxluq, ayağı çarıqlılar,
tir boyunlar, şiş qarınlar ifadələri ilə Sabir tək
bir tipi xarakterizə etməmiş, müəyyən bir ic-
timai təbəqənin nümayəndələrini ümumiləş-
dirmişdir. Məsələn, “cırıq çuxalı fələ” deyəndə
Sabir varlıların əməli üzündən dilənçi vəziy-
yətinə düşmüş, ağır həyat tərzi keçirən fəhlə
ordusunu təsvir etmək istəmiş və tək bir ifadə
ilə fəhlə sinfinin vəziyyətini canlandırmışdır.
“Ayağı çarıqlılar” ifadəsi ilə yoxsul, avam
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kəndlilər, “qara məxluq”, “yatan taifə” birləş-
mələri ilə cahil, sadə müsəlman camaatı
nəzərdə tutulmuşdur. Göründüyü kimi, Sabir
öz dövrünün müxtəlif ictimai təbəqələrini və-
ziyyətinə uyğun, yığcam bir ifadə ilə ümumi-
ləşdirməyi bacaran bir sənətkar olmuşdur. 

3. Satirik şeirlərində Sabirə məxsus feili
birləşmələr də geniş yer tutur. Feili birləşmə-
lərdə də çox vaxt mücərrəd isimlərlə feillər
birləşdirilmişdir. Məsələn, Sabir imam, məzhəb,
nəfs, təməh, küfr kimi mücərrəd isimləri
konkret hərəkət ifadə edən bürünmək, vurmaq,
qatmaq, qurcalanmaq, hürmək, bulaşmaq kimi
feillərlə yanaşı işlətmişdir. Bu feillərin hamısı
dilimizdə konkret əşyalarla birlikdə işlənir
(bürünmək – yorğana bürünmək, şala bürün-
mək, hürmək – itlə, qurcalanmaq – canlılarla,
qatmaq, vurmaq əşyalarla bağlı sözdür və s.).
Sabir isə həmin feilləri mənaca onlardan ta-
mamilə uzaq olan isimlərlə işlədib, aşağıdakı
ifadələri düzəltmişdir. 

İştə geyinib məzhəbi, imanı büründün [3, s.
12]; Küfrün iksir olduğun zahid, amandır, bil-
məsin, yoxsa bir zərrə bulub imanına qatmaq
bilər! [3, s.172]; Dinə sataşdı, qoymayın! Küfrə
bulaşdı, qoymayın! [3, s. 42]; Bülbülə, eşqə,
gülə dair yalan fırlatmışam [3, s.238]; Başlayır
hürməyə nəfsi, təməi qurcalanır [3, s. 168].  

Sabir bəzən elə feili ifadələr işlətmişdir ki,
onların ya tək sözlə, ya da müəyyən bir ifadə
ilə ədəbi, eləcə də xalq dilində ekvivalenti
vardır. Məsələn, Ağlın aparıb bəs ki, baxır
gündə qarayə [3, s.7]; Vəqta ki, qocaldın, rişi
döşə saldın, pis günlərə qaldın, onda biləcəksən!
[3, s.27]; Səndə günah qalmadı, qurban sənə,
səy elədin, çatmadı meydan sənə [3, s.130];
Ehsanlar olub tərk, qazanlar sönüb, eh vah!
[3, s. 185]; Sən vur işini, durma geri məkrü
hiylədən! [3, s.150]; Divan-dərəni bəndə çəkib
aldı dübarə [3, s. 64]; Ay başı bəlalı, yığ, dəy-
mişi, kalı, Olmaz oxumaqdan tapmaq bu
cəlalı... [3, s. 5].

Bu nümunələrdəki qarayə baxmaq, rişi
döşə salmaq, meydan çatmaq, işini vurmaq
və s. kimi feili frazeoloji ifadələrin dilimizdə
sinonimləri vardır. Qarayə baxmaq – oxumaq;
rişi döşə salmaq – saqqalını uzatmaq; meydan
çatmaq – fürsət tapmaq; işini vurmaq – işini
görmək; qapı¬lar dolanmaq – dilənmək və s.

Əlbəttə, Sabir frazeoloji ifadə əvəzinə adi
sözləri, yaxud ifadələri işlətmiş olsaydı, fikrini
qüvvətli, təsirli verə bilməzdi; digər tərəfdən
də frazeoloji ifadələrin bəzilərinin ədəbi dildə
ekvivalenti olsa da, onlar müəyyən məna in-
cəliyi ilə fərqlənirlər. Başqa sözlə desək, fra-
zeoloji ifadədə olan mənanı ekvivalent sözlər
tam verə bilmir. 

Fikirlərimizi ümumiləşdirib, belə bir nəticəyə
gəlirik ki, Sabirin qələmə aldığı mövzular,
təsvir etdiyi tiplər silsiləsi müxtəlif, hərtərəfli
olduğu kimi, onun işlətdiyi ifadələr də müxtəlif,
zəngin və rəngarəngdir. Bu məqalədə verdi-
yimiz ifadələrin demək olar ki, əksəriyyəti
Sabirin qələminə məxsusdur. Bunlar satirik
şeirlərin mövzusundan, tiplərin xarakterindən
doğmuşdur. Biz ayrı-ayrı ifadələri izah edərkən
göstərdik ki, Sabirin böyüklüyü orasındadır
ki, o, xalq dilini gözəl öyrənmiş və onun ifa-
dələrindən məharətlə istifadə etmişdir. Onun
satirik şeirlərində xalqın ruhuna, onun ifadə
tərzinə zidd ifadələr tapmaq çətindir. Doğrudur,
satirik məqsəd üçün işlədilmiş bir sıra ifadələr
vardır ki, onlar ümumxalq dilinə keçməmiş,
hətta Sabirdən sonrakı bədii ədəbiyyatımızda
da işlədilməmişdir. Çünki belə fərdi ifadələr
olmasa, ayrı-ayrı yazıçıların dilindən, üslu-
bundan bəhs edə bilməzdik. Məhz buna görə
də yazıçılarımızın işlətdikləri fərdi ifadələr
onların üslubunu müəyyənləşdirir. Əgər dildə
olan bütün sözlər, ifadələr yazıçı və şairlərimiz
tərəfindən eyni formada, məzmunda işlənsə
idi, onda bədii əsərlərimizin dili mənasız, ma-
raqsız olardı və ədəbi dilimiz bədii söz usta-
larının yaratdığı söz və ifadələr hesabına zən-
ginləşməzdi. Bu cəhətdən Sabirin satirik şeir-
lərinin dili çox zəngindir. O, yüksək bacarıqla
ümumxalq dilinin idiomlarından, atalar sözü,
zərb məsəllərindən istifadə etmiş, eyni zamanda
satira dilimizin yeni, qüvvətli ifadələr hesabına
zənginləşməsində mühüm rol oynamışdır. 

Sabirin dolğun, inqilabi məzmunlu satiraları
məhz bu ifadələrin səbəbinə xalqa, xüsusən
Sabir dövrünün avam, savadsız, geridə qalmış
kütləsinə çox asanlıqla çatmışdır.

97

Samirə Həsənova Şəhla Fətəliyeva        

Sabirin dilinə məxsus səciyyəvi ifadələr



Məqalə filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Akif İmanlı                            
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 11 mart 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 24 aprel  2020-ci il

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Filologiya

Ədəbiyyat  

1.Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. III cilddə
2 cild, Bakı, 1960

2. “Molla Nəsrəddin” jurnalı. 1907-1911-ci
illər, № 10, 15, 30, 32, 33, 34, 35

3. Sabir M.Ə. Hophopnamə. Bakı: Yazıçı,
1980

4. Zamanov A. Müasirləri Sabir haqqında.
Bakı, 1962

98



99

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2, s. 99-104
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2020, № 2, p. 99-104
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2020, № 2, c. 99-104

Cəlil Məmmədquluzadə
yaradıcılığında qоnаqpərvərlik
adətinin təsviri

Müəllif:

Aytəkin Qəhrəmanova
AMEA Naxçıvan Bölməsi
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: aytekin@mail.ru

Açar sözlər:

Cəlil Məmmədquluzаdə, Аzər-
bаycаn хаlqı, qonaqpərvərlik,
mənəvi dəyərlər, süfrə mədə-
niyyəti, qonağa qulluq, qonaq
otağı

Author:

Aytakin Gahramanova
Nakhchivan Department of
ANAS
Doctor of philosophy in his-
tory
E-mail: aytekin@mail.ru

Key word: 

Jalil Mammadguluzadeh, Azer-
baijani people, hospitality, spi-
ritual, values, table culture, gu-
est care, living room

Aвтор:

Айтекин Гахраманова
Нахчыванское отделение
НАНА
Доктор философии по исто-
рии
E-mail: aytekin@mail.ru

Ключевые слова:

Джалил Мамедгулузаде,
азербайджанский народ, го-
степриимство, духовные
ценности, культура стола, об-
служивание гостей, гостиная

Annotasiya. Məqalədə yazılı mənbə kimi müraciət edilən yazıçı
C.Məmmədquluzadənin əsərlərində qonaqpərvərlik adətinin təsviri
təhlil edilmiş, müqayisələr aparılmışdır. Ailə adətləri içərisində
özünəməxsus yeri olan qоnаqpərvərlik  bəşər mədəniyyətinin ən
nəcib dəyərlərindən biri olub, xalqın fəaliyyətini, onun əldə etdiyi
uğurları əbədiləşdirən ədəb xəzinəsidir. Əsrlərin süzgəcindən
süzülüb gələn və xalqımızın məişətində dərin kök salmış bu nəcib
аdət onun varlığını, gün-güzəranını, həyat tərzini, mənəvi dünyasını,
mədəni səviyyəsini bütün çаlаrlаrı ilə açıqlayan  bir adətdir. Аzər-
bаycаn хаlqının mənəvi sərvəti оlаn qоnаqpərvərlik аdətində
zəngin ənənlərimiz, хаlqın məişət tərzi öz təcəssümünü tаpır və
dövrün səciyyəvi хüsusiyyətlərini əks etdirir. Belə bir qənaətə gə-
linmişdir ki, Cəlil Məmmədquluzаdənin əsərlərində təsvir edilən
bu аdət  günümüzdə də хаlqımız аrаsındа yаşаyır və ən dəyərli
dəyərlərimizdən biri оlаrаq gələcək nəsillərə ərməğаn edilir.

Description of hospitality in the creativity of Jalil
Mammadguluzadeh

Abstract. The description of the tradition of hospitality was
analyzed and comparisons were made in the works of writer Jalil
Mammadguluzadeh.Hospitality, which has a special place in
family traditions, is one of the noblest values of the human
culture, and is an literary treasure that perpetuates the activity of
the people and its achievements. This noble custom, which has
lasted for centuries and is deeply rooted in the life of our people,
is a tradition that reveals its existence, way of life, spiritual world
and cultural level in all its shades.Our rich traditions and way of
life of the people are embodied in the tradition of hospitality,
which is the spiritual wealth of the Azerbaijani people, and reflect
the characteristic features of the period. It has been concluded that
this tradition, described in the works of Jalil Mammadguluzadeh,
still lives among our people and is passed on to future generations
as one of our most valuable values.

Описание обычая гостеприимства в творчестве
Джалила Мамедгулузаде

Aннотация. В статье как письменный источник анализируется
и сравнивается описание обычая гостеприимства в произве-
дениях писателя Джалила Мамедгулузаде. Гостеприимство,
которое занимает особое место среди семейных традиций,
стало одной из самых благородных ценностей человеческой
культуры, сокровищницей нравственности, увековечивающей
деятельность народа, достигнутые им успехи. Этот благородный
и глубоко укоренившийся в быту нашего народа обычай, рас-
крывает его существование, быт, нравственный мир, культурный
уровень всеми оттенками. В обычае гостеприимства, являю-
щемся духовным достоянием азербайджанского народа, находят
свое воплощение и отражают характерные черты эпохи, наши
богатые традиции, быт народа. Был сделан вывод, что этот
обычай, описанный в произведениях Джалила Мамедгулузаде,
до сих пор сохраняется в народе и передается будущим поко-
лениям как одна из главных ценностей.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Filologiya

UOT821.512.162 



1100

Tarixi çox qədim olan qonaqpərvərlik adəti
xalqın kimliyini, yüksək mənəvi insanlıq key-
fiyyətlərini əks etdirən, nəsillərdən-nəsillərə
keçən və bu gün də yaşayan milli-mənəvi də-
yərdir. Hər bir xalqın milli dəyərləri həmin
xalqın milli təfəkkürünün məhsulu hesab edilir
və xalq onu qoruyub saxlamaqla var olur.
Xalq onda var olur ki, onun min illər boyu
yaradıb el süzgəcindən keçərək qorunan və
milli dəyərinə çevrilən maddi və mənəvi sər-
vətləri vardır [12, s.123]. Ulu öndər Heydər
Əliyevin milli dəyərlərimizlə bağlı müdrik
kəlamlarının birində deyilir: “...Hər bir azər-
baycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur
hissi keçirməlidir və biz Azərbaycançılığı-
Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi
dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq” [7,
s. 245].  

Əsrlərin süzgəcindən süzülüb gələn və xal-
qımızın məişətində dərin kök salmış bu nəcib
аdət onun varlığını, gün-güzəranını, həyat tər-
zini, mənəvi dünyasını, mədəni səviyyəsini
bütün çаlаrlаrı ilə açıqlayan  bir adətdir. 

Qonaqpərvərliyin mahiyyətində dostluq,
səmimiyyət, şəfqət, mehribanlıq, ehtiyacı olana
əl tutmaq, yadım etmək üçün insani keyfiyyətlər
durur [1, s.143].  Xalqımıza xas olan bütün
bu keyfiyyətlər müəyyən adət və ənənələrin
icrası, eyni zamanda davranış qaydalarında
öz əksini tapır ki, bu da xalqın mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətlərinin aynası kimi dəyərləndirilir.
H.Q.Qədirzadə qonaqpərvərliklə əlaqədar
yazır: ”Türklərdə, o cümlədən Azərbaycan
türklərində qonaqpərvərlik əminamanlığa, qar-
daşlıq və barışa xidmət etmiş, çörək kəsmək,
süfrə açmaq, mərdlik, kişilik simvolu sayıl-
mışdır” [10, s.100].

Tаriхən qоnаqpərvər оlаn хаlqımız qоnаq
üçün evində оlаn ən əziz tikəsini əsirgəməz,
оnа ən yахşı оtаğındа, təzə yоrğаn-döşəyində
yer аçаr, оnu mehribаnlıqlа qarşılayıb yоlа
sаlаrdı. Təsadüfi deyil ki, xalqımız evinin ən
yaraşıqlı, təmiz, bəzədilmiş otağını “qonaq
otağı” adlandırar, qonaq  üçün təm-təraqlı
süfrə açar, süfrəni müxtəlif təamlarla bəzəyər.
Bu аdət ictimаi-siyаsi quruluşundаn аsılı оl-
mаyаrаq bütün dövrlərdə məişətimizdə mövcud
оlmuş və müаsir dövrümüzdə də mövcuddur. 
Aydındır ki, hər bir xalqın qonaqpərvərlik

adəti özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqləndiyi
kimi, icra xüsusiyyətlərinə görə də fərqlənir.
Bu baxımdan yazılı mənbə kimi müraciət et-
diyimiz C.Məmmədquluzаdə yaradıcılığı diq-
qəti cəlb edir. Ədibin “Dаnаbаş kəndinin əh-
vаlаtlаrı pоvesti”nin təhlili zamanı aydın olur
ki, əsərdə təsvir оlunаn Хudаyаr bəy kənddən
şəhərə gəlir və qaranlıq düşdüyünə görə kəndə
qayıda bilmir. O, gecələmək məqsədi ilə Kər-
bəlаyı Cəfər əmiyə mürаciət edir: “İndi hava
qaranlıqlayır, mən dəxi kəndə qayıda bilmə-
rəm… Bu gecə sənə qоnаğаm, Kərbəlаyı
Cəfər əmi.

- Qоnаqsаn, gözüm üstə yerin vаr. Əlbəttə,
indi tа getmək оlmаz. Hаvа lаp qаrаnlıqlаşır.
Di burdа niyə durubsаn? Buyur gedək mənzilə”
[11, s. 63]. Xalqımız arasında qonağa hörmət
və ehtiram göstərmək mühüm şətlərdən biridir.
Əsərdə Kərbalayı Cəfər əminin Xudayar bəyi
qаrşılamаsı prоsesi öz səmimiliyi, mehribаnlığı
ilə diqqəti cəlb edir.  

Qonağın qarşılanması ilə yanaşı, süfrə mə-
dəniyyətinə də xüsusi diqqət yetirilirdi. Kimli -
yin dən asılı olmayaraq qonağa ilk olaraq çay
verilirdi. Bu, qonağın dincinin alması və müəy-
yən xörəyin hazırlanması ilə əlaqədar idi. Qo -
naq  dan ac olduğunu, yemək yeyib-yeməyə-
cəyini soruşmaq ayıb hesab olunurdu. Adətdir
qonağı süfrənin baş tərəfində əyləşədirərdilər.
Süfrə ortaya gələrkən ev sahibi, yeməyə baş-
lamazdan əvvəl Allahın adını çəkib “bismillah”
deyər, qonağa yemək yeməyi təklif edər və
əvvəl özü yeməyə başlayar, hamıdan sonra
yeməkdən əl çəkərdi. C.Məmmədquluzadənin
“Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı pоvesti”ndə
adət belə təsvir olunur: “...Kərbalayı Cəfər
əmi...Xudayar bəyə təklif elədi:

-Bismillah, Xudayar bəy, irəli çəkil görək”
[11, s. 65]. Özü yeməyə ilk olaraq başlayan
Kərbalayı Cəfər əminin təklifindən sonra Xu-
dayar bəy yeməyə başlayır. Yemək prosesi
başa çatdıqdan sonra Kərbalayı Cəfər əmi
süfrəni və qab-qaşığı yığışdırır. Çöl-etnoqrafik
materiallara əsasən demək olar ki, ənənəvi
münasibətlərə uyğun olaraq qonaq olan məc-
lisdə qadın və kişilər eyni süfrə arxasında əy-
ləşməzdilər. Əsərin təhlili zamanı aydın olur
ki, yeməyi otağa Kərbalayı Cəfər əminin oğlu
gətirir.  Əsərdə yazılır: “On iki-on üç yaşında

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Filologiya



1 1101

Aytəkin Qəhrəmanova

Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında

qоnаqpərvərlik adətinin təsviri

bir oğlan sol əlində bir çölmək sallya-sallaya
girdi içəri və çölməyi qoydu yerə” [11, s. 63].  

Xalq arasında qonaq gəlmə ilə yanaşı, qo -
naq dəvət etmə adəti də vardır. Etnoqraf
H.Q.Qədirzadə bu barədə yazır: “Bu üç formada
olmaqla müddətinə görə bir-birindən fərqlənirdi:
1.Kənarda yaşayan qohum, dost və tanışların
dəvət edilməsi. Bu bir həftə və daha artıq
davam etməklə müddət dəvət edilən tərəfindən
müəyyən olunardı. Belə qonağı digər qohumlar
da qonaq aparadılar. 2.Ziyafət xarakteri daşıyan
hər hansı məclis və mərasimə dəvət etmə. Bir
neçə saata bitərdi. 3.Yeni ailə quranların, uzun
müddət səfərlərdən, qürbətdən qayıdanların
və digər bu kimi səbəblərdən qonaq dəvət
edilənlər. Bu da adətən günün ikinci yarısı  və
ya axşam edilir, məclis bir neçə saata başa ça-
tardı” [10, s.103]. 

Məsələn, ədibin “Ər” kоmediyаsının təhli-
lindən aydın olur ki, Mərcan xanımın oğlu
Cahangir Teymur bəyi evlərinə qonaq dəvət
edir. Mərcаn хаnım  əvvəlcədən оnlаrа qоnаq
gələcəyini bilərək yeməklə  bərabər, zəncəfil-
çörək də bişirir. Оğlu Cаhаngir аnаsındаn sо-
ruşur:“...Аnа nə qаyırırsаn?

Mərcаn хаnım: Bаlа zəncəfil-çörək bişiri-
rəm.

Cаhаngir: Nə əcəb аnа?
Mərcаn хаnım: Necə nə əcəb? Bəs demirdin

Teymur bəy bu gün bizə qоnаq gəlir?” [11, s.
556]. “Ər” komediyasında qonaq dəvət etmə
adəti ziyafət xarakteri daşıyır və bu məclis
bir neçə saat ərzində bitir. 

Ev sаhibi qоnаğın əvvəlcədən gələcəyini
bildikdə ev-eşiyidə səliqə-sаhmаnа sаlıb, hа-
zırlıq görür. Bu isə qonağın rahatlığını və
onun tam sərbəstliyini təmin etmək məqsədi
daşıyır. Məsələn, yazıçının “Ölülər” əsərində
Hаcı Həsən аrvаdı Kərbəlаyı Fаtmа xanıma
хəbərdаrlıq edir ki, ev-eşiyi səliqəyə sаlsın,
qоnаğı оlаcаq.  

Kərbalayı Fatma xanım qonaq otağına dö-
şənmiş xalçaları səliqəyə salaraq divar boyu
naz balınc düzüb, qonaqların oturması üçün
döşəkçələr salır və qonaqların gələcəyini göz-
ləyirlər. Qonaq otaqlarının döşənməsi barəsində
Ş.Bünyadova yazır ki, qonaq otaqlarını bəzə-
mək üçün dəst xalçalardan istifadə edilirdi.
Dəst xalçalar ölçüsünə, formasına və konpo-

zisiyasına görə müxtəlif olur: otağın orta his-
səsinə salınmış iri xalça (xalı), yuxarı tərəfdə
yerə salınan “baş” xalça və ortadakı iri xalça-
ların yanına salınan “kənarə” xalça [4, s.154].
Evin səliqəyə sаlınmаsı  eyni zamanda qаdın-
lаrımızın incə zövqündən, yüksək mədəniy-
yətindən хəbər verir.

Хаlq qоnаğа yüksək qiymət vermiş, оnu
“Аllаh qоnаğı” аdlаndırmışdı. Хаlq аrаsındа
belə bir deyim vаrdır ki, qоnаğın ruzisi özündən
qаbаq gələr. Tаnımаdığı bir аdаm qаpısını
döyüb, “Аllаh qоnаğı istəyirsinizmi? – deyə
sоruşаndа, ev sаhibi-Аllаhа dа qurbаn, оnun
göndərdiyi qоnаğınа dа” - deyib qоnаğı evə
dəvət edər. 

C. Məmmədqulzаdə “Mоllа Fəzləli” hekа-
yəsində yаzır: “Ахund Mоllа Nəsrəddin, bu
gecə sizə qоnаğаm.

Dedim:
- Qоnаq Аllаh qоnаğıdır. Və üz qоyduq

bizim mənzilə tərəf... Аrvаd çörəyi və çаyı
yerbəyer etdi. Yedik, içdik, bir qədər də söhbət
etdik.” [11, s. 200]. Əsərin təhlilindən aydın
olur ki, Axund Molla Nəsrəddin İrandan gəlmiş
bu qərib axundu tanımır. Qeyd edək ki, qo-
naqpərvərlik adətində önəm verilən məsələ-
lərdən biri  əvvəlcədən tanımadıqları şəxslərin
qonaqlanmasıdır. H.Q.Qədirzadə Qurani-Kə-
rimə istinadən qeyd edir ki, Qurani-Kərimdə
tanış olmayan qonağın qəbul edilməsinə, ona
yemək verib xidmət göstərilməsinə xüsusi
önəm verilir. Qonaq islamda Allahın insanlara
hədiyyəsi kimi qiymətləndirilir. Hz Peyğəm-
bərimiz (s.ə.v) buyurur: “O zaman ki, Allah
insanlara yaxşılıq etmək istəyir, onlar üçün
bahalı hədiyyə göndərir. Soruşdular ki, bu
hədiyyə nədir? Buyurdu ki, qonaq, belə ki,
ruzi ilə evə daxil olar və ailə üzvlərinin gü-
nahlarını özü ilə aparar [10, s. 99].  

Adətə uyğun olaraq qonaq yemək-içməklə,
otaqla və yataqla təmin olunur. Aydındır ki,
qonağın rahatlığının təmin olunmasına, yəni
yemək-içməyin hazırlanmasında, evin səliqə-
sahmana salınmasında və s. kimi işlərdə ailənin
digər üzvlərinin də əməyi vardır. Yazıçı həmin
hekayəsində yazır: “Аrvаd çörəyi və çаyı yer-
bəyer etdi” [11, s. 200].

Uzaqgörən xalqımız evə gələn qonaq üçün
ya ayrıca tikili, ya da evin bir otağı hazır sax-
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lanılırdı. Hekayədə yazılır: “Axunda o biri
otaqda yer saldıq, yatdı” [11, s. 200].

Qonaqpərvərlik adətlərində maraqlı məqam-
ların biri də qonağın neçə gün qalmasıdır.
Adətən əvvəlcədən tanınmayan qonaqlar qo-
naqlandığı evdə bir gün (bir gecə) qalardılar.
Adətə görə qonağın üç günə qədər qalması
xoş görünür. Xalq arasında belə bir deyim var
ki, qonaq birinci gün qızıldır, ikinci gün gü-
müşdür, üçüncü gün misdir, dördüncü gün
pisdir. Qonaq qalan adam ev sahibinin vəziy-
yətini, onun məşğulluğunu nəzərə almalı, ona
çətinlik yaratmamalıdır.

C.Məmmədquluzаdənin “Tахıl həkimi” he-
kаyəsində də qоnаqlıq аdətinin müəyyən ça-
larları təsvir edilir. Hekаyədə yаzılır: “...Onlar
getdilər və Həsənbəy məşğul oldu qonaqlara
çörək hazırlamağa. Əvvələn bir erkək kəsdilər
...İki sааt və bir qədər də аrtıq keçəndən sоnrа
Həsən bəyin bаlkоnundа аçılаn nаhаr stоlu
əziz qоnаqlаrı gözləyirdi” [11, s. 278]. 

Hələ qədim zamanlardan qonağın şərəfinə
verilən süfrənin bəzədilməsinə xüsusi diqqət
yetirilirdi. Süfrəyə xalqımıza xas olan milli
yeməklər və içkilər düzülərdi. Qonaqlıq ye-
məklərindən əsasən düyü və ət yeməkləri üs-
tünlük təşkil edərdi. Ədibin əsərinin təhlilindən
də aydın görünür ki, gələn  möhtəbər qonaq
olduğu üçün onun şərəfinə erkək kəsilir.

Хаlqımızın belə bir аdəti vаr ki, düşmən də
qаpısını döyüb, qоnаq adıyla evinə gələrsə,
оnа heç bir zərər tохundurmаz. Ən əziz qоnаğı
kimi yedirdib-içirər və yоlа sаlаrdı.

Tаriхən qоnаqpərvər оlаn хаlqımızın qоnаq
оtаğı оlаrdı. Аzərbаycаnın bəzi bölgələrində
isə qоnаq üçün “bаlахаnа” аdlı  оtаq tikilərdi
ki, qоnаq həyətə girən kimi həmin оtаğа
qаlхsın və rаhаtlаnsın. 

Balaxana həyət darvazasının  və yaxud evin
üstündə tikilən balkonlu otaqdır [13].   Bala-
xanalı evlərdə qonaq həyətə girən kimi həmin
otağa qalxar və ev sahibinin ailəsini görməzdi.
Balaxanaların, qonaq otaqlarının və evdə
qonaq üçün bir neçə dəst əlavə yorğan-döşəyin
olması xalqımızın qonaqpərvərliyini bir daha
sübut edən amillərdəndir.

Аzərbаycаn хаlqının qоnаqpərvərliyi əsrlərin
sınаğındаn süzülüb gələn xalq deyimlərində
də öz əksini tapmışdır:

Bаğdа püstə yeri vаr,
Püstə üstə yeri vаr.
Bizim gələn qоnаğın
Gözüm üstə yeri vаr. 

Хаlqımızın qоnаqpərvərliyi tarifsiz tariximiz
olan  “Kitаbi-Dədə Qоrqud” dаstаnındа dа öz
əksini tаpmışdır. Оğuzlаrdа qоnаğа ehtirаm,
hörmət həmişə müqəddəs аdətlərdən sаyılıb.
Hаrdаn gəlməsindən, kimliyindən аsılı оl-
mаyаrаq qоnаq qаpısını döydüyü evin əziz
kimsəsi bilinib. “Kitаbi-Dədə Qоrqud”dа “qо-
nаğı gəlməyən böyük evlər yıхılsа yахşıdır” -
deyə qаrğış söylənib [8, s.8]. Qоnаğа etinаsızlıq
göstərən, оnun qаrşısınа ədəb-ərkаnlа çıхmа-
yаn, lаyiqincə süfrə аçmаyаn qаdın “bаyаğı”
аdlаndırılır, beləsi hаqqındа “bəbəkləri dо-
ğulmаsın” söylənilir. О qаdın evin dаyаğı
bilinir ki, “yаzıdаn yаbаndаn evə bir qоnаq
gəlsə, ər аdаm evdə оlmаsа оl оnu yedirib,
içirər, əzizləyib, охşаyаr, yоlа sаlаr” .

Hələ qədim zаmаnlаrdаn etibаrən Аzərbаycаn
ərаzisindən ticаrət yоllаrı keçdiyinə görə о
yоllаrın üzərində kаrvаnsаrа tikər və özgə
yerlərdən gələn kаrvаnlаrın və yоlçulаrın mü-
vəqqəti qаlmаsı, qоşqu heyvаnlаrı və minik
vəsаitinin sахlаnmаsı üçün böyük həyəti оlаn
хüsusi binаlаr tikilərdi [2, s. 645]. Bəzən də
elə оlurdu ki, şəhərlərdə tikilən kаrvаnsаrаya
ərаzinin kəndlərindən gələn, gecələməyə yeri
оlmаyаn insаnlаr, həmçinin yахın kəndlərdən
minik vаsitəsi kimi istifаdə оlunаn ulаqlаrını,
аtlаrını kаrvаnsаrаyа yerləşdirib, bаzаrа, tükаnа
gedən insаnlаr dа istifаdə edirdilər. C. Məm-
mədquluzаdənin “Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı”
pоvestində yаzılır: “Ахşаm аzаnınа аncаq
yаrım sааt qаlırdı ki, Хudаyаr bəy gəldi çıхdı
hаmаn kаrvаnsаrаya” [11, s.61].

Xalqımız yaxından-uzaqdan gələn qonağı
müqəddəs saymış, adına heyvan kəsmiş, onu
ağırlayıb əzizləmişdir. Qonağa nəinki öz evində
hörmət etmiş, hətta karvan yolları üstündə
onlar üçün “aman evləri” tikmişdir [3]. Qonaq -
pərvərliyin başqa mənbəyi isə ölkənin təbii
və coğrafi şəraitindədir. Əsrlər boyu Azərbay -
can da azmış və ya karvandan qalmış yolçulara
sığınacaq vermək adət olub. Onu da qeyd
edək ki, keçmişdə yolçular məlumat daşıyıcıları
idilər. Azərbaycanlılar dağ aşırımlarında yo-
rulmuş və yollarını azmış yolçular üçün xüsusi
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sığınacaqlar tikiblər, orada yemək, yataq va-
sitələri və odun qoyublar. Bu sığınacaqlar bu
günə kimi Azərbaycanın dağlarında qədim
dövrlərin abidələri kimi qorunub-saxlanılıb.  

Şirin Bünyаdоvаyа əsаslаnıb demək оlаr ki,
hələ оrtа əsrlərdən aman evləri, kаrvаnsаrаlаr
hаqqındа məlumаt vаrdır. Müəllif Nizаminin
əsərlərinə istinаd edərək yоllаrdа ehsаnlаr he-
sаbınа müvəqqəti sığıаcаq məqsədilə tikilən
ribаtdаn istifаdə оlunmаsındаn söz аçmış və
ribаtı qоnаqlаrın gecələməsi üçün vəqf оlunmuş
kirаyəsiz kаrvаnsаrа оlduğunu  söyləyir [4,
s.163].   

Аzərbаycаndа оlduğu kimi, digər türk хаlqlаrı
ərаzilərində də, kаrvаnsаrаlаrdan keçmişdə
qоnаqlаrın sахlаnmаsı üçün də istifаdə оlun-
duğu hаqqındа məlumаtlаr vаr. Məsələn, “Tür-
kiyənin Büyük Lаrоusse Sözlük ve Аnsiklо-
pedisi kitаbı”ndа kаrvаnsаrа hаqqındа məlu-
mаtdаn аydın оlur ki, istər Türkiyədə, istərsə
də Аzərbаycаndа kаrvаnsаrа eyni mаhiyyəti
dаşıyır, yəni eyni аnlаmа gəlir. Kitаbdа yаzılır:
“Əskidən аnа ticаrət yоllаrı üzərində, kаr-
vаnlаrın sахlаnmаsı üçün böyük binаlаr tiki-
lirdi… İsərisində yоlçulаrın yаtаbiləcəyi оtаqlаr
və sаlоnlаr, əşyаlаrın qоyulduğu аnbаrlаr,
ахurlаr, təmirхаnаlаr, nаlbəndlər, hаmаmlаr,
məscidlər vаrdı… Türkiyə memаrlığındа ən
əski kаrvаnsаrаlаr, Qаrахаnilər dövründə ti-
kilmiş оlаn və ribаt deyilən dörd eyvаnlı,
küçük, binаlаrdır” [5, s.643]. 

Xalqımızın qonaqpərvərlik adəti bədii ədə-
biyyatla yanaşı, vaxtilə ölkəmizə gələn müхtəlif
səyyаhlаrın və cоğrаfiyаşünаslаrın хаtirələrində
və əsərlərində də rast gəlinir. Аleksаndаr
Dümа Аzərbаycаndа оlаrkən bu хаlqın qоnаq -
pər vərliyini görmüş və özünün “Qаfqаz səfəri”
аdlı əsərində geniş məlumаt vermişdir: “Bivахt
gecənin bir аləmində gəlməsinə bахmаyаrаq,
bizə hər cür qаyğıkeşlik və qоnаqpərvərlik
göstərildi” [6, s.144].

ХVII əsrin əvvəllərində Şаmахı hаkimi Аb-
dullа хаnın yаnınа ticаrət əlаqələri üçün gəlmiş
ingilis missiоnerləri Аntоnii Çenkinsоn və
Оlkоk şərəfinə verilən qоnаqlıqdа 290 cür
yeməyin süfrəyə gətirilməsi хаlqımızın qоnаq -
pərvərliyinin gözəl nümunəsi оlа bilər. Bu
missiоnerlər gördüklərini ingilis dilində öz
səyаhətnаmələrində yаzmış və bütün  Аvrоpаnı

хаlqımızın bu nəcib аdəti ilə tаnış etmişlər.
[9, s.8]. 

Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərindən biri
olan qonaq və qonaqpərvərlik haqqında xalq
deyimlərində, inam və etiqatlarda da rast
gəlinir. Məsələn: “Qonaqpərvər adamın süfrəsi
boş qalmaz”, “Qonaq bolluq gətirir”, “Qonaqsız
ev, susuz dəyirman kimidir”, “Qonaq özü
gəlir, amma onu ev yiyəsi yola salır”, “Evin
bəzəyi uşaqdır, süfrənin bəzəyi qonaq” və s.
Ağbirçəklərimiz xəmir çırtlayanda bilərdilər
ki, evə qonaq gələcək, xeyirliyə gəlsin-deyər-
dilər. və s.

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, qonaqpər-
vərlik аdətində zəngin ənənlərimiz, хаlqın
məişət tərzi öz təcəssümünü tаpır və dövrün
səciyyəvi хüsusiyyətlərini əks etdirir. Ümumi
sərvətimiz olan milli dəyərlərimizi, adət-ənənə -
lərimizi yad ünsürlərdən qorumalı, babaları-
mızdan bizə əmanət olunanları zənginləşdirərək
gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq.
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Annotasiya. Məqalədə sadə cümlə və onun növləri araşdırılmış, sadə
cümlənin növü olan təktərkibli cümlələrin quruluşu və üslubi xüsusiyyət-
lərindən bəhs edilmişdir. Burada təktərkibli cümlələrin üslubi imkanları
Cəlil Məmmədquluzadənin hekayələri üzərində izah edilmişdir. Bütün
nəsr əsərlərində olduğu kimi, Mirzə Cəlilin də əsərlərində sadə cümlənin
müxtəsər, geniş, təktərkibli, cüttərkibli və başqa növlərindən üslubi vasitə
kimi istifadə edilmişdir. Mirzə Cəlil mübtəda əsasında qurulan adlıq
cümlələrə nisbətən təktərkibli cümlələrdən – qeyri-müəyyən şəxsli,
müəyyən şəxsli və şəxsiz cümlələrdən daha geniş istifadə etmişdir. Burada
xəbər əsasında formalaşan qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr üslubi cəhətdən
maraq doğurur. Yazıçının bədii əsərlərində dilin bütün imkanlarından
yaradıcı şəkildə istifadə edilmişdir. Bu əsərlərdə sadə cümlələrin işlənmə
tezliyi yüksək, üslubi funksiyaları isə müxtəlifdir. Eyni zamanda məqalədə
yazıçının sadə cümlənin növlərindən bədii yaradıcılığında necə istifadə
etməsi, bu cümlələri yeni-yeni üslubi funksiyalarla zənginləşdirməsi,
linqvo-poetik vasitəyə çevirməsindən bəhs edilmişdir. Yazıçının bədii
əsərlərində sadə cümlələr bəzi spesifik xüsusiyyətləri ilə diqqəti çəkir.

Opportunities and ways to use the stories of Jalil Mam-
madguluzadeh in the teaching of simple sentences
Abstract. The article examines the simple sentence and its types to some
extent, and discusses the structure and stylistic features of single-sentence
sentences, which are a type of simple sentence. Here the stylistic
possibilities of one-sentence sentences are explained on the stories of
Jalil Mammadguluzadeh. As in all prose works, Mirza Jalil's works used
short, broad, one-part, two-part and other types of simple sentences as a
stylistic tool. Mirza Jalil used monosyllabic sentences - indefinite, definite
and indefinite sentences - more widely than noun sentences based on the
principle. Here, the indefinite personal pronouns formed on the basis of
the news are of stylistic interest. All the possibilities of language were
used creatively in the writer's works of art. In these works, the frequency
of processing simple sentences is high, and their stylistic functions are
different. At the same time, the article discusses how the writer uses the
types of simple sentences in his artistic work, enriches these sentences
with new stylistic functions, turns them into a linguo-poetic tool. Simple
sentences in the author's works of art attract attention with some specific
features.
Возможности и способы использования рассказов
Джалила Мамедгулузаде в обучении простым
предложениям
Aннотация. В статье исследуются простое предложение и его типы,
в том числе структура и стилистические особенности односоставных
предложений. Здесь рассматриваются стилистические возможности
односоставных предложений по рассказам Джалила Мамедгулузаде.
Как и во всех прозаических произведениях, в рассказах Мирзы
Джалиля в качестве стилистического инструмента использовались
неполные, полные, односоставные, двухсоставные и другие типы
простых предложений. Мирза Джалил использовал односоставные
предложения – неопределенно-личные, определенно-личные и без-
личные предложения шире, чем назывные предложения, образованные
на основе подлежащих. Здесь стилистический интерес представляют
неопределенно-личные предложения, образованные на основе ска-
зуемых.   Установлено, что в произведениях писателя творчески ис-
пользованы все возможности языка. В этих произведениях высока
частотности простых предложений, а их стилистические функции
различны. В то же время в статье рассматривается, как писатель ис-
пользует типы простых предложений в своем художественном про-
изведении, обогащает эти предложения новыми стилистическими
функциями, превращает их в лингво-поэтический инструмент.
Простые предложения в художественных произведениях привлекают
внимание индивидуальным своеобразием.
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Мцасир дювр Азярбайcан ядяби дилинин

инкишафыны, она мяхсус сяcиййяви хцсусиййятляри

даща дяриндян излямяк, еляcя дя ядяби дилин

бир сыра нязяри мясяляляринин щялли цчцн дюврцн

эюркямли сюз усталарынын дилинин мцхтялиф

сявиййялярдя тядгиги хцсуси ящямиййятя ма-

ликдир вя актуалдыр. Чцнки йазычынын дил вя

цслубуну щяртяряфли мейдана чыхармаг цчцн

дилин демяк олар ки, бцтцн сащяляри тядгигата

cялб олунур, morfologiya, sintaksis вящдятдя

эютцрцлцр. Дилин лцьят тяркибини тяшкил едян

лексик лайларын ифадялилик вя образлылыг кими

кейфиййятляринин ашкара чыхарылмасы, онун

се мантик тябиятини, инкишаф мянзярясинин мц -

яй йянляшдирилмяси цчцн бядии ясярляр, йазычы

мю вгейи олдугcа ваcибдир. 

Яdяbи dиl prosesиnи dцzgцn qиymяtlяn-

dиrmяk цчцn ayrы-ayrы шaиr vя yazычыlarыn dиl

vя цslub xцsusиyyяtlяrиnи юyrяnmяk чох ва-

cибдир. Мяшщур рус алими V.Vиnoqradovун

тя биринcя десяк, яdяbи dиlиn tarиxи, adяtяn,

bюyцk yazычыlarыn-шaиrlяrиn dиl materиallarы

яsa sыnda yaranыr. Тяsadцfи deyиlдир kи, яdяbи

dиl tarиxиnиn mцяyyяn mяrhяlяlяrи, adяtяn,

hя mиn dюvrdя yazыb-yaratmыш, яdяbи dиlиn

bяdии qolunun иnkишafыnda mиsиlsиz rolu olan

sюz sяnяtkarlarыnыn adы иlя baьlыdыr. Bu sяnяt -

karlar dиlиmиzиn zяngиn sюz xяzиnяsиndяn иs-

tиfadя edяrяk, bиr-bиrиnи yamsыlamadan yenи

bяdии иfadя vasиtяlяrи tapыr, яdяbи dиlиn bяdии

иfadя gцcцnц artыrыr, lцьяt tяrkиbиnи zяngиn-

lяшdиrиrlяr. 

Azərbaycan dilçiliyində təktərkibli cümlələr
də tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuş,
müəyyən dərəcədə araşdırılmışdır. Sadə  cüm-
lənin bu növü lazımi qədər olmasa da, müəyyən
dərəcədə öyrənilmişdir. Lakin bu  vaxta qədərki
araşdırmalarda diqqəti  cəlb  edən  əsas  məsələ
budur  ki,  tədqiqatçıları, əsasən, təktərkibli
cümlələrin   quruluşu   maraqlandırmış,  üslubi
xüsusiyyətlərinə diqqət  yetirməmişlər. Halbuki
baş  üzvlərdən  birinin iştirak  etmədiyi  belə
cümlələr  olduqca  maraqlı,  rəngarəng  üslubi
çalarlar  yaradırlar.   Təktərkibli  cümlələrin
üslubi  xüsusiyyətlərini  əhatəli,  sistemli  şə-
kildə  ilk  dəfə  Əbdülhəmid  Bağırov  işlə-
mişdir.   Əbdülhəmid  Bağırov  doğru  olaraq
vurğulamışdır  ki,  “təktərkibli  cümlələrin
üslubi  imkanları  onun  növləri  ilə  sıx

bağlıdır. Çünki  adlıq  cümləyə  məxsus  üslubi
imkanları  söz  cümlədə  və  ya  ümumi şəxsli
cümlədə  görmək  olmur.” [1, s.61]. Əbdülhəmid
Bağırov təktərkibli cümlələrin beş növünü
qəbul etmiş və onların  üslubi xüsusiyyətlə-
rindən bəhs etmişdir:

1. Qeyri-müəyyən  şəxsli  cümlələr.
2. Ümumi  şəxsli  cümlələr.
3. Şəxssiz cümlələr.                               
4. Adlıq  cümlələr.
5. Söz- cümlələr.

Lakin  müasir  Azərbaycan  dilində  təktər-
kibli  cümlələr  ilk  növbədə mübtəda  və  xə-
bərin  olub-olmamasına görə növlərə bölünürlər.
Mübtədanın olub-olmamasına görə  tək tərkibli
sadə cümlələr müəyyən şəxsli    cüm  lə lər, qeyri-
müəyyən şəxsli cümlələr, ümu mi  şəxsli  cüm-
lələr,  şəxssiz  cümlələr  ol maqla  dörd  qrupa
bölünür.  Xəbərin  olub-olmamasına görə  isə,
təktərkibli  sadə  cümlələr  adlıq cümlələr  adı
altında  bir  qrupda  birləşirlər.  Müasir dərs-
liklərdə  müəyyən  şəxsli  cümlələr də təktərkibli
cümlələrin  bir növü hesab edilir və  eyni  za-
manda  ona  belə  bir  qayda  verilir:  “Mübtə-
dası  olan,  yaxud  olmasa  da asanlıqla  bərpa
edilə  bilən  cümlələrə  müəyən  şəxsli  cümlələr
deyilir”. Lakin düşünürəm ki, söhbət əgər
təktərkibli  sadə  cümlələrdən,  yəni  baş  üzv-
lərdən  birinin iştirakı  olmadan yaranan  cüm-
lələrdən  gedirsə  onda  müəyyən şəxsli  cüm-
lələr  təktərkibli sadə  cümlə hesab oluna  bil-
məz.  Çünki  bir  çox  hallarda  bu  cümlələrdə
baş  üzvlərin  hər  ikisi  iştirak  edir.  Eyni  za-
manda, diqqəti  cəlb edən  əsas  məsələlərdən
biri də budur ki, təktərkibli cümlələrin bölgü-
sünü  verərkən  Əbdülhəmid  Bağırov söz –
cümlələri də bura daxil etmişdir. Lakin söz
 cüm lələr sintaktik cəhətdən üzvlənməyən
cümlələrdir.  Üzvlənməyən cümlələri  isə  biz
mübtəda və ya xəbər əsasında formalaşan
təktərkibli  sadə cümlələrə aid  edə  bilmərik.
Buna görə də  söz – cümlələrdən  ayrıca  bəhs
etməyi  daha  doğru  hesab  edərək  təktərkibli
sadə cümlələrin dörd növündən – qeyri-müəy-
yən  şəxsli  cümlələr, şəxssiz  cümlələr,  ümumi
şəxsli  cümlələr  və xəbərin  iştirakı  olmadan
yaranan adlıq cümlələrdən bəhs  etməyi  lazım
bilirəm.  Əbdülhəmid  Bağırovun da qeyd  et-
diyi  kimi,  baş  üzvlərdən  birinin  iştirakı ol-
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Şəbnəm Əliyeva

Sadə cümlənin tədrisində Cəlil Məmmədquluzadə

hekayələrindən istifadənin imkan və yolları

madan yaranması bu cümlələrin  üslubi çalar-
larını daha da gücləndirir. C.Məm məd qu lu -
zadənin hekayələrində sadə cümlələrdən  ibarət
olan təktərkibli sadə cümlənin bu növlərinə
və onların  üslubi  çalarlarına  aid  çox  maraqlı
nümunələr  vardır.

Qeyri -müəyyən  şəxsli cümlələrdə  hərəkətin
kim tərəfindən icra olunduğu, işin icraçısı
məlum olmur və təsəvvür edilmir.  Məhz buna
görə, yəni  qeyri-müəyyən  şəxsli  cümlələrin
belə qrammatik  quruluşa malik  olması  onun
geniş  üslubi  çalarlarının  yaranmasına  imkan
yaradır.

“Konkret icraçının olmaması hadisənin  he-
kayə, rəvayət şəklində ifadə olunmasına  imkan
yaradır” [1, s.61]. Qeyri-müəyyən  şəxsli  cüm-
lələrin əsas üslubi xüsusiyyətlərindən biri
budur ki, bu  cümlələrdə işi görən  məlum  ol-
mur və o, qrammatik  cəhətdən də  formalaşmır.
Hərəkəti  icra  edən, işi  görən bir  neçə  şəxs
olur  ki,  bunlar da  müyyən deyildir. 

Aşağıda göstərilən hekayələrdən verilən
nümunələrdə qeyri  müəyyən  şəxsli  cümlələrin
maraqlı  üslubi  çalarlarına  rast  gəlirik:  

• Qeyri-müəyyən şəxsli  cümlələrdə  işin
icraçısı  III şəxsin  təkidir:

Xanın əmrinə görə Kərməçatax kəndində
bizə bir məxsusi kənd evi boşaldıb vermişdilər
– q.m.şəxsli [3, s.45]. Bu dəfə el içində abırları
getməkdən savayı, aşıqların dilinə və hekayə
yazanların qələminə düşüb rüsvayi-cahan ol-
dular – q.m.şəxsli [3, s.45]. Apardı Heydərxan
körpüsündən ötrü sal daşısınlar – q.m şəxsli
[3, s.285]. Hər kənddən bir eşşək istəyiblər –
q.m.şəxsli [3, s.140]. İki dəfə anası və arvadı
sifariş eləyiblər – m.şəxsli və iki dəfə kağız
göndəriblər ki, - m.şəxsli, xərclikdən yana
korluqları var – m.şəxsli və Kərbəlayı Məm-
mədəlidən biraz pul istəyiblər – q.m.şəxsli [3,
s.130]. Arvad, vallah o kişi deyirdi ki, elə bu
saat gələcəklər – q.m.şəxsli [3, s.152]. Xırda
otaqda əziz qonaq üçün kravat qoysunlar –
q.m.şəxsli [3, s.152]. Haman otağa yapışıqlı
kiçik otağa yazı stolu qoysunlar – q.m.şəxsli
[3, s.152]. Dedilər ki, gəlməyib – q.m.şəxsli
[3, s.158].

Göründüyü kimi, nümunələrdə verilən  “kra-
vat qoysunlar” və  “biraz pul istəyiblər”, “rüs-
vayi-cahan oldular” və.s cümlələrində işi

görən  qeyri-müəyyən  olsa  da  icraçının  bir
nəfər  olduğu və  hərəkətin  III  şəxs  tərəfindən
icra olunduğu sonrakı cümlələri oxuduqda
məlum olur.  

• Bir çox  hallarda  qeyri-müəyyən  şəxsli
cümlələrin vasitəsilə subyekt ümumiləşir. Belə
ümumiləşmələr  qeyri-müəyyən  şəxsli  cüm-
lələrin  meydana çıxmasına  səbəb  olur.  İşin
icraçısı III şəxsin təkidir, lakin danışana  dəqiq
məlum  deyildir.  Məsələn,  Yuxuda mənə bu
sözləri deyirlər: (q.m.şəxsli) “Əmim Novruz
ağanı atlı sultanı eləyiblər” (q.m.şəxsli) [3,
s.176], Hacı Həsən ağanın oğlu Möhsün naxoş
olub -m.şəxsli, həkimə gətiriblər – q.m.şəxsli.
[3, s.242], Bir gün danışdılar ki, -  q.m.şəxsli,
Kəblə İmaməli Şərəbanunun talağını veribdir
- m.şəxsli [3,s.356]. Sabah olcaq Məmmədəli
and içdi ki, - m.şəxsli gedib vətənə kağız yaz-
dırar ki, - m.şəxsli onun payını göndərsinlər -
q.m.şəxsli [3, s.334]. Üç il bundan irəli iki
nəfər seyid padşahlıq yolunda bir ermənini
öldürüb, (m.şəxsli) cibindən iki manat yarımını
çıxartmışdılar - q.m.şəxsli [3, s, 308].

• Qeyri-müəyyən  şəxsli cümlələrin  vasi-
təsilə  subyekt mücərrədləşdirilir. Qazı təəccüblə
soruşdu ki, - m.şəxsli, yəni necə qol çəkə bil-
məzlər - q.m.şəxsli [3, s.179], Zahirən yaxşı
yola gedərdilər - q.m.şəxsli və kişinin övrətə
olan məhəbbəti kafi dərəcədə idi - m.şəxsli
[3, s.180), Çünki bunların bir-birinə heç bir
ədavəti yox idi, - m.şəxsli) ancaq bir-birilə
dalaşıb boşanmağa məhz adətkərdə olmuşdular
- q.m şəxsli [3, s.244].

• Bir  çox  hallarda  qeyri-müəyyən şəxsl-
cümlələr sanki, elə bil modal sözlərinin iştirakı
ilə  yaranır.

Bu halda  qeyr- müəyyən  şəxsli  cümlələrin
çox  maraqlı  üslubi çalarları yaranır. Belə  ki,
belə cümlələrdə qeyri-müəyyən  icraçının  fəa-
liyyəti,  hərəkəti  bənzədilir, ya  da  müqayisə
edilir. Məsələn: Pəri arvad elə atıldı geriyə
(m.şəxsli), guya ayaqlarına od basdılar -
q.m.şəxsli [3, s.175], Mən burada gördüm ki,
təzə tanışlarım Balaqədəşin sözlərinə elə ürək-
dən şadlanırlar ki, guya bunlara bir böyük
mücdə xəbəri gətiriblər [3, s.157]

Müəyyən şəxsli cümlələrdən danışarkən
əsas şərt olaraq baş üzvlərin – mübtəda və
xəbərin iştirakı vacib sayılır. Mübtədanın iş-
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tirakına görə müəyyən şəxsli cümlələr iki yerə
ayrılır. Mübtədası olan müəyyən şəxsli cümlələr
adından göründüyü kimi bu cümlələrdə müb-
təda mütləq surətdə iştirak edir və xəbəri
bütün şəxslərdə ola bilər. Mübtədası olan
bütün cümlələr müəyyən şəxsli cümlə olur.
Buna xüsusi nəzər salmaq lazımdır. Bəzən
şagirdlər cümlələri təhlil edərkən mübtədası
olmasına baxmayaraq atalar sözü formasında
olan cümlələri ümumi şəxsli cümlə götürürlər.
Bilmək lazımdır ki, əgər cümləni sintaktik
təhlil edən zaman mübtəda varsa artıq bu
cümlə müəyyən şəxsli cümlədir.

Xudayar bəy qapıdan çıxmaq istəyirdi, qazı
çağırıb dedi: .....

Ölümdən bərk şey xudavəndi – aləmin əm-
ridir ki, lazım olan yerdə ölüm varid olur.
(....)

Bu cümlələrə diqqət eləsək, ikinci cümlə
atalar sözü formasında olan cümlədir və şa-
girdlərin daha çox çaşqınlığa səbəb olan cümlə
formasındadır. Çünki atalar sözü formasında
olan cümlələr də şagirdlər çox vaxt belə yadda
saxlayırlar ki, bu cümlələr ümumi şəxsli  cümlə
olur. Ancaq burda bir məsələ var ki, ümumi
şəxsli cümlələr, əsasən, atalar sözləri və mə-
sələlər və ya aforizmlər formasındadır. Bu o
deməkdir ki, həmişə deyil. Bəzi hallar var ki,
ümumi şəxsli cümlə sayılmıyacaq. Bu zaman
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi mübtədası olan
cümlələr müəyyən şəxsli olur. Yəni biz bunu
xəbər və mübtədaya baxaraq müəyyənləşdiririk.
İkinci cümlədə də mübtəda iştirak edib.

II tip cümlələr isə mübtədası buraxılan
müəyyən şəxsli cümlələrdir. Adından görün-
düyü kimi, bu cümlələrdə mübtəda iştirak
etmir və bu cümlələrin mübtədasının iştirak
edib etməsinə baxmayaraq, şəxs sonluqlarına
baxaraq mübtədanı bərpa edə bilərik. Yəni
xəbərdə olan şəxs sonluğuna görə bu müm-

kündür.
Nə danışırsan, necə yəni dirilməyib? (...)

Hacı, sənin qızının öhdəsindən gələ bilmirəm.
(...) Mən bu tövr biədəbliyi sizdən əsla gözlə
mirəm – m.şəxsli, [3,s.83]. Vətəndə günümüz
məşəqqət və korluqla keçirdik – m.şəxsli, [3,
s.152].  Bundan əlavə haman evin damının
üstündə xanın xidmətçiləri iki alaçıq qurmuş-
dular – m.şəxsli, [3, s.151] Məhəmməd  Həsən
əmi “Ya Allah” deyib durdu ayağa və Əhməd
səsini kəsdi – m.şəxsli, Məhəmməd Həsən
əmi və övrəti çörək üstə idilər – m.şəxsli, [3,
s.57]. Mən onlardan kəm deyiləm ki, mən
qalım – m.şəxsli, [3, s. 62] Muğdusi Akop öv-
rətinin əlindən yapışıb, başladı otaqları gəzməyə
- m.şəxsli, [3, s.140]. Bu otaq yatmaq otağı
olsun – m.şəxsli, [3, s.333].  Mənim dalımca
da Mirzə Sadıq Munşi çıxdı və düz, dinməz-
söyləməz çıxdı, getdi – m.şəxsli, [3, s.312].
Camaatın yarısı pristavın mənzilini əhatə edib
tutmuşdular – m.şəxsli, [3, s.306] Qlava, dörd-
beş yüz yumurta lazımdır – m.şəxsli [3, 123]

Göründüyü kimi, sadə cümlə geniş anlayışdır
və bədii ədəbiyyatda bu və ya digər növünə
daha çox təsadüf edilir.

Ədəbiyyat

1. Bağırov Əbdülhəmid. Sadə cümlənin üslubi
xüsusiyyətləri.  ADU nəşri.  Bakı, 1975.

2. Məmmədquluzadə Cəlil. Seçilmiş əsərləri.
II cildə. I cild. Bakı, 2009.

3. Mustafayeva Qızqayıt. Azərbaycan dilinin
üslubiyyatı.  Bakı, 2010.

4. Əfəndiyeva Türkan. Azərbaycan ədəbi  di-
linin üslubiyyat  problemləri. Bakı: Elm,
2001.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Filologiya

Məqalə  filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Akif İmanlı                               
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 12 mart 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 24 aprel  2020-ci il



109

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2, s. 109-113
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2020, № 2, p. 109-113
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2020, № 2, c.109-113

Azərbaycan poeziyası nümunələri-
nin ingilis dilinə tərcüməsinin bəzi
məsələlərinə dair

Müəlliflər:

Bəyim Tarverdiyeva
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

Şəfəq Vəliyeva
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
E-mail: tarverdiyevabeyim@
gmail/com

Açar sözlər:
Azərbaycan poeziyası, bədii
tərcümə, ədəbi nümunələr, es-
tetik dəyərlər, Nizami Gəncəvi
yaradıcılığı, xalq danışıq dili,
ədəbi dil, milli psixologiya

Authors:

Bayim Tarverdiyeva
Nakhchivan Teachers Institute

Shafag Valiyeva
Nakhchivan Teachers Institute
E-mail: tarverdiyevabeyim@
gmail/com

Key word: 
Azerbaijan poetry, literary
translation, literary samples,
aesthetic values, creativity of
Nizami Ganjavi, folk spoken
language, literary language,
national psychology

Aвторы:

Бейим Тарвердиевa
Нахчыванский институт
учителей

Шафаг Велиева
Нахчыванский институт
учителей
E-mail: tarverdiyevabeyim@
gmail/com

Ключевые слова: 
Азербайджанская поэзия, ху-
дожественный перевод, ли-
тературные образцы, эстети-
ческие ценности, творчество
Низами Гянджеви, народный
разговорный язык, литера-
турный язык, национальная
психология

Annotasiya. Məqalədə müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan poeziyası nümu-
nələrinin müxtəlif dillərə tərcüməsinin mədəni əlaqələrin inkişafındakı
əvəzsiz rolundan bəhs edilir. Qeyd olunur ki, tərcümə bəşəriyyətin
tarixində xalqları bir-birinə bağlayan mənəvi körpü hasab oluna bilər.
Azərbaycan poeziyası nümunələrinin müxtəlif dillərə tərcüməsinin
çoxəsrlik tarixi var və zaman keçdikcə bu xalqın mənəvi sərvətinə çevril-
mişdir. Məqalədə  əsas diqqət bədii tərcümə prosesində müəyyən çətinliklər
yaradan müstəqil dil vahidləri olan frazeoloji birləşmələrə yönəlmişdir.
Beləki, bu ifadələrin düzgün tərcümə olunması nəinki orjinalın milli ko-
loritinin saxlanmasına, həmçinin obrazlılığı dəqiq çatdırmağa imkan
verir. Məqalədə həmçinin qeyd olunur ki, Azərbaycan ədəbiyyatında
xüsusilə Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ingilisdilli ədəbiyyatda əsas yer
tutur və əsərlərinin böyük əksəriyyəri məhz bu dilə tərcümə olunub.

On some issues of translation of examples
of Azerbaijani poetry into English

Abstract. It is stated about exclusive role of translating Azerbaijan poetry
samples into various languages within different periods, in the development
of ciltural ties in the article. It is noted that, translation is considered to be
spiritual bridge connecting people in the history of humanity. Translation
of Azerbaijan poetry samples into various languages has centuries old
history and in the course of time it turned into spiritual value of nation. In
the article main attention was payed to the phraseological combinations
being independent language units that form certain difficulties in translation
process. That is, correct translation of these combinations give chance
not only keeping national colour of original, but also to carry out figura-
tiveness exactly. In the article it is also noted that, in Azerbaijan literature
specially creativity of Nizami Ganjavi  takes   main place in English
literature and great deal of his works mainly have been translated into
this language.

К некоторым вопросам перевода образцов
азербайджанской поэзии на английский
язык
Aннотация. В статье говорится об исключительной роли перевода
образцов азербайджанской поэзии на различные языки в разные пе-
риоды в рамках развитии культурных связей. Отмечается, что перевод
считается духовным мостом, соединяющим людей в истории чело-
вечества. Перевод образцов азербайджанской поэзии на различные
языки имеет многовековую историю и со временем превратился в
духовную ценность народа. В статье основное внимание уделено
фразеологизмам, являющимся самостоятельными языковыми еди-
ницами, формирующими определенные трудности в процессе перевода.
То есть, правильный перевод этих сочетаний дает возможность не
только сохранить национальный колорит оригинала, но и точно осу-
ществить образность. В статье также отмечается, что в азербайджанской
литературе именно творчество Низами Гянджеви занимает основное
место в английской литературе и многие его произведения в основном
переведены на этот язык.
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Bu bir həqiqətdir ki, hər bir xalq öz varlığını
yalnız başqa xalqlarla qarşılıqlı əlaqələrdə,
qarşılıqlı mədəni təsirlərin fonunda və kon-
tekstində təsdiq edir. Xalqların ədəbi əlaqələ-
rinin başlıca forması tərcümədir. Məsələ bu-
rasındadır ki, digər incəsənət növləri arasında
ən zəngin ifadə vasitələrinə malik,  bu və ya
digər şəxs və ya xalqla bağlı məlumatı və hə-
qiqəti hərtərəfli təcəssüm etməyə qadir olan–
söz sənətidir. Belə ki, musiqinin, rəssamlığın,
rəqsin, arxitekturanın dili bütün xalqlar üçün
eynidir, amma ədəbi nümunə digər dilə çev-
rilməsə, onun ifadə etdiyi estetik dəyərləri
həmin dilin daşıyıcısı olan oxucuya çatdırmaq
mümkün deyil. Təsadüfi deyil ki, müxtəlif
dövrlərdə, müxtəlif alim və filosoflar tərcümə
işinə yüksək qiymət vermiş, mədəni əlaqələrin
inkişafında onun əvəzsiz rolunu qeyd etmişlər.
Bu manada tərcüməni – bəşəriyyət tarixində
xalqları bir-birinə bağlayan mənəvi körpü  ad-
landıranlar yanılmırlar. 

XX əsrin sonunda tərcümə doğrudan da
xalqların əsl mənəvi körpüsünə çevrilir. Xalqlar
bir-birinin ədəbi nailiyyətlərindən bəhrələnir,
bir-birinin ədəbi-mədəni dəyərləri ilə zəngin-
ləşirlər. Mütəxəsislər tərcümənin bir sənət
kimi lap qədimlərdən mövcud olduğunu çoxdan
sübut etmişlər. Hələ eramızdan əvvəl III-II
əsrlərdə Luçiy Liviy Andronik  Homerin məş-
hur “Odisseya” əsərini latın dilinə tərcümə
edərək dünya ədəbiyyatı tarixində bədii tər-
cümənin bizə məlum nümunəsini yaratmışdır.
Bəlkə də bədii tərcümənin tarixi daha qədimlərə
gedib çıxır. Hələlik mütəxəsislər həmin tarixi
bu əsərin adı ilə bağlayırlar. Lakin bu da hə-
qiqətdir ki, əksər xalqların ədəbi fikrinə, ədə-
biyyatının formalaşmasına və inkişafına daha
çox inkişaf etmiş qonşu xalqların ədəbiyya-
tından edilən müxtəlif tipli iqtibaslar da öz
təsirini göstərir və bu iqtibasların özlərini də
müəyyən mənada bədii tərcümə nümunələri
hesab etmək olar. Ümumiyyətlə, ədəbi əsərlər
bu və ya digər dilə tərcümə olunaraq həmin
xalqın mənəvi sərvətinə çevrilir. Getdikcə
Azərbaycan dünya siyasətinin və dünya iqti-
sadiyyatının müstəqil subyektinə çevrilir. Əgər
bu yaxınlara qədər Azərbaycan ədəbiyyatı
dünya mədəniyyətinə vahid sovet ədəbiyyatının
tərkib hissəsi kimi qovuşurdusa və ideoloji

məhduduyyətlər onun bütün potensial imkan-
ların üzə çıxarmağa qoymurdusa, indi bu ədə-
biyyat dünya mədəniyyəti ilə birbaşa əlaqədədir.
Bu cəhətdən Azərbaycan ədəbiyyatı nümunə-
lərinin xarici dillərə tərcüməsi böyük aktuallıq
kəsb edir. 

Azərbaycan ədəbiyyatının ayrı-ayrı nümu-
nələrinin xarici dillərə tərcüməsinin bir neçə
əsrlik tarixi vardır. Hələ 1551-ci ildə fransız
səfiri kimi İstanbulda səyahətdə olan Nikolas
Nikoley  Türkiyədə mövcud dini təriqətləri, o
cümlədən hürufiliyi xarakterizə edərkən gör-
kəmli Azərbaycan şairi Nəsimi haqqında da
söhbət açmışdır. Nikolas Nikoleyin bu sənət-
karın yaradıcılığı ilə tanış olması və öz qeyd-
lərində bundan söhbət açması Qərbdə mədə-
niyyətimizə böyük maraq yaranmasından xəbər
verir. Füzulinin ingilis şərqşünaslığında öyrə-
nilməsinə dair çoxsaylı tədqiqatların müəllifi
olan Leyli Əliyeva  Nikolas Nikoleyin bu
xidmətini qeyd etməklə yanaşı Azərbaycan
ədəbiyyatı nümunələrinin Qərbi Avropa dillərinə
əhatəli tərcüməsinin  XVII, xüsusilə  XVIII
əsrlərə təsadüf etdiyini vurğulamışdır. Hələlik
daha qədim dövrlərə gedib çıxan nümunələr
olmadığı üçün gostərilən tarixlə kifayətlənməli
oluruq. Beləliklə, tədqiqatçıların əksəriyyəti
hələlik bu fikirdədir ki,  Azərbaycan ədəbiyyatı
nümunələrinin Avropa dillərinə, xüsusən ingilis
dilinə əhatəli tərcüməsi XVII-XVIII əsrlərə
təsadüf edir. Bu dövrdə Avropa tədqiqatçıları,
habelə ingilisdilli tədqiqatçılar ayrı-ayrı Azər-
baycan şairlərinin əsərlərini öyrənməklə yanaşı,
onları tərcümə etməyə də meyl göstərmişlər.
Lakin Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin
tərcüməsi sahəsində XIX əsrdə və XX əsrin
əvvəllərində daha çox iş görülmüşdür. Təbiidir
ki, bütün Avropa ölkələrinin ədəbiyyatında
olduğu kimi ingilisdilli ədəbiyyatda da Nizami
Gəncəvi yaradıcılığı tərcümədə əsas yer tutur.

1786-cı ildə Vilyam Cons “Sirlər xəzinəsi”
poemasını nəsrlə ingilis dilinə tərcümə etmiş
və bu tərcümə V.Consun ölümündən sonra
1804-cü ildə Londonda nəşr olunmuşdur. 

Ümumiyyətlə, ingilisdilli ədəbiyyatda Nizami
yaradıcılığına maraq olduqca böyük olmuşdur.
Müxtəlif illərdə A.Krımski, Y.Bertels, Ə.Se-
yidzadə, S.Devek, V. Destgerdi, S.Nəfisi və
başqa tədqiqatçı alimlər Nizaminin ingilis di-
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uAzərbaycan poeziyası nümunələrinin
ingilis dilinə tərcüməsinin bəzi məsələlərinə dair

lində öyrənilməsi tarixindən söhbət açmaqla
bərabər, Nizami əsərlərinin ingilis dilinə tər-
cüməsinin keyfiyyəti haqqında da müəyyən
mülahizələr yürütmüşlər. 

Mütəxəssislərin əksəriyyəti bu fikirdədir
ki, Azərbaycan ədəbiyyatının Amerikada, ümu-
mən ingilisdilli ölkələrdəən tanınmış nüma-
yəndəsi Nizami Gəncəvidir. Mütəfəkkir şairin
ayrı-ayrı əsərlərindən parçalar, eləcə də bütöv
əsərləri müxtəlif illərdə ingilis dilinə tərcümə
edilmişdir. Nizaminin yaradıcılığına ingilisdilli
mütərcimlərdən Ceyms Atkinson da müraciət
etmiş, şairin “Leyli və Məcnun” poemasını
birbaşa farscadan ingilis dilinə çevirmişdir.
Azərbaycan şairinin incə, romantik ruhlu  əsəri
romantizmin Avropa və Amerikada çiçəkləndiyi
bir dövrdə - 1836-cı ildə çapdan çıxmış, həmin
ölkələrdə yüzlərlə oxucunun böyük marağına
səbəb olmuşdur. Bu marağın nəticəsidir ki,
C.Atkinsonun eyni tərcüməsi 1894-cü ildə
təkrar nəşr edilmişdir. 

1881-ci ildə Nizaminin daha bir poeması -
“İskəndərnamə” ingilis dilinə çevrilərək Lon-
donda çapdan çıxmışdır. Bu əsər ingilis dilinə
nəsrlə tərcümə olunmuşdur. Nizaminin fikir
dünyasını daha dolğun çatdırmaq üçün mü-
tərcim əsərin nəsrlə tərcüməsini yeganə müm-
kün variant hesab etmişdir. Poemanın ingiliscə
olan nəsr variantı 53 fəslə bölünmüş, hər fəslə
əsərin məzmunundan götürülmüş yığcam və
maraqlı ad qoyulmuşdur. Ötən əsrin ikinci
onilliyində ingilisdilli oxuculara N.Gəncəvinin
daha bir əsəri - “Yeddi gözəl” təqdim olun-
muşdur. Z.Ağayevin fikrincə, Nizami yaradı-
cılığına müraciət etmiş mütərcimlər tanınmış
şərqşünas alimlər olmuşlar; “Yeddi gözəl”in
tərcüməçisi S.E.Uilson keçən əsrin ən məşhur
fars ədəbiyyatı mütəxəssislərindən hesab
olunur. “Sirlər xəzinəsi” poeması isə 1945-ci
ildə Londonda ingilis dilində çapdan çıxmışdır. 

Nizamidən sonra ingilis tədqiqatçılarının
daha çox müraciət etdiyi şairlərdən biri Mə-
həmməd Füzuli olmuşdur. Şairin ingilis şərq-
şünaslığında öyrənilməsi tarixindən ilk dəfə
görkəmli rus alimi A.Krımski bəhs etmişdir .
İngilis şərqşünası Gibb Füzulinin bir sıra əsər-
lərini ingilis dilinə çevirərək  “Osmanlı ədəbiy -
yatı” tarixi əsərinə daxil etmişdir. Bunlar
Füzuli şeirinin ingilis dilinə ən yaxşı elmi və

bədii tərcümələri hesab olunur. Bununla yanaşı
“Leyli və Məcnun” poemasının 1970-ci ildə
türk şairi Sofi Nuri tərəfindən edilmiş tərcüməsi
bütün tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş və
onun ədəbi-bədii keyfiyyətləri yüksək qiymət -
ləndirilmişdir. Tədqiqatçılar türk şairi Sofi
Nurinin Füzulinin “Leyli və Məcnun”un ingilis
dilinə tərcüməsini yüksək qiymətləndirirlər.
Sofi Nuri “Leyli və Məcnun”un tərcüməsi
üzərində ikinci dünya müharibəsi illərində
başlamış, uzun illər bununla məşğul olmuş
və 1970-ci ildə tərcüməni başa çatdırmışdır.
Gibbdən fərqli olaraq Sofi Nuri poemanın
məsnəvi formasını, oradakı qəzəl və qəsidələrin
forma xüsusiyyətlərini qoruyub saxlaya bil-
mişdir. S.Nuri Füzulinin əsərini ingilis poezi-
yasının ənənələri əsasında səsləndirməyi, poe-
manı ingilis oxucusunun qavraya biləcəyi poe -
tik formalarla tərcümə etməyi qarşısına məqsəd
qoyaraq, dahi şairin obrazlar sistemini, əsərin
məzmununu, ideya motivlərini, bədii gözəllik -
lərini, söz və ifadə orijinallığını tama milə sax-
lamağa müvəffəq olmuşdur. Əlbəttə, Sofi
Nuri nin bu sahədə müvəffəqiyyət qazanması
təsadüfi deyil. O, türk mühitində böyümüş,
bu mühitdə tərbiyə almışdır. Şairin atası da
Füzuli yaradıcılığının vurğunu olmuşdur. Nəti -
cədə Füzulinin təsvir vasitələri, obrazlar sistemi,
söz və ifadələri, ən nəhayət, demək istədiyi
fikir lər Sofi Nuri üçün doğma olmuşdur. Ona
görə də, şair “Leyli və Məcnun”un uğurlu
tər  cü  məçilərindən sayılır. Bu bir daha sübut
edir ki, tərcüməçinin tərcümə etdiyi əsərin
yarandığı mühitə, əsər müəllifinin məxsus ol-
duğu xalqın adət-ənənələrinə bələd olması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.S.Nurinin tərcü-
məsi Füzulinin  “Leyli və Məcnun” əsərinin
ingilis dilində ilk tam nəşri hesab olunur. 

Həmin dövrdə Azərbaycan şairi Qazi Bür-
hanəddinin bir sıra əsərləri də ingilis dilinə
tərcümə olunmuşdur. Gibb “Osmanlı ədəbiy-
yatı” tarixi əsərinin birinci cildində Qazi Bür-
hanəddindən bəhs etmişdir. Gibb şairin divanını
tədqiq etmiş və bu mövzu ilə bağlı ən etibarlı
mənbələrlə tanış olmuşdur. 

Azərbaycan dilindən ingilis dilinə edilən
tərcümələrdə milli koloritin qorunub saxlan-
maması bir ciddi problem də yaradır: mütər-
cimlər orijinalda ifadə olunmuş milli düşüncəni
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çatdıra bilmirlər. Təbiidir ki, bu və ya digər
bəşəri ideyaya, məsələn, Bayronla Vaqifin
münasibəti eyni ola bilməzdi. Çünki bunların
hər biri öz xalqının oğludur və o xalqın düşün -
cə tərzi ilə tərbiyə alıb formalaşmışdır. Ona
görə də, tərcümədə milli düşüncə tərzinin sax-
lanması da vacib cəhətdir. Bu mənada Sofi
Nurinin uğur qazanması dediyimiz kimi, məhz
Füzuli mühitini, Füzuli dünyagörüşünü nisbətən
yaxşı bilməsi ilə əlaqədardır.    

Görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nə-
siminin əsərləri də ingilis alimlərinin diqqətini
cəlb etmişdir. Katlin Buril Nəsiminin rübailərinə
dair dəyərli monoqrafiya yazmış və eyni za-
manda onun rübailərini tərcümə etmişdir. Dok-
torluq dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan bu
əsər 1972-ci ildə kitab şəklində buraxılmışdır.
Bu kitab Nəsimi əsərlərinin ingilis dilinə ilk
tərcüməsi hesab olunur. Bütün bunlarla yanaşı
müxtəlif illərdə Sahib Təbrizi, M.P.Vaqif,
M.Ş.Vazeh və s. kimi klassik Azərbaycan şa-
irlərinin ayrı-ayrı əsərləri və ya bu əsərlərdən
parçalar ingilis dilinə tərcümə edilmişdir.

Müasir Azərbaycan poeziyası nümunələri
də hələ sovet dönəmində tez-tez ingilis tərcü-
məçilərinin diqqətini cəlb etmişdir. Aşıq Ələs-
gərin, S.Vurğunun, R.Rzanın və başqalarının
əsərlərinin ingilis dilinə o vaxtkı tərcümələri
bu cəhətdən maraqlıdır. Sovet dövründə Mos -
kvada dörd dildə (o cümlədən ingilis dilində
də) nəşr olunan “Sovet ədəbiyyatı” (Soviet li-
terature) jurnalının 1969-cu il dekabr nömrə-
sinin tamamilə Azərbaycan ədəbiyyatına həsr
olunmasını, o dövrdə ədəbiyyatımızın öyrə-
nilməsi və təbliği sahəsində uğurlu bir addım
hesab etmək olar. Ötən əsrin 70-ci illərinin
əvvəllərində Moskvadakı “Proqress” nəşriyyatı
tərəfindən ingiliscə buraxılmiş “Azərbaycan
poeziyası antologiyası” isə bu sahədə daha
bir uğurlu addım sayıla bilər. Bütün bunlar
sübut edir ki, Azərbaycan poeziyası ingilis
tədqiqatçıları və tərcüməçilərinin diqqətini
həmişə cəlb etmişdir. Uzun illər ABŞ-ın Pen-
silvaniya Universitetinin ingilis dilində bu-
raxdığı “Ədəbiyyat”  jurnalı da Şərq ədəbiy-
yatına, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatına
geniş yer vermişdir. Maraqlıdır ki, bu jurnalda
ədəbi nümunələrimiz birbaşa Azərbaycan di-
lindən ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur.

Poetik tərcümədə milli koloritin başlıca
daşıyıcılarından biri olan xüsusi adların veril-
məsi prinsipləri də mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bir qayda olaraq tərcümədə xüsusi adların
verilməsi elə bir ciddi problem yaratmır. Ori-
jinalda işlənən xüsusi adların transkripsiyası
tərcümə edilən dilin əlifbası ilə yazılır. Mütə-
xəsislərin fikrincə tərcümədə xüsusi adların
düzgün verilməsi ədəbi dil normalarına riayət
etmək baxımından son dərəcə zəruridir. 

Hər bir dilin leksik sistemində funksiyaca
tək-tək sözlərə uyğun olan, ayrıca formalaşan
külli miqdarda müstəqil dil vahidləri vardır.
Frazeoloji vahidlər, yaxud frazeologizmlər
adlanan belə leksikləşmiş söz birləşmələri
bədii tərcümə prosesində müəyyən çətinliklər
yaradır. Şifahi danışıq dilinin, folklor xüsu-
siyyətlərini özündə cəmləşdirən frazeoloji söz
birləşmələri son nəticə etibarilə milli psixolo-
giyadan, xalqın dünya duyumundan xəbər
verir, deməli, milli koloriti əks etdirir. Azər-
baycan poeziyasında frazeoloji birləşmələr
geniş istifadə edildiyi üçün biz onların ingilis
dilinə tərcüməsi üzərində dayanmaya bilmərik.
Həm də ona görə ki, dilin milli xüsusiyyəti,
onun koloriti frazeologiyada çox aydın surətdə
özünü göstərir. Obrazlılıq, məcazilik Azər-
baycan xalq danışıq dilinin, xüsusilə frazeo-
logiyasının səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir.
Frazeoloji vahidlərin tərcüməsi zamanı ortaya
çıxan çətinliklər barədə mütəxəssislər müxtəlif
mülahizələr söyləmişdir. Bədii əsərin tərcüməsi
zamanı elə obrazlı ifadələr, təşbehlər və idi-
omlarla qarşılaşırıq ki, onların müstəqil tər-
cüməsi mümkün deyil. Tərcüməçi üçün bir
qayda olaraq atalar sözlərinin, zərbi məsəllərin,
idiomatik ifadələrin, frazeologizmlərin və s.
tərcüməsi çətinlik törədir. Məlumdur ki, bu
ifadələrin böyük əksəriyyəti öz mahiyyətinə
görə xalqın məişət və mədəni inkişafının spe-
sifik xüsusiyyətləri ilə sıx əlaqədardır. Orijinalın
dilində aydın, anlaşıqlı, doğma və tamamilə
təbii görünən belə söz və ifadələr tərcümə
prosesində müvafiq assosiasiyalar doğurmaya
da bilər. Bəzən tərcüməçi Azərbaycan dilində
müvafiq bir ifadəni tapa bilmir və həmin
ifadəni hərfi tərcümə edir. Bu isə əksər hallarda
personajların nitqində dərhal yad element
təsiri bağışlayır və qeyri-təbii görünür. Deməli,
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frazeoloji birləşmələr semantikasından, işlənmə
yerindən, kontekstdən asılı olaraq müxtəlif
şəkildə, müxtəlif prinsiplər əsasında tərcümə
oluna bilər. Bu, tərcüməçidən həm orijinala,
həm də tərcümə dilinə böyük həssaslıq tələb
edir. Belə çətinliklərə baxmayaraq frazeoloji
vahidlərin uğurlu tərcüməsi orijinalın milli
koloritinin saxlanmasına xidmət etməklə yanaşı,
həm də obrazlılığı dəqiq çatdırmağa imkan
yaradır. Bu baxımdan frazeoloji birləşmələrin
düzgün tərcüməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Atalar sözlərinin, zərbi məsəlləri isə ekvi-
valent yolu ilə tərcümə etmək faydalıdır. Fra-
zeoloji birləşmələrin tərcüməsi ilə əlaqədar
konkret təsnifat təklif edən mütəxəssislər də
var; 

1) xarici dilli obrazın tamamilə saxlanması;  
2) obrazlılığın bir qədər dəyişdirilməsi; 
3) obrazlılığın tamamilə dəyişdirilməsi; 
4) obrazlılığın çıxarılması.
Deməli, frazeoloji birləşmələrin tərcüməsi

ilə bağlı konkret resept, konkret qayda yoxdur.
Bütün hallarda kontekstdən çıxış edərək bu
və ya digər birləşmənin uğurlu tərcüməsinə
nail olmaq lazımdır. 

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan poeziyasının
ingilis dilinə tərcüməsi problemlərinə dair

çoxsaylı tədqiqatlar aparılmış, elmi məqalələr
yazılmışdır. Lakin ingilis dilinə tərcümədə
milli koloritin qorunması problemi ayrıca
tədqiq olunmamışdır. Uzun illərdir ki, poetik
nümunələr bütün dillərə, o cümlədən Azər -
 baycan dilinə tərcümə edilir və bundan sonra
yüz illər boyu da tərcümə ediləcək. Başqa cür
necə ola bilər? Məsələn, Şekspir poeziyasının
Azərbaycan dilində olmamasını necə qəbul
etmək olar. Yaxud Puşkinin, Bayronun əsərləri
ilə tanış olmayan ali təhsilli adamı ziyalı
hesab etmək mümkündürmü? 

Ümumiyyətlə, tərcümə işi, xüsusilə də bədii
tərcümə dünyanın bir-birindən uzaq guşələrində
yaşayıb-yaradan, müxtəlif dillərdə danışan,
fərqli psixoloji təbiətə malik xalqlar arasında
qarşılıqlı əlaqə və dostluq körpüsüdür. Elə bu
səbəbdən də, tərcümə işi nəinki köhnəlib
sıradan çıxmır, əksinə, mühüm yaradıcılıq sa-
həsi kimi getdikcə daha da təkmilləşir. Tərcümə
yaradıcılığı yeni şəraitdə xüsusi məna və əhə-
miyyət kəsb edir. 
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, ingilis dili dünyanın aparıcı
dillərindən biridir. Bu dil fərqli ölkələrdə bir çox insanlar tərəfindən
istifadə edilir və xarici dil kimi tədris olunur. Müasir dövrdə
mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri ingilis dilini öyrə-
nənlərdə  qüsursuz, sərbəst, yaradıcı və kommunikativ məqsədlərinə
nail olmaq qabiliyyətinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsidir.
Buna görə də ingilis dilinin tədrisində istifadə olunan metod və
yanaşmalar qayda və normalara uyğun olmalıdır. İngilis dilinin
tədrisi metodikasının təkmilləşdirilməsi və müasir yanaşmaların
tədris prosesinə gətirilməsi  aktual məsələlərdən biridir. Məqalədə
bu problemə kompleks yanaşmaya cəhd edilir, dünyada və
ölkəmizdə bu istiqamətdə görülən işlər şərh olunur, qarşıda duran
məsələlərə dair mütəxəssislərin fikirləri aşılanır və onlara müəllifin
münasibəti bildirilir.

Modern approaches to teaching English
Abstract. The article notes that English is one of the leading lan-
guages of the world. This language is used by many people in dif-
ferent countries and is taught as a foreign language. One of the
important issues in modern times is the formation and development
of the ability to achieve flawless, free, creative and communicative
goals in English learners. Therefore, the methods and approaches
used in the teaching of English should comply with the rules and
norms. Improving the English Language Teaching Methodology
and bringing modern approaches to the teaching process is one of
the actual issues. The article tries to approach this problem com-
prehensively, interprets the work done in this direction in the
world and in our country, inspires the opinions of experts on the
upcoming issues and expresses the attitude of the author to them.

Современные подходы в преподавании 
английского языка
Aннотация. В статье отмечается, что английский язык является
одним из ведущих языков мира. Этот язык используется мно-
гими людьми в разных странах и преподается как иностранный
язык. Одним из важных вопросов современности является
формирование и развитие у изучающих английский язык спо-
собности к достижению безупречных, свободных, творческих
и коммуникативных целей. Поэтому методы и подходы, ис-
пользуемые в преподавании английского языка, должны со-
ответствовать определенным правилам и нормам. Совершен-
ствование методики преподавания английского языка и внед-
рение современных подходов в учебный процесс является
одним из актуальных вопросов. В статье рассматривается
комплексный подход к этой проблеме, рассматривается работа,
проделанная в этом направлении в мире и в нашей стране, из-
лагаются мнения специалистов по предстоящим вопросам,
выражается отношение автора к ним.
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Son illərdə qlobal ünsiyyət dili statusunu
qazanmış ingilis dilini öyrənən insanların sayı
dayanmadan artmaqdadır. Təlimdə ingilis dili
biliklərinin mənimsənilməsi üçün səmərəli
yanaşmalar, çox şaxəli təcrübələr mühüm rol
oynayır. Bu gün ingilis dilini tədris edən müəl-
lim dünyada xarici dillərin tədrisi sahəsində
baş verən dəyişikliklərdən xəbərdar olmalı,
innovativ metod və üsulları və yeni yanaşmaları
dillərin tədrisi praktikasına tətbiq etməyi ba-
carmalıdır.

“Müasir təhsil sistemi onun yeni baxışlardan
dəyişmə və inkişaf prosesini məqbul sayır və
təlim prosesinin daha da təkmilləşdirilməsini
tələb edir. Təhsilin yeni məzmuna malik olması
müasir pedaqogikada yeni yanaşmaları tətbiq
etməyi və təlimin müxtəlif formalarda tədris
olunmasını tələb edir. Yeni pedaqoji yanaş-
malar artıq bütün fənlərin, eləcə də ingilis
dilinin tədrisində əks olunmağa başladı və bu
dilin tədrisinin yeni məzmuna, struktura və
məqsədlərə malik olmasını özündə ehtiva
etdi.”

“Müasir dövrdə üstünlük kommunikativ
yönümlü təlimə verilir. Eyni zamanda onu da
nəzərə almaq lazımdır ki, heç bir metod və ya
üsul təkmil deyil, metodların hər biri konkret
təlim kontekstinə uyğun şəkildə istifadə edil-
məklə tədris prosesinin daha səmərəli şəkildə
qurulması və daha uğurlu nəticələrin əldə
edilməsi üçün imkanlar yaradır. Müxtəlif təlim
şəraitlərində eyni müvəffəqiyyətlə istifadə
edilə bilən, universal bir metod mövcud deyil
[5, s.17]. 

Kommunikativ yanaşmanın üstünlüklərinə
baxmayaraq, onu hər dərdə dərman kimi qəbul
etmək heç də düzgün olmazdı [5, s.128]. 

“Qeyd edilməlidir ki, bu gün də xarici
dildən, o cümlədən ingilis dilindən kommu-
nikasiya prosesində sərbəst və yaradıcı şəkildə
istifadə etmək bacarıqlarının aşılanması və-
ziyyəti dövrün tələblərinə uyğun olmadığından,
qənaətbəxş kimi qəbul edilə bilməz. Bunun
səbəbi ondadır ki, çox vaxt təlim prosesində
ənənəvi hesab edilən, artıq aktuallığını itirmiş
metodlardan, tələbələrin yaş, intellektual bilik
və səviyyələrinə uyğun olmayan, onlar üçün
heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən təlim mate-
riallarından istifadə edilir. Müxtəlif, rəngarəng,

tələbələr üçün maraqları olan, onların məq-
sədlərini, tələbat və ehtiyaclarını nəzərə almaqla
seçilmiş təlim materiallarından, tələbələrdə
vərdiş, bacarıq və kompentensiyaların daha
səmərəli şəkildə formalaşdırılması və təkmil-
ləşdirilməsi üçün müvafiq şərait və imkan
yaradan innovativ metod və üsullardan istifadə
etməklə ingilis dilinin ixtisas dili kimi tədrisi
prosesini və tələbələrdə yaradıcılıq bacarıqla-
rının yaradılmasını təmin etmək mümkündür.”
[6, s.51]. 

“Diqqət mərkəzində olan əsas məsələlərdən
biri linqvistik materialların istifadə edilməsi
haqqında qaydaların mükəmməl şəkildə mə-
nimsənilməsi və həmin materiallardan istifadə
edərkən səhvlərin törədilməməsidir. Qrammatik
yanaşma üzərində qurulan təlim nitqin leksik,
qrammatik və tələffüz cəhətdən qüsursuz ol-
masını prioritet hesab edir. Qrammatik yönümlü
tədris irəli sürülən məqsədə, yəni xarici dil
materiallarının düzgün, qüsursuz şəkildə istifadə
etmək bacarığının formalaşdırılmasına nail
olmaq istiqamətində qurulur. Tədris edilən
dildə kommunikasiya vasitəsi kimi istifadə
etmək bacarıqlarının aşılanmasına kifayət
qədər önəm verilmir. Tələbələrdə tədris edilən
xarici dildə kommunikativ bacarıqların aşı-
lanmasını əsas məqsəd kimi irəli sürən kom-
munikativ-yönümlü təlim materiallarının kom-
munikasiya prosesində sərbəst, səlis, yaradıcı
şəkildə istifadə edilməsini əsas meyar kimi
qəbul edir. Qoyulan məqsədlərə uyğun olaraq,
kommunikativ-yönümlü təlim prosesi tələbə-
lərdə linqvistik vahidlərin kommunikasiya
prosesində kommunikativ niyyətlərinə nail
olmaq üçün sərbəst şəkildə istifadə etmək ba-
carığının formalaşdırılması istiqamətində qu-
rulur” [7, s.29]. 

“İngilis dilinin, qrammatik-yönümlü ya-
naşma və kommunikativ-yönümlü yanaşma
arasında müqayisə apararkən onu vurğulamaq
lazımdır ki, müasir dövrün tələbələrinə cavab
verən və dillərin tədrisində istiqamət kimi
qəbul edilmiş kommunikativ-yönümlü təlimlə
yanaşı qrammatik-yönümlü təlim də müəyyən
dərəcədə öz aktuallığını saxlamaqdadır. Bunun
səbəbi ali məktəblərə qəbul imtahanlarının
test üsulu ilə keçirilməsi, bolonya prosesinə
qoşulmuş ali məktəblərin özündə də sessiya
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imtahanlarının test üsulu ilə təşkil edilməsin-
dədir. Xaricdə təhsillərini davam etdirmək ar-
zusunda olan şəxslər İELTS imtahanlarını
verib tələb edilən balları qazanmaq üçün ingilis
dilini kommunikativ-yönümlü üsullardan is-
tifadə etməklə bərabər, qrammatik-yönümlü
təlim vasitəsilə öyrənməli olurlar. Kommuni-
kativ kompentensiyanın tələbələrə aşılanması
xarici dillərin, xüsusilə də ingilis dilinin təd-
risində prioritet sahə elan edildiyinə və proq-
ramlarda məhz kommunikativ yanaşmaya üs-
tünlüyün verilməsinə baxmayaraq, kommu-
nikativ təlim yuxarıda qeyd edilən imtahanların
uğurla verilməsi və balları qazanmaq üçün
tələb edilən düzgün və dəqiq dil vərdişləri və
bacarıqları, eləcə də dil sahəsində biliklərin
lazımı səviyyədə mənimsənilməsini təmin edə
bilmir. Beləliklə də, ingilis dilinin ixtisas dili
kimi tədrisindən danışarkən müasir dövrdə
tələbələrin maraq, tələbat və ehtiyaclarına
əsaslanmaqla kommunikativlik, interaktivlik
və tələbə-yönümlülük prinsiplərinə riayət et-
məklə dil fakültələrində ingilis dilinin təlim
prosesinin daha düzgün və səmərəli şəkildə
təşkil edilməsini təmin etmək mümkündür.
Kommunikativ təlim qlobal miqyasda əsas
ünsiyyət dili kimi qəbul edilmiş ingilis dilini
öyrənən tələbələrin maraqlarına daha uyğun
olsa da, göründüyü kimi, bəzi hallarda, hətta
bu gün qrammatik-yönümlü təlim üsullarına
müraciət etmiş oluruq. Metodist-alim və ingilis
dilini ixtisas dili kimi tədris edən müəllimlərin
qarşısında duran başlıca vəzifə deyilənləri nə-
zərə almaqla konkret təlim kontekstində hər
hansı yeganə bir metod deyil, tədrisin hər bir
mərhələsində qoyulan məqsəd və vəzifələrdən,
eləcə də tələbələrin maraq, tələbat və ehtiyac-
larından asılı olaraq istifadə edilməsi daha
səmərəli olan metod və üsulları müəyyənləş-
dirmək və onları uğurla həyata keçirməkdir.”
[7, s. 36]

İngilis dilinin tədrisində yeni yanaşmalardan
biri də informasiya kommunikasiya texnolo-
giyalarından (İKT) istifadə olunmasıdır.
“UNESCO tərəfindən hazırlanan “21ci əsr
üçün təhsil üzrə beynəlxalq komissiyanın he-
sabatının əsas müddəalarında bu məsələlərə
xüsusi yer verilmişdir. Hesabatda deyilir “Hamı
əmin olmalıdır ki, elm və texnikanın cari və

gələcək nailiyyətləri, o cümlədən məhsul is-
tehsalında və xidmət sahəsində idrak və qey-
ri-maddi amillərin artmaqda olan əhəmiyyəti
əməyin təşkilatlanması və gələcəyin cəmiyyətdə
çalışanların statusuna yeni yanaşmanı zəruri
edir. Yeni cəmiyyətin yaradılması üçün müxtəlif
texnoloji nailiyyətləri qabaqlamaq lazımdır.
Çünki müasir dünyanın dəyişməsi prosesi çox
sürətlə baş verir”[1,s 54]. 

“İngilis dilinin tədrisində İKT-dən düzgün
istifadə edilməsi tədris prosesinə yeniliklər
gətirməklə yanaşı, öyrənənlərin bilik almağa
marağını artırır, onları daha motivasiyalı edir,
müəllimin məşğələyə hazırlıq prosesini asan-
laşdırır. Tələbələr 10 əvvəllər fənnlərə dair
məlumatları tədris vəsaitlərindən, dərsliklərdən
televiziya verilişlərindən alırdısa, artıq bunları
internet, elektron kitab və s. əvəz edir. Dil
dərslərində İKT-dən elə istifadə etmək lazımdır
ki, öyrənənlər dərs prosesində fəal iştirak et-
sinlər, öz əməyinin bəhrəsini görsünlər və öz-
lərini qiymətləndirə bilsinlər. Tədris materi-
allarının seçimində əsasən sistemlilik, ardıcıllıq,
əlçatanlıq, fərqli yanaşma, elmilik kimi əsas
didaktik prinsiplər nəzərə alınmalıdır. Lakin
universitetlərdə tədris materiallarının öyrənil-
məsinə ayrılan vaxt məhduddur. Artıq bu cür
problemlərin olması tədris prosesində müasir
texnologiyalardan və innovativ təhsil metod-
larından istifadəni vacib amil kimi ortaya
qoyur. Əgər əvvəllər müəllimlər informasiyanın
əsas mənbəyi hesab olunurdularsa, hal-hazırda
onlar informasiya ilə tələbə arasında vasitəçi
rolunu oynayırlar. Onlar öz tələbələrinə in-
formasiya ilə işləmə metodlarını öyrətməlidirlər.
Bütün bunları nəzərə alaraq ali təhsilin, həm-
çinin, pedoqoji təhsilin məzmun və texnolo-
giyasını təkmilləşdirmək lazımdır [4, s 42]. 

Deyilənləri qısaca şərh edərək demək olar
ki, biz ömür boyu öyrənməliyik. Biz bunu
b.e.ə v əsrdə yaşamış çin filosofu Konfutsinin
dili ilə desək “təhsildən bəhrələnməyi bacaran
millətlər firavan yaşayırlar” [2]

Nəticə
Xarici dillərin, xüsusilə də ingilis dilinin

öyrədilməsi və öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət
daşıyan məsələlərdən biridir.  Son zamanlar
ingilis dilinin tədrisi sahəsində ciddi dəyişik-
liklər baş verməkdədir.  Belə ki, bu dilin təd-
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risinə yeni yanaşmalar, metodlar tətbiq edilir.
Buna görə də ingilis dilinin tədrisi ilə bağlı
mövcud olan problem və çətinlikləri aradan
qaldırmaq üçün dövrün tələblərinə uyğun ol-
mayan tədris proqramlarına yenidən baxılmalı,
innovativ ideya və metodlar dillərin tədrisi
praktikasına tətbiq edilməlidir. 

Həmçinin, bu gün dünyanın əksər ölkələ-
rində olduğu kimi, ölkəmizdə də qlobal miq-
yasda əsas kommunikasiya dili olan ingilis
dilinə mükəmməl şəkildə yiyələnmiş pedaqoji
kadrlara böyük tələbat vardır. Müasir dövrün
tələblərinə uyğun olan ingilis dili müəllimi
kommunikativ cəhətdən səriştəli, linqvistik
baxımdan savadlı, dil daşıyıcısı səviyyəsinə
maksimum dərəcədə yaxın olmalıdır. Müəllim
daima tədrislə bağlı yenilikləri izləməli və
onları dərslərində tətbiq etməlidir.

Ədəbiyyat 
1. “Azərbaycan Məktəbi” 2013, 1, s.51-65.s
2. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı

üzrə Dövlət Strategiyası, 2014.
3. Məmmədova N.İ., Humanitar fənlər üzrə

tədris resurslarının məzmununa müasir ya-
naşma//ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2016, № 2

4.Veysova Z. Fəal/ interaktiv təlim. Bakı,
2007, s. 77.

5. Гусейнзаде Г.Д. Обучение речевой ком-
муникации на иностранном языке. Баку:
«Мутарджим», 2001, 314 с.

6. Littlewood W. 1981. Communicative Lan-
guage Teaching. Cambridge University
Press, 108 p.

7. http://217.64.17.124:8080/xmlui/bitstream/
handle/123456789/443/Turkan%20Aslano-
va%20Ixtisasi%20Ingilis%20ili%20olan.pdf
?sequence=1&isAllowed=y.

Məqalə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şirməmməd Quliyev
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 1 mart 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 24 aprel 2020-ci il

Nərmin Salahova

İngilis dilinin tədrisində müasir yanaşmalar



118

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Tarix

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2, s. 118-123
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2020, № 2, p.118-123
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2020, № 2, c.118-123

XIX əsr Naxçıvan şəhər tarixinin
milli kontekstdə araşdırılması ilə
bağlı yeni konseptual qərarlar 
haqqında 

Müəllif:

Arzu Abdullayev 
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

E-mail:

a.ordubadi@yahoo.com

Açar sözlər:
Naxçıvan tarixi, XIX əsr, yeni
konseptual qərarlar, müasir
tədqiqatlar, milli tarixşünaslıq

Author:

Arzu Abdullayev
Nakhchivan Teachers Institute

E-mail:

a.ordubadi@yahoo.com

Key word: 

History of Nakhchivan, XIX
century, new conceptual decisi-
ons, modern research, national
historiography

Aвтор:

Арзу Абдуллаев 
Нахчыванский институт 
учителей

E-mail:

a.ordubadi@yahoo.com

Ключевые слова:

История Нахчывана, XIX
век, новые концептуальные
решения, национальная исто-
риография

Annotasiya. Qeyd etmək lazımdır ki, birbaşa olaraq Naxçıvan şəhərinin
tarixinin öyrənilməsinə hələ XIX əsrin sonlarından maraq göstərilmişdir. Belə
ki, XX əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq Naxçıvan şəhərinin tarixinin
öyrənilməsi istiqamətində də xeyli işlər görülmüş, Naxçıvanın tarixinin müxtəlif
dövrlərinə həsr edilmiş monoqrafiya və məqalələr çap olunmuşdur. 
Ümumilikdə, ən yeni tariximizə nəzər salanda biz Naxçıvanın, o cümlədən
Naxçıvan şəhərinin tarixinə yeni konseptual yanaşmanın əsasını Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 24 mart 1996-cı ildə
“Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” beynəlxalq simpoziumunun keçirilməsi
haqqında imzaladığı Sərəncamdan  sonra qoyulduğunun şahidi oluruq. Naxçıvan
şəhərinin XIX əsr tarixinə aid məlumatların verildiyi fundamental tədqiqat
əsərlərindən biri və bəlkə də birincisi olan “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyində
Naxçıvan şəhərinin XIX əsr tarixi ilə bağlı əldə edilmiş ən son elmi nəticələr
öz əksini tapmışdır. Məsələlərə milli tarixşünaslıq və azərbaycançılıq nöqteyi-
nəzərindən yanaşıldığını nəzərə alsaq, bu fundamental əsər həm də bizim üçün
metodoloji yolgöstərici rolunu oynamışdır.

New conceptual decisions on the national context
of XIX century Nakhchivan city history

Abstract. It should be noted that the study of the history of the city of
Nakhchivan directly from the end of the 19th century has shown interest.
It is worth noting that since the mid-90s of the twentieth century, much work
has been done to study the history of the city of Nakhchivan and monographs
and articles dedicated to different periods of Nakhchivan's history have been
published. In general, when we look at our latest history, we are witnessing the
foundation of a new conceptual approach to the history of Nakhchivan,
including the Nakhchivan Autonomous Republic's Supreme Assembly Chairman
Vasif Talibov's Order on March 24, 1996 on the International Symposium on
Nakhchivan in International Resources. One of the fundamental research works
and perhaps the first to provide information on the history of Nakhchivan in the
XIX century, the multi-volume "History of Nakhchivan" reflects the latest
scientific results on the history of Nakhchivan in the XIX century. Considering
that the issues are approached from the point of view of national historiography
and Azerbaijanism, this fundamental work has also served as a methodological
guide for us.

О новых концептуальных решениях об иссле-
довании истории города Нахчыван XIX века в
национальном контексте
Aннотация. Следует отметить, что непосредственно к изучению истории
города Нахчывана особый интерес проявлялся еще с конца XIX века.
Начиная с середины 90-х годов XX века, была проделана большая работа
по изучению истории города Нахчыван, опубликованы монографии и
статьи, посвященные различным периодам истории Нахчывана.
При взгляде на новейшую историю в целом, мы становимся свидетелями
того, что основа нового концептуального подхода к истории Нахчывана, в
том числе города Нахчыван заложена Председателем Верховного Меджлиса
Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым после под-
писания Распоряжения от 24 марта 1996 года «О проведении международного
симпозиума «Нахчыван в международных источниках». В многотомнике
«История Нахчывана», являющемся одним из фундаментальных научных
трудов по истории Нахчывана, впервые отражены последние научные ре-
зультаты, связанные и с историей города Нахчыван XIX века. Учитывая
подход к вопросам с точки зрения национальной историографии и азер-
байджанства, этот фундаментальный труд также сыграл для нас методо-
логическую роль.

UOT 94(479.24)
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Azərbaycan tarixşünaslığında Naxçıvan şə-
hərinin XIX əsr tarixinə həsr edilmiş kompleks
xarakterli xüsusi monoqrafiya və tədqiqat işi
olmasa da, indiyə qədər yazılmış bəzi əsərlərdə
şəhər tarixi ilə bağlı ciddi təhlillər aparılmışdır.
Naxçıvan şəhərinin XIX əsr tarixinin tədqiqi
ilə bağlı hələ sovetlər dönəmində bir sıra ad-
dımlar atılmışdır. Məsələn, Ə.Ələkbərov hələ
1927-ci ildə nəşr etdirdiyi “Zəngəzur və Nax-
çıvan diyarına səyahət” adlı məqaləsində Nax-
çıvanın tarixi və etnoqrafiyasına dair təəssü-
ratlarını da qeyd etmişdir. Q.Mədətovun 1958-
ci ildə nəşr etdirdiyi Naxçıvanda sovet haki-
miyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in
təş kili haqqında monoqrafiyasının birinci fəs-
lində Naxçıvan şəhərinin XIX əsr tarixi ilə
bağlı məlumatlara da yer verilmişdir. Naxçı-
vanın bəhs olunan dövrdə iqtisadi tarixinin
və etnoqrafiyasının öyrənilməsində M.Nəsir-
linin 1959-cu ildə nəşr etdirdiyi Naxçıvanın
kənd əhalisi və kənd evlərinə aid tarixi-et-
noqrafik kitabı mühüm əhəmiyyətə malik ol-
muşdur. 

R.Məmmədovun orta əsr Naxçıvan şəhərinin
tarixinə həsr olunmuş monoqrafiyası əhəmiy-
yətli məlumatlar verən və tarixi təhlillərə əsas-
lanan ciddi tədqiqat əsəridir. Naxçıvan şəhərinin
XIX əsr tarixinin ayrı-ayrı məsələləri M.X.Hey-
dərovun “XII-XVII əsrlərdə Azərbaycan şə-
hərləri və şəhər sənətkarlığı” əsərində, şəhərin
iqtisadi həyatı ilə bağlı məsələlər Ə.Sumbat-
zadənin “XIX əsr Azərbaycan sənayesi” adlı
monoqrafiyasında,  işğal dövrü tarixi ilə bağlı
məqamlar M.M.Əliyevin “Naxçıvan xanlığı
və onun Rusiyaya birləşməsi” mövzusunda
yazdığı namizədlik dissertasiyasında  öz əksini
tapmışdır. Nəinki Naxçıvan şəhərinin, ümu-
milikdə, Naxçıvan bölgəsinin XIX əsr tarixinə
həsr edilmiş ən mühüm tədqiqat əsərlərinin
müəllifi AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Zəhmət Şahverdiyev olmuşdur. O, elmi tədqi -
qatlarını birbaşa olaraq Naxçıvanın XIX əsr
tarixinə həsr etmişdir. Hələ 1980-ci ildə Z.Şah-
verdiyev XIX əsrin 70-90-cı illərində Azər-
baycanda aqrar münasibətlər və kəndlilərin
vəziyyəti (Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qə-
zalarının materialları üzrə) mövzusunda na-
mizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, disser-
tasiyada ilk dəfə olaraq həmin məsələlər kom-

pleks şəkildə tədqiq olunmuşdur. Müəllifin
2008-ci ildə nəşr edilmiş “Naxçıvan bölgəsi
XIX-XX əsrin əvvəllərində” adlı monoqrafi-
yasında Naxçıvan xanlığının Rusiya imperiyası
tərəfindən işğalı, bölgənin inzibati-ərazi qu-
ruluşunda dəyişikliklər və idarəçilik sistemi,
sosial-iqtisadi və mədəni həyatı, ermənilərin
Naxçıvana köçürülməsi və azərbaycanlılara
qarşı soyqırımı, tarixşünaslığın müasir tələbləri,
elmi dövriyyəyə yeni cəlb edilmiş sənəd və
materiallar əsasında öyrənilmişdir.  Z.Şahverdi -
yevin bu əsəri dissertasiya işinin yazılması
zamanı bizə əsas istiqamətverici tədqiqat əsər-
lərindən biri olmuşdur.

M.Əliyevin F.Əliyevlə birlikdə nəşr etdirdiyi
Naxçıvan xanlığının tarixinə dair əsərlərdə
xanlıq idarəçiliyi dövründə və Rusiya işğalı
ərəfəsində Naxçıvan şəhərinin tarixi ilə bağlı
çox qiymətli məlumatlar əksini tapmışdır [3, s. 4]. 

Eləcə də, Naxçıvan xanlığının tarixinə dair
yazılmış monoqrafiyalarda İrəvan xanlığı ilə
bağlı xeyli məsələlərə də toxunulmuşdur. Aka-
demik İsa Həbibbəylinin “İrəvan şəhəri necə
varsa” adlı elmi məqaləsi tariximizdə mühüm
hadisədir. Çünki müəllif bu məqaləsində İrəvan
şəhərinin tarixinə aktual yanaşmış və saxtakar
ermənişünaslara layiqli cavab vermişdir [12].

Ermənilərin Naxçıvana iddialarının milli
tarixşünaslıq baxımından araşdırılmasında
akademik İsmayıl Hacıyevin, tarix üzrə fəlsəfə
doktorları Emin Şıxəliyevin, E.Cəfərlinin  mü-
hüm tədqiqatları olmuşdur [5; 7; 8; 9; 10;
11;19; 20]. AMEA-nın müxbir üzvü F.Səfərlinin
tədqiqatları isə XIX əsrdə Naxçıvan şəhərinin
dini mənəvi həyatının və bu dövrdə inşa
edilmiş abidələrin epiqrafik kitabələrinin öy-
rənilməsi baxımından ciddi elmi əhəmiyyətə
malik tarixşünaslıq əsərləridir [17; 18]. Nax-
çıvan xanlığının paytaxtı olan Naxçıvan şəhə -
rinin XIX əsrdə Qafqazda dövlətlərarası mü-
nasibətlər sistemində yerinin müəyyənləşdi-
rilməsi tarix üzrə fəlsəfə doktoru M.Quliyevin
adı ilə bağlıdır. Tədqiqatçı arxiv materialları
əsasında XIX əsr Naxçıvan şəhərinə dair qiy-
mətli məlumatlar vermişdir [13; 14]. Tarix
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sahibə Budaqo-
vanın əsərlərində isə bəhs olunan dövrdə böl-
gənin tarixi coğrafiyası tədqiq edilmiş, bu za-
man bölgənin mərkəzi sayılan Naxçıvan şə-
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hərinin tarixi coğrafiyası, iqtisadi həyatı, de-
moqrafiyası ilə bağlı bir sıra məsələlərə toxu-
nulmuşdur [1; 2]. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent İ.Kazımbəyli və N.Quliyev tədqiqat
əsərlərində XIX əsrdə Naxçıvan şəhəri əhali-
sinin demoqrafik tərkibi ilə bağlı qiymətli
tədqiqatlar aparmış və əsaslı elmi fikirlər irəli
sürmüşlər. C.Mustafayev və S.Hacıyeva kimi
tarixçilərin tədqiqatlarında XIX əsr Naxçıvan
şəhərinin iqtisadi həyatının öyrənilməsinə xü-
susi diqqət yetirilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, birbaşa olaraq
Naxçıvan şəhərinin tarixinin öyrənilməsinə
hələ XIX əsrin sonlarından maraq göstəril-
mişdir. Xüsusi olaraq Naxçıvan şəhərinin ta-
rixinin öyrənilməsinə həsr olunmuş ilk əsər-
lərdən birini Naxçıvan şəhər məktəbinin müəl-
limi olmuş K.Nikitinin “Naxçıvan şəhəri və
Naxçıvan qəzası” adlı məqaləsini hesab etmək
olar [22, s. 109-142]. Bu əsərdə ilk dəfə olaraq
bilavasitə Naxçıvan şəhərinin tarixi, maddi-
mədəniyyəti və abidələri ayrıca öyrənilmə
obyekti kimi müəyyən edilmişdir.

R.Məmmədovun “Naxçıvan şəhərinin tarixi
oçerki” əsəri də Naxçıvan şəhərinin tarixinə
həsr edilmişdir. Lakin bu əsərdə şəhərin XVII
əsrə qədərki tarixindən bəhs edilmişdir. AMEA-
nın müxbir üzvü Zəhmət Şahverdiyevin “Nax-
çıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində”,
tarixçi Hacı Murad İbrahimbəylinin “Rusiya
və Azərbaycan XIX əsrin birinci yarısında
(hərbi-siyasi tarixi)”, tarix üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Hacı Həsənovun “Naxçıvanın çar Ru-
siyası tərəfindən işğalı”, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Sahibə Budaqovanın “Naxçıvan
diyarının tarixi coğrafiyası (XVIII əsrin II
yarısı-XIX əsrin I qərinəsi)”, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent  Yaşar Rəhimovun “Naxçıvan
XIX əsr rus mənbələrində” adlı əsərində təd-
qiqat obyekti kimi bilavasitə Naxçıvan şəhəri
seçilməsə də, şəhərin XIX əsr tarixindən
xüsusi olaraq bəhs edilmişdir. AMEA-nın
həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, fizika-ri-
yaziyyat elmləri doktoru, professor Çingiz
Qacarın rus dilində nəşr edilən “Naxçıvan
dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri” kitabı
daha çox tarixi fotoşəkil və illüstrativ materi-
alları əks etdirməklə Naxçıvan şəhərinin
tarixinə dair məlumatlandırıcı materialların

toplanıldığı son illərdə dərc edilən ən maraqlı
kitablardan biridir. 

Mövzunun tədqiqində Rusiya, Azərbaycan,
Türkiyə arxivlərində saxlanılan müxtəlif arxiv
sənədlərindən, Qafqaz Arxeoqrafiya Komis-
siyasının materiallarından (AKAK) və s.
istifadə edilmişdir. Arxiv sənəd və material-
larının təhlili tarixşünaslığımızın bu sahədə
olan boşluqlarının qismən doldurulmasına xid-
mət etmişdir. 

Naxçıvan şəhərinin rus işğalına qədərki
dövr tarixinin öyrənilməsi üçün farsdilli
sənədlər ciddi əhəmiyyətə malikdir. Qacarlar
dövlətində tərtib olunan rəsmi sənədlər, o
cümlədən yarımmüstəqil Naxçıvan xanlığında
hazırlanmış sənədlərin və diplomatik yazış-
maların əksəriyyəti məhz fars dilində həyata
keçirilmişdir. Lakin təəssüf ki, bu cür sənədlərin
bir qismi dövrün ağrılı-acılı şərtlərində məhv
olmuş, digər çox az bir qismi isə xarici ölkələrin
arxivlərində qorunmaqdadır. Bu tipli sənədlər
içərisində 1936-cı ildə SSRİ Elmlər Akade-
miyasının Gürcüstan filialının nəşr etdirdiyi
“Naxçıvan əlyazma sənədləri”ni xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Burada təqdim edilmiş sənədlər
içərisində Naxçıvan xanlarının 7 əmri, Fətəli
şah Qacarın 2 fərmanı, onun oğlu şahzadə,
Qacarların Azərbaycan vilayətinin idarəçisi
olmuş Abbas Mirzənin 6 əmri birbaşa olaraq
tədqiq etdiyimiz dövrlə bağlıdır. 

Rusdilli qaynaqlar və arxiv sənədləri Nax-
çıvan şəhərinin XIX əsr tarixinin öyrənilməsi
üçün ən zəngin qaynaqlardır ki, dissertasiya
işinin yazılması zamanı da əksərən belə mənbə
və arxiv sənədlərinə istinad edilmişdir. Şəhər
tarixinin araşdırılması üçün arxiv sənədləri
içərisində Şimali Azərbaycanın Rusiya tərə-
findən işğalı dövründə rus məmurları, hərbiçiləri
tərəfindən tərtib edilmiş kameral təsvirləri
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Materialların məz-
munundan aydın olur ki, çar Rusiyası Azər-
baycanın iqtisadi cəhətdən mənimsənilməsini
başa çatdırmaq üçün onun ayrı-ayrı bölgələrinin
sərvətləri, əhalinin milli və sosial tərkibi, kənd
təsərrüfatının, sənətkarlığın, şəhərlərin vəziyyəti
haqqında müfəssəl məlumat toplamağa çalış-
mışdır.

1831, 1843, 1848, 1859, 1873, 1886-cı il-
lərdə tərtib olunmuş və Azərbaycan Dövlət
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Tarix Arxivində saxlanılan kameral təsvirlər
və bir sıra digər arxiv sənədləri Naxçıvan şə-
hərinin həyatına dair iqtisadi, sosial xarakterli
materiallarla zəngindir. Məhz bu materiallar
əsasında biz Naxçıvan şəhərinin quruluşu,
sərhədləri, əhalisi, əhalinin milli və sosial
tərkibi haqqında çox qiymətli və dəqiqləşdirici
məlumatları aşkara çıxara bildik. 

XIX əsr Naxçıvan şəhərinin təsərrüfat
həyatı, iqtisadiyyatı, təbii resursları ilə bağlı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxi-
vinin fondlarında zəngin materiallar saxlanıl-
maqdadır. Dissertasiya işinin yazılması zamanı
sözügedən arxivin fondlarında olan bu qiymətli
materiallar da tədqiqata cəlb edilmişdir.

1884-1913-cü illərdə Tiflisdə nəşr olunan
İrəvan quberniyasının icmalları da XIX əsr
Naxçıvanın təsərrüfat həyatı, iqtisadiyyatı,
təbii resursları ilə bağlı özündə zəngin məlu-
matları saxlayan çox qiymətli mənbələrdi. 

Bundan əlavə, AMEA Əlyazmalar İnstitu-
tunun Əlyazmalar Fondunda, Rusiya Dövlət
Sosial-Siyasi Tarix Arxivində, Türkiyə Cüm-
huriyyəti Başbakanlıq Osmanlı Arxivində sax-
lanılan sənədlərdən də mövzunun əsas və yar-
dımçı təfərrüatlarının öyrənilməsi, dəqiqləş-
dirilməsi və faktoloji materiallarla sübuta ye-
tirilməsi üçün istifadə edilmişdir.

Tədqiqatların əhatəliliyi və faktoloji mate-
riallarla zənginliyi baxımından hələ 1936-cı
ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının Leninqrad
(Sankt-Peterburq) Bölməsi tərəfindən nəşr et-
dirilmiş Azərbaycan tarixinə dair materialların
toplanıldığı “Rus çarizminin Azərbaycanda
müstəmləkəçilik siyasəti” adlı çoxcildli kitabda
istifadə etdiyimiz əhəmiyyətli qaynaqlardan
biri olmuşdur. Çoxcildliyin birinci cildində Ru-
siya Dövlət Tarix Arxivinin Leninqrad Bölmə-
sində saxlanılan sənədlər təqdim edilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin 90-cı il-
lərinin ortalarından başlayaraq Naxçıvan şə-
hərinin tarixinin öyrənilməsi istiqamətində də
xeyli işlər görülmüş, Naxçıvanın tarixinin
müxtəlif dövrlərinə həsr edilmiş monoqrafiya
və məqalələr çap olunmuşdur. 

Ümumilikdə, ən yeni tariximizə nəzər sa-
landa biz Naxçıvanın, o cümlədən Naxçıvan
şəhərinin tarixinə yeni konseptual yanaşmanın
əsasını Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 24 mart
1996-cı ildə “Uluslararası qaynaqlarda Nax-
çıvan” beynəlxalq simpoziumunun keçirilməsi
haqqında imzaladığı Sərəncamdan  sonra qo-
yulduğunun şahidi oluruq [16; 21]. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbov simpoziumdakı çıxışında de-
mişdir: "Bütün  bunlar Naxçıvanın yeni isti-
qamətdə, yeni milli ruhda və gerçək mənbələr
əsasında, milli mənafe əsas götürülməklə əsl
tarixinin yazılmasını meydana çıxarmalıdır"
[6, s. 4-5].

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75, 80
və 85 illik yubileyləri ilə əlaqədar Ulu Öndər
Heydər Əliyev və ölkə Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən imzalanmış fərman və sərəncamlar
Naxçıvan tarixinin öyrənilməsinə yeni kon-
septual yanaşmanın hüquqi bazasını təmin
edən sənədlər kimi tarixə düşmüşdür. Muxtar
respublikanın yubileyləri ilə əlaqədar keçirilən
elmi konfranslarda Naxçıvan tarixinin mühüm
dövrləri ilə bağlı yeni istiqamətlər müəyyən
edilmişdir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 7 avqust
2002-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Böl-
məsinin yaradılması Naxçıvanın tarixinin
bütün sahələri ilə yanaşı, şəhər tarixinin tədqiqi
istiqamətində müəyyən işlərin görülməsinə
də təkan vermişdir. AMEA Naxçıvan Bölmə-
sinin yaradılmasından ötən illər ərzində burada
Naxçıvan şəhərinin tarixi, tarixi-coğrafiyası,
etnoqrafiyası, epiqrafikası, mədəni həyatı ilə
bağlı bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbovun regionun tarixi ilə bağlı
çoxsaylı məruzə və çıxışları ən dəyərli sənəd
materialları olaraq tədqiqat işində mənbəəşü-
naslıq bazası kimi səmərəli şəkildə istifadə
edilmişdir.

1996-cı ildən ötən illər ərzində Naxçıvan
Muxtar Respublikasında keçirilən “Naxçıvan:
tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf pers-
pektivləri”, “Nuh peyğəmbər, dünya tufanı
və Naxçıvan”, “Naxçıvan: ilk yaşayış və şə-
hərsalma yeri kimi”, “Naxçıvan: ilkin şəhər
və Duzdağ”, “Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər
Planı”na əsasən, 2014-cü il iyunun 4 və 5-də
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“Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir”,
“Naxçıvan qalaları: tarixdə və günümüzdə”
və başqa mövzularda keçirilən beynəlxalq
konfrans və simpoziumlarda da Naxçıvan şə-
hərinin tarixi ilə bağlı edilən məruzə və çıxışlar
şəhər tarixinin öyrənilməsində mühüm rol oy-
namışdır. Beynəlxalq simpozium və konfrans-
larda Naxçıvan şəhərinin tarixinin müxtəlif
problemlərinə dair də çoxsaylı elmi məruzələr
dinlənilmiş və onlar simpoziumun material-
larına daxil edilərək nəşr olunmuşdur. 

Naxçıvan şəhərinin XIX əsr tarixinə aid
məlumatların verildiyi fundamental tədqiqat
əsərlərindən biri və bəlkə də birincisi olan
“Naxçıvan tarixi” çoxcildliyi də məhz görülən
bu işlərin nəticəsi olaraq meydana çıxmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Cənab Vasif Talıbovun “Naxçıvan tarixi”
çoxcildliyinin hazırlanması və nəşr olunması
barədə” sərəncamı [15, s. 6-7] ilə  2013-2015-
ci illərdə hazırlanaraq nəşr edilmiş “Naxçıvan
tarixi” çoxcildliyinin II cildi, ümumilikdə,
Naxçıvan bölgəsinin tarixinə həsr edilsə də,
burada bölgənin, o cümlədən Naxçıvan şəhə-
rinin XIX əsr tarixi ilə bağlı əldə edilmiş ən
son elmi nəticələr öz əksini tapmışdır. Məsə-
lələrə milli tarixşünaslıq və azərbaycançılıq
nöqteyi-nəzərindən yanaşıldığını nəzərə alsaq,
bu fundamental əsər həm də bizim üçün me-
tedeoloji yol göstərici rolunu oynamışdır.
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Annotasiya. Müasir dövrümüzdə də hər bir dövlətin, xalqın gələcəyi
və inkişaf səviyyəsi ilk növbədə  onun malik olduğu elmi-mədəni
səviyyə ilə ölçülür. Elə buna görə də hər bir xalqın milli mənliyinin,
milli şüurunun formalaşması onun mədəniyyətinin, elminin, təhsilinin
inkişafı ilə şərtlənir. Bu baxımdan Azərbaycanda elm və təhsilin
çoxəsrlik zəngin ənənəsi mövcuddur. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətləri  misilsizdir. Məqalədə
müasir mərhələdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmin  inkişafına
ümummilli liderin verdiyi töhfələr nəzərdən keçirilir, planlaşdırdığı
və reallaşdırdığı məsələlərin təhlili və təsviri verilir, ümumiləşdirmələr
aparılır.

Development of Science in the modern stage
in Nakhchivan Autonomous Republic

Abstract. In modern times, the level of future and development of
each state and people is primarily measured by its scientific and
cultural level. Therefore, the formation of national identity and
national consciousness of each nation is conditioned by the development
of its culture, science and education. From this point of view, there is
a centuries-old rich tradition of Science and education in Azerbaijan.
The contribution of Heydar Aliyev, the architect and founder of the
independent state of Azerbaijan, the national leader of our people to
the development of Azerbaijani science is unparalleled. The article
reviews the contributions of the national leader to the development
of Science in the Autonomous Republic of Nakhchivan, analyzes
and describes the issues he plans and considers, and summarizes
them.

Развитие науки в Нахчыванской 
Автономной Республике на 
современном этапе

Aннотация. В наше время будущее и уровень развития каждого
государства, народа измеряется прежде всего научно-культурным
уровнем, которым оно обладает. Поэтому формирование на-
ционального самосознания, национального сознания каждого
народа обусловлено развитием его культуры, науки, образования.
С этой точки зрения в Азербайджане существует многовековая
богатая традиция науки и образования. Заслуги архитектора и
строителя независимого азербайджанского государства, обще-
национального лидера нашего народа Гейдара Алиева в развитии
азербайджанской науки неоценимы. В статье рассматриваются
вклад общенационального лидера в развитие науки в Нахчы-
ванской Автономной Республике на современном этапе, дается
анализ и описание планируемых и реализуемых им вопросов,
делается обобщение.

UOT 001:94(479.24)
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Müasir dövrümüzdə də hər bir dövlətin,
xalqın gələcəyi və inkişaf səviyyəsi ilk növbədə
onun malik olduğu elmi-mədəni səviyyə ilə
ölçülür. Elə buna görə də hər bir xalqın milli
mənliyinin, milli şüurunun formalaşması onun
mədəniyyətinin, elminin, təhsilinin inkişafı
ilə şərtlənir. Bu baxımdan Azərbaycanda elm
və təhsilin çox əsrlik zəngin ənənəsi mövcuddur.
Xüsusilə qeyd edək ki, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan
elminin inkişafındakı xidmətləri misilsizdir. 

Heydər Əliyev dünyada tanınan görkəmli
siyasi və dövlət xadimi olmaqla yanaşı, həm
də böyük bir elm adamı idi. Onun Azərbaycan
elminə və elm adamlarına göstərdiyi qayğı və
dəstək də elə bundan qaynaqlanırdı. Heydər
Əliyev öz fəaliyyəti və siyasi təcrübəsində
hər zaman elmi fikrin ən yeni nailiyyətlərindən
faydalanmış, cəmiyyətin, xalqın inkişafını
elmdə görmüşdü.

Heyər Əliyev hələ 1969-cu ildə Azərbaycanda
rəhbər vəzifədə işlədiyi dövrdə də elmin inkişafı bu
uzaqgörən siyasətçinin daim diqqət mərkəzində ol-
muşdur. Naxçıvanda da elmin inkişafı  ulu öndərin
adı və əməlləri ilə bağlıdır.

Heydər Əliyev Naxçıvanda elmin inkişafı
üçün geniş imkanlar yaradılmasına çalışır,
muxtar respublikaya hər səfərində Naxçıvan
Elm Mərkəzinə, digər elmi müəssisələrə baş
çəkməyi unutmurdu. Xüsusən, 1980-ci ilin
mayında muxtar respublikaya səfərində, o,
Naxçıvan Elm Mərkəzinə, Batabat Astrofizika
Rəsədxanasına, Ordubadda yerləşən “Xəzər”
xüsusi konstruktor bürosuna getmiş, elmi-tə-
qiqat işlərinin vəziyyəti ilə yaxından tanış ol-
muşdur. Həmin dövrdə Naxçıvanda elmin in-
kişafına qiymət verən Heydər Əliyev deyirdi:
“İndi elmin inkişafı sahəsində Naxçıvan, necə
deyərlər, təkər üstədir. Əgər siz imkanlardan
istifadə edə bilsəniz, Naxçıvan gələcəkdə
elmin inkişafında öz yaxşı yerini tuta bilər.
Elmin inkişafı nəticəsində isə Naxçıvanın
ümumi istehsal qüvvələri, bütün təbii sərvətləri
həm muxtar respublikamız üçün, bizim vətə-
nimiz üçün yaxşı istifadə oluna bilər”. Heydər
Əliyev həyata keçirdiyi tədbirlərlə o dövrdə
Naxçıvanda elmin inkişafı istqamətində böyük
addımlar atıldı və bunun sayəsində muxtar

respublikada elmi potensial yaradıldı. Hazırda
da Naxçıvanda elmin sürətli inkişafı Heydər
Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində yaradılan möh-
kəm təmələ əsaslanır.

Azərbaycan elmi və milli ali təhsili son
dövrlərdə də beynəlxalq aləmdə geniş dairədə
tanınmış, özünəməxsus nüfuz qazanmışdır.
Bir çox sahələrdə olduğu kimi, elm və təhsil
sahəsində də ölkəmizin əldə etdiyi uğurlar,
inkişaf Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə
bağlıdır. Onun təhsilə və elmə göstərdiyi
diqqət və qayğı müstəqil Azərbaycana rəh-
bərliyə başladığı ilk günlərdən özünü göstərirdi.
Heydər Əliyev 1998-ci ilin martında “Azər-
baycan Respublikasında təhsil sahəsində isla-
hatlar üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması
haqqında” Sərəncam imzaladı, 1999-cu ilin
iyulunda “Azərbaycan Respublikasında təhsil
sahəsində islahat Proqramı”nı təsdiqlədi. Proq-
ramda Azərbaycan təhsil sisteminin beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması, eyni zamanda
milli təhsil ənənələrimizə sədaqət və varisliyə
əməl olunması nəzərdə tutulurdu [1, s. 89].
Onun göstərişinə uyğun olaraq orta ümumtəhsil
məktəblərinin bütün şagirdləri pulsuz dərs-
liklərlə təmin edildi. Təbii ki, bütün bunlar
təhsildə Heydər Əliyev qayğısının və hima-
yəsinin ən bariz nümunəsi idi.

Heydər Əliyev təhsildə islahatların elmi
şəkildə, hərtərəfli düşünülmüş şəkildə aparıl-
masının tərəfdarı idi: “İslahatlar, xüsusən
təhsil, elm sahəsində islahatlar çox ağıllı, dü-
şünülmüş şəkildə həyata keçirilməlidir. Dəb
naminə yox, yalnız və yalnız əldə etdiyimiz
səviyyədən daha yuxarı qalxmaq üçün təhsilin
səmərəliliyini, elmin səmərəliliyini artırmaq
üçün aparılmalıdır” [2, s. 89].

Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Naxçıvan MR-da da elm və
təhsilin inkişafı  Heydər Əliyevin rəhbrəliyi
ilə mümkün olmuşdur. Özünün qədim və
zəngin ənənələri ilə tanınan Naxçıvanda elm
və təhsil daha da inkişaf etdirilmiş, AMEA
Naxçıvan Bölməsi yaradılmış, dövlət və özəl
ali təhsil ocaqlarının təşkili bu dövrün məhsulu
olmuşdur. Heydər Əliyevin milli dövlətçilik
və inkişaf strategiyasının mühüm tərkib his-
səsini ölkənin ayrı-ayrı regionlarında ali təhsilin
və elmin inkişaf etdirilməsi, yaradıcı ziyalı
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potensialının təkcə paytaxtda deyil, respubli-
kanın digər regionlarında da artırılması təşkil
edirdi. 

Heydər Əliyev təhsillə bərabər, elmin inki-
şafına da xüsusi diqqət və böyük qayğı göstərirdi.
Bu baxımdan AMEA Naxçıvan Bölməsinin
yaradılması onun muxtar respublikada elmin
inkişafına verdiyi ən böyük töhfələrdən biridir.
Hələ sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan
KP MK və respublika hökumətinin qərarı ilə
Azərbaycan SSR EA Naxçıvan Regional Elm
Mərkəzinin (REM) yaradılması bölgədə elmin
inkişafına mühüm təsir göstərdi. Mərkəzin ya-
radılmasının təşəbbüskarı Heydər Əliyev idi.
Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan KP MK və
respublika hökuməti 8 yanvar 1974-cü il tarixli
qərarında Naxçıvan REM nəzdində Naxçıvan
şəhəri ətrafında bitki ehtiyatlarının tədqiqi və
öyrənilməsi məqsədilə Botanika bağının yara-
dılması məsələsini qoymuşdu. Qısa müddətdə
REM-in maddi-texniki bazası və zəruri kadr
potensialı formalaşdırılmış, normal iş şəraiti
yaradılmışdı. Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi
olaraq Mərkəzdə elmin müxtəlif sahələri üzrə
tədqiqatlar aparılmış, burada muxtar respubli-
kanın təbii və mənəvi sərvətlərinin, tarix və
mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi sahəsində
səmərəli işlər görülmüş, faydalı elmi nəticələr
əldə edilmişdi [3, s. 113].  

Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi illərdə Naxçıvanda REM-lə yanaşı,
digər elmi tədqiqat müəssisələrinin yaradılması
və inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdi. Qısa
müddətdə Naxçıvan Kompleks Zona Təcrübə
Stansiyası, Elmi Tədqiqat Baytarlıq Stansiyası
və “Araz” Elmi-İstehsalat Birliyinin təşkil
olunması və onların səmərəli fəaliyyəti sayə-
sində muxtar respublikada böyük nailiyyətlər
əldə edilmiş, XX əsrin 70-ci illərində Şamaxı
Astrofizika Rəsədxanasının Batabat bölməsi
yaradılmışdı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
sinin Sədri Vasif Talıbovun 24 mart 1996-cı il
tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan şəhərində həmin
il iyulun 11-13-də “Uluslararası qaynaqlarda
Naxçıvan” mövzusunda beynəlxalq elmi sim-
rozium keçirilmiş, simpoziumda Azərbaycan
və Naxçıvan elmi ictimaiyyəti ilə yanaşı, Tür-
kiyə alimləri də iştirak etmişdi. Tədbirin elmi-

siyasi əhəmiyyətini nəzərə alan Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyev onun iştirakçılarına
göndərdiyi təbrik məktubunda simpoziumun
qarşısında duran elmi-siyasi vəzifələri müəy-
yənləşdirmişdi.

Bütün bunlar Heydər Əliyevin  Naxçıvanda
elmə və təhsilə göstərdiyi qayğının nəticəsi
idi. Elmin inkişafını daim diqqət mərkəzində
saxlayan dövlət başçısının 7 avqust 2002-ci il
tarixdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin yaradıl-
ması barədə verdiyi Sərəncam regionun müx-
təlif elmi problemlərinin araşdırılıb öyrənil-
məsinə, burada gənclərin elm sahəsinə daha
geniş cəlb olunmasına şərait yaratdı. Elm ta-
riximizdə mühüm dəyəri olan bu sənəd qədim
Naxçıvan diyarının zəngin elm mərkəzlərindən
birinə çevrilməsinə real imkanlar yaratdı.

Naxçıvan MR Ali Məclisində AMEA Nax-
çıvan Bölməsinin yaradılması ilə bağlı keçirilən
müşavirədə Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyev demişdi: “Mən bununla Naxçıvan
Muxtar Respublikasının indiyə qədər çox az
öyrənilmiş qədim tarixinin, mədəniyyətinin,
elminin, ədəbiyyatının yenidən, dərindən araş-
dırılması və onlar haqqında elmi əsərlərin,
populyar kitabların, yaxud başqa nəşrlərin ha-
zırlanması məqsədi daşıyıram. Eyni zamanda,
Naxçıvanın özünəməxsus təbiəti, təbii sərvətləri,
torpağı, təbii abidələri də, təəssüf olsun ki,
indiyə qədər lazımi dərəcədə öyrənilməyib,
bəlkə də düz olardı deyim ki, öyrənilməyibdir.
Bunlara, mənim irəli sürdüyüm məsələlərin
öyrənilməsinə böyük ehtiyac var” [3, s. 16].

Həmin Sərəncama uyğun olaraq, AMEA
Naxçıvan Bölməsində 6 elmi tədqiqat institutu
Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu;
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu; Biore-
surslar İnstitutu; Təbii Ehtiyatlar İnstitutu;
Batabat Asirofizika Rəsədxanası və Əl yazmalar
Fondu yaradıldı. Hazırda AMEA Naxçıvan
Bölməsi muxtar respublikada elmi mühitin
canlanmasına və elmi məktəblərin formalaş-
masına öz layiqli töhfələrini verməkdədir.
Bölmə fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Naxçıvan
MR Ali Məclisinin, AMEA Rəyasət Heyətinin
diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. 2003-
2005-ci illərdə Naxçıvan şəhərində Bölmə və
onun ayrı-ayrı institutları üçün binalar ayrılmış,
həmin binalarda yenidənqurma işləri aparılmış,
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yüksək səviyyədə təmir edilmiş, yeni ava-
danlıqlar və inventarlar alınmışdır. Təbii Eh-
tiyatlar və Bioresurslar İnstitutlarında 11 la-
boratoriya qurularaq ən müasir cihaz və  ava-
danlıqlarla təchiz edilmişdir.  

Heydər Əliyev Azəraycanda elm və təhsilin
inkişafından bəhs edərkən bildirirdi ki: “XX
əsrdə Azərbaycan xalqının ən böyük nailiyət-
lərindən biri ölkəmizdə elmin, təhsilin sürətlə
inkişaf etməsidir. Biz tarixi keçmişimiz haq-
qında söhbət açanda tarixin bütün mərhələlə-
rində Azərbaycan xalqının görkəmli elm xa-
dimləri haqqında qürur hissi ilə danışırıq və
bu, xalqımızın nə qədər istedadlı olduğunu
nümayiş etdirir. Biz bununla daim fəxr edirik...
Azərbaycanda elm XX əsrdə çox sürətlə inkişaf
etmişdir. XX əsrdə Azərbaycanda xalqın təh-
sillənməsi, yüksək təhsil ocaqlarının, institut-
ların yaranması, elmi tədqiqat işlərinin təşkil
olunması XX əsrdə Azərbaycanda elmin sürətlə
inkişafını nümayiş etdirən faktlardır. Bunlar
bizim milli sərvətimizdir, biz bu nailiyyətlərlə
fəxr edirik və yaranmış elmi potensialı qoru-
malı, saxlamalı, ondan indi və gələcəkdə də
müstəqil Azərbaycanın inkişafı naminə daha
səmərəli istifadə etməliyik” [6, s. 360]. 

Sadalanan faktlardan görünür ki, istər ha-
kimiyyətinin birinci dövründə, istərsə də milli
müstəqillik dövründə yürütdüyü elm siyasəti
ulu öndər Heydər Əliyevin milli quruculuq
siyasətinin tərkib hissəsi olmuşdur. Böyük
dövlət xadimi Heydər Əliyev ömrünün əsas
hissəsini Azərbaycan xalqının rifahının yük-
səlməsinə, dünya xalqları arasında şərəfli yer
tutmasına, elm, təhsil və mədəniyyətin inki-
şafına həsr etmişdir. Bunun nəticəsidir ki,
1991-ci ildə milli istiqlaliyyətini qazanmış
xalqımız tezliklə öz elminin, təhsilinin və mə-
dəniyyətinin səviyyəsi ilə dünya xalqları ara-
sında özünə layiq yer tutdu. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
illərdə milli təhsil sistemi ölkənin üstün inkişaf
edən sahəsinə çevrildi, təhsilə dövlət qayğısı
artdı, “Millətin tərəqqisi onun təhsil sistemi
ilə bağlıdır” həqiqəti bərqərar oldu. 

Elm və təhsil sahəsində dövlət siyasətinin
konseptual əsaslarını müəyyən etmiş Heydər
Əliyevin siyasəti hazırda Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən

uğurla və yeni dövrün tələblərinə uyğun isla-
hatlar yolu ilə davam etdirilir. Onun rəhbərliyi
ilə Azərbaycanın təhsil və elm sistemi XXI
əsrdə özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoymuşdur. 

Onu da qeyd edək ki, elmin inkişafı yüksək
ixtisaslı kadrların hazırlıq səviyyəsindən, eyni
zamanda onların elmi fəaliyyətindən çox ası-
lıdır. Naxçıvan Ali Məslisinin Sədri Vasif Ta-
lıbovun diqqət və qayğısının nəticəsində Dis-
sertasiya Şuraları yaradılıb və onlar öz işlərini
uğurla davam etdirirlər. Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetində, AMEA Naxçıvan Bölməsində
Dissertasiya Şuralarının fəaliyyəti yüksək ix-
tisaslı kadrların hazırlanmasına xidmət edir.
Keçən il bu diqqət və qayğının nəticəsində
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda da magis-
tratura və doktorantura üzrə ayrıca bölmə ya-
radılıb fəaliyyətə başlamışdır. Butün bunların
nəticəsidir ki,  tədqiqatçıların çoxsaylı kitab
və monoqrafiyaları, dərs vəsaitləri, fənn proq-
ramları, məqalələri nəşr edilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Elmin İnkişafı Fon-
dunun yaradılması haqqında” 2019-cu il 7 sent-
yabr tarixli Sərəncamı böyük əhəmiyyətə ma-
likdir. Həmin sərəncam ilə Elmin İnkişafı
Fondu yaradıldı. Qısa  müddətdə Fondun Ni-
zamnaməsi hazırlandı və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il
13 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olundu.
Elmin İnkişafı Fondu bu gün  muxtar respub-
likada yaşayıb fəaliyyət göstərən elm adam-
larının inkişafına, yeni-yeni tədqiqat işləri
aparmalarına təsir göstərir.

Nəticə olaraq belə qənaətə gəlmək olar ki,
Muxtar Respublikamızda elmin inkişafı isti-
qamətində ardıcıl və mütəşəkkil iş aparılır.
Belə ki, elmin inkişafına göstərilən diqqət və
qayğı dəyərli elmi nəticələrin əldə olunmasına
şərait yaradır. 

Bir sözlə, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi
olan Naxçıvan digər sahələrdə olduğu kimi,
elm sahəsində də həmişə öz nailiyyətləri ilə se-
çilmiş, dünya elminə öz töhfələrini vermişdir.

Ələkbər Cabbarlı 
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Annotasiya. Məqalədə əsaslandırılır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında
1946-1958-ci illərdə yüngül sənaye sahələrinin yaranmasi və inkişafi
mövzusu müəyyən elmi maraq kəsb edir.Məqalədə 1946-1958-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin bütün sahələri kimi, yüngül
sənaye sahələrinin inkişaf tarixi tədqiq edilmiş, həmçinin bəhs edilən
illərdə muxtar respublikada olan pambıqtəmizləmə, ipəkçilik və tikiş
sənayesi haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Məlum olmuşdur ki,  ikinci
dünya muharibəsindən sonra muxtar respublikada sənayenin bütün sahələri
kimi yüngül sənayenin inkişafında da irəliləyişlər olmuşdur. İkinci Dünya
müharibəsindən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüngül sənayenin
inkişafında olan nailiyyətlər arxiv materiallarından, statistik məcmuələrdən,
çap edilmiş bu və ya digər müəlliflərin əsərlərindən, dövrü mətbuatdan
istifadə edilərək  elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir.

Creation and development of light industry in the
Nakhchivan Autonomous Republic after World War
II (1946-1958 years)

Abstract. The article justifies that the subject of creation and development
of light industry in 1946-1958 in the Nakhchivan Autonomous Republic
is of particular scientific interest. The article explores the history of the
development of light industry in the Autonomous Republic of Nakhchivan
in 1946-1958 as all spheres of Industry, and also provides detailed in-
formation about the cotton-cleaning, silk-weaving and sewing industry
in the Autonomous Republic in these years. It became known that after
the Second World War in the autonomous republic there were progress
in the development of light industry, as in all spheres of industry. After
the Second World War, achievements in the development of light
industry in the Autonomous Republic were included into scientific cir-
culation using archival materials, statistical journals, published works
of these or other authors, periodicals.

Создание и развитие легкой промышленности в
Нахчыванской Автономной Республике после Вто-
рой мировой войны (1946-1958 годы)

Aннотация. В статье обосновывается, что тема создания и развития
отраслей легкой промышленности в Нахчыванской Автономной
Республике в 1946-1958 годах представляет определенный интерес.
В статье исследована история развития легкой промышленности,
как и всех отраслей промышленности в Нахчыванской Автономной
Республике в 1946-1958 годах, а также дана подробная информация
о хлопководстве, шелководстве и швейной промышленности, су-
ществовавшей в автономной республике в эти годы. Стало известно,
что после Второй мировой войны в автономной республике, как и
во всех отраслях промышленности, достигнуты успехи в развитии
легкой промышленности. После Второй мировой войны достижения
в развитии легкой промышленности в Нахчыванской Автономной
Республике были включены в научный оборот с использованием
архивных материалов, статистических сборников, трудов тех
или иных авторов, периодической печати.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Tarix

UOT 94(479.24)



1130

İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı illərdə
xalq təsərrüfatının bütün sahələri kimi Naxçıvan
Muxtar Respublikasında yüngül sənayenin də
inkişaf etdirilməsi üçün imkan yaranmışdı.

Azərbaycan Respublikasının sənaye müəs-
sisələri kimi Naxçıvan MSSR-in sənayesinin
bütün sahələrində texnikanın tətbiqi miqyası
xeyli genişləndirilmişdi. Köhnə sənaye müəs-
sisələri yenidən bərpa edilmiş, az məhsuldar
avadanlıqlar, yeni, yüksək məhsuldar, kiçik
qabaridli maşın və dəzgahlarla əvəz edilmişdir.
Nəticədə yerli xammal bazası əsasında inkişaf
edən Naxçıvan MSSR yüngül sənayesi 1950-
1960-cı illərdə xalq təsərrüfatının mühüm sa-
hələrindən birinə çevrilmişdi. Yüngül sənayenin
bütün sahələrinə texnikanın tətbiqi miqyası
genişləndirilmişdi.

Yerli xammal bazası əsasında inkişaf edən
Naxçıvan MSSR yüngül sənaye müəssisələri
başqa sənaye müəssisələrinə nisbətən ən çox
məhsul istehsal edir. Sənayenin bu sahəsinin
xarakter xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun
müəssisələri hazır məhsul istehsal etmir. Ancaq
kənd təsərrüfatı xammalının ilk emalı ilə
məşğul olur. Muxtar respublikanın yüngül sə-
naye müəssisələri tərəfindən istehsal olunan
yarımfabrik məhsullar keçmiş sovet ittifaqının
bir çox şəhərlərində olan fabrik və zavodlara
göndərilirdi.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüngül
sənayesi, yeyinti sənayesi kimi çoxsahəlidir.
Burada pambıqtəmizləmə, barama açma, pam-
bıq parça, tikiş, göndəri, ağac emalı və sair
sənaye müəssisələri üstünlük təşkil edir.

Pambıqtəmizləmə sənayesi. Pambıqtəmiz-
ləmə sənaye müəssisəsi Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Şərur rayonunda yerləşirdi.
Şərur pambıqtəmizləmə sənaye müəssisəsi
muxtar respublikada olan yüngül sənayenin
ən iri müəssisələrindən biri idi. Naxçıvan
MSSR-də istehsal olunan bütün pambıq bu
sənaye müəssisəsində emal edilirdi. 1926-cı
ildə istifadəyə verilmiş bu sənaye müəssisəsi
keçmiş SSRİ-nin başqa pambıqtəmizləmə
müəssisələri kimi əsasən pambıq lifi istehsal
edirdi. İstehsal prosesində burada xeyli miq-
darda qiymətli çiyid (pambıq toxumu) və tiftik
kimi tullantılar da alınırdı. İstehsal prosesində
orta hesabla hər bir xam pambıqdan 34%

pambıq lifi, 63% çiyid və 3% tiftik istehsal
olunmuşdur 1, s.83).

Şərur pambıqtəmizləmə zavodunun istehsal
etdiyi yüksək keyfiyyətli sənaye məhsulları
təkcə keçmiş Sovet İttifaqının bir çox şəhər-
lərində olan fabriklərə deyil, eyni zamanda
xarici ölkələrdə yerləşən fabriklərə də göndə-
rilirdi [2, s.114].

İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı illərdə
yeni texnika ilə təmin edilmiş Şərur pambıq-
təmizləmə zavodunun istehsal sahəsi xeyli
genişləndirilmişdir. Elə bunun nəticəsi idi ki,
zavod 1940-cı ildə 2,5 min ton pambıq lifi is-
tehsal etdiyi halda, 1958-ci ildə 5.0 min ton
pambıq lifi istehsal etmişdir [3, s.35].

Yüksək məhsul istehsal etmək uğrunda
mübarizə aparan Şərur pambıqtəmizləmə za-
vodunun kollektivi beşinci beşillikdə (1951-
1955-ci illərdə) plan tapşırıqlarını yerinə ye-
tirilməsi sahəsində uğurlu nəticələr əldə et-
mişdir.

Təkcə bu faktı göstərmək kifayətdir ki, za-
vodun kollektivi 1950-ci ilə nisbətən, 1951-
ci ildə yüngül sənaye üçün 1.992 ton artıq lif
istehsal etmişdi. 1952-ci ildə, 1951-ci ilə nis-
bətən 231 ton, 1953-cü ildə isə 1952-ci ildən-
kindən 1.343 ton artıq lif istehsal etmişdir
(11, 24 mart 1954). 

Pambıqtəmizləmə zavodunun əsas istehsal
sahələri həmin dövrdə mexanikləşdirilmişdir
ki, bu da istehsal səviyyəsinin yüksəldilməsinə
və avadanlıqlardan səmərəli istifadə etməyə
imkan vermişdi.

Şərur pambıqtəmizləmə zavodu 1951-1955-
ci illərdə lif istehsalını müntəzəm olaraq ar-
tırmışdı. Belə ki, 1951-ci ildə pambıqtəmizləmə
zavodu 5,1 min ton lif istehsal etdiyi halda,
1955-ci ildə 7,9 min ton lif istehsal etmişdir.
1955-ci ildə pambıqtəmizləmə zavodunda 7,9
min ton lif istehsal edilmişdir ki, bu da 1940-
cı ildəkinə nisbətən (2477 ton) 3,2 dəfə çoxdur.
1955-ci ildə Şərur pambıqtəmizləmə zavodu
7,9 min ton pambıq lifi istehsal etdiyi halda,
1956-cı ildə 4,7 min ton lif istehsal etmişdi.
Bu rəqəmlərdən görünür ki, zavodun istehsal
gücü 1955-ci ilə nisbətən 1956-cı ildə 1,68
dəfə azalmışdır. Bunun əsas səbəbi odur ki,
1956-cı ildə muxtar respublikada pambıq əkin
sahələri xeyli azalmışdır. Pambıq əkin sahəsinin
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əvəzinə digər kənd təsərrüfatı bitkisi əkilmişdi.
Nəticədə dövlətə pambıq tədarükü az olmuşdu.
Sonrakı illərdə pambıq əkin sahələri artırıldığına
görə, dövlətə pambıq tədarükü planı artıqlaması
ilə yerinə yetirilmişdi. Pambıqtəmizləmə
zavodu 1957-ci ildə 6,3 min ton lif, 1629 ton
çiyid toxumu istehsal etmişdi. Zavod 1957-ci
ildə ümumi məhsul istehsal planını 105,1%,
1958-ci ildə 102%, 1959-cu ildə isə 101%
yerinə yetirmişdi [5, s.48].

Pambıqtəmizləmə zavodu beşinci beşilliyə
nisbətən altıncı beşillikdə azaldılmış dövlət
planını yerinə yetirsə də zavod istehsal gü-
cündən 40-50% istifadə etmişdi. Bu isə gələ-
cəkdə pambıqtəmizləmə zavodunun fəaliyyə-
tinin dayandırılması demək idi.

Qeyd etmək olar ki, keçmiş SSRİ Dövlət
Plan Komitəsi tərəfindən  ermənilərin təsiri
ilə qəsdən Şərur  pambıqtəmizləmə zavodunun
planı azaldılmışdır ki, az məhsul istehsal et-
diyinə, zərərlə işlədiyinə görə bu müəssisənin
saxlanılması qeyri-mümkün hesab edilsin. Bu
da erməni xislətinin yeritmiş olduğu siyasətin
bir forması idi. Fabrik və zavodlar Naxçıvan
MSSR-də deyil, Ermənistanda yerləşdirilsin.
Nəticədə Naxçıvan MSSR-də əhali mərkəz-
ləşdirilməsin. Şərur pambıqtəmizləmə zavo-
dunun tam gücü ilə işlətmək üçün Azərbaycanın
digər rayonlarından dəmir yolu vasitəsilə za-
voda xam pambıq gətirmək mümkün idi. Necə
ki, Daşkəsəndən Rustavi metallurgiya zavoduna
xammal aparılırdı. Nəinki Azərbaycanın ra-
yonlarından, Orta Asiyadan da Şərur pambıq-
təmizləmə zavoduna xam pambıq gətirmək
olardı. İradi və məqsədli olaraq bu iş təşkil
edilməmişdir. Nəticədə pambıqtəmizləmə za-
vodunda məhsul istehsalının həcmi ildən-ilə
xeyli azalmışdı. 70-ci illərin əvvəllərində
muxtar respublikada pambıq əkilmədiyinə və
tədarük edilmədiyinə görə Şərur pambıqtə-
mizləmə zavodu fəaliyyətini dayandırmışdır.

Görünür ki, Şərur pambıqtəmizləmə zavodu
fəaliyyətinin dayandırılmasında dəridən və
qabıqdan çıxan ermənilərin əsas məqsədi
ondan ibarət olmuşdu ki, Naxçıvan  MSSR-
da sənaye sahələri inkişaf etməsin, Ermənis-
tandan asılı vəziyyətə düşüb, gələcəkdə onun
əyalətlərindən birinə çevrilsin.

Onu da qeyd etmək olar ki, 50-60-cı illərdə

pambıqtəmizləmə zavodunda hasil edilən çiyid
İrəvan yağ-piy zavoduna göndərilirdi. Məhdud
yem ehtiyyatına malik olan muxtar respublika
mal-qarası əlavə qiymətli yemdən məhrum
olurdu.

Təsadüfi deyil ki, muxtar reapublikada
mal-qara üçün yem çatışmadığına görə Azər-
baycanın İmişli, Saatlı, Sabirabad rayonlarına
Naxçıvan Muxtar Respublikasının kolxoz fer-
malarından göndərilmiş mal-qaranın əksəriyyəti
tələf olmuş, kolxoz təsərrüfatlarına böyük
ziyan dəymişdi.

Mənbələrin vermiş olduğu məlumata görə
hər il Şərur pambıqtəmizləmə zavodundan
min tonlarla çiyid Ermənistana göndərildiyi
halda, muxtar respublikaya başqa regionlardan
çiyiddən hazırlanmış qüvvətli mal-qara yemi
olan jmıx gətirilmişdi. Məsələn, 1956-cı ildə
muxtar respublikaya başqa regionlardan 52,6
min sentner jmıx gətirilmişdi ki, buna da 2,7
milyon manat pul sərf edilmişdi [1, s.84].

Ermənilərin düzgün olmayan bu siyasətinə
son qoymaq üçün pambıqtəmizləmə zavodunun
tullantısı olan çiyiddən muxtar respublikanın
özündə jmıx istehsal etmək mümkün olardı.
Bunun üçün Şərur pambıqtəmizləmə zavodu-
nəzdində hidravlik məngənə qoymaqla, yeni
bir sex açmaq o qədər də çətin məsələ deyilmiş.
Aydın məsələdir ki, bu sex niyə açılmamışdı.
Deməli, sadə bir hidravlik sex açılmış olsa
idi, Şərur pambıqtəmizləmə zavodunun tul-
lantısı olan çiyid xammal kimi İrəvan yağ-
piy zavoduna gedə bilməzdi [1, s.85].

İpək sənayesi. Naxçıvan MSSR-də yüngül
sənayenin ən mühüm sahələrindən biri də
akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Ordubad
ipək fabrikidir. 1931-ci ildə istifadəyə verilmiş
Ordubad ipək fabrikinin əsas xammalı bara-
madır. Muxtar respublikada emal edilən barama
ipək sənayesi xammalının 40-50% verirdi.
Qalan xammal Azərbaycanın və keçmiş SSRİ-
nin başqa rayonlarından gətirilmişdi. Bu da
süni ipəyə nisbətən onsuz da, baha maya
dəyəri olan təbii ipəyin qiymətini bir daha
yüksəldirdi [2, s.115].

Ordubad ipək fabriki bütün dövrlərdə dövlət
planını yerinə yetirmiş, məhsul istehsalını il-
dən-ilə artırmışdı. Hətta İkinci Dünya müha-
ribəsinin törətdiyi ağır çətinliklərə baxmayaraq,
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fabrikdə xam ipək istehsalı müharibə illərində
azalmamış, əksinə artmışdı. Belə ki, ipək
fabriki istehsal planı 1943-cü ildə 100,8%,
1945-ci ildə isə 104,5% yerinə yetirilmişdi
[2, s.115; 7, v.37].

1950-1960-cı illərdə də Ordubad ipək fab-
rikinin kollektivi bir qayda olaraq dövlət plan
və tapşırıqlarını yerinə yetirmiş və Azərbaycan
Yüngül Sənaye Nazirliyinin keçici qırmızı
bayrağına layiq görülmüşdü. 

Ordubad ipək fabriki beşinci beşillik ərzində
demək olar ki, yenidən qurulmuş və əsasən
mexanikləşdirilmişdi. Bu əl əməyinin yün-
gülləşdirilməsinə səbəb olmuşdu. Fabrik eyni
zamanda iki növbə ilə işləməyə keçmişdi.
Nəticədə beşinci beşillikdə fabrik bir milyon
üç yüz min manatdan artıq əlavə gəlir əldə et-
miş, əmək məhsuldarlığı 13,9% artmışdı. Məh-
sulun maya dəyəri 7,5% aşağı salınmış, xammal
və yanacağa 469 min manatdan artıq qənaət
edilmişdi [2, s.115; 5,s.51].

Ordubad ipək fabriki muxtar respublikada
bir qayda olaraq yeni beşilliyin hesabına
işləyən müəssisələrdən biri hesab olunurdu.
Hökumətin bu müəssisəyə göstərdiyi qayğıya
cavab olaraq, Ordubad ipək fabrikinin kollektivi
altıncı beşilliyin ikinci ilində (1957-ci ildə)
24 min 570 kq xam ipək istehsal edərək, illik
planı 105,3% yerinə yetirmiş, məhsulun maya
dəyərini xeyli aşağı sala bilmişdi [8, s.63].

Ordubad ipək fabrikinin kollektivi daxili
imkanları səfərbərliyə alaraq, altıncı beşilliyin
üçüncü ili olan 1958-ci ildə məhsul istehsalına
dair dövlət planını 103,0% yerinə yetirmişdi
(11, 15 fevral 1959).

İpək fabrikası tək Ordubad rayonunun iq-
tisadiyyatında deyil, muxtar respublikanın da
iqtisadiyyatiyyatında çox böyük rol oynamışdı.
Təkcə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, fabrik
baramaçılıqdan 1957-ci ildə 3.309.192 manat
gəlir əldə etmişdi [2, s.115].

Muxtar respublikada lazımi miqdarda ba-
rama tədarük edilərsə, ipək fabrikinin istehsal
gücü məhsul istehsalını daha çox artırmağa
imkan verir. Belə ki, 1924-cü ildə Ordubad
baramaaçan fabrikdə cəmi 2 ton ipək xammalı
istehsal edildiyi halda, burada istehsalın həcmi
1940-cı ildə 17 ton, 1955-ci ildə 21,3 ton,
1958-ci ildə 24,7 ton, 1959-cu ildə isə 24,5

tona çatdırılmışdı. Deməli, 1959-cu ildə fab-
rikdə 24,5 ton xam ipək istehsal edilmişdir
ki, bu da 1924-cü ilə nisbətən 14,25 dəfə
çoxdur. Xam ipək istehsalı 1940-cı ilə nisbətən
1958-ci ildə 146 faizə çatdırılmışdı. Ordubad
ipək fabriki Azərbaycanın bir sıra rayonlarından
alınmış baramanı da emal edərək, hazır məhsulu
Şəki ipək kombinatına göndərirdi. Öz istehsal
gücünün həcmini artıran Ordubad ipək fabrikası
ölkəyə 1958-ci ildə 24,7 ton xam ipək vermişdi
[2, s.116].

İkinci Dünya müharibəsindən sonra dövlət
planlarını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirən Or-
dubad ipək fabrikində baramanın ilkin emalı
hesabına istehsalın həcmini xeyli gücləndir-
məklə yanaşı, burada tədricən ipək parça is-
tehsalı üzrə əlavə müvafiq sexlərin yaradıl-
masını planlaşdırmaq məqsədəuyğun olardı.

Tikiş sənayesi. Başqa sənaye sahələri kimi,
Naxçıvan MR-in iqtisadiyyatında tikiş səna-
yesinin də əhəmiyyəti böyükdür. Muxtar res-
publikada olan tikiş sənayesi bir çox müəssisəni
birləşdirir. Onlar bütün rayonda yerləşən
əhaliyə məişət xidməti kombinat nəzdində
yaradılan sexlər: Azərbaycanda iri tikiş fab-
riklərindən biri hesab edilən 5№-li Naxçıvan
tikiş fabriki, Naxçıvan alt trikotaj fabriki və
Naxçıvan fərdi tikiş müəssisələridir. Bu gün
Naxçıvan MR-in müstəqil balansında olan
bütün sənaye müəssisələrində çalışan sənaye
istehsal heyətinin 18%-dən çoxu və bu sənaye
sahələrinin müəssisələrində cəmləşmişdir [4,
s.343]. 

1959-cu ildə istifadəyə verilmiş 5№-li tikiş
fabriki müstəsna olmaqla 50-60-cı illərdə və
ondan əvvəlki illərdə də muxtar respublikada
tikiş sənayesinin iri müəssisələri olmamışdı.
Bu sənaye sahəsi ilə sexlər, artellər və çox da
böyük olmayan kombinatlar məşğul olmuşlar
ki, bunlar müharibədən sonrakı illərdə Naxçıvan
sənaye ittifaqının, Naxçıvan Kooperativlər İt-
tifaqının, Naxçıvan sənət kooperasiyasının və
başqa təşkilatların tərkibində fəaliyyət gös-
tərmişdi. Naxçıvan sənaye ittifaqı sistemi üzrə
1952-ci ildə 300 min manatlıq kütləvi geyim
paltarı, 8 min cüt ayaqqabı istehsal edilmişdi
(6, v.127). Beşinci beşilliyin üçüncü ili olan
1953-cü ilin istehsal planını Şərur rayonunda
yerləşən artel 164% yerinə yetirmişdi (11, 18
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mart 1954). 
Naxçıvan MR Sənaye Nazirliyinin müəssi-

sələrinin ümumi məhsul buraxılışı, 1955-ci
ildə Naxçıvan MR Yerli Sənaye Nazirliyi xətti
ilə 104,6%, Naxçıvan Kooperativlər İttifaqı
üzrə 107%, Naxçıvan sənət kooperasiyası üzrə
102,6% olmuşdu (11, 17 fevral 1956). 

Altıncı beşilliyin sənaye müəssisələrinin
kollektivi daha böyük əmək qələbələri əldə
etmişdi. Belə ki, muxtar respublikanın tikiş
sənaye müəssisələri 1957-ci ildə 2 milyon
561 min manatlıq geyim paltarı, 3467 cüt
ayaqqabı və başqa məhsullar istehsal etmişdi
(9, v.5). 1956-cı ilə nisbətən 1957-ci ildə
məhsul istehsalının həcmi təqribən 12% art-
mışdı, 760 cüt ayaqqabı 600 min manatlıq
geyim paltarı istehsal etmişdi (9, v.88). Şəhər
və rayon mərkəzlərində paltar, ayaqqabı və s.
təmir sexləri genişlənmişdi.

Bu göstəricilər sonrakı illərdə daha çox ol-
muşdu. Məsələn, 1958-ci ildə Naxçıvan MR
Yerli Sənaye Nazirliyinin müəssisələrində 4,0
min cüt göndəri ayaqqabı istehsal edilməsi
nəzərdə tutulduğu halda 4,2 min cüt ayaqqabı
istehsal edilərək illik plan 105% yerinə yeti-
rilmişdi (10, v.9). Deməli, 1958-ci ildə 200
cüt ayaqqabı artıq istehsal edilmişdi ki, bu da
1957-ci ilə nisbətən, 1958-ci ildə 121,0%
təşkil edir (11, 15 fevral 1959).

1959-cu ildə istifadəyə verilmiş Naxçıvan
5 saylı tikiş fabriki 1969-cu ildə 603,5 min
ədəd kişi və uşaq üst köynəyi, fərdi paltar
tikiş müəssisələri isə 196,4 min manatlıq tikiş
sənaye məhsulu istehsal etmişdi. 1969-cu ildə
1968-ci ildəkinə nisbətən (502,6 min ədəd)
nisbətən 100,9 min ədəd kişi və uşaq üçün üst
köynəyi, 47,1 min manatlıq fərdi paltar tikişi
artıq istehsal etmişdi (11, 8 fevral 1970). 5
saylı Naxçıvan tikiş fabrikinin kollektivi 9
milyon 210 min manatlıq əvəzinə 9 milyon
375 min manatlıq məhsul istehsal edərək ümu-

mi məhsul istehsalı üzrə səkkizinci beşillik
plan tapşırıqlarını 101,7% yerinə yetirmişdi
(11, 7 noyabr 1970). 

Tikiş sənaye müəssisələrinin istehsal etdiyi
sənaye malları əhalinin artmaqda olan tələbatını
ödəməmişdir. Buna görə də Naxçıvan MSSR-
də olan kiçik sexləri, artelləri, kombinatları,
xüsusilə ayaqqabı sexlərini birləşdirib, iri
fabrik yaratmaq məqsədə müvafiq və iqtisadi
cəhətdən əlverişli olar. Çünki digər yerlərdən
muxtar respublikaya gətirilən geyim, ayaqqabı
və s. yüngül sənaye malları üçün çoxlu izafi
xərclər sərf olunur. Bu xərclərin qarşısını al-
maqla əhalinin yüngül sənaye mallarına olan
tələbatı qismən ödənilə bilər. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında yüngül sənayesni inkişaf etdirmək
üçün hər cür xammal və əmək ehtiyyat qüv-
vələri vardır.
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Annotasiya. Məqalədə Naxçıvan bölgəsində cərrahiyyə xidmətinin tə-
şəkkülü və inkişaf mərhələləri təsvir edilmişdir. Qeyd edilmişdir ki,
Naxçıvanda tibb xidməti oktyabr inqilabına qədər əsasən xalq şəfaveri-
cilərinin əlində idi. 1920-ci illərdən etibarən xarici həkimlərin köməyi
ilə Elmi tibbin, o cümlədən cərrahiyyənin əsası qoyuldu, əsrin ortalarından
isə şəhər tibb müəssisələrində vaxtaşırı mərkəzdən göndərilən təcrübəli
yerli həkimlər yaradıldı və nəticədə cərrahiyyə formalaşmağa başladı.
Naxçıvanda cərrahiyyənin ixtisaslaşması və təkmilləşdirilməsi dövrləri,
müharibədən sonra 60 ilə yaxın müddət ərzində AR cərrahiyyəsini idarə
edən SSRİ xalq həkimi KMS Mehdi Bağırovun fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir.
Nəticə olaraq, iyirminci əsrin sonlarına qədər, minlərlə mürəkkəb cərrahi
əməliyyat keçirən, dissertasiya müdafiə edən, yüzlərlə elmi iş, kitab
yazan və yeniliklər təklif edən onlarla müxtəlif ixtisaslaşmış təcrübəli
cərrah yetişdi.

Stages of development of surgery in Nakhchivan
Abstract. The paper describes the stages of formation and development
of the surgical service in the Nakhchivan region. It is specified that the
medical service in Nakhchivan before the October Revolution, in general,
was in the hands of traditional healers. Since the 1920s, with the help of
foreign doctors, the foundations of scientific medicine, including surgery,
have been laid, and since the middle of the century, city medical
institutions have been created by experienced national doctors, periodically
sent from the center, and surgery began to form as a result. The periods
of specialization and improvement of surgery in Nakhchivan are
associated with the activities of the people's doctor of the USSR, KMS
Mehdi Bagirov, who ruled the surgery of the AR after the war during
almost 60 years. As a result, by the end of the twentieth century, dozens
of experienced surgeons of various specializations matured, who
performed thousands of complex surgical operations, defended dissertations,
wrote hundreds of scientific papers, books and proposed innovations.

Этапы развития хирургии в Нахчыване
Abstract.В статье описываются этапы становления и развития хи-
рургической службы в Нахчыване. Указывается, что до Октябрьской
революции в Нахчыване вообще медицинская служба была в руках
народных целителей. Начиная с 20-х годов ХХ века с помощью
иностранных врачей заложены основы научной медицины, в том
числе хирургии, а со средины века профессиональными нацио-
нальными врачами, периодически направившимися из центра,
созданы городские медицинские учреждения, и в результате стала
формироваться местная хирургическая служба. Периоды специа-
лизации и совершенствования хирургии в Нахчыване связывают с
деятельностью народного врача СССР, кандидата медицинских наук
Мехти Багирова, который после войны 1941-1945 годов почти 60
лет руководил хирургией автономной республики. В результате до
конца ХХ века созрели десятки опытных хирургов различных спе-
циализаций, которыми произведены тысячи сложных хирургических
операций, защищены диссертации, написаны сотни научных статей,
книг и предложены новшества.

UOT 94(479.24):338
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Nəqşi-cahan torpaqlarında eramızdan əv-
vəlki minilliklərə aid məişət əşyalarının tapıl-
ması onun çox qədim tarixə malik olduğunu
sübut edir. Lakin, hələ XIII əsrdə Nəcməddin
Əhməd Naxçıvani, XVI əsrdə İbrahim İbn
Zeynalabdin Naxçıvani kimi vətəndən kənarda
da məşhur olan Azərbaycanlı tibb alimlərinin
fəaliyyət göstərmələrinə baxmayaraq, XX
əsrin əvvəllərində, bütün Azərbaycanda olduğu
kimi, Naxçıvanda da səhiyyə xidməti qənaət-
bəxş vəziyyətdə olmamışdır.

Naxçıvanda cərrahi xidmətin səviyyəsini
müəyyən mərhələlərlə təsəvvür etsək, BOJ-
na qədərki dövrü ara həkimliyi mərhələsi kimi
qiymətləndirmək olar. Belə ki, bu dövrdə diş
çəkmək, qan almaq, həcəmət qoymaq, müxtəlif
irinlikləri deşmək, sünnət və s. əməliyyatlarla
hamamçı və dəlləklər, sınıq-çıxıq və başqa
zədələrin müalicəsi ilə sınıqçılar, burun-boğaz
xəstəlikləri ilə çöpçülər, qadın xəstəlikləri və
doğuş tutmaqla mamaça kimi peşə sahibləri,
ara həkimləri və s. el sənətkarları məşğul ol-
muşlar. 

Məhz XX əsrin 20-ci illərindən müəyyən
ardıcıllıqla qısa müddətlərə Naxçıvana xarici
ölkələrdən və Bakıdan ezam olunan gənc tibbi
kadrların hesabına burada ümumiyyətlə, sə-
hiyyənin və o cümlədən, cərrahiyyənin təməl
mərhələsi başlayır. Belə ki, Naxçıvanda ilk
cərrah kimi fəaliyyət göstərən (1922) Kiyev
Universitetinin gənc məzunu, sonralar akademik
səviyyəsinə yüksəlmiş Mustafa Topçubaşov
olmuşdur.

1924-cü ildə Naxçıvan Muxtar Sovet So-
sialist Respublikası yaranmasından sonra,
Xalq Səhiyyə Komissarlığı təşkil olunması
ilə əlaqədar Naxçıvan şəhər ambulatoriyası
və ayrıca diş ambulatoriyası açılır. Şəhər am-
bulatoriyası nəzdində isə cərrahi, göz və gi-
nekoloji kabinələr fəaliyyətə başlayır (1926).

1925-1926-ci illərdə Naxçıvan Diyar Xəs-
təxanasının cərrahiyə şöbəsində işləyən gənc
Böyükbəy Mahmudbəyov da sonralar Azər-
baycan Tibb İnstitutunun cərrahiyyə kafedra-
sının müdiri, professor səviyyəsinə yüksəl-
mişdir.

1926-1937-ci illər ərzində Naxçıvanda
bütün tibbi xidmətlər cəmi 5, o da əsasən, xa-
ricdən gələn həkimlər tərəfindən göstərilmişdir.
Bunlar İlya Trequbov, privat-dosent Zavedeev,
uroloq Məmməd Xələf, ortoped Qurbanov və

ginekoloq Yevgeniya Demçenko olmuşlar.
Sonralar 1937-ci ildən Aslan Tahirov MSSR
Səhiyyə Komissarı olmaqla, eyni zamanda
cərrah kimi çalışmış, 1940-cı ildən Hacı Qa-
sımov, müharibə illərində isə dosent Teyyub
Quliyev bu fəaliyyətlə məşğul olmuşlar.

Beləliklə, 1944-cü ildə 100 çarpayılıq Nax-
çıvan Şəhər Xəstəxanası nəzdində 40 çarpayılıq
cərrahi və 20 çarpayılıq mama-ginekologiya
şöbələri yaradılmışdır.

Naxçıvan cərrahiyyəsinin III – formalaşma
mərhələsi BVM-dən sonra cərrahi xidmətə
yerli kadrların təyini və Bakıdan təcrübəli
cərrahların göndərilməsi ilə əlaqədar stasionar
cərrahi xidmətin yaradılmasından başlayır.

Belə ki, Tibb institutunun sonuncu döyüş
cəbhələrinə həkim kimi göndərilən Mehdi Ba-
ğırov hərbdə bir neçə dəfə yaralanaraq, tərxis
olunandan sonra (1946) Naxçıvana cərrah
təyin olunur. Əvvəllər Naxçıvan şəhər polik-
linikasında, sonralar isə şəhər xəstəxanası və
1950-ci ildə yenicə təşkil olunmuş Respublika
xəstəxanasında Bakıdan göndərilmiş təcrübəli
cərrahlar Arif Soltanov (1945-1948), Ağasəf
Xəlilov (1947-1953), Əlibəy Qayıbov və baş-
qaları ilə əlbir çalışan Mehdi Bağırov bir neçə
dəfə Bakı və başqa şəhərlərdə təkmilləşmə
kurslarından sonra Muxtar respublika cərra-
hiyyəsinə rəhbər – Naxçıvan Səhiyyə Nazir-
liyinin baş cərrahı (1957), Cabbar Cəfərov
isə Respublika Xəstəxanası Cərrahiyyə şöbəsinə
müdir təyin olunur.

Bu dövrdə əməliyyatların sayı ilə bərabər,
çeşidi, keyfiyyəti də yüksəlir. Əgər indiyədək
burada ildə 40-50 cərrahi əməliyyat aparılırdısa,
bu dövrdə ildə 100-dən artıq müxtəlif çeşidli
əməliyyatlar həyata keçirilirdi.

Nazirliyin baş cərrahı və əvəzçilik üzrə
cərrah işləyən M.Bağırov sonralar “Əməkdə
fərqlənməyə görə” medalı ilə, “Səhiyyə əlaçısı”
döş nişanı, “Lenin” və “Xalqlar dostluğu” or-
denləri, “Tibb elmləri namizədi” elmi adı,
“Azərbaycanın əməkdar həkimi”, “SSRİ Xalq
həkimi” kimi fəxri adlara layiq görülmüşdür.

XX əsrin 60-cı illərinin sonlarında Naxçıvan
Respublika xəstəxanası nəzdində sırf cərrahi
(müdir C.Cəfərov) və travmatoloji meyilli iki
cərrahi şöbələri (müdir M.Rayxman) təşkil
edilir.

1971-ci ildən Naxçıvan cərrahiyyəsinin
ixti saslaşma mərhələsi başlayır. Belə ki, Res -
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pub  lika xəstəxanası I cərrahiyyə şöbəsi əsasında
30 çarpayılıq cərrahiyyə, 10 çarpayılıq bu-
run-qulaq-boğaz, II şöbə əsasında travmatoloji
(20 çarpayılıq) və uroloji (10 çarpayılıq)
şöbələr təşkil olunur. Sovet dövlətinin yeni-
dənqurma dövrünə təsadüf edən bu illərdə
xəstəxanada əlavə olaraq, proktologiya, ney-
rocərrahiyyə, anesteziologiya-reanimatologiya,
şəhərin uşaq və göz xəstəxanalarında və bütün
rayon xəstəxanalarında ayrıca cərrahi şöbələr
fəaliyyətə başlamışlar.

1987-сi ildə Naxçıvan respublika xəstəxanası
yeni binaya köçdükdən sonra onun bir korpu-
sunda yerləşmiş yeni şəhər xəstəxanası tərki-
bində də cərrahiyyə şöbəsi təşkil edilmişdir.

Bu dövrdə Naxçıvan cərrahları İttifaqın
müxtəlif şəhərlərində ixtisaslaşma və təkmil-
ləşmə kursları keçərək, öz bilik və bacarıqlarını
artırırdılar. Bu isə yeni müxtəlif çeşidli mü-
rəkkəb cərrahi əməliyyatlar aparmaqla bərabər,
elmi işlə məşğul olmağa da həvəs yaradırdı.
Məhz bu illərdə M.Bağırov, C.Cəfərov, A.İs-
mayılov, İ.Abdullayev, G.Əliyeva, A.Məm-
mədov və başqa cərrahlar Elmlər namizədi
alimlik dərəcəsi qazandılar.

Əldə olunan bütün bu nailiyyətlər, nəhayət,
Naxçıvan cərrahi qüvvələrinin bir yerə top-
lanması ideyasını meydana çıxardı. 1995-ci
ildə Naxçıvan Respublika xəstəxanası nəzdində
cərrahiyyə mərkəzi yaradıldı. Respublika xəs-
təxanasındakı şöbələrdən əlavə Uşaq və Şəhər
Xəstəxanasındakı cərrahi şöbələr də daxil
edilmiş bu mərkəzə SSRİ Xalq həkimi Mehdi
Bağırovun adı verildi və mərkəzə rəhbərlik
t.e.n. A.Q. Məmmədova tapşırıldı.

Müxtəlif ixtisaslardan olan cərrahi həkimlər
tərəfindən ağır əməliyyata gedəcək bütün xəs-
tələrin hərtərəfli müzakirəsi, nəticələrin elmi
təhlili Naxçıvan cərrahiyyəsində təkmilləşmə
mərhələsinin əsasını qoydu. Xüsusilə sərhədyanı
münaqişənin (1990), şəhər ətrafında ağır
təyyarə qəzasının (1995) törətdiyi fəsadlar
hərbi və qəza cərrahiyyəsinin inkişafına səbəb
oldu. Türkiyə, İran, Rusiya kimi xarici ölkələrdə
keçirilən elmi konfranslar, kurslar, 4-5 illik

uzmanlıq təcrübəsi cərrahlarımızın əvvəllər
mümkün olmayan daha mürəkkəb kardioloji,
ortopedik, neyrocərrahi, uroloji, oftalmoloji,
endoskopik və s. cərrahi əməliyyatlar apar-
masına imkan verdi. Haliyədə Naxçıvan cər-
rahları ildə minlərlə müxtəlif çeşidli və ağırlıqlı
əməliyyatlar icra edirlər.

İndiyədək Naxçıvan cərrahları arasında 1
elmlər doktoru, 11 fəlsəfə doktoru, 3 SSRİ
ixtiraçısı, 1 SSRİ xalq həkimi, 4 Azərbaycan
Respublikasının, 3 Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının əməkdar həkimləri olmuşdur.

Əməkdaşlarımızın müxtəlif xarici və yerli
tibbi mətbuatda 350-dən artıq elmi məqalələri,
metodik tövsiyələri, 20-yə yaxın dərslik, dərs
vəsaiti, monoqrafiyaları dərc olunmuş, yeni-
likləri – 25 səmərələşdirici təklif vəsiqəsi, 5
ixtira müəllif şəhadətnaməsi və patentə layiq
görülmüşdür. 

Beləliklə, fəxrlə demək olar ki, Naxçıvan
MR yaranmasından keçən 95 ilə yaxın bir
müddətdə cərrahiyyəmiz ara həkimliyi səviy-
yəsindən təməl qoyulması, formalaşma, ixti-
saslaşma mərhələlərini müvəffəqiyyətlə keçib
müasir təbabətin mövcud nailiyyətlərinə yi-
yələnməklə kamilləşmiş, tam təkmilləşmiş bir
səviyyəyə yüksəlmişdir.

Ədəbiyyat

1. Hüseynov H.F. Görkəmli cərrah, sadə in-
san. Bakı, 2007, 224 s.

2. Məmmədov A.Q. “Naxçıvan cərrahiyyəsi-
nin inkişaf tarixi”. Naxçıvan, 2014,310 s. 

3. Məmmədov A., Babayev E. “Naxçıvan
cərrahiyyəsi son 80 ildə”. //Naxçıvan
Özəl Universitetinin “Müasir tədqiqatla-
rın aktual  problemləri” mövzusunda elmi
konfrans materialları. Bakı, 2004, s. 73-
77.

4. Məmmədov A.N. İnqilabdan əvvəlki Nax-
çıvanda səhiyyə məsələləri. Bakı, 1964.

5. Новрузов С.А. Здравоохранение На-
хичеванской АР (к 60-летию образова-
ния Нахичеванской АССР). Советское
Здравоохранение, 1984, № 9, к. 14-16.

Məqalə tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Xəzər Hüseynov                             
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 14 mart 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 24 aprel 2020-ci il

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Tarix



137

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2, s. 137-141
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2020, № 2, p. 137-141
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2020, № 2, c. 137-141

Dirak funksiyasının tətbiqi ilə kəsilən
funksiyaların törəmələrinin tapılması

Müəlliflər:

Elşad Ağayev
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə dokto-
ru, dosent
E-mail: elsad.agyev.56@
mail.ru

Səfa Əliyev
“Naxçıvan” Universiteti
E-mail:aliyev_sefa8@
mail.ru

Açar sözlər:
diferensial tənliklər, elliptik,
qeyri xətti, klassik həll,ümumi-
ləşmiş həll

Authors:

Elshad Agayev

Nakhchivan Teachers Institute
Doctor of philosophy in mat-
hematics, associate professor
E-mail: elsad.agyev.56@
mail.ru

Safa Aliyev
“Nakhchivan” University
E-mail:aliyev_sefa8@
mail.ru

Key word:
differential equations, ellipti-
cal, nonlinear, classical soluti-
ons

Aвторы:

Эльшад Агаев
Нахчыванский институт 
учителей
Доктор философии по мате-
матике, доцент 
E-mail:elsad.agyev.56@
mail.ru

Сафа Алиев
Университет «Нахчыван»
E-mail:aliyev_sefa8@
mail.ru

Ключевые слова: 
дифференциальные уравне-
ния, эллиптические, нели-
нейные, классические 
решения

Annotasiya. Məqalədə Dirak funksiyasının tətbiqi ilə birinci növ
izolə edilmiş kəsilmə nöqtəsinə malik olan funksiyaların törəmələrinin
tapılması məsələsi tədqiq edilmişdir.Baxılan məsələnin həllində
hissə-hissə kəsilməz funksiyaların birinci tərtib törəmələri üçün
məlum olan düsturdan köməkçi riyazi aparat kimi istifadə edilmişdir.
Kəsilən funksiyaların törəmələrinin tapılması üçün Dirak funksi-
yasının riyaziyyat və fizika məsələlərinin timsalında nümayiş et-
dirilmiş, onun məqsədəuyğunluğu göstərilmişdir. Nəzəri material
müxtəlif nümunələrin həlli ilə interpretasiya olunur. Məqalədə
belə bir nəticəyə gəlinir ki, Deltanın funksiyasının həm fizika,
həm də riyazi analizdə ən əhəmiyyətli və geniş istifadə olunan an-
layışlardan biridir.

On applicatation of Dirac functions for finding
derivatives of discontinuous functions

Abstract. This article deals with the study of impulse function
and delta Dirac function. During the process of consideration of
application of these functions, their meaning in the field of Mat-
hematical analysis, Physics (and especially in Mechanics) was
determined. The aims of the work have been achieved, i.e. mathe-
matical and physical approaches to definition of Dirac function
have been properly considered. The physical approach to definition
has been realized through solution of problems in Physics about
impulse and density of material point. The application of Dirac
function for finding the derivatives of discontinuous  functions
has been demonstrated with problems in Mathematics and Physics,
the expediency of application of delta function for finding
derivatives of discontinuous functions. Theoretical material is
supported by solution of different examples. In this way delta
Dirac function is one of the most important and widely used defi-
nitions both in Physics and in Mathematical analysis.

О применении функций Дирака для нахождения
производных разрывных функций

Aннотация. Данная статья посвящена исследованию им-
пульсной функции и Дельта-функции Дирака. В процессе
рассмотрения применения этих функций было определено их
значение в области математического анализа, физики (и осо-
бенно в механике). Физический подход к определению был
реализован через решение задач физики об импульсе и плот-
ности материальной точки. Применение функции Дирака для
нахождения производных разрывных функций продемонстри-
ровано на примере задач математики и физики, показана его
целесообразность. Теоретический материал интерпретируется
решением различных примеров.В статье делается вывод о
том, что Дельта-функция Дирака является одним из наиболее
важных и широко используемых определений как в физике,
так и в математическом анализе. 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2
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Aннотация. В различных отраслях современной техники,
включая атомную энергетику, ракетно-космическую технику,
широко используются конструктивные элементы, выполненные
в виде пластинчатых тел. В процессе эксплуатации они под-
вергаются воздействию радиационных нагрузок. Так, что про-
никая в глубь материала, нейтронные потоки резко изменяют
его механические характеристики. Кроме того длительное на-
хождение структур в полях облучения приводит к появлению
деформаций радиационной ползучести. В этой работе с помо-
щью предложенного вариационного принципа исследовано
поведение устойчивости круглой пластинки при двухстороннем
нейтронном облучении с учетом действия облучения на пол-
зучесть. 

İnvestigation of long-term stability of a round
plate Under two-way neutron irradiation

Abstract. In various branches of modern technology, including
nuclear power, rocket and space technology, structural elements
made in the form of plate bodies are widely used. In the process of
exploitation they are exposed to radiation loads. So that penetrating
into the depth of the material, neutron flows dramatically change
its mechanical characteristics. In addition, long-term presence of
structures in the irradiation fields leads to the appearance of
radiation creep deformations. In this work, the proposed variational
principle is used to study the stability behavior of a round plate
under two-way neutron irradiation, taking into account the effect
of irradiation on creep.

İkitərəfli neytron şüalanmasına məruz qa-
lan dairəvi lövhənin uzunmüddətli dayanıq-
lığının tədqiqi

Annotasiya. Müasir texnikanın müxtəlif sahələrində, o cümlədən
atom energetikası, raket-kosmik texnika sahəsində lövhə şəklində
olan konstruksiya elementlərindən geniş istifadə olunur. İstismar
prosesində onlar radiasiya yüklənmələrinin təsirinə məruz qalırlar.
Belə ki, neytron axınları materialın dərinliyinə nüfuz edərək onun
mexaniki xassələrini kəskin dəyişir. Bundan başqa konstruksiya
elementlərinin şüalanma sahələrində uzun müddət qalması sürün-
gəclik radiasiya deformasiyasının yaranmasına gətirib çıxarır. Bu
məqalədə təklif olunan variasiya prinsipinin köməyi ilə iki tərəfli
neytron şüalanmasına məruz qalan dairəvi lövhənin uzunmüddətli
dayanıqlılığı tədqiq edilmişdir.
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Annotasiya. Rasional kəsrləri inteqrallamaq üçün onları çoxhədli
və düzgün kəsrin cəmi şəklinə gətirirlər, sonra düzgün kəsr
hissəsini qeyri müəyyən əmsallar metodunun köməyi ilə sadə
kəsrlərə ayırıb inteqrallayırlar. Mövcud ədəbiyyatlarda bu, rasional
kəsrləri hesablamaq üçün yeganə üsul kimi verilir. Amma ali
məktəb səviyyəsində verilən inteqralları daha sadə və az hesablama
tələb edən üsullarla sadə kəsrlərə ayırıb inteqrallamaq mümkündür.
Bu kəsrlərin bir hissəsini isə qeyri-müəyyən əmsallar metodundan
və hətta sadə kəsrlərə ayrılışdan istifadə etmədən inteqrallamaq
olur.

Calculation of rational fractions using more
common methods

Abstract. For integrating rational fractions, they are formed like
polynominal and correct fraction, then by using indefinite coefficient
method its correct fraction part is separated into common fraction
and integrated. In present literature this is  given as only method
for calculating rational fractions. Bur it is possible to separate and
integrate integrals given in the higher school level using methods
that require more common and less calculation. It is possible to
integrate a part of these fractions not using indefinite coefficient
method and even separate into common fraction.

Вычисление  рациональных дробей более
простым путем

Aннотация. Для интегрирования рациональных дробьей, ее
выражают через многочлен и правильными дробями  и затем
правильная дробь выражается через простыми дробями с по-
мощью метода неопределенных коэффицентов. B существую-
щих литературах это представляется как единственый метод.
Но данные интегралы на уровне высших учебных заведений
простыми путями можно разложить и вычислить. Часть этих
дробев даже можно вычислить, неразложив на простые дро-
би.
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Annotasiya. Məqalədə Çebişev, Lejandr, Çebişev–Hermit, Çebi-
şev-Lager, Jakobi ortoqonal polinomları təqdim olunur və onların
xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Bu çoxbucaqlılar üçün asimptotik
düsturlar, müvafiq Furye sıraları və onların yaxınlaşması ilə qeyd
edilmişdir. Çebişev çoxhədlilər sisteminin üzvləri müəyyən
edilmişdir. Məqalədə ortonormal çoxhədlilər sistemin mövcudluğu
və onların unikallığı üçün şərtlərdən istifadə edərək Yakobi
sisteminin qurulması müzakirə olunur.

Establishing a Jacobi polynomial system

Abstract. Chebyshev, Legendre, Chebyshev-Hermite, Chebys-
hev-Lager, Jacobian orthogonal polynomials and their properties
have been introduced. The asymptotic formulas for these polynomials,
corresponding Fourier series and their convergence have been
noted. The terms of  Chebyshev polynomial systems  have been
determined. This article deals with construction of Yacob system
using the existence and uniqueness condition of orthonormal
polynomial system. 

Построение системы ортонормальных мно-
гочленов Якоби

Aннотация. В статье введены ортогональные многочлены Че-
бышева, Лежандра, Чебышев-Эрмита, Чебышев-Лагерa, Якоби
и рассмотрены их свойства. Отмечены асимптотические фор-
мулы для этих полиномов, соответствующих рядов Фурье и
их сходимости. Определены члены полиномиальных систем
Чебышева. В данной статье рассматривается построение си-
стемы Якобu с использованием условия существования и
единственности ортонормированной полиномиальной систе-
мы.
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Annotasiya. Məqalədə simmetrik çoxhədlinin elementar simmetrik
çoxhədlilər vasitəsi ilə ifadə olunması alqoritmi təsvir edilir. Sim-
metrik çoxhədlilər nəzəriyyəsinə əsaslanmaqla bəzi məktəb mə-
sələlərinin həlli yollarına baxılır. Göstərilir ki, bu nəzəriyyənin
ilkin mərhələdə tətbiqində məlum məktəb düsturları ilə kifayətlənmək
olar. Həmin düsturlardan istifadə şagirdlərdə cəbri çevrilmələr
texnikasını müəyyən dərəcədə inkişaf etdirməyə imkan verir.

Application of symmetric polynomials to solving
problems in the school course of mathematics

Abstract. The paper presents an algorithm for representing a
symmetric polynomial by means of elementary symmetric poly-
nomials. The method of solving some school problems based on
the theory of symmetric polynomials is considered. It is shown
that at the initial stage of application of this theory it is possible to
be limited to the known school formulas which use allows to
some extent to develop at pupils the technique of algebraic trans-
formations. 

Применение симметрических многочленов 
к решению задач в школьном курсе мате-
матики

Aннотация. В статье приводиться алгоритм представления
симметрического многочлена посредством элементарных сим-
метрических многочленов. Рассматривается приём решения
некоторых школьных задач, опирающегося на теорию сим-
метрических многочленов. Показывается, что на первона-
чальном этапе при применении этой теоремы можно ограни-
читься известными школьными формулами, использование
которых позволяет до некоторой степени развивать у учащихся
технику алгебраических преобразований. 
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Annotasiya. İnsan fəaliyyətinin elə bir oblastını tapmaq mümkün
deyil ki, modelləşdirmə ora tətbiq edilə bilməsin. Məsələn,
avtomobil istehsalının, buğdanın yetişməsi prosesinin, insanın
müxtəlif orqanlarının fəaliyyəti, Xəzər dənizinin səviyyəsinin də-
yişməsi, atom müharibəsinin nəticələrinin modelləri hazırlanmışdır.
Perspektivdə hər bir sistem üçün onun öz modelinin hazırlanması
durur, hər texniki və ya layihələndirilən proyektin realizasiyasından
əvvəl modelləşdirmə aparılmalıdır. 

Methodology of mathematical, computer and
information modeling

Abstract. It is now difficult to specify area of human activity
where modeling wouldn't be applied. Models of production of
cars, cultivation of wheat, functioning of separate human organs,
activity of the Sea of Caspian, consequences of atomic warfare
are developed, for example. In the long term for each system the
models can be created, before implementation of each engineering
or organizational design modeling should be carried out.

К методологии математического, компью-
терного и информационного моделирования

Aннотация. Сейчас трудно указать область человеческой дея-
тельности, где не применялось бы моделирование. Разработаны,
например, модели производства автомобилей, выращивания
пшеницы, функционирования отдельных органов человека,
жизнедеятельности Каспийского моря, последствий атомной
войны. В перспективе для каждой системы могут быть созданы
свои модели, перед реализацией каждого технического или
организационного проекта должно проводиться моделирование.
В статье делается попытка к обобщению различных положений
относительно методологии математического, компьютерного
и информационного моделирования.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 2 Riyaziyyat və informatika

UOT 004.415.2



168

Modelləşdirmə metodlarının böyük mü-
vəffəqiyyəti və müasir elmin bütün sahələrində
praktik olaraq tanınması  ХХ əsrdə baş verdi.
Vahid dərk etmə sisteminin vahid terminolo-
giyasının yoxluğu modelləşdirmənin metodo-
logiyasının  uzun müddət ayrı-ayrı elmlərdən
asılı olmadan inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur.
Yalnız, tədricən, modelləşdirmənin rolu elmi
dərketmənin universial metodu kimi dərk edil-
məyə baş-landı. Elə o zamandan da “Model”
termini insan fəaliyyətinin çox müxtəlif sfe-
ra-larında geniş tətbiqini tapdı və mükəmməl
məna dərinliyinə malik olması ilə seçildi.

Elm və texnikada model anlayışının çox-
mənalı olması baxımından modelləş-dirmə
növlərinin vahid klassifikasiyasını qurmaq
mümkün deyil: klassifikasiya modelin xarak-
terinə, modelləşdirilən obyektin (İnformatikada
nüəyyən xidməti, və ya predmeti, sistemi,
prosesi, təsiri, hadisəni, faktı təsvir edən istə-
nilən ünvanlanmış element obyekt ola bilər,
beləki, bu adları analiz üçün onlara biz veririk
) xarakerinə, modelləşdirmə proqramlarının
tətbiqi sferalarına (texnikada, fiziki elmlərdə,
kibernetikada və s.) görə aparıla bilər. Məsələn,
modelləşdirmənin aşağıdakı növlərini ayırmaq
olar:

• İnformasiya modelləşdirməsi  
• Kompüter modelləşdirməsi 
• Riyazi modelləşdirmə 
• Riyazi-kartoqrafik modelləşdirmə
• Molekulyar modelləşdirmə 
• Ədədi modelləşdirmə 
• Məntiqi modelləşdirmə 
• Pedaqoji modelləşdirmə 
• Psixoloji modelləşdirmə 
• Statistik modelləşdirmə 
• Struktur modelləşdirmə 
• Fiziki modelləşdirmə 
• İqtisadi-riyazi modelləşdirmə 
• İmitasion modelləşdirmə 
• Təkamül (evalyusion) modelləşdirmə
• Qrafik və həndəsi modelləşdirmə 
• Natural modelləşdirmə
• Metamodelləşdirmə
Biz məqalədə bu təsnifata uyğun birinci 3

növ model haqqında danışacağıq.
İlk növbədə bütün modelləşdirmə növləri

üçün qoyulan əsas tələblərin nədən ibarət ol-

duğunu qeyd edək:
– qurmanın əyaniliyi;
– əsas xassə və münasibətlərin inikası;
– onun tədqiqi və ya səsləndirilməsinin

mükünlüyü;  
–tədqiqatın sadəliyi və səslənməsi; 
–orijinalın məzmununa aid informasiyanın

saxlanması və yeni informasiyanın alınması.
Ümumiyyətlə, modellər “dərinlik” səviy-

yəsinə görə emprik faktlar və asılılıqlar əsasında
qurulmuş emprik, riyazi və qarışıq təsvirlər
əsasında qurulmuş  nəzəri, emprik asılılıqlardan
və riyazi təsvirlərdən istifadə edən yarımemprik
modellər formasında olur.

Modelləşdirmə problemi üç mərhələdən
ibarətdir:

• modelin qurulması (bu məsələ daha az
formalizə olunan və konstruktivdir, o mənada
ki, modelin qurulması üçün alqoritm yoxdur);

• modelin tədqiqi (bu məsələ daha çox for-
malizə olunandır, müxtəlif modellər sinfinin
tədqiqat metodları vardır);

• modeldən istifadə (konstruktiv və kon-
kretləşdirilmiş məsələ).

Modelin xüsisiyyətləri:
• sonluluq: model orijinalı sonlu sayda mü-

nasibətlərlə əks etdirir, və bundan başqa mo-
delləşdirmə resursları sonludur;
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• sadəlik: model obyektin yalnız mahiyyət
kəsb edən tərəflərini əks etdirir;

• təqribilik:  gerçəklik modeldə kobud və
ya təqribi əks olunur;

• adekvatlıq: model modelləşdirilən sistemi
müvəffəqiyyətlə təsvir edir;

• informativlik: model, modelin qurulması
zamanı qəbul edilmiş hipotez çərçivəsində,
sistem haqqında kifayət qədər informasiyaya
malik olmalıdır.

Müasir kompüterlərin meydana gəlməsi
hesablama eksperimentinin, istifadəçi inter-
feysini əvvəlcədən dəstəkləyən və  kompü-
terlərin köməyilə lazımi alqoritm və proq-
ramların axtarışını təmin edən, informasiya
texnologiyalarının inkişafına səbəb oldu.  

Son illər kompüter texnologiyasının sürətli
inkişafı nəticəsində kompüter model-ləşdirməsi
təkcə fiziklərin, mexaniklərin deyil, iqtisad-
çıların, sosioloqların, demoq-rafların və digər

elmlərin nümayəndələrinin də geniş marağına
səbəb olmuşdur. Bu da bütün  fənlərin tədrisi
zamanı effektivliyin yüksəldilməsində riyazi
biliklərə əsaslanmaqla kompüter modelləşdi-
rilməsindən istifadə edilməni zəruri edir. Bu
zərurət  tədrisin keyfiyyətini yüksəldir və dər-
ketməni sürətləndirir. Buna görə də, riyazi
modellərdən istifadə etməklə müxtəlif elm
sahələrinə aid modelləşdirmənin əsas mərhə-
lələrinin müəyyən edilməsi, onun metodika
və metodologiyasının öyrənilməsi, əsasən eko-
loji və fiziki proseslərin modelləşdirilməsində
kompüter modellərini quraraq prosesi təhlil
etmək çox mühümdür.

Kompüter modelləşdirməsi ali riyaziyyat,
proqramlaşdırma haqqında biliklər, ədədi
üsullar və tətbiqi proqram təminatından istifadə
metodlarına əsaslanır.

Kompüter modelləşdirməsinin əsas etapları
aşağıdakılardır:

Mərhələnin adı Fəaliyyətin icrası

1. Məsələnin qoyuluşu və
analizi

1.1. Modelin hansı məqsədlə tərtib olunduğunu izah etməli.
1.2. Hansı ilkin nəticələrin olduğu və onlardan hansı nəticələrin nə
formada alınacağını dəqiqləşdirməli.
1.3. Modelin qurulması üçün hansı ilkin verilənlərin lazım olduğunu
müəyyən etməli.

2. İnformasiya modelinin
qurulması

2.1. Modelin parametrlərinin və onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələri
təyin etməli.
2.2.Verilmiş məsələ üçün hansı parametrlərin daha təsiredici, hansının
isə qaçıla bilən olduğunu müəyyənləşdirməli.
2.3. Modelin parametrləri arasında riyazi asılılığı təsvir etməli.

3.Kompüter modeli alqo-
ritminin realizasiyası və

metodun emalı. 

3.1. İlkin nəticələrin alınması metodunu seçməli və ya tərtib etməli.
3.2. Seçilmiş metodla alınacaq nəticələr üçün alqoritm qurmalı.
3.3. Alqoritmin düzgünlüyünü yoxlamalı.

4. Kompüter modelinin
emalı

4.1. Alqoritmin kompüterdə proqram realizasiyası üçün vasitələr
seçməli.
4.2. Kompüter modelini emal etmək.
4.3. Yaradılmış Kompüter modelinin düzgünlüyünü yoxlamaq. 

5. Eksperimentin aparıl-
ması

5.1. Tədqiqatın planını işləmək.
5.2. Yaradılmış kompüter modelinin bazası əsasında eksperiment
aparmaq.
5.3. Alınmış nəticələri analiz etmək.
5.4. Modelin prototipinin xüsusiyyətləri haqda nəticələr çıxarmaq.
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Kompüter modelləşdirməsi zamanı yerinə
yetiriləcək əməliyyatlar aşağıdakı  əsas mər-
hələləri özündə  birləşdirir: məsələnin qoyuluşu,
modelləşdirmə obyektinin təyin edilməsi; kon-
septual modelin işlənməsi, sistemin əsas ele-
mentlərinin  və elementar qarşılıqlı təsir akt-
larının aşkara çıxarılması; formallaşdırma,
başqa sözlə, riyazi modelə keçid; alqoritmin
yaradılması və proqramın yazılması; kompüter
eksperimentinin aparılması və planlaşdırılması;
nəticələrin analizi və interpretasiyası.

Riyazi modelləşdirmənin köməyilə hesab-
lama eksperimenti metodlarının tətbiq olunduğu
müasir elm və texnika sahələrinə diqqət edək.

Energetik problemlər. Müfəssəl riyazi mo-
delləşdirmə əsasında atom və istilik-nüvə re-
aktorlarının tərkibində gedən fiziki proseslərin
modelləşdirilməsi. Hesablama eksperimenti
təbii eksperimentlə sıx bağlıdır, ona kömək
edir, onu əvəz edir, bütün tədqiqat dövrünü
əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirməklə  onu
“ucuzlaşdırır”.

Kosmik texnika. Uçan aparatların trayek-
toriyalarının hesablanması, avtomatik layihə-
ləndirmə sistemlərinin qurulması məsələləri.
Təbii eksperimentin verilənlərinin emalı, mə-
sələn, sputnikdən çəkilən təsvirlərin, plazmanın
diaqnostikası.

Burada çox mühüm olan: qurğunun key-
fiyyətinin yüksəldilməsi, xüsusi halda ölçmə
aparatının keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Ha-
zırda orta keyfiyyətli ölçü cihazından istifadə
edərək onu kompüterə birləşdirməklə xüsusi
alqoritm əsasında elə nəticələr almaq müm-
kündür ki, bu nəticələr elə yüksək keyfiyyətli
ölçü cihazının  verdiyi nəticələrə bərabər olar.

Texnoloji proseslər.  Hesablama texnikasının
yaradılması üçün lazım olan kristalların alın-
ması, element bazası oblastında problemlərin
həlli üçün, perspektiv EHM-lərdəki layihə-
ləndirilən qovşaqların istilik rejimlərinin mo-
delləşdirilməsi  (riyazi modelləşdirmə olmadan
mümkün deyil); lazer plazması proseslərinin,
verilən xüsusiyyətlərə malik materialların ya-
radılması texnologiyasının modelləşdirilməsi.

Ekoloji problemlər. Ekoloji sistemlərin ida-
rəetmə və proqnozlaşdırılması məsələləri mo-
delləşdirmə metodologiyası əsasında həll edilə
bilər, beləki, bu sistemlər “yeganə nüsxədə”

fəaliyyət göstərirlər.
Geo və astrofiziki təsirlər. İqlimin model-

ləşdirilməsi, havanın, zəlzələ və sunamilərin
uzunmüddətli proqnozu, ulduzların inkişafının
və günəşin aktivliyinin modelləşdirilməsi, kai-
natın yaranması və inkişafının fundamental
problemləri.

Kimya.  Kimyəvi reaksiyaların aparılması,
onların sabitlərinin təyini, kimyəvi texnolo-
giyaların inkişafı üçün makro və mikro sə-
viyyədə kimyəvi proseslərin tədqiqi.

Biologiya. Biotexnologiyanın yeni metod-
larının işlənməsi,  Genetika, Morfogenez  kimi
elmlərin fundamental problemlərinin öyrənil-
məsi ilə bağlı riyazi modelləşdirməyə xüsusi
maraq diqqəti cəlb edir.  

Biotexnologiyanın üç problemi mövcuddur,
bu problemlərin həlli nəhəng elmi və tətbiqi
əhəmiyyətə malikdir:

1) yem istehsalı ilə bağlı qurğuların opti-
mallaşdırılması; 2) etanol, metanol istehsalı –
benzin problemi; 3) dərman istehsalı.

Müasir biotexnika – hüceyrələrlə bağlı yeni
nəhəng masştablı sənaye sahəsidir . Alternaivi
də mövcuddur – nümunə və səhvlər metodu
vasitəsilə bu sahədəki texnologiyanın inkişafı,
başqa sözlə, uzun illər qarantiyasız uğur və
ya modelləşdirmə və proseslərin optimallaş-
dırılması [1]

Riyazi modelləşdirmənin klassik oblastı
isə fizika hesab olunur. Yaxın keçmişədək  fi-
zikada hesablama eksperimenti tətbiq olun-
murdu (kvant nəzəriyyəsi sahəsində), beləki,
incə strukturlu sabitlərdən təşkil olunmuş kiçik
parametrlər metodundan istifadə etmək qəbul
olunmuşdu. Lakin indi fizik-nəzəriyyəçilər
belə bir qənatə gəliblər ki, mikroaləmdəki
proseslər güclü qeyri xəttidir, ona görə də
ədədi üsullara keçmək lazımdır və bu məqsədlə
hətta xüsusi kompüterlər hazırlanmışdır.

Hesablama eksperimentinin köməyilə riyazi
modellərin analizi ildən ilə yeni mövqe qazanır. 

1982-ci ildə ədədi tədqiq edilən kritik
hadisə və  elementar zərrəciklər nəzəriyyəsinə
fundamental modellər verən K.Vilson  Nobel
mükafatına layiq görüldü. 

1979-cu ildə tibb sahəsində hesablama to-
moqrafiyası oblastındakı işlər də Nobel mü-
kafatı qazandı. 
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1982-ci ildə kimyada hesablama tomoqra-
fiyası elektron mikroskopiya ilə virusun struk-
turunu bərpa etməyə müvəffəq oldu və bu model
də Nobel mükafatına layiq görüldü [2].

Riyazi modelləşdirmə və hesablama eks-
perimenti – Kainatda baş verən hadisə və pro-
seslərin  (məsələn, Kainatda iqlim) qlobal
modellərinin öyrənilməsi üçün aparıcı meto-
dologiyadır. Hesablama eksperimenti fiziki
proseslərin tədqiqi üçün ən müasir tədqiqat
üsuludur. O, fiziki sistemlərin öyrənilməsində
istifadə olunan digər metodlarla müqaisədə
daha çox spesifik xüsusiyyətlərə, üstünlüklərə
və çatışmaz-lıqlara malikdir.  Müasir kompü-
terlər bir neçə saniyə ərzində mürəkkəb tənliklər
sistemini həll etməyə, öyrənilən asılılıqların
qrafikini qurmağa, çətin canlandırılan ekspe-
rimentləri modelləşdirməyə imkan verir [3].

Hesablama eksperimentinin aparılmasında
aşağıdakı mərhələləri ayırmaq olar:

- Riyazi modelin qurulması (tədqiq olunan
prosesi təsvir edən tənliklərin alınması); He-
sabatın ədədi metodlarının seçilməsi (ilkin
riyazi məsələni approk-simasiya edən modelin
qurulması, sxemlərin qurulması, hesablama
alqoritminin işlənməsi);  Hesablama alqoritmini
realizə edən proqramların yaradılması; Hesa-
batların aparılması və alınmış informasiyanın
emalı;  Hesabatların nəticələrinin analizi, təbii
eksperimentlə müqaisə olunması [4].

Riyazi modelləşdirmə bütün mümkün pro-
seslərin və hadisələrin riyazi vasitələrin köməyi
ilə təsviri, əks etdirilməsi, öyrənilməsi və
proqnozlaşdırılmasıdır. Riyazi modelin, daha
doğrusu funksiyaların, tənliklərin, bərabərsiz-
liklərin və digər münasi-bətlərin köməyi ilə
inikas edilən, istənilən təbiətli obyekti müvafiq
riyazi məsələləri tədqiq etmək və həll etmək
yolu ilə anlaşıla bilər. Riyazi modelləşdirmə
bir tərəfdən fundamental araşdırmaların nəti-
cələrinin tətbiqi vasitəsidir, digər tərəfdən ən
funda-mental işləmələrin intensivləşdirilməsi
üçün alətdir.

İstənilən  obyektin, hadisənin və ya prosesin
riyazi modeli üç əsas elementi özündə birləş-
dirir: a) obyektin  axtarılan  xarakteristikaları
(məchul  kəmiyyətlər)  -vektor:  Y= (yi);  b)
modelləşdirilən obyektə nəzərən xarici şərtlərin
xarakteristikası: X=(xj); c) obyektin daxili

parametrlərinin toplusu –  D. Modeldən kənarda
təyin olunan X şərtləri və D parametrlər
toplusu ekzogen   kəmiyyətlər, modelin köməyi
ilə təyin olunan Y vektoruna daxil olan  endogen
kəmiyyətlər adlanır.     Xarici şərtlər, daxili
parametrlər və axtarılan xarakteristikalar ara-
sındakı münasibətlərin ifadə üsuluna görə
riyazi modellər iki əsas tipə -struktur və funk-
sional modellərə bölünür.

Beləliklə, konkret prosesin və ya hadisənin
ən mühüm xüsusiyyətlərini riyazi model xa-
rakterizə edir. Hər bir model tədqiq olunan
obyektin öyrənilməsi və məsələnin həlli üçün
əhəmiyyətli olan elementləri xarakterizə edən
tənliklər (bərabərsizliklər) sistemi şəklində
təsvir olunur və geniş mənada riyazi model
dedikdə, müəyyən sistemin fəaliyyətindəki
mühüm qarşılıqlı əlaqələrin və qanunauyğun-
luqların riyazi şəkildə ifadə olunması başa
düşülür.

Modelləşdirmə prosesində, o cümlədən,
modellərin qurulmasında kompüter böyük rol
oynayır. Təsadüfü deyildir ki, bu gün əksər
elm sahələrində aparılan mü-kəmməl tədqi-
qatların əsasını kompüter modelləşdirilməsi,
kompüterdə riyazi model-ləşdirmə və hesab-
lama eksperimenti təşkil edir.

İndi isə informasiya modelləşdirilməsinin
problemlərini qeyd edək.

İnformasiya modeli (geniş, ümumelmi mə-
nada) obyektin mühüm xüsusiyyətlərini özündə
əks etdirən: obyektin vəziyyəti, onda baş verən
proses və təsirləri, həmçinin, xarici aləmlə
qarşılıqlı əlaqəni xarakterizə edən informasi-
yalar toplusudur.

İnformasiya modelləri öz xarakterinə görə
aşağıdakı kimi klassifikasiya oluna bilər:

1. Sistemin xarici təsirlərə reaksiyasını mo-
delləşdirmək

2. Sistemin daxili vəziyyətlərinin təsnifatı
3. Sistemdəki dəyişikliklərin dinamikasının

proqnozu
4. Sistem təsvirlərinin tamlığının və sistem

parametrlərinin müqayisəli informasiya əhə-
miyyətliyinin qiymətləndirilməsi

5. Verilmiş qiymətlilik  (dəyər) funksiyasına
əsasən sistemin parametrlərinin optimallaşdı-
rılması

6.  Sistemin adaptiv idarə edilməsi
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Kompüter elmində İnformasiya modelləri
müəyyən bir problem sahəsinə aid məlumatların
semantikasını təyin etmək üçün əvvəlcədən
müəyyən olunmuş anlayışların, əlaqələrin,
məhdudiyyətlərin, qaydaların və əməliyyatların
təsviridir [5].

İnformasiya modelləşdirilməsi 2 yerə bö-
lünür:

1. Nəzəri metodoloji əsaslar. Bura aiddir:
1. Formallaşdırma və modelləşdirmə;

2. Sistemli analiz; 3. Riyazi modelləşdirmə;
4. Statistik modelləşdirmə; 5. Qrafik model-
ləşdirmə; 6. Cədvəl modelləşdirməsi; 7. Ob-
yekt-informasiya modelləşdirməsi; 8. İmitasiya
modelləşdirməsi.

2. Modelləşdirmənin tətbiqi oblastları. Bu
oblaslar aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

1. Fiziki sistem və proseslərin modelləşdi-
rilməsi; 2. Ekoloji sistem və proseslərin mo-
delləşdirilməsi; 3. Optimallaşdırma proseslə-

rinin modelləşdirilməsi; 4. Qlobal proseslərin
modelləşdirilməsi [6].

Yuxarıda söylədiklərimiz belə qənaətə gəl-
məyə əsas verir ki, modelləşdirmə üsulları
bir tədqiqat aləti kimi insanın, təbiət və cə-
miyyətin inkişaf qanuna-uyğunluqlarını dərk
etməsi prosesində, ətraf aləmin praktiki də-
yişdirilməsi yollarının axtarılmasında mühüm
yer tutur. Başqa sözlə, modelləşdirmənin tətbiqi
yeni elmi biliklər alınması  üsullarının, o cüm-
lədən, istənilən elmi istiqamətin inkişafı üçün
zəruri şərtlərdəndir. Bu da tədris prosesində
modelləşdirmənin, riyazi modelləşdirmənin,
kompüter - riyazi modelləşdirmənin tətbiqini
zəruri edir.
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Annotasiya. Məqalədə Qaz soğanı cinsinin klassik və müasir bo-
taniklər tərəfindən öyrənilməsi tarixindən bəhs edilmişdir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisində yayılan Qaz soğanı cinsinə daxil
olan növlər haqqında məlumat verilmiş, həmçinin cinsin son tak-
sonomik spektiri göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Qaz
soğanı cinsi muxtar respublika florasında 7 bölmə, 11 yarımbölmədə
20 növlə təmsil olunmuşdur. Cinsin təyinində son nomenklatur
dəyişikliklərdən istifadə olunmuşdur.

The modern position and taxonomy of Goose onions
genus spreading in the flora of Nakhchivan Autonomous
Republıc

Abstract.The article gives information about description of the
history and use of species of goose onions genus. Had been
informed from more botanic. Contains the proceedings of the
classics (Biebershteyn M.S, Rollov A. X., Geydman T.S., Qrossheym
A.A., Prilipko L.İ., Steven X.X. and Sabadai V.İ.) and contemporary
authors (Talibov T.H., Ibragimov A. Sh., Ibadov O.V., Ibadullaeva
C.D., Z.K. Salayeva) to study the of species goose onions genus.
Also gives some details about the ongoing research work. The
article presents the results species of goose onions genus in the
territory of Nakhchivan Autonomous Republic. Given the systematic
analysis of genera. The 0f species in the flora Gagea Salisb.
Nakhchivan includes 20 species 

Современное состояние и таксономия рода Гусиного
лука во флоре Нахчыванской Автономной Рес-
публики

Aннотация. В статье дается подробное описание изучения ис-
тории и использования видов гусиного лука в исследованиях
большей части ботаников. Приводятся материалы работ клас-
сиков (Биеберштейн M.С, Роллов А. Х., Гейдман Т.С. Гроссгейм
А.А., Прилипко Л.И., Steven X.X. и Сабадаи В.И.) и современных
авторов (T.Г. Талыбов, А.Ш Ибрагимов, О.В Ибадов, C.Д
Ибадуллаева, З.K Салаева) по видам гусиного лука. Также
даны некоторые сведения о проводимых научно-исследова-
тельских работах. В статье приведены результаты распро-
странения видов рода в территории Нахичеванской АР. Дан
систематический анализ видов. Установлено, что в род Гусиного
лука во флоре Нахчыванской Автономной Республики входят
20 видов.
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Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün
coğrafi mövqeyi, relyefi, zəngin flora və bitki
örtüyü ilə nəinki Azərbaycanda, Qafqazda da
mühüm yerlərdən birini tutur. Regionun özünə
məxsus fiziki coğrafi xüsusiyyətləri zəngin
biomüxtəliflik yaratmışdır ki, bu da həmişə
tədqiqatçı botaniklərin diqqətini özünə cəlb
etmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
biomüxtəlifliyi, o cümlədən qaz soğanı cinsinə
daxil bitkilər, XVIII əsrin əvvəllərindən tədqiq
olunmağa başlanmışdır ki, bu da onların
faydalı, bəzək, dərman, yem və. s xüsusiyyət-
lərinin olması ilə əlaqədardır.

Muxtar respublikada geofitlərinin öyrənil-
məsi Qafqazda, Azərbaycanda faydalı və bəzək
bitkilərin tədqiqi və istifadəsi ilə sıx əlaqədardır.
Dünya alimləri qaz soğanı növlərinin öyrə-
nilməsi üçün geniş tədqiqat işləri aparmışlar.
İlk dəfə olaraq 1806-cı ildə ingilis botaniki
R.L. Solsberi (1761-1829) Ornithogaliim L.
cinsindən qaz soğanını sərbəst bir qrup olaraq
ayırmışdır. Bu qrup bir sıra əlamətlərinə sarı
çiçək yanlığına, toxum qutucuğunun və soğa-
nağının morfoloji quruluşuna görə qaz soğanı
cinsinə birləşdirilmişdir.

Qafqaz geofitlərinin öyrənilməsi və istifadəsi
ilə görkəmli alimlər F.K. Marşal-Biberşteyn
və X.X. Steven məşğul olmuşdur. X.X. Steven
Qafqazda geofit bitki kolleksiyası toplayaraq
Krımda Nikita Nəbatat bağının əsasını qoy-
muşdur. 1843-1844-cü illərdə Qafqaza səyahət
edən Alman professoru Karl Kox bu ərazinin
yaz florasının xarakterik xüsusiyyətlərini qeyd
edərək, qaz soğanının yerüstü hissələrinin və
soğanaqların təsvirini vermişdir. İlk dəfə Qaf -
qaz geofitlərinin botaniki təsviri, istifadə yolları
haqqında məlumatlara A.K. Rollovun əsərlərin -
də rast gəlinir [19, s.129-137; 15, s.187-193].

Azərbaycanda geobotaniki tədqiqatların
banisi sayılan A.A.Qrossheymin rəhbərliyi ilə
Muxtar respublika ərazisində qış və yay ot-
laqlarında (1928-1932; 1947-1952-ci illərdə)
geobotaniki tədqiqatlar aparılmışdır [6, s.174-
179; 7, s.352-359]. O, regionun bitki örtüyünü
təhlil edərək, ərazidə yayılan geofitlərin xüsusi
ilə də qaz soğanı cinsinin bitki örtüyündə mü-
hüm yer tutduğunu göstərmişdir. Qaz soğanı
növlərinin öyrənilməsində T.S.Heydman və
P.V. Kovalskaya-İlinanın böyük rolu olmuşdur.

T.S. Heydman Azərbaycan florasında yayılan
qaz soğanı növlərinin, o cümlədən geofit bit-
kilərin Abşeron yarımadası şəraitində Nəbatat
bağında iqlimləşdirilməsini öyrənmişdir [5,
s. 26-55].

Danileviç V.Q. Rusiyanın cənubunda yayılan
Gagea Salisb. (Liliaceae Juss.) cinsinin qo-
runması və introduksiyasına aid tədqiqat işləri
aparmışdır. Tədqiqatçı 1993-cü ildən 1995-ci
ilə qədər Gagea cinsinə daxil olan 14 növ
bitkini becərmişdir. O, 1995-ci ildən 1998-ci
ilə qədər bu növlərin üzərində müşahidələr
aparmışdır. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən
etmişdir ki, Gagea villosa birinci il çiçəkləmiş,
ikinci il isə Gagea dubia, Gagea bultifora,
Gagea pusilla, Gagea chanae, Gagea. taurica
çiçək açmışdır. Gagea minima, Gagea gemainae
və Gagea lutea növlərində isə bəzi hallarda
çiçəkləmə müşahidə olunmuşdur. Meşə və
yarımsəhra növlərində isə çiçəkləmə müşahidə
olunmamışdır. Mədəni şəraitdə introduksiya
üçün tövsiyə olunan Gagea villosa növünün
tədqiqində yüksək elmi nəticələr əldə edilmişdir.
Əldə olunan nəticələrə əsasən, cinsin 4 növünün
Gagea minima, Gagea gemainae, Gagea lutea,
Gagea villosa farmokoloji xüsusiyyətləri ilə
bərabər, kimyəvi tərkibi də öyrənilmişdir.
Rostov ərazisində yayılan 4 nadir qaz soğanı
növlərini (Gagea artumczukii, Gagea fibrosa,
Gagea tenuifolia, Gagea Alexeenkoana) Stav-
ropolun “Qırmızı kitab”ına daxil edərək, onlar
haqqında məlumat vermişdir [4, s.16-18]. 

Kulikov P.V. apardığı tədqiqatlarında Gagea
fagifera, Gagea samojedorum və Gagea mi-
rabilis növlərinin Uralda yayılması haqqında
məlumat verirmiş, həmçinin bu bitkilərin əra-
zidə yeni yayılma areallarını aşkar etmişdir
[10, s.67 -70]. 

Leviçev İ.Q. ontogenezdə Gagea Salisb.
cin  si nin növlərinin yarpaqlarının en kəsiyinin
oxşarlıqlarını müqayisə etmişdir. Qeyri tenden -
siya halı ən çox zoğun birinci böyüməsində
az dərəcədə ikinci böyüməsində (əsasən yan
hü  ceyrələrdən inkişaf edənlərdə) isə nisbətən
çox müşahidə edilmişdir [13, s.658-667; 14,
s.278-280].

Kriçfaluşiy V.V. və Sabadaş V.İ. Gagea
spathacea növünün Avropada və Ukraynada
(Karpat ətrafında) yayılmasını və bioekoloji
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Zülfiyyə Salayeva, Lamiyə Quliyeva

Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan 

Qaz soğanı cinsinin müasir vəziyyəti və taksonomiyası

xüsusiyyətlərini öyrənmişdir. Məlum olmuşdur
ki, Karpat ətrafından yığılan və əvvəllər ayrı
bir növmüxtəlifliyi hesab olunan Gagea spat-
hacea var. transcarpatica Domin, morfoloji
əlamətlərinə görə göstərilən bu növlərdən
fərqlənmədiyindən, onu ayrıca yeni bir takson
hesab etmək lazım deyil. Növün ekoloji-fito-
senotik xüsusiyyətləri öyrənilmiş, müəyyən
etmişdir ki, son 100 il ərzində bu bitkilərin
yayılma sahəsi və növ sayı demək olar ki, 80-
90% azalmışdır [11, s. 365-369].

Ukrayna alimi Sabadai V.İ. fikrincə Gagea
spathacea növünün fitokütləsi, antogenezdə
bir inkişafı, digərinə keçdikdə 3 dəfə artır.
Çiçəkləyən növlərində generativ təbəqənin
kütləsi isə (çiçəksaplağı çiçəklərlə birlikdə)
bitkinin fitokütləsindən 40%-ə qədər artır.
Lakin yarpaqların və soğanaqların kütlə payı
isə nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. Çiçək
saplağının çiçəklərlə birlikdə kütləsi bitkinin
yarpaqlarının kütləsinə yaxın olur. Çiçək qru-
punda 1-5 sayda çiçəklər olur. Çiçəkyanlığın
yarpaqlarının başlanğıcı ilə erkəkcik arasından
şirə ifraz olunur. Çiçəklərini milçəklər və bö-
cəklər, bəzən isə arılar fəsiləsinin nümayəndələri
(Andrena haemorrhoa, Andrena minutula və
s.) tozlandırır [16, s.48-53]. 

1997-ci ildə R.K.Əsgərova qaz soğanı cin-
sinə elm üçün yeni olan Gaqea gadzhievii
Askerova növünü əlavə etmişdir. Lakin bu
növ ilk dəfə Özbəkistanda təsvir edilmiş G.
turanica  Levichev növü ilə eyni olduğu dəqiq -
ləşdirilmişdir. Cinsə Gagea chanae Grossh,
Gagea eleonorae Levichev və s. növ və ya-
rımnövlər əlavə olunmuşdur. Y.M.İsayev Azər-
baycanın faydalı bitkiləri içərisində qaz soğanı
növlərinin xüsusi yeri olduğunu göstərmişdir.
O, Gagea Salisb. və Ornithogalum L.cinsinə
aid növlərin sistematikasını və istifadə yollarını
ətraflı öyrənmişdir [9, s.59-65].

F. Qaqenin şərəfinə cinsin adı Gagea adlan -
dırılmışdır. Bitki qazlar tərəfindən yem olaraq
çox yeyilir. Erkən yazda çiçəkləyən soğanaqlı
bitkilərdir. Qaz soğanı növləri ulduzu xatırladan
sarı rəngli çiçəklərə malik xırda, fəsilə daxilində
ən alçaq boylu bitkilərdir. Çiçəkləri qrup
halında olub, çətiri salxım şəklindədir. Mey-
vələri qutucuqdur. Çiçəkyanlığının 6 ədəd sər-
bəst yarpaqcığı, çiçəkləmə zamanı uzanmış

formada olur. Daxili yarpaqları sarı, xarici
yarpaqları isə yaşıl rəngdədir. Erkəkcik çox
da iri olmayan erkəkcik saplağına, sütuncuq
şar şəkilli olub, aydın nəzərə çarpmayan 3
dişi cik ağzına malikdir. Əksər nümayəndələri
Muxtar Respublikanın əsasən səhra, yarımsəhra
və dağ-bozqırlarında, bəzi növləri isə yüksək
dağlığın subalp və alp çəmənlərdə yayılmışlar.
Çoxillik geofit, bəzək, yem, dərman bitkiləridir. 

Cinsin Avropa, Afrika və Asiyada 130,
Qafqazda 25, Azərbaycan florasında 18, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında isə 14 növünün
yayıldığı göstərilmışdir. Lakin aparılan tədqi-
qatlar zamanı Muxtar Respublikada yayılan
qaz soganı cinsinə yeni növlərin əlavə olunması,
onu çox növlü cinslər sırasına daxil etmişdir.
Əldə olunmuş son məlumatlar, nəzərə alınmaqla
yeni növlər muxtrar respublika florasında ya-
yılan qaz soğanı cinsin növ tərkibinə daxil
edilmış və cinsin son taksonomik tərkibi müəy-
yənləşdirilmışdir [1, s.458-461; 2, s.35-41; 3,
s.49-50; 8, s.65-67; 12, s.134-140; 17, s.113-
201; 18, s.378-386]. 

O R D O :  L İ L İ A C L E S
Fam.: Liliaceae Juss. - Zanbaqkimilər
1. Genus: Gagea Salisb.- Qaz soğanıSect.

1. Plecostigma (Turcz.) Pasch.
Ser. 1.Euchloranthae (Pasch.) Grossh.  
1 (1) G.bulbifera (Pall.) Salisb. - Soganaqlı

qaz soganı
2 (2) G. chlorantha (Bieb.) Schult. &

Schult.f.- Yaşılımtıl-sarı q.s
Sect. 2. Minimae (Pasch.) Davlian.Ser. Mi-

nimoides (A.terracc.) Levichev
3 (3 ) G.confusa A.Terracc - Məchul  q. s.
Sect. 3. Gagea 
Ser. Menticolae Levichev
4 (4) G.chanae Grossh. -Xanı q.s.
=G. chanae var.chanaeSect.
4. Platyspermum Boiss
Ser. 1. Tauricae Levichev
5 (5) G.eleonorae Levichev - Eleonora q. s.
6 (6) G.alexeenkoana Miscz. - Alekseenoko q. s.
Ser. 2. Reticulatae Levichev
7 (7) G. reticilata (Pall.) Schult. & Schult.f.-

Torlu  q. s.
= G. reticilata (Pall.) Schult. & Schult. f.

var. tenifolia Boiis.
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= G. reticilata (Pall .) Schult. & Schult. f.
var. pascualis Levichev 

8 (8) G. quasitenifolia Levichev [G.tenifolia
(Boiss.) Fomin] -Yalaçı nazikyarpaq q. s.

Ser. 3. Commutatae Levichev
9 (9) G. anonyma Rech. (G.compacte)-Sıx q. s.
10 (10) G. commutata C. Koch. - Dəyişkən q.s.
11 (11) G.caroli - kochii Grossh Kox q. s. 
Ser. 4. Fistulosae ( Pasch.) Davlian
12 (12) G. liotardii (Sternb.) Schult. & Schult.

f. (G.anisanthos C.Koch) – Liotardi q.s.
13 (13) G. sulfurea Miscz.- Kükürdü - sarı q.s.
14 (14) G. joannis Grossh q. s.- Yohan q.s.
15 (15) G. Glacialis C.Koch. - Buzlaq q.s
Sect. 5. Didymobolbos (C.Koch) Boiss.
Ser. Arvenses (Pacsh.) Davlian.
16 (16) G.villosa (Bieb.) Sweet -  Tükcüklü  q.s. 
Sect.6.  Stipitatae ( Pasch.) Davlian.
Ser. 1. Chomutowaeformes Levichev
17 ( 17) G. Chomutowae (Pasch.) Pasch.

(G. improvisa Grossh.)-Xamutov q. s.
Ser. 2. Stipitatae (Pasch.) Davlian.
18 (18) G.turanica Levichev (G. gadzhievii

Askerova, G. stipitata Merckl. ex Bunge) -  
Turan q. s.

Ser.3. Persicae Levichev
19 (19) G. dubia A. Terracc - Şübhəli q. s.
20 (20) G. gageoides (Zucc.) Vved. - İran  q.s. 
Beləliklə, aparılan tədqiqatlar zamanı müəy-

yən edilmişdir ki, Qaz soğanı cinsi Naxçıvan
Muxtar Respublikasının florasında 7 bölmə,
11 yarımbölmədə 20 növlə təmsil olunur.
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Annotasiya. Bu məqalədə Azərbaycanda xorun yaranma və inkişaf
tarixi haqqında məlumat verilir. Azərbaycanda xor ifaçılığı sənətini
dirçəltmək üçün böyük professional, uzaqgörən və istedadlı
musiqiçi və əsl xor sənətinin fədaisi lazım idi. Bunun üçün həm
də Azərbaycan şifahi ənənəli musiqini dərindən bilmək və hiss
etmək tələb olunurdu. O illər bu şəxs təkcə Üzeyir Hacıbəyov özü
ola bilərdi. Və, nəhayət, 1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Filarmo-
niyasının nəzdində Azərbaycan Dövlət Xoru yaranır və Üzeyir
Hacıbəyov onun bədii rəhbəri və dirijoru təyin edilir. Məqalədə
Azərbaycanda peşəkar ifa kollektivinin yaranmasının xor ifaçılığı
sənətinin sonrakı inkişaf tarixində oynadığı rol və yer müəyyən-
ləşdirilir.

The emergence of the choir in Azerbaijan

Abstract.This article provides an overview of the history of
chorus formation and development in Azerbaijan. In order to
revive the art of choral singing in Azerbaijan, a great professional,
forward-thinking, talented musician and a true choir performer
were needed. For this, it was required to have a deep knowledge
and feel of Azerbaijani oral music. At that time this person could
only be Uzeyir Hajibeyov. Finally, in 1936, the Azerbaijan State
Choir was established at the Azerbaijan State Philharmonic Society
and Uzeyir Hajibeyov was appointed its artistic director and con-
ductor. 

Из истории возникновения хора в Азербайджане

Aннотация. В данной статье представлен обзор истории ста-
новления и развития хора в Азербайджане. Чтобы возродить
искусство хорового пения в Азербайджане, понадобился
великий профессиональный, дальновидный, талантливый му-
зыкант и беззаветно преданный хоровому искусству. Для этого
требовалось глубокое знание и органическое восприятие азер-
байджанской устной музыки. В то время этим человеком мог
быть только Узеир Гаджибеков. Наконец, в 1936 году при
Азербайджанской государственной филармонии был создан
Азербайджанский государственный хор, а Узеир Гаджибеков
был назначен его художественным руководителем и дирижером.
В статье определены роль и место создания профессионального
исполнительского коллектива в истории дальнейшего развития
хорового пения в Азербайджане.
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Azərbaycanda ilk professional xorun  banisi
dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov olub. O, tək
bəstəkar deyil, həm də xormeyster və jurnalist
kimi də xor sənətinin yayılmasında və sevil-
məsində çox işlər görmüşdür. Böyük bəstəkarın
xor sənətinin inkişafı istiqamətində apardığı
işləri sonradan Müslüm Maqomayev davam
etdirib. 

M.Maqomayev xor mədəniyyətinin inki-
şafının nəinki musiqidə, həm də ictimaiyyətdə
lazım və vacib olmasını dərk edərək 1905-
1906-cı illərdə Lənkəran şəhərində işlərkən
öz tələbələrindən və həvəskar musiqiçilərdən
ibarət xor təşkil etmişdir. 

Xorla oxuma fənni Bakı Musiqi Akademi-
yasının  tədrisinə 1922-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov
tərəfindən daxil edilmişdir. Milli repertuar
yaratmaq üçün Ü.Hacıbəyov kiçik xor əsərləri
yazır. Bunun üçün o, öz məşhur melodiyalarını
ikisəsli xor üçün işləyir. 1926-cı ildə Ü.Hacı-
bəyov Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında
ilk çoxsəsli Azərbaycan xorunu yaradır. Xorda
70 nəfər oxuyan vardı, bunların əksəriyyəti
tələbə-gənclər idi. Lakin bu kollektiv çox az
müddət fəaliyyət göstərdi. 

1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Filarmo-
niyasında o, ilk professional xor, Azərbaycan
Dövlət Türk xorunu yaradır və özü bu xorun
bədii rəhbəri olur. Demək olar ki, Ü.Hacıbəyov
Azərbaycanın ilk xormeysteri kimi çıxış etməli
oldu. Xor 100 nəfərdən, xüsusən azərbaycan-

lılardan ibarət idi. Digər millətlərdən olan xor
artistləri mütləq azərbaycan dilini mükəmməl
bilməli idilər. İlk xorun təşkilindən cəmi 10 il
keçmişdir, lakin indi artıq vəziyyət dəyişmişdir:
xorda işləmək istəyənlərin sayı həddən çox
idi, bu isə xor ifaçılığına marağın artmasından
xəbər verirdi. 

Müğənnilərin xora qəbulu çox ciddi şəkildə
aparılırdı. Ü.Hacıbəyov öz xatirələrində belə
yazırdı: “Xoru əsasən gənc kişi və qadın mü-
ğənnilərindən tərtib etmişdim. Onların ixtisas
hazırlığı yoxdur, lakin onlar vokal istedadına
malikdir. Onları Bakı və Azərbaycanın kənd -
lərindən yığmışdıq. Onların içərisində bir neçə
kolxozçu da vardır”. Hər bir xor ifaçısı ixtisas
komissiyasını keçməli idi. 

Xor ifaçılarının qiymətləndirilməsi 7 no-
minasiya üzrə aparılırdı.

1.Eşitmə qabiliyyəti
2.Səsi
3.İfaçılığı
4.Muğamat 
5.Repertuarı bilməsi
6.Solo çıxışı 
7.Ümumi nəticə qiymətləndirilməsi. Yalnız

bütün bu sınaq imtahanlarından sonra xor ar-
tistlərinə kateqoriya dərəcəsi verilirdi. Xorun
tərkibini 64 azərbaycanlı, qalanlarını isə digər
millətlər təşkil edirdi.

Ü.Hacıbəyov Flarmoniyanın xoruna diri-
jorluq edir (1938-ci il). Şəkil Azərbaycan
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Sevda Axundova 

Azərbaycanda xorun yaranması tarixindən

Dövlət Musiqi mədəniyyəti muzeyində sax-
lanılır.

Beləliklə, Ü.Hacıbəyov yüksək professional
səviyyədə Azərbaycan musiqisini təbliğ edə
biləcək ilk milli xor kollektivini yaratmağa
müvəffəq oldu. Bu xor bütün sovetlər birliyində
ilk milli yönümlü xor olmuşdur, belə ki, hətta
Rusiyanın özündə də milli xor yalnız bir il
sonra yaradılmışdır. Müntəzəm və əsaslı surətdə
hazırlıq işlərinin aparılması və xor artistlərinin
daim öz yaradıcı mükəmməllikləri və profes-
sional səviyyələri üzərində işləmələri nəticə-
sində bu musiqi kollektivi qısa bir zamanda
keçmiş sovet ittifaqı xor kollektivlərinin ara-
sında ən qabaqcıl sıralara çıxmışdır. Artıq öz
yaradılmasından bir il sonra Azərbaycan Dövlət
xoru yüksək professional səviyyəli xor kimi
şöhrət tapmışdır.

Deyilənlərə yekun vuraraq fəxrlə qeyd et-
məliyik ki, Bakı Musiqi Akademiyasının xor
dirijorluğu kafedrasının yaranmasından artıq
neçə onilliklər ötüb, professional xormeys-
terlərin böyük nəsli yetişib, opera və simfonik
orkestr dirijorluğu ixtisası üzrə neçə-neçə mü-
təxəssislər hazırlanır və qeyd etmək lazımdır
ki, respublikada mövcud olan bütün xor kol-
lektivlərinə BMA-nın məzunları rəhbərlik edir.
Bütün bunlar təbii ki, dahi Üzeyir bəyin dü-
hasının qələbəsidir, onun milli xor mədəniy-
yətinin inkişafı üçün yaratdığı möhtəşəm
özülün müasir dövrdə verdiyi bəhrəsidir.

Ü.Hacıbəyovun ənənələrini sonradan bir
çox sənətkarlar davam etdirir. 1958-ci ildə
Ə.Cavanşirovun rəhbərliyi ilə “Bənövşə” ilk
uşaq xoru fəaliyyətə başlayır. Bu xor səhnəmizə
o dövrün bir çox məşhur simalarını bəxş edib.
Hazırda Opera və balet teatrında və musiqili
teatrda da  müxtəlif xor kollektivləri fəaliyyət
göstərir.  

Öz həyat və yaradıcılığını milli xor mədə-
niyyətinin inkişafına həsr etmiş görkəmli bəs-
təkar C.Cahangirovun 1953-cü ildə xor diri-
jorluğu şöbəsinə müəllim kimi dəvət olunması
şöbənin fəaliyyətini daha da canlandırır. 1954-
cü ildə burada Moskva Konservatoriyasının
məzunu, professor A.Sveşnikovun sinfində

təhsil almış gənc müəllim A.Yurlov fəaliyyətə
başlayır. Böyük istedad sahibi olan A.Yurlov
Konservatoriyanın rektoru Ə. Abbasov tərə-
findən dəvət olunmuşdu (o dövrdə yerli kadrlar
olmadığı üçün mütəxxəssislər kənardan dəvət
olunurdu). 

1954-cü ildə xor dirijorluğu kafedrası ya-
ranır. Kafedranın akademik hazırlıq səviyyəsi
ildən-ilə artırdı. 1956-cı ildə Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasını ilk yeddi məzun-
xormeyster bitirir. Bu məzunların bir çoxu
Konservatoriyada müəllim kimi saxlanılır.
Bununla yanaşı kafedraya pedaqoji fəaliyyət
üçün yeni müəllimlər – dosent Y.Petrov və
İ.Butayev da dəvət olunur. Kafedra bu illər
ərzində çox böyük nəticələr əldə etmişdir.
1964-cü ildən 1975-ci ilə qədər xor dirijorluğu
kafedrasına rəhbərlik etmiş L.V.Frolovanın
sinfini 20-yə yaxın məzun-xormeyster bitir-
mişdir. L.V.Frolovanın sinfini böyük müvəf-
fəqiyyətlə bitirən məzunlar arasında L.Ataki-
şiyevanın, E.Novruzovun, N.Məlikovun adını
çəkmək olar. 

C.Cahangirovun sinfini bitirən seçmə tələ-
bələr arasında Ş.Rzayev, A.Abbasov, M.Əliyeva
və başqalarını xüsusilə vurğulamaq lazımdır.
Hal-hazırda onlar fəal şəkildə xor kollektivlərinə
rəhbərlik edir və pedaqoji fəaliyyətlə məşğul
olurlar. Xor dirijorluğu kafedrasında pedaqoji
işlə yanaşı, intensiv şəkildə aparılan elmi-
tədqiqat işi onun ən böyük nailiyyətlərindən
biri kimi qiymətləndirilməlidir. Bu işdə ilk
növbədə L.V.Frolova, E.B.Novruzov kimi apa-
rıcı müəllim-metodistlərin tez-tez verdiyi nü-
munəvi konsertləri, xor üçün orijinal əsərlərin
və aranjirovkaların yazılmasını vurğulamaq
lazımdır. Qeyd etməliyik ki, xor dirijorluğu
ixtisasına olan marağın gündən-günə artması
2011-2012-ci illərdən bu kafedranın bazasında
6 opera və simfonik orkestr dirijorluğu ixtisa-
sının fəaliyyətə başlaması ilə nəticələndi. Bu-
rada dərslər Y.Adıgözəlov və E.Quliyevin rəh-
bərliyi altında həyata keçirilir. 
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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 аrа-
lığı 1 intervаl оlmаq şərtilə Times New Rоmаn şriftində yаzılır. Mətnin dахilində оlаn cədvəllərin
pаrаmetri sоldаn və sаğdаn 3,7 sm оlmаlıdır. 
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“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.
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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.
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Журнальные статьи: 
Сейидов М.А., Сейидова А.М. Методика применения химических методов в обучении хими-

ческим элементам // Известия Нахчыванского института учителей, 2008, №1 (13), с. 97-100.
10. В аннотации имя и фамилия автора пишутся прописными и жирными, название статьи  за-

главными и жирными, а сама аннотация и ключевые слова прописными буквами. Аннотация
должна полностью отражать содержание статьи, подробно освещать полученные результаты. Ан-
нотации на разных языках должны быть идентичны, соответствовать содержанию статьи.

11. Общий объем статьи должен быть в пределах 5-15 страниц, включая графические мате-
риалы, фото, таблицы, список литературы и аннотации.

12. Напечатанная рукопись вместе с дискетой лично представляется в редакцию. Можно пред-
ставить 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 под-
робные 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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